บทสรุปผูบริหาร
ศาสตราจารย ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย ป ย ะสกล สกลสั ต ยาทร นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได มี ดํ า ริ
เพื่อทําความรูจักและประมวลผลความสําเร็จ เปาหมาย แผนดําเนินการ ตลอดจนอุปสรรคและการแกไขปญหาของแตละสวนงาน
เพื่ อทํ า ให เห็ น ภาพรวมในป จ จุ บั น ของทั้ ง ส ว นงานและของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร ว มวางนโยบายและกํ า หนดเป า หมาย
ในอนาคตที่ชั ดเจน ทํ า ให เกิ ด การบูรณาการทั้ง ภายในและภายนอก ซึ่ ง จะนํามหาวิท ยาลัย มหิ ด ลของเราสูการเปนหนึ่ง
ในรอย “มหาวิทยาลัยระดับโลก”
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ไดเยี่ยมชมและรับฟงผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน (Council Visit) ตั้งแตวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๕ สวนงาน
โดยได แ บ ง ส ว นงานตามสายงาน ๔ กลุ ม ดั ง นี้ ๑) Health Science ๑๒ ส ว นงาน ๒) Social Science ๑๑ ส ว นงาน
๓) Science & Technology ๗ สวนงาน ๔) Support ๕ สวนงาน โดยสรุปภาพรวมการเยี่ยมชม ดังนี้
ชื่ นชมผลสํ าเร็ จการดํ าเนิ นงานของแต ละส วนงานที่ ได มุ งมั่ นให บรรลุ ตามพั นธกิ จของส วนงานอั นสอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อาทิ การไดรับมาตรฐานหลักสูตรระดับสากล มาตรฐานการบริการ รางวัลการบริหารจัดการ
องคกรสูความเป นเลิ ศระดับประเทศ มาตรฐาน ISO รวมถึ ง มาตรฐานห องปฏิ บัติ การระดับสากล (ESPReL) การรั บรอง
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUN-QA เปนตน
ดานภาพรวมเปาหมาย ๒ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๔) แตละสวนงาน มุงเปาหมายใหผานมาตรฐานสากล AUN-QA และ
การประกั น คุ ณ ภาพ (EdPEx) ให ไ ด ม ากกว า ระดั บ ๓๐๐ คะแนน รวมถึ ง การออกแบบและจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร Flexible
Education เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยเนนกลุมเปาหมายผูเรียนที่หลากหลายมากขึ้น เปนตน
ด า นข อ เสนอแนะสรุ ป โดยสั ง เขป ดั ง นี้ ๑) ความร ว มมื อ ระหว า งส ว นงาน ๑.๑ ด า นเด็ ก และครอบครั ว เช น
คณะพยาบาลศาสตร สถาบั น แห ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว ๑.๒ การทํ า งานด า นผู สู ง อายุ เช น
คณะแพทยศาสตร ศิ ริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี คณะพยาบาลศาสตร คณะสั ง คมศาสตร
และมนุษ ยศาสตร วิ ท ยาลัยการจัดการ สถาบั นพั ฒนาสุขภาพอาเซี ยน คณะทั นตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
คณะกายภาพบําบัด สามารถประสานความรวมมือระหวางสวนงานและประสานไปยัง ASEAN Centre for Active Aging
and Innovation: ACAI ที่ ก รมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข ๑.๓ การพั ฒ นา “สิ รี รุ กขชาติ ” ให เต็ ม ศั กยภาพ เช น
คณะแพทยศาสตร ศิ ริราชพยาบาล คณะเภสั ช ศาสตร และวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ๑.๔ ความร ว มมื อด า นการจั ด การเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป จัดกลุมรายวิชาที่อาจซ้ํา ซ อน และใชทรัพยากรร วมกัน อยางคุม คา เชน คณะศิลปศาสตร
คณะสั ง คมศาสตร แ ละมนุษยศาสตร ทํ า ให โ ดดเดนกว ามหาวิ ทยาลัย อื่ น ๒) ย า นนวั ตกรรมการแพทยโ ยธี YMID เสนอ
คณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยราชสุดา หารือเปนสวนหนึ่งของยานนวัตกรรม YMID ๓) การรวมลงทุน และใชประโยชนจาก
เครื อข า ยพั น ธมิต รทั้ง ในประเทศและตางประเทศ ๔) การพั ฒ นาผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม สู เชิ ง พาณิชย โดยทุ กสวนงาน
รวมมือกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๕) เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล Big Data แลกเปลี่ยนและใชประโยชน
สู ง สุ ด จาก Platform ที่ พั ฒ นาร ว มกั น ได แ ก Digital Convergence University และ Mahidol Channel ๖) ผนึ ก กํ า ลั ง
สายสังคมศาสตร เพื่อเพิ่ม Impact และ Ranking ใหมหาวิทยาลัย ๗) ทบทวนหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหตรงกับ
ความต อ งการของกลุ ม เป า หมาย ๘) เพิ่ ม เติ ม Business Mind ทุ ก ส ว นงาน เพื่ อ การพั ฒ นาและเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
๙) การจัดทําแผนศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน เพื่อขยายตลาดในอนาคต โดยคํานวณคาใชจายรอบดาน เพื่อความเติบโต
อย า งยั่ ง ยื น สามารถพึ่ ง พาตนเองได และผลั ก ดั น ให เ กิ ด ความร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนมากขึ้ น ๑๐) การเพิ่ ม ช อ งทาง
ประชาสัมพันธ นําเสนอความรูสูสังคมอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ ๑๑) ผสาน Health Science และ Social Science
เพื่อสรางผลงานที่มีพลวัตและความหลากหลายยิ่งขึ้น ๑๒) เสนอกลยุทธ Make a Difference สรางความโดดเดนในศาสตร
ของตน เพื่อดึงดูดนักเรียนและผูเกี่ยวของ (Stakeholders) ใหเลือกมหาวิทยาลัยมหิดลมากขึ้น สุดทาย มหาวิทยาลัยมหิดล
มีสวนงานที่หลากหลายทั้งขนาด และภารกิจขอใหบูรณาการความรวมมือเปนสิ่งสําคัญที่สุด
“คิดนอกกรอบ ทําใหเร็ว พึ่งพาตนเองได ปดทองหลังพระ”

