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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

พันธกิจที่ 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยกุต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์  กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์ หน่วยวัด ปี 2564 

1.เพื่อสร้างงานวิจัยที่
สามารถน าไปสู่องค์ความรู้
ใหม่ในระดับแนวหนา้และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน ์

1.พัฒนา/สรรหานักวิจยัที่มีศักยภาพสูง -จ านวนบทความตพีิมพ์ (CKPI) จ านวน 100 

-ร้อยละการตีพิมพ์ใน Q1 (CKPI) จ านวน 60 

-ร้อยละการตีพิมพ์ใน top10% (CKPI) จ านวน 5 

-การอา้งอิงเฉลี่ย (CKPI) ระดับ 12 

-จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา (CKPI) จ านวน 1 

-จ านวนนักวจิัยใหม ่ จ านวน 3 

-จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ไดจ้ากการวิจยั จ านวน 0 

2.สนับสนุนการท าวิจยัแบบสหวิทยาการที่ทันสมัยและ
ตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

-จ านวนโครงการวิจยั Flagship (CKPI) จ านวน 1 

3.สร้างระบบ/กลไกการต่อยอดงานวิจยัและนวัตกรรมไปสู่
เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร 

-จ านวนผลงานวิจยั/นวัตกรรมที่ได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (0) จ านวน 0 

-จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้ชี้น าสังคม จ านวน 1 

2.เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และสภาพแวดล้อม
ในการสนับสนุนการท าวิจยั
ที่มีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจยัที่มี
ประสิทธิภาพ 

-จ านวนระบบ online ส าหรับสนับสนนุงานวิจัย 
 

จ านวน 0 

-จ านวนห้องปฏบิัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (CKPI) จ านวน 0 

-ร้อยละหอ้งปฏิบัตกิารที่ตรวจ ESPReL (CKPI) % 100 

2.สร้างเครือข่ายความรว่มมือ/แลกเปลี่ยนทางวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ

-จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการใช้เครื่องมือ-ห้องปฏิบัตกิาร จ านวน 0 

-จ านวนเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ จ านวน 0 

3.สร้างเครือข่ายความรว่มมือกบัภาคอุตสาหกรรม/สังคม
ในการก าหนดโจทยว์ิจยั การสนับสนุนและการใช้
ประโยชน์งานวิจัย 

จ านวนหวัข้อ/โจทย์วิจยัจากภายนอก (CKPI) จ านวน 0 

Action plan ปีงบประมาณ 2564 
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1. โครงการรับนักวิจยัใหม่จาก นศ. + PI ที่มีศักยภาพสูง 

2. โครงการ flagship ที่มาจากสหวิทยาการ  
3. รับสมัคร/สรรหา “นวัตกร” หรือ “เจ้าหน้าท่ีบริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ส าหรับบริหารจัดการโครงการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมลูวิจัยแบบ online 

5. จัดท าเครือข่ายข้อตกลงการเข้าถึงเครื่องมือท่ีทันสมัยภายในประเทศ 

6. จัดท าและใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับสถาบันช้ันน า 

7. จัดประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยกบัภาคอุตสาหกรรม/กลุ่มเป้าหมายเพื่อก าหนดหัววิจัย 

 

 

พันธกิจที่ 2. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการผลิตบณัฑิต 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์ หน่วยวัด ปี 2564 

1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น
นักวิจยั/นักวิชาการที่มี
ศักยภาพสูง และมีความคิด
เชิงนวัตกรรม (Innovative 
thinking) 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีคุณภาพ 

- ร้อยละการตีพิมพ์บทความในวารสาร Q1 จากวิทยานิพนธ์ (CKPI) % 40 

- จ านวนรางวัลที ่นศ. ได้รับ จ านวน 1 

- ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวจิัย % 50 

- ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเขา้ใจในกระบวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับดีมาก % 100 

- ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ได้ตามแนวทางที่สถาบันก าหนด % 80 

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้เต็มความสามารถ 

- ร้อยละของรายวิชาที่มกีารใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนให้เต็ม
ความสามารถ 

จ านวน 50 

3. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนกัศึกษามคีวามคิดเชิง
นวัตกรรม มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาผูอ้ื่นได้ 

- ร้อยละของอาจารยแ์ละนักศึกษาที่มีความเข้าใจแนวคิดเชิงนวัตกรรม % 30 

2. เพื่อให้หลักสูตรของ
สถาบันฯ ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล และมี

1.สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE และ
ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA 

-หลักสูตรที่ได้รับการประเมินตาม MU AUN-QA (CKPI) จ านวน 100 

- จ านวนหลกัสูตรที่ได้มาตรฐาน AUN-QA (CKPI) จ านวน 0 

- จ านวนหลกัสูตรอบรม/รายวิชา ที่เปิดโอกาสใหบุ้คคลทั่วไปเข้าศึกษา (CKPI) จ านวน 0 
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ความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน 

- ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CKPI) ระดับ >3.5 

2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรอบรม หรือรายวิชา ที่ตอบสนอง
ต่อกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการสร้างทักษะใหม/่เสริมทักษะ 

- จ านวนหลกัสูตรอบรม/รายวิชา ส าหรบับุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างทักษะใหม/่เสริมทักษะ จ านวน 10 

3.พัฒนาสิ่งเกื้อหนุนต่อการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น - ร้อยละจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ % 30 

4. สร้างความผูกพันกับนกัศึกษา ศิษย์เก่าและลกูค้าใน
อนาคต 

- ระดับความผูกพันของนักศึกษาปัจจุบนัและศิษย์เก่าตอ่สถาบันฯ (CKPI) ระดับ >3.5 

- จ านวนกจิกรรม/โครงการที่ศิษย์เกา่มสี่วนร่วม จ านวน 0 

Action plan ปีงบประมาณ 2564 

1.โครงการอบรมนักศึกษาเกี่ยวกบัมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 

