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“ ทิศทางเป็นเหมือนถนนเส้นใหม่ที่มุ่งไปข้างหน้า 

แต่วิสัยทัศน์ของ MB ที่จะมุ่งสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นน าระดับโลก 

จะต้องมีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเส้นทางย่อยที่แตกแขนงไปด้านอ่ืน ๆ  

โดยเราต้องมองถึงผลผลติของงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ด้วย ” 

 

 
กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Meet the Director ครั้งที่ 12 เวทีส าคัญของชาว MB ซ่ึงผู้อ านวยการ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ และคณะผู้บริหาร ใช้เป็นช่องทางใน

การสื่อสารนโยบายและทิศทางการบริหารงานของสถาบันฯ ให้บุคลากรเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเปิด

โอกาสในการซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SLIDO (เข้าใช้งานผ่าน 

www.slido.com) เป็นสื่อกลางในการถาม-ตอบกับผู้อ านวยการและคณะผู้บริหารของสถาบันฯ แบบ real-time 

เพ่ือสร้างความเข้าใจทีถู่กต้องในทิศทางการบริหารงานของ MB 
 

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการแสดงความยินดีเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและชื่นชมแก่คณาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษา ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้ 
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อาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา  

     ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล 

    ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล 

    ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล 

 

นักวิจัยท่ีได้รับต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ 

 1) ดร.ชลธิชา ใสสว่าง  

    ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “นักวิจัย ระดับ 3” 

 

อาจารย์ท่ีได้รับรางวัล จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี  

    ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUPSF ระดับที่ 2 และได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภท 

Blended Learning Course ร าย วิ ช า  MBMG 515 Protein Technologies and Applications (Session: 

Fluorescent Protein Technology) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ธารร าลึก 

    ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ระดับชมเชย ประเภท Engagement Strategies 

Online Teaching รายวิชา MBMG 601 Current Topics in Molecular Biology  

 
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1) นายรับเสด็จ สุวรรณแสง 

    นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาขาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Best Oral Presentation Award จากงาน The 48th International Congress on Science, Technology and 

Technology-based Innovation (STT48) โดยมี ผศ.ดร.ภูชิต โนนจุ้ย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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2) นางสาวรัญชนา รุ่งเรืองไมตรี 

    นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาขาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Best Poster Award จากงาน The 17 th International Symposium of The Protein Society of Thailand 

(PST2022) โดยมี ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

จากนั้น ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้สื่อสารนโยบายและทิศทางการบริหารงานของ MB ในประเด็นส าคัญ

ต่าง ๆ ได้แก่ 

 

Integrity & Agility 
 Integrity เป็นหัวใจส าคัญในการท างาน ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่จรรยาบรรณ แต่เป็นเรื่องความรับผิดชอบในการ
ท างาน รวมถึงการใช้ชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย ส่วน Agility หมายถึง การด าเนินงานทุกอย่างต้องรวดเร็ว ขั้นตอน
ลดลง และตัดสินใจฉับไว ทั้ง 2 เรื่องนี้จะต้องก้าวไปพร้อมกัน จึงนับเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในปัจจุบัน 
 นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความส าคัญกับ ITA (Integrity and Transparency Assessment) 
หรือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางที่ก าหนดโดย ป.ป.ช. เพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยจะให้คะแนนจากการส ารวจ 1) IIT – ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือบุคลากรภายในหน่วยงาน 2) EIT – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน หรือ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการกับหน่วยงาน และ 3) OIT – ข้อมูลจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ITA ไม่ใช่เพียงเรื่องของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของหน่วยงานในก ากับของรัฐทั้งระบบ 
หรือแม้แต่ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ก็จะต้องมีธรรมนูญด้านความโปร่งใสเพ่ือให้บุคลลภายนอกสามารถ
ตรวจสอบมาตรฐานการด าเนินการได้ ตลอดจนมาขอรับบริการอย่างมั่นใจ ดังนั้น ITA จะช่วยให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า
จะได้รับความเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ว่ามีมาตรฐานหรือไม่  โดย
มหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 เพ่ือให้   
ทุกคนในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส านึกใน
หน้าที่ ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติคุณ เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั่วไป 
 สิ่งส าคัญท่ีต้องเน้นย้ าในข้อบังคับนี้คือเรื่อง จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ได้แก่ 
 1) ยึดมั่นและปฏิบัติตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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 3) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 4) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 5) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
 6) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 8) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 9) ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้ 
  
 อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับทุกคน คือ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง 
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ในประกาศฉบับนี้กล่าวถึงทั้งเรื่อง
ของความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล การด าเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จึงต้องพึงระวังและด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน  
 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง PDPA ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน สถาบันฯ จึงได้ก าหนดให้
บุคลากรและนักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ PDPA ซึ่งต้องเรียนรู้ ในระบบ Digital KM Masterclass ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพ่ิมเติมเรื่อง PDPA เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องถึง
แนวทางข้อก าหนด PDPA ทั้งในส่วนของของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลอีกด้วย 
 
Biologics & Vaccine vs Drug Discovery  
 ทิศทางในอนาคตของ MB จะต้องมีความแตกต่างและมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด จะ
สามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลัยและประเทศชาติได้อย่างไร งานวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (basic science) เป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะก้าวสู่การพัฒนางานวิจัยที่ส าคัญต่าง ๆ งานวิจัยของสถาบันฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
molecular biology, biotechnology, microbiology เป็นต้น ไม่ว่าจะงานวิจัยด้านใดการก าหนดทิศทางให้
ชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญที่เราจะก้าวไปพร้อมกัน 

Biologics & Vaccine ไม่ได้จ ากัดเพียงด้านการแพทย์ แต่รวมถึงวัคซีนส าหรับสัตว์ การเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร หรือสัตว์น้ าต่าง ๆ จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงทิศทางด้านนี้เป็นส าคัญ ในปี 2566 สถาบันฯ ได้
ด าเนินการหารือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับความร่วมมือในการด าเนินโครงการ Re-inventing University 
System (RUS) โดยสถาบันฯ จะมุ่งไปสู่การด าเนินงานวิจัยด้าน protein, biologics โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
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ด้าน viral vector ที่สามารถตอบโจทย์ทางด้าน drug discovery การผลิตยาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น 
mRNA, DNA, immunotherapy, ATMP เป็นต้น 

งานวิจัยด้านวัคซีนเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ใช่เรื่องของ deep-tech เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความมั่นคง
ของชาติด้วย ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคน เราก าลังท าเรื่องที่อยู่ในยุทธศาสตร์ความม่ันคงของชาติ ซ่ึง
หากทุกท่านท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เหล่านี้ เราก็จะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น สามารถได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งทุนวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งบประมาณการบริหารจัดการ 
รวมทั้งอัตราก าลังคนมากขึ้นตามไปด้วย 

 

Research / Development / Service 

MB ไม่ได้จ ากัดตัวเองอยู่เพียงแค่เรื่อง biologics, vaccine และ drug discovery เท่านั้น ทิศทางเป็น
เหมือนถนนเส้นใหม่ที่มุ่งไปข้างหน้า แต่วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่จะมุ่งสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นน าระดับโลกจะต้อง
มีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเส้นทางย่อยที่แตกแขนงไปด้านอ่ืน ๆ โดยเราต้องมองถึงผลผลิตของ
งานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ด้วย งานวิจัยสามารถพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ 
พัฒนาต่อไปจนเกิดเป็นนวัตกรรม สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม หรือเชิงนโยบาย 

ผลผลิตของ Research มี 4 อย่าง ได้แก่ 1) Publication 2) Patent สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา  
3) Product ผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่าย และ 4) Policy หรือการสนับสนุนให้เกิดนโยบายบางอย่าง แต่เท่านี้ยังไม่
เพียงพอ เราต้องพยายามพัฒนาต่อให้เป็นผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าได้ หรือมีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้งานวิจัยของเรา โดยต้องพยายามหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ภายใต้มาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องส าคัญใน
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดระบบที่ดี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ สามารถสร้างควา ม
มั่นใจให้ทุกคนได ้

เราทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาการให้บริการก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งจะสามารถน ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
ต่าง ๆ ทั้งสาธารณูปโภค การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือแม้กระทั่งการจ้างบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญเข้ามา
ท างานในสถาบันฯ 
 

การพัฒนาบุคลากร/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 กิจกรรมที่สถาบันฯ จัดอย่างสม่ าเสมอก็คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้
บุคลากรแต่ละฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการท างานต่าง ๆ ระหว่างกัน นอกจากนี้ เรายังเน้นเรื่อง
การพัฒนาตนเอง ระบบ Talent/Up-skill/Re-skill หากบุคลากรท่านใดต้องการให้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านใดก็สามารถแจ้งหน่วยทรัพยากรบุคคลได้ ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
มาให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกท่าน เช่น เรื่องการบริหารการเงินและการลงทุน  
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โครงการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญที่โครงการหนึ่ง คือ Individual Development Plan (IDP) ตอนนี้
มหาวิทยาลัยมีโครงการด้าน IDP ซึ่งครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน บุคลากรแต่ละคนจะได้รับการ
พัฒนาอย่างเฉพาะเจาะจง ให้ตรงกับความสามารถที่มีอยู่ และสามารถพัฒนาตนเองในรูปแบบที่ตนเองต้องการได้ 
หากท่านใดสนใจเรื่องกันจัดท าแผน IDP ก็สามารถปรึกษาได้ที่ คุณปิยพัณภูมิ หน่วยทรัพยากรบุคคล 

ทั้งหมดนี้ก็จะน าท่านไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งสถาบันฯ มี คลินิก ก.พ.อ. และเชี่ยวชาญคลินิก ที่

จะช่วยให้ค าปรึกษาและตรวจสอบเอกสารให้กับทุกท่านก่อนที่จะส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัย  เพ่ือลดความ

ผิดพลาดและท าให้การด าเนินการขอต าแหน่งรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 สุดท้ายขอฝากเรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs) 
 MB จะมีส่วนร่วมอย่างไรที่จะช่วยพัฒนาโลกของเราอย่างยั่งยืน อาจจะเริ่มง่าย ๆ จากการช่วยกันดูแล
สิ่งแวดล้อม (Climate Action) ช่วยกันประหยัดพลังงาน ด้านการท างานวิจัยก็เช่นเดียวกัน หากมีความสอดคล้อง
และตรงกับเป้าหมายของ SDGs ก็จะช่วยตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยได้ในหลาย ๆ ด้าน 
 

ภาพรวมของ MB ในปี 2565 
• จ านวนบุคลากรของสถาบันฯ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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• จ านวนผลงานตีพิมพ์ในปี 2565 
 

 
 
 

• ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร 
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Slido Q & A 
 

Q: ความล่าช้าของการประกาศผลทุนฯ ช้าหรือลงนามช้ากว่าวันที่เริ่มต้นโครงการ ส่งผลต่อเงินงวดที่ 1 

ล่าช้านั้น สถาบันจะช่วยนักวิจัยได้อย่างไรนอกจากนักวิจัยส ารองจ่ายก่อน 

Q: สถาบันมีเงินให้ยืมส ารองจ่ายไหม ทั้งในส่วนของปัญหาเงินทุนวิจัยมาช้า หรือเงินส ารองจ่ายส าหรับค่า

ตีพิมพ์เปเปอร ์

A: สิ่งที่สถาบันฯ บริหารจัดการได้ก็คือ หน่วยพัสดุจะมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาในเรื่องของเอกสารที่ช่วย

ให้ท่านเดินเรื่องได้อย่างรวดเร็ว สถาบันฯ มีการจัด project manager โดยมีบุคลากรที่คอยช่วยดูแลเอกสารของ

แต่ละศูนย์/กลุ่มสาขา/กลุ่มวิจัย ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการเอกสารให้รวดเร็วมากข้ึน ทางหน่วยคลัง พัสดุ และรายได้

