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สรุปการรับฟงขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA-Visit) ประจําปงบประมาณ 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 10.15 น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารย นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ ( A108 )  

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

…………………………………………. 

 ศาสตราจารยนายแพทยบรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดวยคณะ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมเยี่ยมชมและรับฟงผลการดําเนินงานสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  (PA-Visit) 

ประจําปงบประมาณ 2562 โดยไดกลาวถึงสถานการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 เพ่ือมุงสูความเปนเลิศดานงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับ

สากล มีการยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนักศึกษาใหมีสมรรถนะสูงสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

(21st Century skills) โดยวางกลยุทธการยกระดับดานการวิจัยและนวัตกรรมไว 4 ดาน ไดแก (1) การคิดคน

แนวคิด/ทฤษฎีใหม ขยายขอบเขตงานวิจัย/นวัตกรรมใหกวางไกลข้ึน (New Frontier) (2) งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีมี

ผลลัพธอยางเดนชัดตอวงการอุตสาหกรรม (Industrial Impact) (3) งานวิจัย/นวตักรรมท่ีมีผลลัพธอยางเดนชัดตอ

วัฒนธรรม (Cultural Impact) และ (4) งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีมีผลลัพธอยางเดนชัดตอสังคม (Social Impact) ซ่ึง

ท้ัง 4 ดานนี้ควรตองดําเนินการรวมกัน เพ่ือสรางจุดแข็งดานงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไดจัดตั้งกลุม

วิจัยแบบสหสาขาท่ีสามารถบูรณาการกับเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนศูนยวิจัยสห

สาขามหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Multidisciplinary Research Center: MU-MRC) ท่ีมุงเนนการ

ดําเนินงานดานของการถายเทความรูทางเทคโนโลยี การปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ และศูนยกลางการใหบริการ

วิชาการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการปรับตัวสูการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurships) โดยมีการวางแผนเพ่ือ

ดําเนินการสรางพ้ืนท่ีเรียนรูรวมกัน (Co-Working & maker spaces planned for 2018 – 2019) เพ่ือการเปน

ศูนยรวมการวิจัยและนวัตกรรมท่ีหลากหลายในอนาคต  

 ในดานของโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย/นักวิจัย เพ่ือมุงสูการเปน “To be one in top 100 World 

Class University “ ในกรณีของอาจารยท่ีบรรจุใหมท่ียังขาดประสบการณและทักษะเก่ียวกับการสอน การออก

ขอสอบ ฯลฯ ทางมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมศักยภาพและพัฒนาอาจารยโดยใหกอง

ทรัพยากรบุคคล กองบริหารการศึกษา และกองบริหารงานวิจัย เขามารวมใหคําแนะนําในลักษณะของ Co-Project 

ยึดกรอบการดําเนินงาน เพ่ือใหมีความสามารถในการแขงขันในระดับโลก โดยท่ีมหาวิทยาลัยตองสามารถพ่ึงพา

ตัวเองได  
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 จากนั้น ศาสตราจารย ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ได

นําเสนอผลการดําเนินงานตามขอตกลงของสถาบันฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไดกลาวถึงความสําเร็จของ

งานวิจัยดานชีวเคมี ชีววิทยา ระดับโมเลกุลศาสตรท่ีผลงานวิจัยการตีพิมไดรับคะแนนอยูในระดับดีเยี่ยม (TRF 

Index 5.0) จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ความสําเร็จในการผลิตวัคซีนปองกัน Zika virus ท่ีมียุง

เปนพาหะ การทํา Licensing การพัฒนาวัคซีนไขสมองอักเสบ JE กับองคการเภสัชกรรม จํานวนการจดสิทธิบัตร 

และอนุสิทธิบัตร ท่ีถูกจัดลําดับติดอันดับ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัย และ นักศึกษาไดรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ในป 

2561 นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังเนนในเรื่องของงานบริการวิชาการแบบมุงเปาและงานบริการวิชาการท่ีเนนรายได

เพ่ือใหมีรายไดสนับสนุนการดําเนินงานภายในสถาบันฯ รวมท้ังการยกระดับศักยภาพของบุคลากร เชน โครงการ 

MB currency ท่ีสามารถนําผลการปฏิบัติงานท่ีมีผลลัพธโดดเดน เปนประโยชนตอสถาบันฯและมหาวิทยาลัยมา

เทียบเคียงไดกับผลงานวิจัยเพ่ือสามารถเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนงได ในกลุมของบุคลากรฝายสนับสนุน เปนตน 

 ในสวนของแนวทางการดําเนินงานของสถาบันฯ มีแนวทางเนนเรื่องมาตรฐาน ISO ของหองปฏิบัติการ

วิจัย การปรับปรุงอาคารเลี้ยงยุง อาคารวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม และโครงการปรับปรุงหองสมุดและพ้ืนท่ีการ