2.โครงการจดัอบรม/จัดท ารายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการตพีิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ 
3.โครงการจดัท ามาตรการติดตามความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
4.โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เกีย่วกับนวัตกรรมดา้นการเรียนการสอนและการสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้โดยผ่านการปฏิบตัิจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้เต็มความสามารถ 

5.โครงการฝึกอบรมอาจารย์และนกัศึกษาให้มีเเนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถสรา้งและพัฒนางานให้ดีขึน้เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

6.โครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อขอการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

7.โครงการจดัท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/รายวิชาใหม่ ท่ีเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูเ้รียนใหม่ ๆ  
8.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
9.กิจกรรมสร้างความผูกพันระหวา่งหลักสูตรกับนักศึกษาศิษยเ์ก่า และลูกค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
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พันธกิจที่ 3. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยวัด ปี 2564 

1. เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
จากงานบริการวิชาการของ
สถาบันประเภททีก่่อให้เกิด
รายได ้

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินจากรายได้
การบริการวิชาการอยา่งมีประสิทธภิาพ 

-ร้อยละของรายได้สุทธิจากบริการวิชาการ (ผ่าน MB MICE) ที่เพิ่มขึ้น (CKPI) % 3% 

-รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา/การวิจยัเชิงบริการ (ท าสัญญาผ่าน iNT เฉพาะที่ MB ได้รับ) 
(CKPI) 

ล้าน 0.2 

2. เพื่อให้บริการทางวิชาการ
ที่สอดคลองกับศักยภาพของ
บุคลากรในสถาบันและตรง
กับความต้องการของสังคม 

1.พัฒนาระบบส่งเสริมการจัดบริการวิชาการที่ได้
ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้ศักยภาพหลักของสถาบัน 

จ านวนการบริการวิชาการที่กอ่ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น จ านวน 1 

2.ส่งเสริมการให้การบริการวิชาการตามมาตรฐาน
คุณภาพ 

-หน่วยบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หน่วย 0 

-จ านวนมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรอง (ISO, GMP) จ านวน 0 

3.พัฒนาระบบจัดการความสัมพันธ์กับลกูค้าในทุกมิติ -ความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจของลูกค้า (CKPI) ระดับ >3.5 

-จ านวนข้อร้องเรียนจากการบริการวิชาการ จ านวน 0 

Action plan ปีงบประมาณ 2564 

1.น าระบบการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้กับการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได ้

2.สรรหา “นวัตกร” หรือ “เจ้าหน้าท่ีบริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพื่อบรหิารจัดการการบริการวิชาการที่ไดก้่อให้เกิดรายได้ 

3.โครงการการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ 

4.โครงการปรับปรุงการสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุกและการหาตลาดใหม่ 
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พันธกิจที่ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการบรหิารจดัการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยวัด ปี 2564 

1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ได้มาตรฐานสากล 

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ผ่านการใช้ระบบ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล 

-จ านวนมาตรฐานคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการที่ได้การรับรอง (CKPI) จ านวน 0 

2.พัฒนาระบบ smart IT มาใช้ในการบริหารจัดการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน รวดเร็ว และมี
ความถูกต้อง ปลอดภยั น่าเช่ือถือได้ 

-ระบบ smart IT ทีพ่ัฒนาขึ้น ระบบ 0 

-ความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจของบุคลากรและ นศ.ต่อระบบ IT (CKPI) ระดับ >3.5 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาพลกัษณ์ของสถาบัน
ที่มีความทันสมัย เป็นสากล และมีประสทิธิภาพในการ
สื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก 

-อัตราการรับรู้-เข้าใจของบุคลากรและ นศ.ในส่ิงที่สื่อ ระดับ >3.5 

4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามแนวทาง TQA และ
ระบบจัดการความเส่ียง 

-ระดับคะแนน EdPEX/TQA (CKPI) ระดับ เพิ่มขึน้ 1 
band ย่อย 

-อัตราความเส่ียงที่ลดลง % 5% 

-ประสิทธิผลของแผน BCM % 75% 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ และทักษะ ที่
สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของสถาบันฯในทุกด้าน 

1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับผ่านการใช้ IDP 
และ KM ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

-จ านวนบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น คน 2 

-ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (CKPI) % 50 

-จ านวนบุคลากรที่เป็น MU talent ตามสาย (CKPI) คน 0 

-อัตราการบรรลุแผน IDP % 70 

2.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการท างานของ
บุคลากรที่มีประสิทธภิาพ 

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

3.พัฒนาระบบจัดการความสัมพันธ์และบรรยากาศใน
การท างานที่ส่งเสริมและสร้างความผูกพันได้อย่างยั่งยืน 

-ความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการท างานในทกุมิติ (CKPI) ระดับ >3.5 

-ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (CKPI) ระดับ >3.5 
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1.น าระบบบรหิารจดัการคณุภาพ (ISO9001) มาใช้ในการบริการจัดการ สนง.ผอ. 
2.พัฒนาระบบ smart IT ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร (DSS) ในด้านการเงิน-บุคลากร-ข้อมูลวิจัย 

3.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกสถาบัน 

4.จัดท าแผน BCM ให้ครอบคลมุทุกสถานะการณ์ฉุกเฉิน 

5.จัดท ากิจกรรมบริหารจัดการความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง/การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 
6.จัดท าแผน IDP (เฉพาะกลุ่มบคุลากรเปา้หมาย) 

7.จัดท าระบบ KM และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

8.โครงการพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลการท างานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

9.โครงการพัฒนาระบบจัดการความสัมพันธ์และบรรยากาศในการท างานท่ีส่งเสริมและสรา้งความผกูพันได้อย่างยั่งยืน 

 


