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แผนปฏิบตัิการ ประจําปงบประมาณ 2564 

พันธกิจท่ี 1. สรางความเปนเลิศดานการวิจัยพ้ืนฐาน และประยกุต เพ่ือสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพัฒนาสูนวัตกรรม ท่ีเปนประโยชนตอประเทศไทยและสังคมโลก 

ยุทธศาสตรที่ 1. ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยวัด ป 2564 

1.เพ่ือสรางงานวิจัยท่ี

สามารถนําไปสูองคความรู

ใหมในระดับแนวหนาและ

นวัตกรรมท่ีเปนประโยชน 

1.พัฒนา/สรรหานักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง -จํานวนบทความตีพิมพ (CKPI) จํานวน 100 

-รอยละการตีพิมพใน Q1 (CKPI) จํานวน 60 

-รอยละการตีพิมพใน top10% (CKPI) จํานวน 5 

-การอางอิงเฉลี่ย (CKPI) ระดับ 12 

-จํานวนทรัพยสินทางปญญา (CKPI) จํานวน 1 

-จํานวนนักวิจัยใหม จํานวน 3 

-จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติท่ีไดจากการวิจัย จํานวน 0 

2.สนับสนุนการทําวิจัยแบบสหวิทยาการท่ีทันสมัยและ

ตรงกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

-จํานวนโครงการวิจัย Flagship (CKPI) จํานวน 1 

3.สรางระบบ/กลไกการตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู

เชิงพาณิชยอยางครบวงจร 

-จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการตอยอดในเชิงพาณิชย (0) จํานวน 0 

-จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชชี้นําสังคม จํานวน 1 

2.เพ่ือพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน และสภาพแวดลอม

ในการสนับสนุนการทําวิจัย

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

-จํานวนระบบ online สําหรับสนับสนุนงานวิจัย 

 

จํานวน 0 

-จํานวนหองปฏบิัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ(CKPI) จํานวน 0 

-รอยละหองปฏิบัติการท่ีตรวจ ESPReL (CKPI) % 100 

2.สรางเครือขายความรวมมือ/แลกเปลี่ยนทางวิชาการใน

ระดับนานาชาต ิ

-จํานวนเครือขายความรวมมือการใชเครื่องมือ-หองปฏิบัติการ จํานวน 0 

-จํานวนเครือขายความรวมมือนานาชาต ิ จํานวน 0 

3.สรางเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม/สังคม

ในการกําหนดโจทยวิจัย การสนับสนุนและการใช

ประโยชนงานวิจัย 

จํานวนหัวขอ/โจทยวิจัยจากภายนอก (CKPI) จํานวน 0 

Action plan ปงบประมาณ 2564 

1. โครงการรับนักวิจัยใหมจาก นศ. + PI ที่มีศักยภาพสูง 
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2. โครงการ flagship ที่มาจากสหวิทยาการ  

3. รับสมัคร/สรรหา “นวัตกร” หรือ “เจาหนาที่บริหารสินทรพัยทางความรู เทคโนโลย ีและนวัตกรรม” สําหรับบริหารจัดการโครงการตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลวิจัยแบบ online 

5. จัดทําเครอืขายขอตกลงการเขาถึงเครื่องมือท่ีทันสมัยภายในประเทศ 

6. จัดทําและใชประโยชนจากเครือขายความรวมมือทางวชิาการระดับนานาชาติกับสถาบันชั้นนํา 

7. จัดประชุมรวมระหวางนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม/กลุมเปาหมายเพื่อกําหนดหัววิจัย 

 

 

พันธกิจท่ี 2. สรางความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสรางสรรคงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2. ดานการผลิตบัณฑิต 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ หนวยวัด ป 2564 

1. เพ่ือสรางบัณฑิตใหเปน

นักวิจัย/นักวิชาการท่ีมี

ศักยภาพสูง และมีความคิด

เชิงนวัตกรรม (Innovative 

thinking) 

1. สงเสริมใหนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก มี

ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาตท่ีิมีคุณภาพ 

- รอยละการตีพิมพบทความในวารสาร Q1 จากวิทยานิพนธ (CKPI) % 40 

- จํานวนรางวัลท่ี นศ. ไดรับ จํานวน 1 

- รอยละของนักศึกษาที่ผานการอบรมเก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย % 50 

- รอยละของนักศึกษาที่มีความเขาใจในกระบวนการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับดีมาก % 100 

- รอยละของนักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพไดตามแนวทางที่สถาบันกําหนด % 80 

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนใหเต็มความสามารถ 

- รอยละของรายวิชาที่มีการใชนวัตกรรมดานการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเต็ม

ความสามารถ 

จํานวน 50 

3. สงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษามีความคดิเชิง

นวัตกรรม มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาผูอ่ืนได 

- รอยละของอาจารยและนักศึกษาที่มีความเขาใจแนวคิดเชิงนวัตกรรม % 30 

2. เพ่ือใหหลักสูตรของ

สถาบันฯ ไดรับการรับรอง

ตามมาตรฐานสากล และมี

1.สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE และ

ใหไดรับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA 

-หลักสูตรที่ไดรับการประเมินตาม MU AUN-QA (CKPI) จํานวน 100 

- จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน AUN-QA (CKPI) จํานวน 0 

- จํานวนหลักสูตรอบรม/รายวิชา ที่เปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปเขาศึกษา (CKPI) จํานวน 0 

- ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต-ผูมีสวนไดสวนเสีย (CKPI) ระดับ >3.5 
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ความยดืหยุน ตอบสนองตอ

ความตองการของผูเรียน 

2. สงเสริมใหมีหลักสูตรอบรม หรือรายวิชา ท่ีตอบสนอง

ตอกลุมผูเรียนท่ีตองการสรางทักษะใหม/เสริมทักษะ 

- จํานวนหลักสูตรอบรม/รายวิชา สําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีตองการสรางทักษะใหม/เสริมทักษะ จํานวน 10 

3.พัฒนาสิ่งเก้ือหนุนตอการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน - รอยละจํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน % 30 

4. สรางความผูกพันกับนักศึกษา ศิษยเกาและลูกคาใน

อนาคต 

- ระดับความผูกพันของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาตอสถาบันฯ (CKPI) ระดับ >3.5 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ศิษยเกามีสวนรวม จํานวน 0 

Action plan ปงบประมาณ 2564 

1.โครงการอบรมนักศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

2.โครงการจัดอบรม/จัดทํารายวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับกระบวนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารนานาชาต ิ

3.โครงการจัดทํามาตรการติดตามความกาวหนาในการตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธ 

4.โครงการอบรมใหความรูแกคณาจารยเก่ียวกับนวัตกรรมดานการเรียนการสอนและการสรางประสบการณการเรียนรูโดยผานการปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเต็มความสามารถ 

5.โครงการฝกอบรมอาจารยและนักศึกษาใหมีเเนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถสรางและพัฒนางานใหดีข้ึนเร่ือย ๆ อยางตอเน่ือง 

6.โครงการปรับปรงุหลักสูตรเพ่ือขอการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

7.โครงการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน/รายวิชาใหม ท่ีเนนการตอบสนองตอความตองการของกลุมผูเรียนใหม ๆ  

8.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน 

9.กิจกรรมสรางความผูกพันระหวางหลักสูตรกับนักศึกษาศิษยเกา และลูกคาในอนาคตอยางตอเน่ือง 
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พันธกิจท่ี 3. สรางความเปนเลิศดานบริการวิชาการ ท่ีสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนและตอบสนองความตองการของผูใชและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยวัด ป 2564 

1. เพ่ือสรางรายไดอยางย่ังยืน

จากงานบริการวิชาการของ

สถาบันประเภทท่ีกอใหเกิด

รายได 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินจากรายได

การบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

-รอยละของรายไดสุทธิจากบริการวิชาการ (ผาน MB MICE) ท่ีเพ่ิมขึ้น (CKPI) % 3% 

-รายไดจากทรัพยสินทางปญญา/การวิจัยเชิงบริการ (ทําสัญญาผาน iNT เฉพาะท่ี MB ไดรับ) 

(CKPI) 

ลาน 0.2 

2. เพ่ือใหบริการทางวิชาการ

ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ

บุคลากรในสถาบันและตรง

กับความตองการของสังคม 

1.พัฒนาระบบสงเสรมิการจัดบริการวิชาการที่ได

กอใหเกิดรายไดจากการใชศักยภาพหลักของสถาบัน 

จํานวนการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายไดที่เพ่ิมข้ึน จํานวน 1 

