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สรุปประเด็น Meet the Director ครั้งที่ 11 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลย์นิยม 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

และผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

“Biologics & Vaccine และ Drug Discovery 
เป็นอีกหนึ่งทิศทางส าคัญที่ MB จะมุ่งไป...เพราะงานวิจัยที่มีมูลค่าสูง 

และเหนือสิ่งอื่นใด เราควรจะช่วยสร้างมูลค่าของสิ่งเหล่านี้ 
ลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสให้คนไทย 

ได้เข้าถึงผลงานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ง่ายขึ้น” 
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Meet the Director นับเป็นอีกหนึ่งเวทีส ำคัญที่ทีมบริหำรและศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.นรัตถพล 

เจริญพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรนโยบำยและทิศทำงกำร

บริหำรงำนของสถำบันฯ ให้บุคลำกรเข้ำใจนโยบำยได้อย่ำงชัดเจน และเปิดโอกำสในกำรซักถำมและแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยกำรใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำ SLIDO (เข้ำใช้งำนผ่ำน www.slido.com) เป็นสื่อกลำงใน

กำรถำม-ตอบกับผู้อ ำนวยกำรและคณะผู้บริหำรของสถำบันฯ แบบ real-time เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจทีถู่กต้องในทิศ

ทำงกำรบริหำรงำนของ MB 
 

เริ่มต้นกิจกรรม Meet the Director ครั้งที่ 11 ด้วยกำรกล่ำวแสดงควำมยินดีแด่คณำจำรย์ที่ได้รับ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ในช่วงปีกำรศึกษำ 2563–2564 ที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

อาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งวิชาการ จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมำร  
ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง “ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์” สำขำวิชำเคมีอินทรีย์ 
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูชติ โนนจุ้ย  
ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง “ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์” สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 

 
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในช่วงปีการศึกษา 2563–2564 ได้แก่ 
1. รำงวัลผลกำรศึกษำยอดเยี่ยมขั้นวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต ประจ ำปี พ.ศ. 2564 จำกมูลนิธิ

ศำสตรำจำรย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
1) น.ส.ธัญญำรัตน์ สุระเสียง 6237636 MBMG/M  
นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรสำขำพันธุศำสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ 
2) นำยธนวัต ปุณยกนก 5836485 MBNS/M 
นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรสำขำประสำทวิทยำศำสตร์ 
 

2. รำงวัลวิทยำนิพนธ์ดี OUTSTANDING THESIS AWARDS, FISCAL YEAR 2021 
1) ดร.ชัยรัตน์ ทั่งหิรัญ 5436468 MBMG/D 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสำขำพันธุศำสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ 
โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค ์เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
2) ดร.ทิวำพร นวลแก้ว 5336912 MBMG/D 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสำขำพันธุศำสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ 
โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร. ม.ล.เสำวรส สวัสดิวัฒน ์เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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3. รำงวัลวิทยำนิพนธ์ดี OUTSTANDING THESIS AWARDS, FISCAL YEAR 2022  
ดร.โอภำส โชคทรัพย์มณี 5537859 MBMG/D 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสำขำพันธุศำสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ 
โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค ์เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
 
4. รำงวัลจำกกำรน ำเสนอผลงำน 
1) น.ส.ศิรประภำ ดวงไชยเงิน 6236161 MBMG/M  
นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรสำขำพันธุศำสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ 
ได้รับรำงวัล BEST ORAL PRESENTATION จำกงำน THE 33RD ANNUAL MEETING OF THE THAI 

SOCIETY FOR BIOTECHNOLOGY AND INTERNATIONAL CONFERENCE (TSB2021) ON NOVEMBER 25 , 
2021 HYBRID CONFERENCE WWW.TSB2021.ORG 

2) นำยนิติพล ศรีอ่อนรอด รหัสนักศึกษำ 6237630 MBSB/D  
นักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรสำขำชีววิทยำศำสตร์เชิงระบบ 
ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอภำคบรรยำย "BEST PRESENTATION AWARD" จำกงำนวิจัยเรื่อง “GENETIC 

DIVERSITY OF BABESIA BOVIS BASED ON SPHERICAL BODY PROTEIN 2  (SBP-2 )  GENE IN CATTLE IN 
PHATTHALUNG PROVINCE, THAILAND” ในงำนประชุมวิชำกำรวิ ทยำศำสตร์วิจัย  ครั้ งที่  13 ณ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 

3) นำยพลวิทย์ วิสมกำ 6237539 MBNS/M 
นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรสำขำประสำทวิทยำศำสตร์ 
ได้ รับรำงวัลรองชนะเลิ ศ ระดับปริญญำตรีและโท  (BEST PRESENTATION AWARD, POSTER 

PRESENTATION I PHARMACOLOGY) ในงำน THE SCIENCE OF SUCCESSFUL AGEING: PHYSIOPHARMA 
COLOGICAL PERSPECTIVE AND BEYOND วันที่ 8-10 มิ.ย. 65 

 
จำกนั้น ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ ได้สื่อสำรนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรงำนของ MB ในประเด็นส ำคัญ

ต่ำง ๆ เช่น 

• Biologics & Vaccine vs. Drug Discovery 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ กล่ำวถึงนโยบำย Reinventing University ของมหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสถำบันฯ คือ กำรเป็นผู้น ำด้ำน Biologics & Vaccine โดยพิจำรณำจำกผลงำนทำงวิชำกำร และ
ผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ เช่น Recombinant Protein, mRNA Technology รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้ำน
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วัคซีน ดังนั้น เวลำที่เรำมองโจทย์วิจัยหรือหำกลุ่มลูกค้ำ เรำควรจะนึกถึงกำรน ำผลงำนวิจัยด้ำน Biologics & 
Vaccine มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