ก็มี KPI ที่จะต้องเบิกจ่ายให้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนทางมหาวิทยาลัยก็ปรับปรุงระบบทางด้านการเงินในบางส่วนให้

สามารถด าเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับประเด็นที่เป็นการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย หรือการจ้างเหมาบริการ เมื่อเกิดการจ่ายเงินล่าช้านั้น 

ก็จะส่งผลให้นักวิจัยต้องส ารองจ่ายก่อน ซ่ึงกระบวนการทางคลังและพัสดุไม่ได้ตอบโจทย์โดยตรง ทั้งนี้ สถาบันฯ มี

เงินส ารองจ่ายหมุนเวียนในระบบทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ส าหรับการจัด workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเงิน

ส่วนนี้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการส ารองจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้  ได้หารือกระบวนการนี้ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว

ว่าจะสามารถแก้ปัญหาอย่างไร โดยเรื่องนี้เป็นปัญหาในระดับมหาวิทยาลัย เราจึงต้องมีการบริหารจัดการให้เกิด

รายได้ เพ่ือให้มีเงินเพียงพอในยืมเงินส าหรับส ารองจ่ายในส่วนนี้  

 

Q: เราสามารถแบ่ง % รายได้ของแต่ละกิจกรรม เข้าศูนย์กลุ่ม เพ่ือมาน ามาบริหารจัดการในศูนย์กลุ่มเอง 

เช่น เป็นเงินส ารองวิจัยของ PI ภายในศนูย์กลุ่มได้หรือไม ่

A: ในกรณีนี้ท่านสามารถมาคุยรายละเอียดโครงการได้ เช่น บางท่านจัดอบรมแล้วต้องการเงินไปใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์การวิจัยก็สามารถมาปรึกษากับคณะกรรมการ MB MICE เพ่ือพิจารณาต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมี

รายได้จากบริการวิชาการอ่ืน ๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ธาลัสซีเมีย ฯลฯ รายได้ส่วนนี้จะจัดสรร overhead มาที่

สถาบันฯ และเงินอีก 80% จะส่งกลับไปให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์วิจัย/กลุ่มสาขาวิชาฯ 

 

 



-9- 
 

Q: ควรให้ benefit กับบุคลากรที่ช่วยงาน เช่น workshop ที่เป็นรายได้หลัก (เนื่องจากไม่ให้ค่าตอบ 

หลายคนไม่ได้อยากได้ คะแนน PE เพราะเต็มแล้ว) 

A: ที่ผ่านมาก าไรที่เกิดขึ้นจาก MB MICE จะจัดสรรไปยังส่วนต่าง ๆ เช่น น าไปปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อาคารสถานที่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือมาจัดสวัสดิการให้บุคลากร ฯลฯ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โรคระบาด 

Covid-19 ส่งผลให้รายได้จากการจัดอบรมลดลงไป และสถานการณ์ทางการเงินของสถาบันฯ ยังไม่คล่องตัว 

ปัจจุบันจึงงดการจ่ายปันผลก าไร MB MICE ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว 

 

Q: สถาบันควรให้ flexible ในการใช้เงินรายได้ที ่PI หาได ้(เช่น bench fee, workshop) เพ่ือน าไปใช้ใน

กิจกรรมอื่นที่จ าเป็นและส่งเสริมสถาบันฯ เช่น เพ่ือเป็นทุนการศึกษาหรือค่าตอบแทนตีพิมพ์ 

A: ส าหรับเงินค่า bench fee สามารถเสนอเรื่องมาเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ในการท ากิจกรรมอ่ืนได้ แต่ใน

ส่วนของรายได้จากการจัด workshop นั้นขอน ารายได้ในส่วนนี้มาใช้ส าหรับการบริหารจัดการภายในสถาบันฯ 

ก่อน 

 

Q: เงินที่สถาบันฯ เก็บเป็นค่าใช้เครื่องมือ ฯลฯ (6%) นอกเหนือจาก overhead ที่หักจากทุนที่ได้รับจาก