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เยี่ยมส่วนงาน (Council Visit)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป็นองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการสอดประสานพัฒนาทฤษฎีและปฏิบัติ
๑) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในพื้นฐานของคุณธรรม
๒) สร้างความเป็นเลิศ ด้านวิชาการและงานวิจัย
๓) สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน
๔) พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๑. ผลสาเร็จที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. จัดทาห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกาลังกาย “DeeDo Weight Training Room” โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ
เอกชน จัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติ โดย FIFA มอบประกาศนียบัตร “FIFA Medical Centre of
Excellence” โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน
๒. เป้าหมายและแผนดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) ภายใน ๒ ปี ข้างหน้า
๒. พัฒนาการบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง
๓. เน้นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Quartier ที่ ๑ ที่มี Impact factor สูง
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ MU EdPEx ให้ได้มากกว่า ๓๐๐ คะแนน
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. เพื่อพั ฒนาและทดแทนอาจารย์ที่ เกษียณอายุ โดยขอทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์จากมหาวิ ทยาลัย (Matching Fund)
ร่วมกับส่วนงาน
๒. ด้านสถานที่ มีความเสื่อมสภาพและมีความจากัดในพื้นที่การเรียนการสอน การแก้ไขปัญหา ๒.๑ มหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามกีฬา ๒.๒ ขอใช้พื้นที่ส่วนงานข้างเคียงในการฝึกซ้อมนักกีฬา
๓. ด้านวิจัย มีความจากัดในหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหา ใช้การสนับสนุนจากระบบส่วนกลาง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑) คิดนอกกรอบ ทาให้เร็วและเกิดผลที่ชัดเจน ร่วมมือกับภาคเอกชน พึ่งพาตนเองมากขึ้น
๒) เลือกพัฒนาจากสิ่งทีโ่ ดดเด่นที่สุดก่อน (Think Big, Start Small, Show small success along the way)
๓) เชื่อมโยงจากเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือของมหาวิทยาลัย เช่น Osaka-Mahidol University ในการพัฒนา
บุคลากรทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
๔) เสริมพลังจากจุดแข็ง ดึงจุดเด่นของส่วนงาน นาเสนอสู่สาธารณะเพิ่มขึ้น โดยการเผยแพร่ผา่ นช่องทางสื่อต่าง ๆ
เช่น Mahidol Channel
๕) ให้วิทยาลัยฯ เป็นแกนหลักบูรณาการทุกพื้นที่ของวิทยาเขตศาลายา เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายและการกีฬา

สรุปประเด็นโดย สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปภาพรวม นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน (Council Visit)
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ To enable academic, professional, as well as career development programs to produce
nationally and internationally competence human resources for 21st century
พันธกิจ ๑. กำหนดทิศทำงและสนับสนุนกำรสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
๒. กำกับดูแลมำตรฐำนคุณภำพระดับบัณฑิตศึกษำ
๓. ส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำนวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับภำคอุตสำหกรรม
ผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐ
๔. พัฒนำศักยภำพนักศึกษำให้มีควำมรู้/ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๕. บริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย คล่องตัว และมีธรรมำภิบำล
๑. ผลสาเร็จที่ภาคภูมิใจของบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. บัณฑิตศึกษำมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. มีควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ (อำเซียนและเอเชีย) มำกขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ
๓. ร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตร Short Course Trainings และ MAP Soft Skills
๔. ใช้ระบบดิจิทัลดำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
๕. กำรบริหำรจัดกำรระบบภำยในส่วนงำนเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลง
๒. เป้าหมายและแผนดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. มีควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรผลิตหลักสูตรและบัณฑิตที่ตรงกับควำมต้องกำร
๒. ขยำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำไปยังประเทศอำเซียน
๓. ขยำยกำรดำเนินกำร ด้ำนกำรจัด Short Course Trainings ในทุกสำขำวิชำ
๔. ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดอบรม 21st Century Skills ให้นกั ศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
๕. ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ มีควำมยืดหยุ่นสูงยิ่งขึ้น และ เป็นระบบดิจิทัลมำกกว่ำร้อยละ ๙๕
๖. บุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัย มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ มีควำมพร้อมรับมือกับนโยบำยและกำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. Platform สำหรับกำรศึกษำแบบ Online ยังไม่มีประสิทธิภำพ การแก้ไขปัญหา บัณฑิตวิทยำลัย
สำมำรถนำระบบ Platform Online ของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มำใช้ประโยชน์ได้
๒. กำรดำเนินเรื่อง University Ranking ยังไม่เป็นระบบชัดเจน การแก้ไขปัญหา มหำวิทยำลัยพิจำรณำกำหนด
ภำรกิจที่ชัดเจนให้แต่ละส่วนงำนไปดำเนินกำร เพื่อเพิ่มอันดับ Ranking
๓. ทุนกำรศึกษำที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัยจะหมดในปีหน้ำ การแก้ไขปัญหา มหำวิทยำลัยรับจะสนับสนุนต่อไป
๔. ขำดกำรสื่อสำรที่ดีกับมหำวิทยำลัย การแก้ไขปัญหา อธิกำรบดีรับไปดำเนินกำรให้เกิดควำมเชื่อมโยง
๕. สื่อสำรและปรับ Mindset ของอำจำรย์ให้ตระหนักถึงผลประกอบกำรของหลักสูตรมำกขึ้น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. คิดนอกกรอบ ทำให้เร็ว เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลที่ชัดเจน พึ่งพำตนเองได้
๒. หลักสูตรต้องตอบโจทย์ประเทศ และมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงส่วนงำน
๓. ทำงำนเชิงรุก ต้องวิเครำะห์ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และทำ Marketing
๔. Benchmarking กับระดับนำนำชำติ เพื่อพัฒนำสู่เป้ำหมำย World Class University
๕. เน้นคุณภำพทุกหลักสูตร และกำรตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ เพื่อเพิ่มชื่อเสียง/จำนวนนักศึกษำ
๖. เพิ่มสัดส่วนของนักศึกษำระดับปริญญำเอกให้มำกขึ้น

สรุปประเด็น สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปภำพรวม นำยกสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมหิดล
เยี่ยมส่วนงำน (Council Visit)
สถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม OSM1 ชั้น ๒ อำคำรอธิกำรบดี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

Driving Mahidol University toward world class university through technology and innovation
To excel in management that accelerates Mahidol’s technology and innovation for the
benefit of mankind