Drug Discovery เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มของมหำวิทยำลัยมหิดล ทิศทำงของยำทั่วโลกในตอนนี้มุ่งไปที่
ยำที่ เป็น  biologics, protein, antibody หรือยำที่ เป็น  hybrid คือผสมผสำนทั้ ง  small molecule และ 
biological material นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยเรื่อง ATMP (Advance Therapy Medicinal Products) ที่คุ้นเคย
ที่สุดก็คือเรื่อง เซลล์ต้นก ำเนิด (stem cell) ทั้งหมดจะอยู่ภำยใต้โลกของ Biologics จึงอยำกเชิญชวนให้ทุกคน
โฟกัสในเรื่องนี้ และมองหำทีมที่มำช่วยสนับสนุนควำมเชี่ยวชำญของสถำบันฯ อย่ำงรอบด้ำน เนื่องจำกตอนนี้มีทั้ง
แหล่งทุนและภำคเอกชนหลำยแห่งที่ต้องกำรลงทุนเรื่องนี้ ดังนั้น ทุกท่ำนจะมีโอกำสในกำรได้รับทุนสูงมำกข้ึน 

นอกจำกนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นสพ.นริศร กิติยำนันท์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ได้กล่ำวเสริม
เรื่องทิศทำงในอนำคตด้ำน Biologics โดยค ำจ ำกัดควำมของ Biologics หรือ “ยำชีววัตถุ” คือ วัคซีน ผลิตภัณฑ์
จำกเลือดและส่วนประกอบของเลือด เซลล์ และยีนบ ำบัด ยำโปรตีน และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ได้จำกมนุษย์ สัตว์ 
หรือจุลชีพ และอำจสังเครำะห์โดยเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ 

 

 
ภาพรวมของ Biologics 
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ทิศทางในอนาคตด้าน Biologics มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมของ MB อย่างไร? 
 1. สถำบันฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรนักวิจัยส ำเร็จรูป และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกทุน MU-MRC 
ภำยใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ ด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำรีคอมบิแนนท์โปรตีน จ ำนวน 7 ชนิด 
ซึ่งแม้จะสิ้นสุดโครงกำรกับทำงมหำวิทยำลัยแล้ว แต่ทำงสถำบันฯ ยังคงมีแผนกำรด ำเนินกำรวิจัยในเรื่องนี้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

2. โครงกำร Mahidol University Viral Vector Core Facility (MU-VERY) โดยควำมร่วมมือกับประเทศ
ฝรั่งเศส พัฒนำกำรผลิตและพัฒนำเวกเตอร์ไวรัส ส ำหรับงำนวิจัยด้ำนวัคซีนชนิดเวกเตอร์ไวรัส และเซลล์และยีน
บ ำบัด ทั้งนี้ทำงมหำวิทยำลัยมหิดลได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับ Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) ประเทศฝรั่งเศส ณ สถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศสประจ ำประเทศไทย เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 5 เมษำยน 2565 

 

 
ภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

 
 3. โครงกำร Reinventing University Systems กลุ่มสำขำวิชำ Biologics & Vaccine ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรชีวนิรภัย ระดับ 3 (BSL–3) ที่อำคำรวิจัยประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรม โดย
กิจกรรมในโครงกำรนี้ ได้แก่ 

1) ปรับปรุงหลักสูตรชีววิทยำศำสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนำนำชำติ) ให้รองรับสำขำกำรผลิตชีววัตถุและ
วัคซีน 
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2) ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีชั้นสูงด้ำนชีววัตถุและวัคซีนในระดับห้องปฏิบัติกำร 
(Laboratory scale) 

3) ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือพัฒนำทักษะชั้นสูงด้ำนชีววัตถุและวัคซีนในระดับกึ่งอุตสำหกรรม (pilot 
scale) 

4) ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำทักษะชั้นสูงด้ำนชีววัตถุและวัคซีนในระดับกำรทดสอบทำงคลินิก 
(Clinical trial) 

5) จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้ำนกำรผลิตชีววัตถุและวัคซีน 
6) เทียบเคียงหลักสูตรระยะสั้นกับรำยวิชำในโครงสร้ำงหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุง 
7) Up-skill และ re-skill บุคลำกรผ่ำนกำรอบรม ประชุมวิชำกำร และศึกษำดูงำน 
 

 
 

แบบห้องปฏิบัติการเสมือนจริงชีวนิรภัยระดับ 3 และห้องปฏิบัติการเสมือนจริงการทดสอบประสิทธิภาพชีววัตถุ
และวัคซีนระดับพรีคลินิก ชั้น 3 อาคารวิจัยประยุกต์เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 
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โครงการปรับปรุงห้อง Viral Vector Core Facility บริเวณ ชั้น 2 โซน C 
 
 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ ยังได้กล่ำวเพ่ิมเติมเรื่อง Biologics & Vaccine และ Drug Discovery ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ทุกท่ำนมีควำมเชี่ยวชำญอยู่แล้วไม่มำกก็น้อย ท่ำนจะมีโอกำสต่ำง ๆ ทั้งเรื่องกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย 
กำรสร้ำงรำยได้แก่ตัวเองและสถำบันฯ เพรำะงำนวิจัยที่มีมูลค่ำสูง และเหนือสิ่งอ่ืนใด เรำควรจะช่วยสร้ำงมูลค่ำ
ของสิ่งเหล่ำนี้ ลดกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ เพ่ิมโอกำสให้คนไทยได้เข้ำถึงผลงำนวิจัยที่สำมำรถสร้ำง
ประโยชน์ให้แก่สังคมได้ง่ำยขึ้น 
 

