
แผนปฏิบัตกิาร (Action plan) ประจ าปี 2565 
 

พันธกิจ 1 สรา้งความเป็นเลศิดา้นการวิจยัพืน้ฐาน และประยกุต ์เพื่อสรา้งองคค์วามรูด้า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และพฒันาสูน่วตักรรม ที่เป็นประโยชนต์อ่ประเทศไทยและสงัคมโลก 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ด้านการวจิัยและนวัตกรรม 

แผนปฏิบัตกิาร 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
1. โครงการรบันกัวิจยัใหมจ่าก นศ. + PI ที่มีศกัยภาพสงู -จ านวนนกัวิจยัพนัธุใ์หมท่ี่รบัเขา้ (คน) 2 

-จ านวนนกัวิจยัพนัธุใ์หมท่ี่ผา่นการประเมิน (คน) 2 
2. โครงการ flagship ที่มาจากสหวิทยาการ - จ านวนหลกัสตูร Upskill/reskill (หลกัสตูร) 1 

- ผลการปรบัปรุงหลกัสตูร MBSB ใหร้องรบัสาขา Biologics & Vaccine ผา่น 
- จ านวนโปรตีนตน้แบบระดบั pre-pilot scale (ตวั) 1 

3. โครงการรบัสมคัร/สรรหา “นวตักร” หรอื “เจา้หนา้ที่บรหิารสนิทรพัยท์างความรู ้เทคโนโลยี และ
นวตักรรม” ส าหรบับรหิารจดัการโครงการตอ่ยอดงานวิจยัและนวตักรรมไปสูเ่ชิงพาณิชย ์

-เจา้หนา้ที่นวตักร (คน) 1 
-จ านวนสนิทรพัยท์างปัญญา/งานวิจยั ที่ถกูน าไปตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์
(ชิน้) 

1 

4. โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูวิจยัแบบ online ระบบ online (ระบบ) 1 
5. โครงการพฒันาเครอืขา่ยขอ้ตกลงการเขา้ถึงเครือ่งมือที่ทนัสมยัภายในประเทศ -จ านวนเครอืขา่ยการใชเ้ครือ่งมือ (เครอืขา่ย) 1 
6. โครงการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมือทางวิชาการระดบันานาชาตกิบัสถาบนัชัน้น า - จ านวน MOU ที่ลงนามรว่มกบัสถาบนัตา่งชาติ (เรือ่ง) 1 

- จ านวนผลงานวิจยัรว่มกบัสถาบนัตา่งชาติ (เรือ่ง) 1 
7. โครงการพฒันาความรว่มมือระหวา่งนกัวจิยักบัภาคอตุสาหกรรม/กลุม่เปา้หมายเพื่อก าหนดหวั
วิจยั 

- จ านวนครัง้การประชมุหารอืหรอืกิจกรรมที่รว่มกบัภาคเอกชน/
อตุสาหกรรม (ครัง้) 

1 

-จ านวนโครงการความรว่มมือระหวา่งนกัวจิยักบัภาคเอกชน (โครงการ) 1 
 
 
 
 
 



 
 

พันธกิจ 2 สรา้งความเป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ ระดบับณัฑิตศกึษาที่มีศกัยภาพในการสรา้งสรรคง์านวิจยัทีม่ีคณุภาพระดบันานาชาติ และมีความคิดเชิงนวตักรรม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2. ด้านการผลิตบัณฑิต 

แผนปฏิบัตกิาร 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
1. โครงการสง่เสรมิมาตรฐานการวิจยัและความเขา้ใจในกระบวนการตีพิมพผ์ลงานวจิยัของ
นกัศกึษา 

รอ้ยละของนกัศกึษาที่ผา่นการอบรมฯ (%) 75 

2.โครงการสง่เสรมิการตีพิมพผ์ลงานของนกัศกึษาตามแนวทางทีส่ถาบนัก าหนด รอ้ยละของนกัศกึษาที่มีการเผยแพรผ่ลงานไดต้ามแนวทางที่สถาบนั
ก าหนด (%) 

70 

3.โครงการสง่เสรมิความรูแ้ก่คณาจารยเ์ก่ียวกบันวตักรรมดา้นการเรยีนการสอน รอ้ยละของอาจารยท์ีเ่ขา้อบรมทีม่ีความรูค้วามเขา้ใจระดบัดมีาก (%) 80 

4.โครงการสง่เสรมิใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษามีเเนวคดิเชิงนวตักรรม รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการท่ีมคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก (%) 80 

5.โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรเพื่อขอการรบัรองหลกัสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่เขา้อบรมเกณฑ ์AUN-QA version 
4.0 (%) 

50 

6.โครงการพฒันาหลกัสตูรอบรมหรอืรายวชิา ที่ตอบสนองตอ่กลุม่ผูเ้รยีนที่ตอ้งการสรา้งทกัษะ
ใหม/่เสรมิทกัษะ 

- หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้/รายวิชา สรา้งทกัษะใหม/่เสรมิทกัษะ 
(รายวิชา) 