๑. ผลสำเร็จที่ภำคภูมิใจของสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระยะเวลำ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ
๑. สร้างองค์กรและทีมงาน ให้มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
๒. ม.มหิดลได้อันดับ ๑ ของไทยในผลงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย Scimago Institutions Rankings
๓. เผยแพร่ความรู้และสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม แก่บุคลากรกว่า ๑,๐๐๐ คน
๔. จัดงาน Mahidol RISE NOW แสดงผลงานวิจัย-นวัตกรรมที่โดดเด่นของทุกส่วนงานเป็นครั้งแรกของม.มหิดล
๕. เป็น Finalist ของ Triple E Award for Innovation and Entrepreneurship Support of the Year
๒. เป้ำหมำยและแผนดำเนินกำรปีงบประมำณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. เป็นผู้นาตั้งเครือข่ายด้านวิชาชีพการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานในระดับสากล
๒. ตั้งศูนย์ University-Industry Collaboration สร้างความร่วมมือในงานวิจัยกับภาคเอกชน
๓. ตั้งศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ (Startup Incubator) เพื่อให้มีธุรกิจเกิดใหม่จากนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
๔. ตั้งบริษัทร่วมทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกในการนาผลงานวิจัย-นวัตกรรมออกสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
๕. สร้างอาคารศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. อุปสรรคและกำรแก้ไขปัญหำ
๑. ความรู้ ความเข้า ใจ ของอาจารย์ นั กวิ จั ย ในด้ า นทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการสร้า งนวั ต กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์
การแก้ไขปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ในทุกรูปแบบ
๒. อัตรากาลังคนและความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่มีความจาเพาะของบุคลากรสถาบัน การแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัย
รับพิจารณาเรื่องวิชาชีพที่มีความจาเพาะ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกที่ประชุม
๑. คิดนอกกรอบ มองให้ไกล ทาให้เร็ว และเกิดผลที่ชัดเจน
๒. สรรหาบุคลากรที่เก่งและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาร่วมงาน
๓. หาคู่ความร่วมมือจากภาคเอกชนมาร่วมลงทุนและต่อยอดนวัตกรรม เช่น SCG PTT
๔. ส่งเสริมการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงภาคอุตสาหกรรม
๕. ให้เรียนรู้ประสบการณ์จากอดีต ในการเปิดบริษัท Holding Company โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ
๖. สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Mahidol Channel

สรุปประเด็น สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม PC607 ชัน้ ๖

วิสัยทัศน
พันธกิจ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล มุงเปนผูน ําทางการศึกษาดนตรีในเอเชียอาคเนยและระดับโลก
สรางความเปนเลิศดานการศึกษาดนตรี งานสรางสรรคและการวิจัยดนตรี การบริการวิชาการดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ

๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบัน MusiQuE
๒. จัดตั้งวารสารวิชาการ MAHIDOL MUSIC JOURNAL
๓. พัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔. จัดตั้งกองทุนเปรมดนตรี
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. หลักสูตรทุกหลักสูตรไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป และ Online Course
๓. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
๔. พัฒนา City of Music เพื่อเสนอเขาเปน Creative Cities ตามหลักเกณฑขององคการยูเนสโก (UNESCO)
๕. สงเสริมนวัตกรรม ดนตรีบําบัด และอุตสาหกรรมสรางสรรคดนตรี
๖. The International Benchmarking Exercise (IBE) ซึ่งดําเนินงานรวมกับสถาบันดนตรีแนวหนาระดับนานาชาติ
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ความกาวหนาทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ การแกไขปญหา ๑) ผลักดันใหงานสรางสรรคทางวิชาการ
เทียบเทากับงานวิจัย ๒) สนับสนุนใหบุคลากรนําเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
๒. งบประมาณที่ไดรับสนับสนุนจากรัฐบาลลดลงอยางตอเนื่อง การแกไขปญหา ๑) บริหารจัดการใชจายงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ ๒) ลดการบรรจุบุคลากร ๓) ขยายฐานลูกคาดานการศึกษาและการบริการ ๔) แสวงความ
รวมมือจากภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาดนตรี
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. เพื่อเพิ่มโอกาสสรางรายไดทางดนตรี ควรพัฒนา Business Model รวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความยั่งยืน
ทางดานการเงิน และสามารถพึ่งพาตนเองได
๒. รวมมือกับสถาบันดนตรีภายในประเทศ เพื่อหาแนวทางแกไขขอจํากัดในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
๓. การไดรับรางวัลจากการแขงขันเวทีระดับโลก สามารถยื่นขอตําแหนงทางวิชาการไดหรือไม
๔. สราง Co-branding ระหวางวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัย เพื่อสรางภาพลักษณใหกับมหาวิทยาลัย
๕. เสนอใหนําการแสดงดนตรีของนักเรียน/นักศึกษาลงใน Social Media เชน Mahidol channel YouTube
๖. พัฒนาดนตรีไทยเพื่อตอยอดความเปนไทยผาน Cities of Music
๗. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเขามาชวยดําเนินการทางดานธุรกิจใหกับวิทยาลัยฯ ได
๘. ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ

สรุปประเด็นโดย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
วิทยาลัยราชสุดา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม ๒๓๑ ชั้น ๒

วิสัยทัศน
พันธกิจ

วิทยาลัยราชสุดาเปนสถาบันชั้นนําดานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และศูนยกลางเครือขาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียน
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และบรรลุคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย
๒. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังคม และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล
๓. ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ไดมาตรฐาน สามารถเปนแบบอยางได
๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนองคกรแหงการเรียนรูและรับผิดชอบตอสังคม

๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทําของคนพิการรวมกับภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน เชน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา พัฒนาคนหูหนวกใหสามารถมีงานทําหลังจบการศึกษา
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUNQA ระดับอาเซียนในป ๒๕๖๒
๓. นวัตกรรม และงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งในการผลักดันนโยบายชี้นําสังคม เชน ชุดสื่อเพื่อการเรียนรูของคนหูหนวก
อุปกรณพิมพแบบนูนแสดงระบบพิกัดคารทีเซียนบนกระดาษสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. โอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับคนพิการ บนพืน้ ฐานทางปญญา
๒. 2 Year Pilot Program of Flexible (learning) Education (1 Year Non-Degree Program)
๓. จัดตั้งเครือขายศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล
๔. ยกระดับการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ใหเปน “ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น”
๕. จัดตั้งศูนยบริการลามภาษามือไทยและพัฒนาเครือขาย “ศูนยบริการคนพิการทั่วไป”
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ขอจํากัดดาน Competency & Capacity ของบุคลากร การแกไขปญหา ๑) พัฒนาสายสนับสนุนสูสายวิชาการ
๒) พัฒนาสายวิชาการใหกาวหนาในตําแหนงวิชาการ
๒. รายไดไมเพียงพอตอรายจาย การแกไขปญหา ๑) ใชทรัพยากรอยางคุมคา ๒) สรางรายไดจากสินคาและบริการ
๓. ระบบและวัฒนธรรมองคกรไมเอื้อตอการทํางานเชิงรุกในยุค Disruptive World การแกไขปญหา สรางองคกรแหงการเรียนรู
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. โครงการ/งานตาง ๆ ที่ทําตองเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
๒. สรางความยั่งยืนทางดานการเงินเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได
๓. พัฒนาและสรางสื่อดิจิทัลเพื่อชวยเหลือผูพิการ
๔. หาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ และสวนงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสรางนวัตกรรมใหมสําหรับผูพิการ
และเสนอใหมีการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมเพื่อผูพิการ
๕. อาจารยของวิทยาลัยฯ สามารถเขามาชวยเพิ่ม Ranking ของมหาวิทยาลัยได
๖. วิทยาลัยฯ สามารถนําเงินกองทุนของมูลนิธิราชสุดามาใชเพื่อการศึกษา/วิจัยไดอยางไรบาง
๗. เสนอใหทํางานวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อหาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยและบริการ
๘. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมบุญศิริ

วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปนหนึ่งในสถาบันทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกดานสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการ
พัฒนาสุขภาพ
ผลิตบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานสุขภาพ องคความรู และภาคีเครือขาย เพื่อสนับสนุนการสราง
ความเขมแข็งของระบบสุขภาพตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน (PHC) เพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา
(UHC) และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ไดรับทุนสนับสนุนดานการวิจัยและการจัดโครงการตาง ๆ จากแหลงทุน เชน สสส. สวรส. และ สปสช.
๒. สถาบั น ฯ ร ว มกั บ International Labour Organization (ILO) พั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การสาธารณสุ ข มู ล ฐาน
มหาบัณฑิตในสาขา Social Health Protection
๓. ไดรับการสนับสนุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) ใหจัดการอบรมระยะสั้นแกผูบริหารระบบ
สุขภาพจากตางประเทศ
๔. พัฒนาเครือขายความรวมมือและการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพภายในประเทศและตางประเทศ
๕. ไดรับพระราชทานพระราชานุญาตจัดทําโครงการเฉลิมพระเกีย รติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสรางพระพุทธรูปและหอพระเฉลิมพระเกียรติ
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. ผลักดันหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใหไดรบั Global Accreditation
๒. สนับสนุน AUN-HPN จัดทํา Healthy University Rating System
๓. จัดตั้ง Mahidol Active Ageing Policy Watch Centre (MAPC)
๔. จัดตั้ง Regional Training Centre on Local Health Security Management (Community Ownership
through Sufficiency Economy Philosophy [SEP])
๕. จัดตั้ง Training Centre on Healthy Lifestyle
๖. จัดตั้ง Secretariat Office for Asia Pacific Regional Technical Facility on Social Health Protection (CONNECT)
๗. Redesignation of WHO CC for IPCHS and DHS Management
๘. พัฒนา ASEAN Primary Health Care Information Centre
๙. พัฒนาวารสาร Journal of Public Health and Development เขาสูฐานขอมูล Scopus
๑๐. ปรับปรุงระบบการสื่อสารดานสารสนเทศเพื่อสราง Visibility ของสถาบันฯ และเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศใหมีความเปนนานาชาติ (Internationalization)
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. อัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การแกไขปญหา มหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการ
๒. สภาพแวดลอมของสถาบันฯ การแกไขปญหา ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ภูมิทัศนทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ความรวมมือในระดับนานาชาติของสถาบันฯ สามารถทําใหมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคในการเปน ๑ ใน ๑๐๐
มหาวิทยาลัยระดับโลก และชวยเพิ่ม Visibility ใหกับมหาวิทยาลัยไดในดานของ Active Ageing Policy
๒. งานสื่อสารองคกรของมหาวิทยาลัยจะชวยประชาสัมพันธโครงการ และผลงานของสถาบันฯ
๓. Primary Health Care ยังคงเปนเรื่องหลักระดับชาติและระดับโลก ที่ทุกประเทศทั่วโลกใหการยอมรับวาเปนกลไก
หลักในการบรรลุเปาหมายหลักประกันสุขภาพ และ SDGs
๔. ชื่นชมที่ยังคงรักษาและปรับปรุงสภาพแวดลอม

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสิรินธร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
วิสัยทัศน : คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนสถาบันการแพทยของแผนดิน เพื่อสรางสรรคสุขภาวะแกมวลมนุษยชาติ
พันธกิจ : ๑) จัดการศึกษา และฝกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรดานสุขภาพ และแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนอง
ความตองการในอนาคต ๒) ใหบริการการแพทยและการสรางเสริมสุขภาวะที่เนนระดับตติยภูมิ เพื่อเปนตนแบบระบบบริการ
สุขภาพ ๓) ทําการวิจัย และสรางนวัตกรรม เพื่อองคความรูดานสุขภาพและการศึกษา
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. หลักสูตรไดรับการตรวจประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล (WFME) และ AUN-QA
๒. Dual/Jointed Doctorate Degree กับสถาบันตางประเทศทั่วโลก ทั้ง Asia Australia USA Europe เชน Glasgow University
๓. โครงการทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ระหวางป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จํานวน ๖ คน
๔. ผลงานตีพิมพ (ค.ศ ๒๐๑๔ - ๒๐๑๙ ยอนหลัง ๕ ป) เพิ่มเปน ๑.๐/คน/ป และเปนTop 10 Papers 2019 of Mahidol
University by Citation ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕. รางวัลคุณภาพมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับประเทศ และการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
ระดับนานาชาติ โดย AAHRPP, U.S.A.
๖. ผลิต “วัคซีนไรฝุน” ชวยผูปวยภูมิแพใชรายแรกในอาเซียน ผานมาตรฐาน อย. และ WHO
๗. Stem cell transplantation in Siriraj Hospital
๘. ปลูกถาย ๓ อวัยวะ หัวใจ-ตับ- ไต สําเร็จในผูปวยรายเดียว เปนครั้งแรกในเอเชีย
๙. ได รั บการรั บรองมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลศิ ริราช ป ยมหาราชการุ ณย และการรั บรองต ออายุ คุณภาพสถานพยาบาล
Advance HA ประจําป ๒๕๖๐
๑๐. การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันดวยรถพยาบาลเคลื่อนที่ MOBILE STROKE UNIT
๑๑. การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ โดยไดรับรางวัล (๑) รางวัล Best Practice TQM (๒) รางวัลเลิศรัฐ ป ๒๕๖๒
ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเดน (๓) รางวัล KRO Awards 2019 (๔) รางวัลการบริหารสูความเปนเลิ ศ TQC ป ๒๕๕๙
(๕) การรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ (๖) “ศิริราช” องคกรแหงคุณธรรมและความโปรงใส เปนตน
๑๒. โครงการกอสรางระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ ระยะที่ ๑
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแพทยศาสตร ให เป น Flexible, Digital Education, Non–technical Skills และ Pi-shaped
program เพื่อใหบัณฑิตพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒. การปฏิรูประบบวิจัย เพื่อสรางผลงานที่มี High impact ไดแก CORE-M & RED program และเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐาน
ไดแก SICRES, Clinical data management unit
๓. โครงการศิริราชสัปปายสถาน พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อดูแลผูปวย End of Life อยางเปนองครวม
๔. โครงการกอสรางสถานีรวมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล
๕. โครงการศูนยวิทยาการเวชศาสตรผูสูงอายุระดับชาติ พืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. การทํ า งานของหนว ยงานรวมถึ งการออกระเบี ยบต างๆ ของมหาวิ ท ยาลั ยที่ เข มงวดไม ยืด หยุ น เช น ระเบี ย บพัสดุ
ทรัพยากรบุคคล กองกฎหมาย สงผลกระทบตอการทํางานของคณะฯ ทําใหงานลาชา การแกไขปญหา มหาวิทยาลัยรับไป
พิจารณา
๒. การจัดสรรงบประมาณไมเสถียรทําใหสวนงานไมสามารถคาดการณการใชเงินงบประมาณได การแกไขปญหา สวนงาน
แกไขโดยใชโครงการนํารอง (Public-Private Pilot Project) และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหสวนงานที่มีความพรอมเปนลําดับตน