• Research / Development / Service 

หำกกล่ำวถึง Research / Development / Service ปลำยทำงของสิ่งเหล่ำนี้ คือ Innovation ซึ่ง
สำมำรถตีเป็นมูลค่ำได้ นักวิจัยหรือบุคลำกรสำยวิชำกำร มักจะคุ้นเคยกับ Research โดยในงำนวิจัยก็จะมีกำร
เรียนกำรสอนบัณฑิตศึกษำรวมอยู่ด้วย ส่วน Development คือ เรำจะต้องพัฒนำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
ธุรกิจ (Entrepreneurial Mindset) โดยสถำบันฯ ได้จัดกิจกรรม KM เพ่ือสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือถ่ำยทอดสู่ทุกคนใน MB ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือสำยสนับสนุน  

นอกจำกนี้ สถำบันฯ ยังวำงกลยุทธ์ในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่ (service) คือ New product 
New customer และ New standard ซึ่งเรำจะต้องสร้ำงควำมไว้วำงใจกับกลุ่มลูกค้ำ โดยในอนำคตจะต้องมีกำร
สร้ำงมำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น ISO เพ่ือให้ลูกค้ำไว้วำงใจที่จะมำใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร เรำต้องหำมำตรฐำนที่
เหมำะสมกับงำนวิจัย และมองให้เห็นว่ำเรำจะสำมำรถจะสร้ำงควำมมั่นใจให้ทุกคนได้อย่ำงไร 
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 ส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรไม่จ ำเป็นต้องเป็น degree แต่อำจจะเป็น non-degree ก็ได้ ซึ่งหลักสูตร 
non-degree สำมำรถเปิดโอกำสให้ผู้สนใจทุกคนเข้ำถึงควำมรู้ เพ่ือให้เรำมี critical mass ในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
อนึ่ง MB มีแผนสร้ำงหลักสูตรเพ่ิมเติมส ำหรับนักเรียนมัธยม นักศึกษำปริญญำตรี เพ่ือบ่มเพำะควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ หรือประชำชนทั่วไปที่สนใจด้ำน molecular biosciences  
  

• งบประมาณและรายจ่ายของสถาบันฯ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำทร สรรพำนิช รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและพัฒนำคุณภำพ 

น ำเสนอรำยจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ในช่วงปี พ.ศ. 2560–2565 (ไตรมำสที่ 3) จะเห็นว่ำกำรสนับสนุนงบประมำณ
แผ่นดินในกำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟและค่ำน้ ำ) มีแนวโน้มลดลงโดยคำดว่ำจะเป็น 0 ภำยใน 4 – 5 ปี 
สถำบันฯ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินรำยได้ในกำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ 

 
ด้ำนกำรประมำณกำรสภำพคล่องทำงกำรเงินของสถำบันฯ ในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยรำยรับของสถำบันฯ 

มำจำกงบประมำณจำกรัฐบำล ค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ ค่ำบริกำรวิชำกำร และค่ำ Overhead เงินทุนวิจัย ส่วน
รำยจ่ำยของสถำบันฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย-ค่ำวัสดุ และค่ำน้ ำค่ำไฟ จะเห็นว่ำประมำณกำร
รำยจ่ำยนั้นสูงกว่ำประมำณกำรรำยรับ จึงอยำกให้ทุกท่ำนร่วมมือกันพัฒนำสถำบันฯ เพ่ือลดรำยจ่ำยและสร้ำง
รำยได้ เช่น กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือของบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 
และกำรจัดงำนบริกำรวิชำกำรให้กลุ่มลูกค้ำต่ำง ๆ 
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• Hybrid workplace vs. Work-life integration 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ ได้กล่ำวถึงนโยบำยเรื่อง Flexible time & workplace อยู่แล้ว (ตำมประกำศ

สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล เรื่อง กำรก ำหนดวันท ำงำน เวลำท ำงำน และสถำนที่กำรปฏิบัติงำนของ

ผู้ปฏิบัติงำนในสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล พ.ศ. 2563) โดย Flexible time ส ำหรับสำยสนับสนุนมีควำม

หยืดหยุ่นในกำรเลือกเวลำเข้ำปฏิบัติงำน ส่วน Flexible workplace ทุกท่ำนก็สำมำรถท ำได้เช่นเดียวกัน โดย

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหัวหน้ำงำนของตนเอง  

ส ำหรับกำรท ำงำนที่เป็น Hybrid workplace นับเป็นทำงออกของโลกสมัยใหม่ ซึ่งตอนนี้ทีมบริหำร

ก ำลังศึกษำนโยบำยในส่วนนี้อยู่ว่ำ MB สำมำรถพัฒนำไปสู่ Hybrid workplace ได้หรือไม่ โดยบุคลำกร

อำจจะไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในสถำนที่ท ำงำน แต่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้ระบบติดตำมควำม

คืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน 

อีกเรื่องที่น่ำสนใจ คือ Work-life integration ซึ่งหลำยคนอำจมองว่ำเป็นสิ่งที่ตรงข้ำมกับ Work-

life balance แตข่้อดี คือ ท่ำนสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำของตนเองได้ว่ำ ท ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถส่งงำนได้

ทันในเวลำที่ก ำหนด (นั่นคือ ท ำงำนและใช้ชีวิตผสมกันไป) กำรทีจ่ะท ำงำนในลักษณะนี้ได้นั้น สิ่งที่ทุกคนต้อง

มี คือ 1) Belonging คือควำมรู้สึกว่ำเรำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวระบบ มีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำระบบ

ใหด้ีที่สุด และรู้จักกำรบริหำรจัดกำรเวลำที่เหมำะสม 2) Diversity คือสำมำรถท ำงำนร่วมกับเพ่ือนร่วมงำนที่
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อำจจะมี Work-life integration แตกต่ำงจำกท่ำนได ้สิ่งเหล่ำนี้เป็นทั้ง skill set และ mind set ทีเ่รำจะต้อง

ค่อย ๆ ปรับตัวเพ่ือท ำควำมเข้ำใจนิยำมของเวลำกำรท ำงำนตั้งแต่ตอนนี้  

 