หน่วยงานภายนอก ทางสถาบันมีนโบบายบริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไร  

A: เงินในส่วนนี้น ามาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ สิ่งที่เริ่มด าเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง

น ามาซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งน ามาจัดการระบบ biosafety ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการก าจัดขยะชีวภาพของห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันฯ  ค่าใช่จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายจริงที่

เกิดข้ึนจากโครงการวิจัย และจ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย

ของบุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 

Q: ทางผู้บริหารมีแนวทางในการจัดการปัญหาในกรณีไม่สามารถเปลี่ยนหัวบิลให้ตรงกับชื่อโครงการได้ใน

กรณีท่ีบริษัท ท าการยื่นเรื่องจ่ายภาษีไปแล้วอย่างไร 

A: ส าหรับประเด็นนี้จะต้องหารือวิธีการแก้ปัญหากับทางศูนย์ตรวจสอบภายในอีกครั้งว่าควรท าอย่างไรให้

ถูกต้อง (ปัจจุบันได้ยืนยันกับทางศูนย์ตรวจสอบฯ แล้วว่า จ าเป็นต้องใช้ชื่อโครงการวิจัย) 
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Q: ที่จอดรถไม่เพียงพอค่ะ ต้องการให้แก้ไขปัญหา ขอบพระคุณค่ะ 

A: เนื่องจากขณะนี้สถาบันฯ มีหลายอาคารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและด าเนินการก่อสร้าง จึงอาจท าให้

ที่จอดรถลดลงไปพอสมควร เมื่อทุกอย่างด าเนินการแล้วเสร็จก็จะบริหารจัดการเรื่องที่จอดรถให้ได้ดีที่สุด 

 

Q: ระบบ/มาตรการหลายอย่างของสถาบันท าให้ท างานยาก ระบบส่วนใหญ่ควบคุมการท างานแต่ไม่มี

ความเข้าใจคนท างานไม่เอ้ือให้ท างานง่ายเพ่ือเพ่ิมก าลังใจและประสิทธิภาพการท างาน 

A: ทีมบริหารมีการทบทวนอยู่เสมอว่ากระบวนการใดที่สามารถลดขั้นตอนการท างานได้บ้าง โดยจะ

วิเคราะห์ว่าหากปรับปรุงกระบวนการแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด 

 

Q: ขอสอบถามเกี่ยวกับเครื่องผลิตน้ า Milli Q ที่ไม่สามารถใช้งานได้บริเวณชั้น 4 ทางสถาบันฯ มีนโยบาย

ที่จะด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ไหม? 

A: เครื่อง Milli Q ที่ชั้น 4 อยู่ระหว่างรออะไหล่ในการซ่อมแซม ซึ่งก าลังเร่งด าเนินการซ่อมแซมให้

เรียบร้อย 

 

Q: ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 2 เครื่องและปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องตู้แช่กลางชั้น 3 โซน C มี

โอกาสจะมีงบประมาณปรับปรุงตรงส่วนนี้ไหมครับ 

A: ตอนนี้งบประมาณที่จะน ามาใช้ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นมา

จากเงินรายได้สถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ การซ่อมบ ารุงลิฟต์ ค่าท าความสะอาด ค่าจ้างท าสวน เป็นต้น อยู่ที่ประมาณปีละ 20 ล้านบาท แต่

หากดูอัตราการหารายได้ในปัจจุบันนั้นต่ ากว่า 20 ล้านบาท จึงต้องหารือกันว่าเราจะท าอย่างไรให้เกิดสภาพคล่อง

ทางการเงิน เช่น การจัดงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได ้

 

Q: ไม่ทราบว่า มีนโยบายอะไรที่คาดว่าจะด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือจูงใจหรือบังคับให้มีการหารายได้เข้า

สถาบันมากข้ึนหรือไม ่

A: ทุกอย่างเป็นเรื่องของการสื่อสารข้อเท็จจริง เช่น เพราะเหตุใดสถาบันฯ ต้องมีรายได้ ฯลฯ สิ่งนี้ก็เพ่ือ