๓. การแตงตั้งคณะกรรมการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับตัวอักษรมากกวาความหมายของเนื้อหา การแกไขปญหา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการศึกษา รับประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย
๔. การเสียผลประโยชนเรื่องการกอสรางอาคารสูงตามขอกําหนดของพรบ. ควมคุมอาคาร การแกไขปญหา เสนอให
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อหารือแนวทางแกไขอยางเปนระบบ
๕. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนผลักดันหนวยงานที่มีความพรอมในการพัฒนา ไมควรพัฒนาทุกสวนงานไปพรอม ๆ กัน
การแกไขปญหา มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหหนวยงานที่มีความพรอมสูง สามารถดําเนินการไปกอน โดยมีการตรวจสอบ (Audit)
เพื่อความโปรงใสและเปนตนแบบใหสวนงานอื่น
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ศิ ริ ร าชเป น สถาบั น การแพทย ข องแผ น ดิ น มี น วั ต กรรมเกิ ด ขึ้ น มากมายที่ ต อบสนองความต อ งการของประเทศ
ขอใหผลักดันใหเปนที่ ๑ ในอาเซียน
๒. บุคลากรศิริราชมี Core Value ตรงกัน ทําใหสวนงานพัฒนาไปไดไกล
๓. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเขามาชวยดําเนินการทางดานธุรกิจใหกับสวนงานได
๔. เสนอใหมีการบูรณาการกับสังคมศาสตร เพื่อสรางผลงานที่มีพลวัตและความหลากหลายยิ่งขึ้น
๕. ขอความรวมมือแพทยแผนไทยประยุกตจากศิริราช เพื่อพัฒนาพื้นที่สิรีรุกขชาติ ใหเกิดประโยชนและเติบโตไดเต็มศักยภาพ

สรุปประเด็นโดย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑-๒ ชั้น ๑
อาคารศูนยสัตวทดลองแหงชาติ
วิสัยทัศน : มุงมั่นจะเปนศูนยบริการดานวิทยาศาสตรสัตวทดลองอันดับหนึ่งของอาเซียน ในป ๒๕๖๕
พันธกิจ : ๑) สรางความเปนเลิศดานการผลิตสัตวทดลอง ๒) สรางความเปนเลิศดานการบริการทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ ตามหลักการ The principle of Organization for Economic Co-operation and Development
Good Laboratory Practice; (OECD GLP) และใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ศู น ย ฯ ได รับ การขึ้ นทะเบียนเปนหนว ยงานให บริ การวิจั ย และทดสอบผลิตภั ณ ฑฯ ตามหลั กการ OECD GLP
ระดับนานาชาติ หนวยงานแรกและแหงเดียวของประเทศ ทําใหผลิตภัณฑของประเทศไทยที่ผานการทดสอบจากศู น ย ฯ
สามารถนําผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนในตางประเทศได
๒. ไดรับมาตรฐาน AAALAC ทําใหสัตวทดลอง ที่ผลิตจากศูนยฯ มีความนาเชื่อถือดานคุณภาพ และผลการวิจัย/ทดสอบใน
สัตวทดลอง มีความนาเชื่อถือสูงและสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี Impact สูง
๓. ไดรับการประเมินศักยภาพและยอมรับใหเปนสมาชิกเครือขายหองปฏิบัติการดานสัตวทดลอง (ICLAS Performance
Evaluation Program Network : ICLAS-PEP) เพียงหนวยงานเดียวในประเทศไทย
๔. แหล งแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ทางด านวิ ทยาศาสตร สั ตว ทดลองในกลุ มประเทศอาเซี ยน มี เครื อข ายความร วมมื อด า น
วิทยาศาสตรสัตวทดลองในดานการพัฒนาบุคลากร ใหกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ๆ
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. ขยายและเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานใหบริการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑตามหลักการ OECD GLP
๒. ยกระดั บคุ ณภาพสุ ขภาพ หนู เม าส จากสั ตว ทดลองในระดั บ Monitor animal เป นสั ตว ทดลองในระดั บ Specific
Pathogen Free (SPF) animals
๓. เพิ่ มจํ านวนการให บริ การสั ตว ทดลอง โดยเฉพาะ หนู ตะเภา กระต าย ให เพี ยงพอต อความต องการของนั กวิ จั ย
นักวิทยาศาสตรทั่วประเทศ
๔. วิจัยพัฒนาและยกระดับความสามารถทางหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปนศูนยตรวจสอบคุณภาพสุขภาพและ
คุณภาพพันธุของประเทศ
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ค า ใช จ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป จ ากอาคารสถานที่ เ ก า งบดํ า เนิ น การ และงบสาธารณู ป โภค การแก ไ ขป ญ หา
๑) การจัดลําดับความสําคัญคาใชจาย ๒) จัดสรรเงินงบประมาณรายได ๓) ขอทุนจาก TCELS สถาบันวัคซีนแหงชาติ/งบประมาณแผนดิน
๒. การผลิ ต สั ต ว ท ดลองมี ต น ทุ น สู ง การแก ไ ขป ญ หา ๑) ลดต น ทุ น ลดค า ใช จ า ย โดยคิ ด ต น ทุ น สิ น ค า ใหม
(Unit Cost) ของสั ต ว ท ดลองทุ ก ประเภท รวมถึ ง การบริ ก ารทุ ก ด า น ๒) ปรั บ ราคาสั ต ว ท ดลอง และการให บ ริ ก าร
ใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตและการบริการ
๓. การให บริ การวิ จั ยและการทดสอบความปลอดภั ยฯ ตามหลั กการ OECD GLP ซึ่ งเป นระบบที่ มี ความละเอี ยดและ
สลับซับซอน การแกไขปญหา ๑) พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ๒) ตองการบุคลากรที่มีศักยภาพเพิ่มเติม
๔. การรับรอง OECD GLP ทําใหลูกคามีความตองการใชบริการทดสอบสูงขึ้นมาก ทําใหสถานที่ในการใหบริการวิจัยและ
ทดสอบความปลอดภัยฯ ไมเพียงพอ การแกไขปญหา จัดทํา Feasibility Study ประกอบการพิจารณาขยายอาคาร
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมทีมงานที่ทําใหศูนยฯ พัฒนาขึ้นและมีระบบการบริหารจัดการที่ดีจนไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
๒. เสนอจั ด ทํ า แผนศึ ก ษาความเป นไปไดในการลงทุนเพื่ อขยายตลาดในอนาคต โดยคํ า นวณค าใช จายรอบดาน
เพื่อความเติบโตอยางยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได และผลักดันใหเกิดความรวมมือกับภาคเอกชนยิ่งขึ้น
๓. ทําใหครบถวน ยึดมั่นในการผลิต รักษาคุณภาพ มาตรฐานการใหบริการ
๔. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเขามาชวยดําเนินการทางดานการลงทุนใหกับสวนงานได
เปนโอกาสที่จะสรางรายได จากการบริการวิจัยและการทดสอบความปลอดภัยฯ