2.สงเสริมการใหการบริการวิชาการตามมาตรฐาน

คุณภาพ 

-หนวยบริการทีไ่ดรับการรับรองมาตรฐาน หนวย 0 

-จํานวนมาตรฐานคุณภาพที่ไดรับการรับรอง (ISO, GMP) จํานวน 0 

3.พัฒนาระบบจัดการความสัมพันธกับลูกคาในทุกมิติ -ความพึงพอใจ-ไมพึงพอใจของลูกคา (CKPI) ระดับ >3.5 

-จํานวนขอรองเรียนจากการบริการวชิาการ จํานวน 0 

Action plan ปงบประมาณ 2564 

1.นําระบบการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มาประยุกตใชกับการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 

2.สรรหา “นวัตกร” หรือ “เจาหนาที่บริหารสินทรัพยทางความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพ่ือบริหารจัดการการบริการวิชาการท่ีไดกอใหเกิดรายได 

3.โครงการการขอรับรองมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ 

4.โครงการปรับปรงุการส่ือสารและจัดการความสัมพันธกับลูกคาเชิงรุกและการหาตลาดใหม 
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พันธกิจท่ี 4. สงเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ ตัวชี้วัด หนวยวัด ป 2564 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่ีสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

ไดมาตรฐานสากล 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร ผานการใชระบบ

มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 

-จํานวนมาตรฐานคุณภาพทางดานการบริหารจัดการท่ีไดการรับรอง (CKPI) จํานวน 0 

2.พัฒนาระบบ smart IT มาใชในการบริหารจัดการ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน รวดเร็ว และมี

ความถูกตอง ปลอดภัย นาเชื่อถือได 

-ระบบ smart IT ท่ีพัฒนาขึ้น ระบบ 0 

-ความพึงพอใจ-ไมพึงพอใจของบุคลากรและ นศ.ตอระบบ IT (CKPI) ระดับ >3.5 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาพลักษณของสถาบัน

ท่ีมีความทันสมัย เปนสากล และมีประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารองคกรท้ังภายในและภายนอก 

-อัตราการรับรู-เขาใจของบุคลากรและ นศ.ในสิ่งที่ส่ือ ระดับ >3.5 

4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามแนวทาง TQA และ

ระบบจัดการความเสี่ยง 

-ระดับคะแนน EdPEX/TQA (CKPI) ระดับ เพ่ิมข้ึน 1 

band ยอย 

-อัตราความเส่ียงท่ีลดลง % 5% 

-ประสิทธิผลของแผน BCM % 75% 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะ และทักษะ ท่ี

สอดคลองกับการดําเนินงาน

ของสถาบันฯในทุกดาน 

1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับผานการใช IDP 

และ KM ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-จํานวนบุคลากรท่ีไดรับตําแหนงสูงขึ้น คน 2 

-รอยละของบุคลากรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (CKPI) % 50 

-จํานวนบุคลากรท่ีเปน MU talent ตามสาย (CKPI) คน 0 

-อัตราการบรรลุแผน IDP % 70 

2.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการทํางานของ

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

-อัตราการบรรลุ PA (ขีดความสามารถ) ของบุคลากร (CKPI) % 70 

3.พัฒนาระบบจัดการความสัมพันธและบรรยากาศใน

การทํางานท่ีสงเสริมและสรางความผูกพันไดอยางยั่งยืน 

-ความพึงพอใจ-ไมพึงพอใจของบุคลากรตอบรรยากาศการทํางานในทุกมิต ิ(CKPI) ระดับ >3.5 

-ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร (CKPI) ระดับ >3.5 

Action plan ปงบประมาณ 2564 

1.นําระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO9001) มาใชในการบริการจัดการ สนง.ผอ. 
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2.พัฒนาระบบ smart IT สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร (DSS) ในดานการเงิน-บุคลากร-ขอมูลวิจัย 

3.โครงการปรับปรงุประสิทธิภาพการส่ือสารภายในและภายนอกสถาบัน 

4.จัดทําแผน BCM ใหครอบคลุมทุกสถานะการณฉุกเฉิน 

5.จัดทํากิจกรรมบริหารจัดการความเส่ียงอยางตอเน่ือง/การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 

6.จัดทําแผน IDP (เฉพาะกลุมบุคลากรเปาหมาย) 

7.จัดทําระบบ KM และการติดตามผลอยางตอเน่ือง 

8.โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการทํางานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.โครงการพัฒนาระบบจัดการความสัมพันธและบรรยากาศในการทํางานที่สงเสริมและสรางความผูกพันไดอยางยั่งยืน 

 