• Diversity & Inclusive growth 

ในอีก 2–3 ปี ข้ำงหน้ำ MB จะมีควำมหลำกหลำยด้ำน Diversity มำกยิ่งขึ้น โดยนโยบำย HR ของ

สถำบันฯ จะมีกำรคัดเลือกผู้ที่มีควำมสำมำรถกลุ่มใหม่ ๆ เข้ำมำท ำงำน เช่น นักวิจัยก็จะมุ่งไปที่ผู้ที่มีควำม

เชี่ยวชำญด้ำน Biologics & Vaccine มำกยิ่งขึ้น มีผู้ที่เข้ำใจเรื่องธุรกิจและนวัตกรรมเข้ำมำท ำงำนร่วมกับเรำ ด้ำน

สำยสนับสนุนก็จะมีบุคลำกรกลุ่มใหม่เข้ำมำท ำงำนร่วมกัน เช่น กำรเปิดรับต ำแหน่งสัตวแพทย์ วิศวกรเครื่องกล 

เพ่ือมำดูแลงำนต่ำง ๆ เรำจะท ำให้ควำมหลำกหลำยนี้เกิดควำมสมดุลได้อย่ำงไร รวมไปถึงวิธีคิดและวิธีกำรท ำงำน

ของคนต่ำงวัยที่อำจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรด้ำน Diversity ที่ก ำลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ทีส่ ำคัญ 

 Inclusive growth คือกำรเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งคล้ำยกับค ำว่ำ belonging ที่หมำยถึงกำรเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน และพยำยำมที่จะพัฒนำสถำบันฯ ให้มีควำมก้ำวหน้ำร่วมกัน กำรที่ผู้บริหำรเปิดเผยนโยบำยต่ำง ๆ รวมถึง

งบประมำณให้ทุกท่ำนทรำบ เนื่องจำกเรำต้องกำรให้ทุกท่ำนได้เห็นภำพรวมและมีส่วนร่วมในกำรก้ำวไปพร้อมกัน 

  

เราจะมี Inclusive growth ได้อย่างไร? 

 อยำกให้ทุกคนรู้สึกว่ำ MB เป็นส่วนหนึ่งของสำยอำชีพของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นนักวิจัย หรือสำยสนับสนุน 

ท่ำนจะมีพัฒนำกำรก้ำวหน้ำไปได้ ทุกอย่ำงจะอยู่บนฐำนของผลงำนทำงวิชำกำร สถำบันฯ เชื่อว่ำทุกคนเติบโตขึ้น

จำกภำยในได้ สำมำรถสร้ำงงำนวิจัยได้ สำยสนับสนุนเองก็มีระบบ ecosystem ที่สนับสนุนให้ท่ำนสำมำรถสร้ำง

ผลงำน สร้ำงงำนวิเครำะห์ งำนสังเครำะห์ และคู่มือต่ำง ๆ จนกระทั่งก้ำวหน้ำได้ จึงอยำกให้ท่ำนได้ใช้ทรัพยำกร

ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ของสถำบันฯ เพ่ือให้เติบโตไปด้วยกัน ได้แก่ 

1. ควำมก้ำวหน้ำ (คลินิก ก.พ.อ./เชี่ยวชำญคลินิก) 

คลินิก ก.พ.อ. ส ำหรับสำยวิชำกำร ปัจจุบันต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สถำบันฯ ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว

ประมำณ 90% ภำยใตม้ีระบบในกำรติดตำมได้อย่ำงรวดเร็ว มีทีมงำนทีช่่วยตรวจเอกสำรตั้งแต่วันแรกที่ท่ำนสนใจ

จะขอต ำแหน่ง แนะน ำกระบวนกำรในกำรยื่นขอต ำแหน่ง โดยปัจจุบันกำรขอต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ใช้เวลำ

เฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน  
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เชี่ยวชำญคลินิก ส ำหรับสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยยังเป็น Ecosystem ที่ส่งเสริมให้ทุกคนเติบโตไป

ด้วยกัน จึงอยำกให้ทุกท่ำนใช้โอกำสเหล่ำนี้ในกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นโอกำสที่มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

เติบโตเป็นผู้บริหำร หรือมีต ำแหน่งส ำคัญ รวมทั้งเป็นกำรแสดงควำมสำมำรถให้เป็นที่ยอมรับ เพ่ือให้เกิดควำม

ภำคภูมิใจในตนเอง 

นอกจำกนี้ สิ่งที่ MB พยำยำมท ำ คือ กำรมีที่ปรึกษำผู้มีประสบกำรณ์ในกำรช่วยดูแลเรื่องควำมก้ำวหน้ำใน

สำยอำชีพของทุกท่ำน ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกท่ำนท ำงำนเป็นทีม เพ่ือช่วยให้เกิดแรงใจในกำรก้ำวหน้ำไปด้วยกัน 

 

2. สวัสดิกำร รำยได้ และระบบ Talent/Up-skill/Re-skill  

สถำบันฯ มีกำรพัฒนำเรื่องสวัสดิกำรอย่ำงต่อเนื่อง สวัสดิกำรในที่นี้รวมไปถึงกำรกินดีอยู่ดี และควำมสุข

ในกำรท ำงำน ซึ่งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรของสถำบันฯ ก็มีกำรสื่อสำรเรื่องสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์แก่

บุคลำกรทุกท่ำนอยู่เป็นระยะ 

ส ำหรับเรื่องรำยได้ของบุคลำกร สถำบันฯ ได้พัฒนำระบบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ

คณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติงำนจะมีกำรพิจำรณำจัดสรรเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 

เช่น กำรจัดอบรม บริกำรวิชำกำร ผู้ที่ช่วยเหลืองำนส่วนกลำงของสถำบันฯ เป็นต้น  โครงกำรต่ำง ๆ ที่มีก ำไร ก็จะ