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
สถาบันโภชนาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมอารี วัลยะเสวี
วิสัยทัศน : เปนสถาบันวิจัยดานอาหารและโภชนาการชัน้ นําในระดับสากล ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓
พันธกิจ : ๑) สรางผลงานวิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมดานอาหารและโภชนาการ ที่สงเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนและสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ ๒) สรางและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับสากลและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลดานอาหารและโภชนาการที่มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและศักยภาพดานการวิจัย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคม ๓) ใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการที่เปนเอกลักษณ โดยมีพื้นฐานจากประสบการณ
การวิจัย เพื่อเปนแหลงอางอิงทางวิชาการที่มุงตอบสนองความตองการของประเทศและนานาชาติ
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันโภชนาการ ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ตานโรค NCDs
๒. งานวิจัย “ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส” รองรับการเปนประเทศปลอดไขมันทรานสในอนาคต
๓. งานวิ จั ย “สถานภาพของประเทศไทยและแนวทางในการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบควบคุ ม อาหารแห ง ชาติ
ตามหลักการและขอแนะนําของ CODEX” ใชอางอิงเชิงนโยบาย และการปฏิรูประบบควบคุมอาหารของประเทศไทย
๔. งานวิ จั ย “การประเมิ นความเสี่ ยงต อสุ ขภาพในการได รั บสารแรคโตพามี นจากการบริ โภคเนื้ อและเครื่ องในสุ กร
และทัศนคติการเลือกซื้อเนื้อและเครื่องในสุกร” ใชกําหนดนโยบายและมาตรฐานการนําเขาสินคากลุมเนื้อแดงจากตางประเทศ
๕. รางวัลการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก ๑) รางวัล “การจัดการสํานักงานสีเขียว” ดีเยี่ยม ประจําป ๒๕๕๘ ๒) รางวัล
“สถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเดน” ประจําป ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (๓ ปตอเนื่อง)
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. โครงการปรับโรงงานอาหารตนแบบ เพื่อใหไดมาตรฐาน Good Manufacturing Practice : GMP
๒. Flexible Courses
๓. โครงการจัดประชุมวิชาการแหงชาติดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
๔. กระตุนใหภาคเอกชนมารวมวิจัยกับสถาบันภายใตกรอบ FOOD INNOPOLIS และการเปน node การใหทุนของ
แหลงทุนเชน สํานักงานวิจัยการเกษตร
๕. Frontier Research พัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถาบันตางประเทศ เชน ญี่ปุน
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. สัดสวนของบุคลากรระหวางผูอาวุโสและรุนใหม เกิดปญหาชองวางและขาดการตอยอดงานดานวิชาการจากฐานเดิม
ที่มีความเขมแข็ง การแกไข ใหรุนเกาและใหมทํางานดวยกัน ผลักดันรุนใหมทํางานทดแทนในบางพันธกิจและการวิจัย
๒. การแขงขันในหัวขอวิจัยที่เปน Frontier Research การแกไข ๑) รวม Consortium ในประเทศ และกลุมวิจัยระดับ
นานาชาติ ๒) หา Strategic Partners โดยเนนการทําขอตกลงความรวมมือที่ชัดเจน
๓. การแข ง ขั น ด า นการให บ ริ ก ารวิ ช าการ การแก ไ ข ๑) วิ เ คราะห โ ครงสร า งต น ทุ น และทํ า งานเชิ ง รุ ก มากขึ้ น
๒) สรางโครงสรางพื้นฐาน เชน โรงงานตนแบบมาตรฐาน GMP
๔. การจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการของลูกคา การแกไข ๑) จัดหลักสูตรระยะสั้น ๒) แสวงหาความรวมมือ
กับตางประเทศ ๓) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติใหไดรับรองมาตรฐานสากล
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ทําเรื่องวิจัยใหโดดเดน โดยมุงเปา Frontier Research เชน พืชผักพื้นบาน ขาว อาหารไทยหรืออาหารทดแทน ที่
สงผลดีตอสุขภาพ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนนโยบายสาธารณะระดับประเทศ
๒. ออกแบบและผลักดัน Flexible Courses ใหทันการเปลี่ยนแปลง โดยรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. เชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรความรวมมือของมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และทุนสําหรับนักศึกษา
๔. Rebranding ปรับสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ใหสีสดใสและโดดเดนขึ้น
๕. เผยแพรผลงานผานสื่อตาง ๆ มากขึ้น เพื่อประชาสัมพันธสวนงาน และเปนการเพิ่ม Visibility ใหมหาวิทยาลัย
๖. วิเคราะหจุดแข็ง ดึงจุดเดนของสวนงาน มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. Eco system สรางบรรยากาศความเปนสากลในทุกกิจกรรม เสริมความเปนนานาชาติ