5 

7.โครงการพฒันาระบบสนบัสนนุผลติสือ่การเรยีนการสอนออนไลน ์ -หอ้งพรอ้มอปุกรณท์ี่สนบัสนนุการจดัท าสือ่การเรยีนการสอน (หอ้ง)  1 

8.โครงการสรา้งความผกูพนัระหวา่งหลกัสตูรกบันกัศกึษาศษิยเ์กา่ และลกูคา้ในอนาคตอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

- ระดบัความผกูพนัของนกัศกึษาและศิษยเ์กา่ (ระดบั)  >3.75 

- โครงการ/กิจกรรมทีม่ีศษิยเ์ก่าเขา้รว่ม (โครงการ)  3 

- รอ้ยละของผูส้มคัรเรยีนในหลกัสตูรที่รบัทราบขอ้มลูจากช่องทางตา่ง ๆ 
ของสถาบนัฯ  

50 

 
 
 
 
 



 
 
 

พันธกิจ 3 สรา้งความเป็นเลศิดา้นบรกิารวิชาการ ที่สามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งยั่งยืนและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละสงัคม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

แผนปฏิบัตกิาร 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
1.โครงการน าระบบการบรหิารจดัการตน้ทนุทางการเงินท่ีมีประสทิธิภาพ มาประยกุตใ์ชก้บัการ
บรกิารวชิาการท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้

-ระบบบรหิารจดัการทางการเงิน (ระบบ) 1 

2.สรรหา “นวตักร” หรอื “เจา้หนา้ที่บรหิารสนิทรพัยท์างความรู ้เทคโนโลยี และนวตักรรม” เพื่อ
บรหิารจดัการการบรกิารวิชาการที่ไดก้่อใหเ้กิดรายได ้

เจา้หนา้ที่นวตักร (คน) 1 

3.โครงการการขอรบัรองมาตรฐานการใหบ้รกิารทางวชิาการ - รอ้ยละของความคืบหนา้ในการด าเนินการขอการรบัรองมาตรฐาน: 
Internal Audit ส าหรบั ISO 15189/15190 (%) 

>50 

4.โครงการปรบัปรุงการสือ่สารและจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้เชิงรุกและการหาตลาดใหม ่ - รอ้ยละของลกูคา้ทางบรกิารวิชาการท่ีก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิม่ขึน้ (%) 10 
- โครงการท่ีลกูคา้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัคะแนนตัง้แต ่4 คะแนน 
ขึน้ไป (โครงการ) 

>4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พันธกิจ 4 สง่เสรมิการบรหิารจดัการและการพฒันาทรพัยากรบคุคล ท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ คล่องตวั มีคณุภาพและไดม้าตรฐาน
ระดบัสากล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
แผนปฏิบัตกิาร 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
1.โครงการน าระบบบรหิารจดัการคณุภาพ (ISO9001) มาใชใ้นการบรกิารจดัการ สนง.ผอ.  - รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมคีวามรูผ้า่นเกณฑป์ระเมิน (%) > 75 
2.โครงการพฒันาระบบ smart IT ส าหรบัสนบัสนนุการตดัสนิใจในเชิงบรหิาร (DSS) ในดา้น
การเงิน-บคุลากร-ขอ้มลูวจิยั 

-ระบบ smart IT (ระบบ) 1 

3.โครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพการสือ่สารภายในและภายนอกสถาบนั -โครงการปรบัปรุงการสือ่สาร (โครงการ) 1 
4.จดัท าแผน BCM ใหค้รอบคลมุทกุสถานะการณฉ์กุเฉิน -รอ้ยละการรบัรูแ้ละเขา้ใจในการปฏิบตัิตามแผน BCM ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(%) 
100 

-รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มซอ้มแผนอคัคีภยั (%) > 90 
-รอ้ยละของผูเ้ก่ียวขอ้งตามแผนฉกุเฉินรบัทราบบทบาทหนา้ที่ตนเอง
ตามแผน (%) 

100 

5.จดัท ากิจกรรมบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง/การตรวจประเมินคณุภาพภายใน -รอ้ยละของความเสีย่งที่ลดลง (%) 75 
-รอ้ยละของหลกัสตูร/ศนูยว์จิยัไดร้บัการตรวจประเมิน (%)  100 

6.จดัท าแผน IDP (เฉพาะกลุม่บคุลากรเปา้หมาย) -รอ้ยละของบคุลากรท่ีบรรลตุามแผน IDP (%) 75 
7.โครงการ KM และจดัท าระบบ Digital KM และการตดิตามผลอยา่งตอ่เนื่อง -จ านวน clip จาก MB บนระบบ MU DKM (เรือ่ง) 1 
8.โครงการพฒันาระบบการวดัและประเมินผลการท างานของบคุลากรที่มีประสทิธิภาพ -ความพงึพอใจของการวดั-ประเมินผล (ระดบั) > 3.5 
9.โครงการพฒันาระบบจดัการความสมัพนัธแ์ละบรรยากาศในการท างานท่ีสง่เสรมิและสรา้ง
ความผกูพนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

-ความพงึพอใจของบรรยากาศการท างาน (ระดบั) > 3.5 
-ความระดบัความผกูพนั (ระดบั) > 3.5 

 