จัดสรรคืนกลับไปเป็นสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกร หรือปรับปรุงระบบ ecosystem ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดซื้อครุภัณฑ์

เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

อีกเรื่องหนึ่งที่ก ำลังพัฒนำ คือ ระบบ Talent กำร up-skill และ re-skill ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงกำร

จัดท ำแผนพัฒนำตนเอง (IDP) ที่จะมีกำรจัด workshop เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่จ ำเป็นในกำร

ปฏิบัติงำน หรือส่งบุคลำกรไปอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  

 

3. Knowledge Management (KM) 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน ซึ่ง

สถำบันฯ จะพัฒนำให้เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น ปัจจุบันมหำวิทยำลัยก็ได้สนับสนุนให้จัดท ำ Digital KM Masterclass 

เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรเผยแพร่ เพ่ิมพูนควำมรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของบุคลำกรทุก

ท่ำน 
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ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อน า MB ไปสู่วิสัยทัศน์ “สถาบันวิจัยชั้นน าระดับโลก” คือ เป็นสถาบันวิจัยที่

มีความโดดเด่นเรื่องวิจัย วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ มีรายได้

เลี้ยงองค์การได้ และมีทรัพยากรเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เหนือสิ่งอ่ืนใด MB มุ่งหวังให้

บุคลากรทุกระดับมีความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์การ ตลอดจนเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน 

 

____________________________________________ 

 

สรุปข้อมูลโดย นางสาวญาดา เอ้ือสมิทธ์ 

หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ งานบริหารจัดการ 
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  Slido Q & A 

Q : กำรขอต ำแหน่งวิชำกำรของ "นักวิจัย" ปรึกษำหรือศึกษำจำกที่ไหนได้บ้ำง 

A : กำรขอต ำแหน่งวิชำกำรสำมำรถปรึกษำได้ที่คลินิก ก.พ.อ. หรือคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่ำง รองศำสตรำจำรย์ ดร.

อภินันท์ อุดมกิจ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปนัดดำ บุญเสริม และรองศำสตรำจำรย์ ดร. ม.ล.เสำวรส สวัสดิวัฒน์ 

 

Q : สอบถำมเงินชดเชยกรณีพ้นสภำพพนักงำนมหำลัย มหำวิทยำลัยยังมีชดเชยให้หรือไม่ กรณีท ำงำน

ครบ 5 ป ี10 ปี เป็นต้น 

A : ตำมนโยบำยใหม่ของมหำวิทยำลัยมหิดล พนักงำนทุกท่ำน รวมทั้งพนักงำนที่บรรจุตั้งแต่วันที่             

1 มกรำคม 2557 จะได้รับเงินชดเชยกำรพ้นสภำพพนักงำนมหำวิทยำลัย ในกรณีที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันครบ 6 ปี 

ซึ่งบุคลำกรที่สนใจสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ที่หน่วยทรัพยำกรบุคคล และจะประสำนกับงำนสื่อสำรองค์กำร

และสำรสนเทศ เพ่ือจัดท ำ infographic ชี้แจงรำยละเอียดเรื่องนี้ต่อไป 

 

Q : โครงกำรรับจ้ำงวิจัยผ่ำน iNT ของ "นักวิจัย" มีควำมส ำคัญต่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพไม่เท่ำกับของ 

"อำจำรย์" ใช่ไหมคะ 

A : ในอนำคตมหำวิทยำลัยอำจจะเปิดให้นักวิจัยขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยวิธีที่ 3 โดยนับจ ำนวน

โครงกำรวิจัยที่ยื่นขอผ่ำนสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ซึ่งจะสำมำรถสะสมเป็นผลงำนวิจัย

ได้ (แม้ว่ำปัจจุบันยังใช้ขอก ำหนดต ำแหน่งไม่ได้ แต่ก็ควรเตรียมผลงำนไว้ อนึ่ง หำกงำนวิจัยนั้นมีผลงำนตีพิมพ์

เกิดข้ึน ก็สำมำรถใช้ผลงำนตีพิมพ์นั้นได้ตำมปรกติ) 

 

Q : Flexible workplace ท ำได้จริงหรือ? กำรขอ WFH ต้องแจ้งเหตุผลว่ำ "ท ำไมต้องท ำงำนที่บ้ำน" 

อยำกให้เปลี่ยนเป็น "ท ำไมถึงท ำงำนที่อ่ืนที่ไม่ใช่ที่ออฟฟิศได้" 

A : กำรขอ WFH ส ำหรับบุคลำกรสำมำรถท ำได้ โดยดูลักษณะของหน้ำงำน หำกเป็นงำนที่ต้องติดต่อ

ประสำนงำนกับผู้อ่ืน บำงครั้งก็อำจจะไม่สำมำรถ WFH ได้ทุกวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรวำงแผนกำรท ำงำนและกำร

พิจำรณำของหัวหน้ำงำนด้วย 
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  Slido Poll  

1. ห้อง/พื้นที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ที่ผู้บริหารควรปรับปรุง 
Q : ขอให้ขับรถมำท ำงำนแล้วมีที่จอดรถได้ไหมคะ 
A : ช่องจอดรถของสถำบันฯ รอบตึกมีประมำณ 110 คนั จ ำนวนบุคลำกรที่มำขอบัตรในช่วง 2–3 ปี ก่อน

หน้ำนี้จะมีประมำณ 120–130 คัน แต่ปัจจุบันมีจ ำนวนบุคลำกรที่ขอบัตรจอดรถเพ่ิมข้ึนเป็น 140 คัน ประกอบกับ

โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์วิจัยและพัฒนำวัคซีน ท ำให้ที่จอดรถหำยไปอีกประมำณ 30 คัน ปัจจุบันจึงมีท่ีจอดรถ