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
วิทยาลัยศาสนศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมน้ําทอง ชั้น ๓

วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาและแหลงเรียนรูชั้นนําดานศาสนศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
๑) ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานศาสนศึกษา ทันความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก ๒) สงเสริมการวิจัยและเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ๓) บริการวิชาการสูสังคมไทย
และสังคมอาเซียน และ ๔) เสริมสรางศักยภาพเครือขายที่มีอยูใหแข็งแกรง พรอมสรางเครือขายใหม
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. โครงการพระบัณฑิตอาสา โดยพระบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาชวยเหลือโรงเรียนที่ประสบปญหาขาดแคลนครูในถิ่น
ทุรกันดาร และเผยแผศาสนา
๒. ความสํ า เร็ จ ของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา ในด า นการทํ า กิ จ กรรม เช น ได รั บ พระราชทานทุ น ภู มิ พ ล,
นายกสโมสรนักศึกษา และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการนําเสนอผลิตภัณฑ "โอผง" (OPONG)
๓. สถิติการ citation ตอจํานวนอาจารย เปนลําดับที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. เปน ๑ ในดานศาสนศึกษาของประเทศไทย (Small but Smart)
๒. จัดบริการวิชาการระยะสั้น เชน Culture tourism, Re-training
๓. เพิ่มภาคีเครือขายทั้งในดานการศึกษาและบริการวิชาการ
๔. ปรับหลักสูตรยอยระดับปริญญาตรี เพื่อลดคาใชจาย และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงมุงเนน
การศึกษาตอเนื่อง
๕. ปรับแนวทางการบริหารน้ําทองสิกขาลัย ใหเปน Training center โดยมีรูปแบบทั้งในการเปนผูจัดบริการวิชาการ
เองและใหบริการพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ปญหาความขัดแยงในองคกร การแกไขปญหา Reorganization / Restructuring
๒. ขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล การแกไขปญหา สรางคานิยมใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย/วางแผนการคัดเลือกและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล/เนนการทํางานเชิงรุก
๓. ขาดระบบการบริหารจัดการ การแกไขปญหา ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
๔. ขาดเสถียรภาพทางการเงิน การแกไขปญหา เพิ่มรายไดจากการบริการวิชาการ และหลักสูตรระยะสั้น/ลดคาใชจาย
ที่ไมจําเปน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. สงเสริมใหเกิดความรัก ความสามัคคีในองคกร
๒. ทบทวนระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับ พรบ./ขอบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
๓. การปรับหลักสูตรยอยในสวนของวิชาโทระดับปริญญาตรี สามารถดําเนินการไดแตตองไมลดจุดเดนดานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
๔. คณะกรรมการนโยบายฯ (อธิการบดีเปนประธาน) และคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ตองมีคณะกรรมการที่ชัดเจน
และมีการประชุมอยางตอเนื่อง
สรุปโดย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
ศูนยจิตตปญญาศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมราชาวดี ๓๒๖ ชั้น ๓

วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปนสถาบันหลักของประเทศ ดานบูรณาการจิตตปญญาสูระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
สรางศาสตรแหงจิตตปญญาศึกษา มุงมั่นเรียนรู พัฒนาตนเองอยางสมดุล และเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรู เพื่อนําพาสังคมสูความสุขที่แทดวยความรักความเมตตา

๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. สรางพื้นที่การเรียนรู เชน การเรียนการสอนแนวจิตตปญญา (เรียนรูผานประสบการณตรง) โครงการหยั่งราก
จิตตปญญาสูสังคมแหงความสุข (ปที่ ๔) เวทีจิตตปญญาเสวนา (ครั้งที่ ๗๐)
๒. มีความสุขในพื้นที่ทํางาน (Happy Workplace) มีสติ รูจักตนเองและเขาใจคนอื่น
๓. สรางเครือขาย/CoP โดยจัดประชุมวิชาการรวมกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือขายที่ไดจากการ
ลงพื้นที่ทํากิจกรรมจิตตปญญาศึกษาในโครงการตาง ๆ และจัดทําความรวมมือ (MOU) กับภาครัฐและเอกชน ๔ แหง
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. สรางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู+จิตตปญญาวาส มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. พัฒนาหลักสูตรใหเปน Flexible Education
๓. จิตตปญญาศึกษาควบรวมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (แนว PPPO)
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
สถานที่ ไม เพี ยงพอต อการใช งาน ป จจุ บั นต องเช าพื้ นที่ ของสถาบั นวิ จั ยประชากรและสั งคม (เสี ยค าเช ารายป )
การแกไขปญหา จิตตปญญาศึกษาควบรวมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูและสรางพื้นที่แหงใหมบริหารจัดการรวมกัน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. การควบรวมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มีการเปลี่ยนชื่อหรือไม หากมีการเปลี่ยนชื่อตองศึกษาระเบียบใหรอบคอบ
๒. การสรางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู+จิตตปญญาวาส เสนอใหดําเนินการกอสรางในสวนที่สามารถสรางรายได
ใหกับสวนงานไดกอน เพื่อสรางความยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได
๓. เสนอและผลักดันใหเกิด Flexible Education
๔. หลักสูตรดานจิตตปญญาศึกษาเปนทีต่ องการในปจจุบัน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้น
๕. เสนอใหภาคเอกชนมารวมลงทุนกับสวนงานมากขึ้น