ช่วยสนับสนุนการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ หากเป็นรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ก็จะเกิด
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ประโยชน์แก่ตัวบุคลากรเองด้วย ส าหรับเชิงนโยบายในภาพใหญ่ก็จะก าหนดไว้ใน PA รายบุคคล เช่น การสร้าง

นวัตกรรม การมีทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร  

 

Q: รณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันปิดไฟ หรือสลีปคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงหรือตอนที่ไม่ได้ใช้งาน เพ่ือลดภาระ

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

A: ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้หน่วยประชาสัมพันธ์ด าเนินการท าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้

คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ประหยัดไฟ การใช้น้ า เป็นต้น นอกจากนี้จากการปิดประตูในโซนห้องแล็บแต่ละชั้นก็

สามารถช่วยประหยัดไฟและท าให้ระบบปรับอากาศท างานได้ดีขึ้นอีกด้วย 

 

 

Slido Poll  

ท่านประสงค์ให้สถาบันฯ วางระบบอะไรบ้างเพื่อสนับสนุนให้ท่านเขียนผลงานทางวิชาการได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต ารา หนังสือ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ 

A : ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทน/รางวัลตีพิมพ์ 

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- อยากให้มีป้ายบอกชั้นที่บันไดขึ้นอาคารของสถาบันค่ะ 
 
 

____________________________________________ 

 

สรุปข้อมูลโดย นางสาวญาดา เอ้ือสมิทธ์ 

หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ งานบริหารจัดการ 
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สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของผูรวมงาน Meet the Director ครั้งท่ี 12 

 จากงาน Meet the Director ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 256 ที่ผานมา มีจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมทั้งสิ้น 138 คน และตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 87 คน คิดเปนรอยละ 63.04 โดยมีคําถามทั้งหมด 

11 คําถาม ดังนี้  

 

1. ประเภทของบุคลากร  

 
 

 บุคลากรที่รวมทําแบบประเมินความพึงพอใจฯ แบงออกเปน ฝายสนับสนุนมากที่สุดถึงรอยละ 

73.6 (จํานวน 64 คน) บุคลากรฝายวิชาการที่รอยละ 25.3 (จํานวน 22 คน) และนักศึกษาที่รอยละ 1.1 

(จํานวน 1 คน) 

 

2. ระยะเวลาที่ใชในการจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสม  

 

 
 ผูเขารวมงานมีความคิดเห็นวา ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก อยูที ่

รอยละ 47.1 คิดเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด อยูที่รอยละ 35.6 คิดเห็นวามีความเหมาะสมปาน

กลาง อยูที่รอยละ 14.9 คดิเห็นวามคีวามเหมาะสมนอย อยูที่รอยละ 1.1  คดิเห็นวามคีวามเหมาะสมนอย

ที่สุดอยูที่รอยละ 1.1  ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากลุมผูเขารวมงานสวนใหญคิดเห็นวาระยะเวลาการจัด

กจิกรรมครัง้นี้มคีวามเหมาะสม 
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3. รูปแบบของกจิกรรมมีความเหมาะสม (รูปแบบ Hybrid Cisco Webex Meeting, Slido) 

 

 

 
 

 ผูเขารวมงานแสดงความคิดเห็นวารูปแบบของงานมีความเหมาะสมมาก อยูที่รอยละ 42.5  

คดิเห็นวารูปแบบของงานมคีวามเหมาะสมมากที่สุด อยูทีร่อยละ 44.8 ตามมาดวยกลุมผูที่เห็นวารูปแบบ

ของกิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง อยูที่รอยละ 11.5 และผูที่เห็นวารูปแบบกิจกรรมมีความ

เหมาะสมนอยที่สุด อยูทีร่อยละ 1.1 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวารูปแบบของกจิกรรมมคีวามเหมาะสม 

 

4. การประชาสัมพันธกจิกรรมมีความท่ัวถึง  

 

 
 