เหลือประมำณ 80 คัน ทำงสถำบันฯ พยำยำมจัดสรรที่จอดรถให้ได้เพ่ิมมำกขึ้น โดยให้ใช้บริเวณอำคำร 

MaSHARES @MB รวมทั้งโครงกำรปรับปรุงเรื่องแสงสว่ำงบริเวณที่จอดรถ ปรับปรุงกำรตีช่องจรำจรใหม่ โดยจะ

บริหำรจัดกำรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
Q : ระบบส่งอำกำศแอร์กลำงที่ไม่ได้ท ำควำมสะอำดมำยำวนำนหลำยปี มีฝุ่นผงและเชื้อรำสะสมภำยใน

ท่อ ส่งผลต่อสุขภำพของคนท ำงำน โดยเฉพำะคนที่เป็นภูมิแพ้ 
A : จำกกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรล้ำงท่อแอร์ทั้งระบบ จะต้องใช้งบประมำณอยู่ที่หลัก 10 ล้ำน

บำท ดังนั้น สิ่งที่เจ้ำหน้ำที่หน่วยอำคำรสำมำรถท ำได้ตอนนี้ คือ ล้ำงตัวกรองแอร์ที่ติดใน AHU แต่ละห้อง ซ่ึงอยู่
ระหว่ำงกำรทยอยด ำเนินกำรในแต่ละโซน ส่วนแผนใหญ่ที่จะต้องใช้งบประมำณมำกนั้นก็จะท ำแผนเพ่ือจัดสรร
งบประมำณต่อไปในอนำคต 

 
Q : ขอทรำบงบประมำณในแต่ละปี ส ำหรับเครื่องมือวิทยำศำสตร์เพ่ือซื้อ ซ่อมและบ ำรุงรักษำ เนื่องจำก

ตอนนี้มีเครื่องมือเสียจ ำนวนมำก ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน ท่ำน ผอ. จะมีวิธีแก้ไขหรือด ำเนินกำรอย่ำงไร ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว 

A : งบประมำณในแต่ละปีไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเหตุผลควำมจ ำเป็น แต่แนวโน้นมของกำรซื้อครุภัณฑ์จะ

มองผลสัมฤทธิ์ปลำยทำงว่ำจะน ำไปสู่อะไร ครุภัณฑ์ที่สถำบันฯ ได้งบประมำณในช่วงที่ผ่ำนมำก็จะตอบเรื่อง 

Research & Development ซึ่งของบประมำณง่ำยกว่ำครุภัณฑ์พ้ืนฐำน ในส่วนของกำรซื้อเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 

สถำบันฯ จะมีกำรส ำรวจว่ำเครื่องมือใดมีควำมจ ำเป็นมำกน้อยอย่ำงไร เครื่องมือใดที่ช ำรุด ก็จะค่อย ๆ ทยอยซื้อ

เครื่องมือใหม่เพ่ือทดแทนเครื่องเก่ำ โดยมีงบประมำณส ำหรับซื้อเครื่องมือวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำนอยู่ประมำณ 3–5 

ล้ำนบำทต่อปี ทั้งนี้ สถำบันฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเครื่องมืออยู่ที่ประมำณ 10–15 ล้ำนบำท  
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Q : ควรพิจำรณำเรื่องกำรติดตั้ง On Grid Solar Roof เพ่ือลดค่ำไฟฟ้ำได้แล้ว เทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน

รำคำถูกลงมำก และมีประสิทธิภำพดี ส่วนใหญ่คืนทุนใน 4–5 ปี ให้มหำวิทยำลัยช่วยลงทุน หรือให้เอกชนสำมำรถ

ร่วมลงทุนได้ (สถำบันจ่ำยอัตรำค่ำไฟต่อหน่วยถูกลง) 

A : ในช่วงเดือนสิงหำคม บริษัทที่ท ำ Solar Cell จะเข้ำมำด ำเนินกำรติดตั้งที่บริเวณดำดฟ้ำของอำคำร

สถำบันฯ และอำคำรสัตว์ทดลอง ซึ่งสถำบันฯ น่ำจะจ่ำยค่ำไฟในรำคำต่อหน่วยถูกลงประมำณ 30% จำกบริษัทที่

เข้ำมำลงทุนติดตั้งให้สถำบันฯ 

 
Q : ขอให้ทำงสถำบันด ำเนินกำรจัดซ่อม 1. Cold Room 2. Milli-Q Water System โดยด่วนค่ะ 

A : สถำบันฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรซ่อม Cold Room ให้สำมำรถเช้ำงำนได้อย่ำงน้อยโซนละ 1 ห้อง โดย
ใช้งบประมำณในกำรซ่อมแซมอยู่ที่ไม่เกิน 150,000 บำท ต่อห้อง ซึ่งจะพยำยำมเร่งจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำร
ในส่วนนี้  

 
Q : หำกรำยได้เพ่ิมได้อีกไม่มำก ควรพิจำรณำเรื่องลดรำยจ่ำย ระบบอำคำรน่ำจะใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรม

เชิงระบบมำวิเครำะห์ปรับปรุงได้บ้ำงไหม น่ำจะมีอะไรที่ท ำได้บ้ำง เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนที่สูงมำก ๆ ของเรำ 
A : สถำบันฯ ได้ปรับลดรำยจ่ำยเต็มที่แล้ว ซ่ึงทำงผู้บริหำรพยำยำมจะบริหำรจัดกำรอย่ำงดีที่สุด เพ่ือไม่ให้

กระทบกับกำรท ำงำนของบคุลำกรทุกท่ำน 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- อุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภัยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ เช่น ฝ่ำยอำคำร แม่บ้ำน 
- ปรับปรุงห้องอำหำร 
- อยำกให้ลดกำรลงทุนปรับปรุงพื้นที่ลงบ้ำง เอำงบมำช่วยซ่อมเครื่องมือค่ะ 
- อยำกให้ขยับขยำยห้องท ำงำนชั้น 1 
 