เรียนรู (Co-Working Space) เปนตน ท้ังนี้ภารกิจของสถาบันฯ นั้นมียุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง เนื่องดวยผลงานวิจัย/นวัตกรรม เปนเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตและสุขภาพของมนุษย ทางสถาบันฯ จึงมีแนวทางท่ีมุงม่ันในการคิดคน ปรับปรุง รวมท้ังสงเสริมผลงานท่ี

สามารถนําไปใชไดจริง รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลท่ีมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนควบคูกับการมีความสุขในการ

ทํางาน (Happy Workplace) ท้ังนี้ในดานปญหาและอุปสรรคของสถาบันฯ ไดแก ปญหาดานการรวบรวมขอมูล

ศูนยกลางของสถาบัน ซ่ึงตองมีการนําระบบ IT เขามาชวยแกปญหาและบูรณาการขอมูลภายในสถาบันฯ ให

สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยได ปญหาดานคาใชจายสาธารณูปโภคภายในสถาบันฯท่ีสูงข้ึน 

เปนตน 

 จากการรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันฯ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหขอคิดเห็น ใน

ประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1) ทบทวนและสานตอการดําเนินงานตามแนวความคิดแรกเริ่มของทานอาจารย ณัฐ ภมรประวัติ 

อดีตอธิการบดีผูริเริ่มกอตั้งสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิม) โดยยึดเปาประสงคท่ี

ตองการใหสถาบันฯเปนสถานท่ีรวมของการทํางานวิจัยท่ีไมสามารถจะทําไดในสวนงานอ่ืน หรืออาจจะมีอุปสรรคใน

การดําเนินงาน และเปนเสมือนแหลงฟูมฟกนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและ

ความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีโดดเดนและเปนประโยชนตอมวลมนษุยชาต ิ 

2)  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ มีโครงการวิจัยเก่ียวกับขาวตอผูปวยโรคเบาหวาน ซ่ึง

อาจจะมีการขอความรวมมือทางสถาบันฯ เรื่องการทําวิจัยรวมกันได  
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3) การจัดเก็บขอมูลศูนยกลางของมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการวางโครงสรางระบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning) และสามารถเขาถึงไดดวยเพียงบัญชีมหาวิทยาลัยและรหัสผานเดียว (Single 

sign-on) ซ่ึงทางสวนกลางจะจัดใหมีการประชุมเพ่ือแจงใหทราบในวาระตอไป 

4) มุงเนนการพัฒนาเรื่องประสาทวิทยาศาสตร (Neuroscience) และการคนควาในศาสตรระดับชีว

โมเลกุลท่ีแตกแขนงลงในรายละเอียด (Specialist) ใหมากข้ึน เพ่ือผลักดันจุดแข็งของสถาบันฯใหโดดเดน 

5) มุงเนนการบริการวิจัยดวยตนเอง และการขอทุนวิจัยท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองไดนอกเหนือจากการขอ

งบประมาณแผนดินและการรับบริการวิจัยจากเอกชนเพียงอยางเดียว  

6) การวางแผนเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน ควรมุงเนนจุดแข็งดานใด ดานหนึ่งเปนพิเศษ เชน 

งานวิจัย/นวัตกรรมมุงเปาดานวัคซีน เปนตน  

7) การพัฒนาเครื่องมือแพทย สงเสริมใหมีการพัฒนาเปนศูนยเครื่องมือแพทยครบวงจร 

8) การเพ่ิมจํานวนของศิษยเกาสัมพันธ (Alumni) ของสถาบันฯ โดยมีเปาหมายเพ่ิมข้ึน 22% ในป 

2563 

9) การรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลท่ีเก่ียวกับการลงนามรวมกับหนวยงานอ่ืน (MOU) ขอมูลท่ี

เก่ียวกับดานวิเทศสัมพันธ เปนตน  

10) การเพ่ิมจํานวน visiting professor ตลอดจนการเพ่ิมการประชาสัมพันธในเรื่องผลงานวิจัย  และ

การทํา double degree Ph.D. ของสถาบันฯ เพ่ือการสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของคนในสถาบันเองหรือเพ่ือการหา

รายไดเพ่ิม 

11) การดําเนินการเก่ียวกับความมีสวนรวมทางสังคม (Social Engagement) ตองมีเปาหมายเพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา  

12) การปรับขอมูลในโครงการพัฒนาบุคลากร (Joint Unit) ท่ีทางสถาบันฯไดเสนอไปตองมีการ

ปรับแกไขในเรื่องคาเดินทางของบุคลากรท่ีมีคาใชจายสูง  

13) การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน จะตองมีการระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนและเจาะลึกใหมาก

ข้ึน 

14) ขอใหสถาบันฯ เปนตัวอยางและเปนสถานท่ีดูงาน ในเรื่องของการบริหารจัดการใหหองปฏิบัติการ

ของสถาบันท้ังหมด สามารถผานการตรวจรับรองทางดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี ตาม

แนวทางของ COSHEM และ วช. 

 

สรุปประเด็น โดย  

นางสาวศันศนีย หิรัญจันทร : นักประชาสัมพันธ 

นางสาวณัฎฐณิชย ศรีมาเสริม : เลขานุการสถาบันฯ และรักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 