 ผูประเมินมีความพึงพอใจกับการประชาสัมพันธของกจิกรรมดังกลาว ซึ่งมีความคิดเห็นวามกีาร

กระจายขาวอยางทั่วถึงมากที่สุด อยูที่รอยละ 56.3 คิดเห็นวามีการกระจายขาวในระดับมาก อยูที ่

รอยละ 36.8 คิดเห็นวามีการกระจายขาวในระดับปานกลาง อยูที่รอยละ 5.7 และคิดเห็นวามีการ

กระจายขาวอยางทั่วถึงนอยที่สุด อยูที่รอยละ 1.1 ตามลําดับแสดงใหเห็นวาการประชาสัมพันธกิจกรรมมี

ความทั่วถงึ 
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5. กจิกรรมสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ  

 

 
 

 กิจกรรมดังกลาวมีจํานวนผูประเมินมคีวามคิดเห็นวา สามารถสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ 

ในระดับมาก อยูที่รอยละ 36.8 สามารถสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 

26.4 สามารถสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับปานกลาง อยูที่รอยละ 26.4 สามารถสราง

ความผูกพันภายในสถาบันฯ ในระดับนอย อยูที่รอยละ 6.9 และในระดับนอยที่สุด อยูที่รอยละ 2.3 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการจัดกจิกรรมดังกลาวสรางความผูกพันภายในสถาบันฯ 

 

6. ทําใหไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกจิการของสถาบันฯ  

 

 
 

 ผูทําแบบประเมินสวนมากเห็นวา กิจกรรมนี้ทําใหไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริการ

และการดําเนินกิจการของสถาบันฯ ทําใหไดรับความรูความเขาใจในระดับมาก อยูที่รอยละ 51.7 ทําให

ไดรับความรูความเขาใจในระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 34.5 ทําใหไดรับความรูความเขาใจในระดับ 

ปานกลางรอยละ 12.6 ตามมาดวยทําใหไดรับความรูความเขาใจในระดับนอย อยูที่รอยละ 1.1 ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวากลุมคนสวนใหญใหไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริการและการดําเนินกิจการ

ของสถาบันฯ 
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7. เปดโอกาสใหทานไดแสดงขอคิดเห็นและมสีวนรวมในการบริหารงานของสถาบันฯ  

 
 

 
 

 ผูเขารวมงานสวนมากประเมินกิจกรรมดังกลาววา เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมี

สวนรวมในการบริหารงานของสถาบันฯ ในระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 52.9 ในระดับมาก อยูที่รอยละ 

36.8  และในระดับปานกลางที่สุด อยูที่รอยละ 9.2 และแสดงความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด อยูที่

รอยละ 1.1 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาสถาบันฯ เปดโอกาสใหทานไดแสดงขอคดิเห็นและมสีวนรวมในการ

บรหิารงานของสถาบันฯ 

 

8. กจิกรรมสงเสรมิใหสวนงานภายในสถาบันฯดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและโปรงใส (Integrity 

& Transparency Assessment (ITA)  

 
 

 ผูเขารวมงานเห็นวา กิจกรรมนี้สงเสริมใหสวนงานภายในสถาบันฯ ดําเนินงานอยางมีคุณธรรม

และโปรงใสในระดับมากถึงรอยละ 54 ตามมาดวยผูที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 31 

และระดับปานกลาง อยูที่รอยละ 13.8 และผูที่ใหความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด อยูที่รอยละ 1.1 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจกรรมดังกลาวสงเสริมใหสวนงานภายในสถาบันฯ ดําเนินงานอยางมี

คุณธรรมและโปรงใส 
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9. ความพึงพอใจในภาพรวมของกจิกรรม  

 

 
 

 ความพงึพอใจในภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก อยูทีร่อยละ 58.6 ตามมาดวยผู

ที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด อยูที่รอยละ 28.7 มีความพึงพอใจปานกลาง อยูที่รอยละ 11.5 และมี

ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมนอยที่สุด อยูที่รอยละ 1.1 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผู

ประเมนิสวนใหญนัน้มคีวามพงึพอใจในภาพรวมของกจิกรรม 

 

 

10. ทานไดรับการประชาสัมพันธกจิกรรมคร้ังน้ีจากชองทางใด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

 

 
 จากการประชาสัมพันธกิจกรรมนี้ ผูเขารวมและทําแบบประเมนินี้ไดรับขาวสารกิจกรรมผานทาง 

กลุม LINE ของสถาบันฯ มากที่สุดถึงรอยละ 92 (จํานวน 80 คน) ลําดับตามมาเปนการทราบผานทาง

โปสเตอรประชาสัมพันธกิจกรรมรอยละ 58.6 (จํานวน 51 คน) ดวยทราบผานทางเว็บไซตรอยละ 49.4 

(จํานวน 43 คน) ไดรับการบอกตอจากเพื่อนรวมงานรอยละ 29.9 (จํานวน 26 คน) ทราบขาวผานทาง 

Line สวนตัว รอยละ 10.3 (จํานวน 9 คน)  
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11. ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ มดีังนี้   

1. ดี 

2. อยากใหเลกิตรงเวลา 

3. ขอบคุณคะ 

4. อยากใหผูบรหิาร ช้ีแจงที่มาของรายได และ การบรหิารการจัดการรายไดของสถาบัน เพิ่มเตมิ 

5. Hybrid meeting is good. 

6. อาจจะใหมกีารsubmitคําถามลวงหนาไวก็ดนีะครับ 

7. ใชเวลาเยอะไปหนอยครับ ถาสโคปเนนเนื้อหา จะเร็วกวานี้ 

8. อยากใหจัดแบบ hybrid แบบนี้ตอไป 

9. กจิกรรมมคีวามเหมาะสม และเปนชองทางการสื่อสารที่ดรีะหวางผูบรหิารและบุคลากร 

10. ระยะเวลา ถามเีรื่องแจงใหทราบเยอะควรเพิ่มเวลา 

11. เลาประการณตัวอยางของนักวจัิยหรอืนักวิทยาศาสตรตัวอยางฃองสถาบัน 

12. เหมาะดี 

13. ไมตองมีอาหารเลี้ยงจะไดประหยดัคาใชจาย 

14. จัดกจิกรรมแบบนี้ไปเรื่อย ๆ 

15. อยากใหสื่อสารใหทราบถงึแนวทางการบรหิารงานในอนาคตของมหาวทิยาลัยในทุก ๆ ดานให 

     มากกวานี้ 

16. สถาบันควรมกีองทุนสํารองเพื่อใหทางผูขอทุน นําเงินสวนนัน้ไปใชทํางานกอนเงินทุนจะมา เพื่อให

งานทําไดตามเปาหมาย 

17. วันนี้ฟงเนื้อหาไดไมครบทุกหัวขอ เนื่องจากตดิอกี 1 ประชุม ที่จัดในเวลาเดยีวกัน คณะผูจัดงานอาจมี 

     การเผยแพรเทปบนัทกึการประชุม เพื่อใหผูสนใจมีโอกาสรับฟงในภายหลัง 

18. ใหมปีละครัง้ 

19. ใหมตีอเนื่องอยางนี้ตลอดไป 

20. การเบกิจายเงินทุนตามที่ สตง. ใหขอช้ีแนะ ทําอยางไรใหมคีวามสะดวกในการเบกิจายมากขึ้น 

     ไดรับความเขาใจมากขึ้น 

21. เหมาะสมทุกอยางครับ 

22. ชอบการพบ ผอ แบบนี้ไดเรยีนรูเพิ่มเตมิมาก ดี 

23. อยากใหมกีลองที่ถายผูสอบถาม หรือขึ้นคําถาม slido สําหรับผูดูออนไลนดวยคะ 

24. ดมีาก 

25. จัดไดด ี

26.ระบบเสยีงดมีาก ระบบออนไลนดมีาก ระบบ slido ดมีาก projector เกาไปไมคอยชัดสมควรเปลี่ยน 

    ใหม 

27. ขอใหจัดทุกสองสามเดือน 