2. ครุภัณฑ์/แพลตฟอร์มท่ีจะพัฒนาทีมวิจัยหรือสถาบันฯ ให้ก้าวกระโดดและมี uniqueness 
- ก่อนจะจัดหำแพลตฟอร์มล้ ำสมัย อยำกให้ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือพ้ืนฐำนของสถำบันให้สำมำรถใช้งำนได้

ดีก่อน หลำยอย่ำงต้องกำรกำรซ่อมแซมและทดแทน ขอไปหลำยรอบ แต่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน 
- ระบบบันทึกฐำนข้อมูลบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือลดภำระและเวลำในกำรกรอกข้อมูลประเมินหรือ

งำนเอกสำรต่ำง ๆ 
- maintains ให้ครุภัณฑ์พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพก่อน 
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3. แนวทางการสนับสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่สายสนับสนุน เช่น ความช่วยเหลือเพื่อจัดท า
คู่มือ บทวิเคราะห์ ฯลฯ 

Q : สำมำรถปรึกษำ หรือ มองหำแนวทำงในกำรท ำ ได้จำกใครและที่ไหน 
A : ทำงสถำบันฯ จะมคีณะท ำงำนที่ดูแลเชี่ยวชำญคลินิก ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร. นสพ.นริศร กิติยำนันท์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำทร สรรพำนิช คุณณัฏฐณิชย์ ศรีมำเสริม และมีคุณ     
ปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ หน่วยทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำน
วิจัยและ R2R หำกบุคลำกรท่ำนใดมีควำมคิดและแรงบันดำลใจที่จะท ำผลงำน แต่ยังไม่รู้ว่ำจะเริ่มอย่ำงไร ก็
สำมำรถมำปรึกษำคณะท ำงำนเชี่ยวชำญคลินิกได้ รวมถึงทำงหน่วยทรัพยำกรบุคคลก็พร้อมจะให้ค ำแนะน ำเสมอ 
ทั้งแนวทำง ประกำศและข้อบังคับของทำงมหำวิทยำลัยว่ำจะต้องใช้เอกสำรอะไรบ้ำง 

นอกจำกนี้ เรำจะมีกำรจัดอบรมสร้ำงแรงบันดำลใจและทิศทำงกำรท ำงำนของสำยสนับสนุน โดยรอบ
ต่อไปจะเป็นกำรจัด workshop ซึ่งผู้สนใจอำจจะปรึกษำ คุณปิยพัณภูมิ ก่อนก็ได้ว่ำ แต่ละคนมีหัวข้ออะไรที่
ต้องกำรจะท ำบ้ำง และอยู่ในเกณฑ์ขอก ำหนดต ำแหน่งหรือไม่ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

จัดอบรม / workshop ที่โน้มน้ำวหรือชวนให้บุคลำกรวิเครำะห์ตัวเองว่ำแรงจูงใจในกำรท ำงำนของแต่ละ
คนคืออะไร กำรโน้มน้ำวให้ท ำ R2R เพ่ือเงินที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงเดียว อำจไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคน แต่อำจจะมี insight 
motivation อ่ืน ๆ ก็ได้ 
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สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ร่วมงาน Meet the Director ครั้งที่ 11 
 จากงาน Meet the Director ครั้งที ่11 เมื่อวันที ่26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีจ านวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมทั้งสิ้น 130 คน และตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 72 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72 โดยมีค าถามทั้งหมด 

11 ค าถาม ดังนี้  

 

1. ประเภทของบุคลากร  

 
 

 

 บุคลากรที่ร่วมท าแบบประเมินความพึงพอใจฯ แบ่งออกเป็น ฝ่ายสนับสนุนมากที่สุดถึงร้อยละ 

68.1 (จ านวน 49 คน) และบุคลากรฝา่ยวิชาการที่ร้อยละ 31.9 (จ านวน 23 คน)  

 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  

 
 

 ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก อยู่ที่ 

ร้อยละ 50 คิดเห็นว่ามคีวามเหมาะสมมากที่สุด อยู่ที่รอ้ยละ 30.6 คิดเห็นว่ามีความเหมาะปานกลาง อยู่

ที่รอ้ยละ 19.4 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผูเ้ข้าร่วมงานส่วนใหญ่คิดเห็นว่าระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ครั้งนีม้ีความเหมาะสม 
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3. รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meeting, Slido) 

 

 
 

 ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบของงานมีความเหมาะสมมาก อยู่ที่ร้อยละ 54.2  

คิดเห็นว่ารูปแบบของงานมคีวามเหมาะสมมากที่สุด อยู่ทีร่้อยละ 34.7 ตามมาด้วยกลุ่มผู้ที่เห็นว่ารูปแบบ

ของกิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 9.7 และผู้ที่เห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความ

เหมาะสมน้อย อยู่ที่รอ้ยละ 1.4 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม 

 

 

4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีความทั่วถึง  

 
 

 ผู้ประเมินมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีความคิดเห็นว่ามีการ

กระจายข่าวอย่างทั่วถึงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 52.8 คิดเห็นว่ามีการกระจายข่าวในระดับมาก อยู่ที ่

ร้อยละ 43.1 คิดเห็นว่ามีการกระจายข่าวในระดับปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 2.8 และคิดเห็นว่ามีการ

กระจายข่าวอย่างทั่วถึงน้อย อยู่ที่ร้อยละ 1.4 ตามล าดับแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมี

ความทั่วถึง 
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5. กิจกรรมสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯ  

 
 

 

 กิจกรรมดังกล่าวมีจ านวนผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่า สามารถสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯ 

ในระดับมาก อยู่ที่ร้อยละ 40.3 สามารถสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับปานกลาง อยู่ที่ร้อย

ละ 26.4 สามารถสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 26.4 สามารถสร้าง

ความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับน้อย อยู่ที่ร้อยละ 4.2 และในระดับน้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 2.8 

ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวสรา้งความผูกพันภายในสถาบันฯ 

 

 

6. ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินกิจการของสถาบันฯ  

 
 

  

 ผู้ท าแบบประเมินส่วนมากเห็นว่า กิจกรรมนี้ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ

และการด าเนินกิจการของสถาบันฯ ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับมาก อยู่ที่ร้อยละ 48.6 ท าให้

ได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 34.7 ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับ 

ปานกลางร้อยละ 15.3 ตามมาด้วยท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย อยู่ที่ร้อยละ 1.4 

ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและการ

ด าเนนิกิจการของสถาบันฯ 
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7. เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถาบันฯ  

 

 
 

 ผู้เข้าร่วมงานส่วนมากประเมินกิจกรรมดังกล่าวว่า เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของสถาบันฯ ในระดับมาก อยู่ที่ร้อยละ 55.6 ในระดับมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 

31.9  และในระดับปานกลางที่สุด อยู่ที่รอ้ยละ 9.7 และแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย และน้อยที่สุด 

อยู่ที่ร้อยละ 1.4 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานของสถาบันฯ 

 

8. กิจกรรมส่งเสรมิให้ส่วนงานภายในสถาบันฯด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (Integrity 

& Transparency Assessment (ITA)  

 

 
 

 ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่า กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ส่วนงานภายในสถาบันฯ ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม

และโปร่งใสในระดับมากถึงร้อยละ 54.2 ตามมาด้วยผู้ที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 

26.4 และระดับปานกลาง อยู่ทีร่้อยละ 16.7 และผูท้ี่ให้ความคิดเห็นในระดับน้อย และน้อยที่สุด อยู่ที่รอ้ย

ละ 1.4 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมใหส้่วนงานภายในสถาบันฯ ด าเนินงานอย่างมี

คุณธรรมและโปร่งใส 
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9. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม  

 
 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก อยู่ที่ร้อยละ 51.4 ตามมาด้วยผู้

ที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 27.8 มีความพึงพอใจปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 19.4 และมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมน้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 1.4 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้

ประเมินสว่นใหญ่นัน้มคีวามพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 

 

 

10. ท่านได้รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคร้ังน้ีจากช่องทางใด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 
 จากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี ้ผูเ้ข้าร่วมและท าแบบประเมินนีไ้ด้รับข่าวสารกิจกรรมผ่านทาง 

กลุ่ม LINE ของสถาบันฯ มากที่สุดถึงร้อยละ 88.9 (จ านวน 64 คน) ตามมาด้วยทราบผ่านทางเว็บไซต์

ร้อยละ 40.3 (จ านวน 29 คน) ทราบผ่านทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร้อยละ 36.1 (จ านวน 26 

คน) ได้รับการบอกต่อจากเพื่อนร่วมงานร้อยละ 27.8 (จ านวน 20 คน) ทราบข่าวผ่านทาง Line ส่วนตัว 

ร้อยละ 11.1 (จ านวน 8 คน)  
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11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีดังนี ้  

1. ขอบคุณค่ะ ส าหรับการ update สถานการณ์ ท าให้เข้าใจเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น 

2. ควรจัดใหม้ีบ่อย ๆ 

3. ให้มกีิจกรรมแบบนีต้่อเนื่อง 

4. ดีมากค่ะ 

5. อาหารอร่อยดี 

6. ประเด็นเยอะมาก ลงรายละเอียดบางเรื่องได้ไม่ลกึ 

7. เป็นการประชุมที่ดี ช่วยใหรู้้การด าเนินการของสถาบัน มากขึ้น 

8. อยากใหล้ดเวลาที่ใชล้งอีกค่ะ 

9. จัดท าสรุปการประชุมส่งให้ทางออนไลน์ 

10. ดีแลว้ที่มกีารประชุมแบบ online ด้วย 

11. ชอบตรงที่มกีารเข้าร่วมกิจกรรมแบบ online ได้เนื่องจากบุคลกรบางคนยังท างานเร่งด่วนควบคู่ไป

ด้วย 

ขอบคุณที่มรีะบบออนไลน์ 

12. เวลาในการ meeting ค่อนข้างนาน 

13. แอรใ์นห้องหนาวมาก 

14. อยากใหม้ีความรว่มมอืภายในสถาบันในเรื่องการวิจัยมากขึ้น เช่น open house กันเองในสถาบัน 

ตัวอย่าง สมาชิกแลบ A จะไปเดินเยี่ยมชม พูดคุย ท าความรูจ้ัก พูดถึงความรว่มมอืต่าง ๆ กับแลบต่าง ๆ 

/ สัปดาห์หนา้แลบ B ไปเรื่อย ๆ ... / อาจจะจัดปีละ 1 - 2 ครัง้ 

15. ดี 

16. ต้องการให้มกีารระดมความคิดเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหามากขึ้น 

17. ดีอยู่แลว้ 

18. เวลาน้อยไป 

19. นา่จะเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้ 

20. ควรมีกิจกรรมแบบนีบ้่อย ๆ 

21. ควรทีการอัพเดต ถึงข้อร้องเรียนหรอืข้อแนะน าต่าง ๆ ว่าได้ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข ในส่วนที่เป็น

ปัญหาไปถึงขั้นไหนแล้วบ้าง 

22. ให้มทีุก ๆ ปี 

23. talking points ไม่ค่อยเปลี่ยน ค่อนข้างซ้ ากับรอบก่อนหน้า 

24. จัดทุก ๆ ปี 

25. นอกจาก onsite แล้ว อยากให้สามารถเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์แบบนีต้่อไป 

26. ทุกอย่างออกมาดีค่ะ 

27. ดีแลว้ เครื่องเสียงดีมาก ระบบ WebEx สมบูรณ์แบบมาก 