สรุปโดย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมพยัคฆไกรสี
วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปนผูนาํ ดานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการทางการสัตวแพทยในระดับนานาชาติ โดยการสรางสรรคนวัตกรรม
สรางความเปนเลิศดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตรดวยนวัตกรรมบนพื้นฐาน
คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชนสุขแกสังคม
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. เปดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร
๒. หองปฏิบัติการไดรับมาตรฐาน ISO 15189:2012 , ISO 15190:2003 และไดรับการรับรองเปน FAO Reference
Centre for Zoonotic and Wildlife diseases
๓. จั ดตั้ ง Thai National Wildlife Health Center ด วยความร วมมื อจาก USGS National Wildlife Health Center และ
Canadian Wildlife Health Cooperative โดยไดรับการสนับสนุนจาก World Organization for Animal Health (OIE)
๔. เปนหนวยงานเฝาระวังดานโรคติดตอสัตวสูคนโดยความรวมมือกับรัฐและเอกชน
๕. ไดรับรางวัลเปนองคกรสงเสริมสวัสดิภาพสัตว จาก คณะกรรมการติดตามกลไกและปกปองคุมครองสัตวสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ
๖. บุ ค ลากรสอบผ า นการรั บ รองเป น ผู เ ชี่ ย วชาญจาก American Board of Vet Specialties สาขา Veterinary
Pathology (คนแรกของประเทศ) , สาขา Veterinary Internal Medicine (คนแรกของภูมิภาคอาเซียน) และ
สาขา Veterinary Dermatology (คนแรกของประเทศ)
๗. บุคลากรไดรับรางวัลดาน Animal welfare จาก World Veterinary Association และสัตวแพทยตัวอยางป 2018
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. หลักสูตรทุกหลักสูตรไดประกันคุณภาพระดับ AUN-QA และมุงสูการไดรับ AVBC
๒. เปดหลักสูตร Residency Training ทางดาน Veterinary Medicine
๓. สนับสนุนวิจัยที่มี Impact ในทุกมิติ
๔. โครงการพัฒนาดาน Infrastructure
๕. ดําเนินโครงการ OIE Twinning Program รวมกับ The USGS – National Wildlife Health Center
๖. โรงพยาบาลสัตวทั้ง ๒ แหง มุงสูมาตรฐานสถานพยาบาลสัตวในประเทศไทย
๗. สนับสนุนการผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใหกับวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล การแกไขปญหา เพิ่มบุคลากรสายวิชาการเพื่อรองรับนักศึกษาจากสถาบันรวม และ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณาจารยใหมีความรูความเชี่ยวชาญในสายงานตางๆ
๒. ดานงบประมาณ การแกไขปญหา แสวงหาทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการศึกษา พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และอุปกรณทางการแพทยที่ขาดแคลน รวมทั้งขึ้นคารักษาพยาบาล
๓. ดาน Materials การแกไขปญหา ขยายโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ (อาคาร/
สํานักงาน/หองเรียน/หองปฏิบัติการ/สิ่งอํานวยความสะดวก) เพื่อทดแทนอาคารและครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. เปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูง ตองคิดนอกกรอบ ทําใหเร็ว และพึ่งพาตนเองได
๒. ตั้งเปาใหโรงพยาบาลของคณะฯ เปนโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศ โดย Benchmark กับโรงพยาบาลสัตวตางๆ
๓. คณะฯ มีศักยภาพในดาน Academic service สามารถชวยเพิ่ม Ranking ของมหาวิทยาลัยได
๔. เสนอเปดคลินิก/โรงพยาบาลสัตวในกรุงเทพ เพื่อเพิ่มรายได และสราง Brand ใหกับคณะฯ
๕. ศึกษา วางแผนดานงบประมาณ และดานทรัพยากรบุคคลอยางรอบคอบ ในการผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
๖. คณะฯ สามารถสรางรายไดจากการวิจัย เชน การทํา Cloning สัตว การพัฒนาแมพันธสัตวตาง ๆ
๗. พิจารณาเรื่องเงินรายไดของสวนงาน และทําใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หองโถง ชั้น ๑ หอสมุด

วิสัยทัศน
พันธกิจ

มุงมั่นที่จะเปนหองสมุดและแหลงเรียนรูชั้นนํา เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสูระดับโลก
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คลังความรู และแหลงเรียนรู มุงสูคุณภาพบริการ

๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. บริหารจัดการ แกไขปญหา และปรับปรุงกระบวนการบอกรับฐานขอมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ไดรับการรับรองมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) ประจําป ๒๕๕๙ และรางวัลสํานักงานสีเขียวที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green Office) ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ประจําป ๒๕๖๑
๓. เจาภาพจัดประชุมเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO Meeting) ครั้งที่ ๑๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ มุ ง สู ค วามเป น Mahidol Intelligent Library โดยการสนั บ สนุ น งบประมาณจาก SCB
ในวงเงิน ๒๐๐ ลานบาท ตามโครงการความรวมมือ Mahidol DCU ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๕. พัฒนาหองสมุดใหเปนพื้นที่เรียนรูรวมกัน และขยายเวลาเปดบริการหอสมุดกลางตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน ในชวง
กอนสอบปลายภาค
๖. จัดโครงการอบรมนักศึกษาปริญญาตรีใหเปนยุวมัคคุเทศก (MU Guide) ทําหนาที่รับรองอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชม
หอพระราชประวัติและหอเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. Reskill - Upskill บุคลากรใหมีสมรรถนะและทักษะทางวิชาชีพไดมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
ใหสามารถรองรับกับแพลตฟอรมการเรียนรูระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
๒. พัฒนาระบบบริการตาง ๆ ของหองสมุดใหทัดเทียมกับหองสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก
๓. พัฒนาหองสมุดดิจิทัล คลังสารสนเทศสถาบัน คลังขอมูลจดหมายเหตุ ใหไดมาตรฐานสากลตามหลักการบริหาร
จัดการขอมูลที่ดี และมีความยั่งยืนในการเก็บรักษาขอมูลระยะยาวตามหลักการของ Data Curation
๔. มุงสูการรับรองมาตรฐานดานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และมาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ ภายในป ๒๕๖๓
๕. ขยายงานดานพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหไดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยใชสมรรถนะหลักขององคกร
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
การเสนอขอตําแหนงชํานาญการพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุนมีจาํ นวนนอย การแกไขปญหา ปรับกลยุทธ และ
หาแนวทางปรับ Mindset สรางความเชื่อมั่นของบุคลากรที่มีตอระบบการขอตําแหนงฯ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. หอสมุดฯ ถือเปนหัวใจของมหาวิทยาลัย ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง ทันสมัย และเกิดประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด
๒. ศึกษาโครงการตาง ๆ ที่จะทําอยางรอบดาน คิดนอกกรอบ พิจารณาในสิ่งที่ทําไดและทําใหเร็ว
๓. ชื่นชมที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และขอใหนําศักยภาพที่มีแบงปนใหกับหองสมุดคณะตาง ๆ
๔. เปนศูนยกลางพัฒนาระบบการเรียนรูของคนมหิดล เชน E-learning
๕. MU&SCB Investment Lab เปนแหลงเรียนรูในดานการลงทุนเสมือนจริงใหกับนักศึกษา
๖. สงเสริมใหบุคลากรเขามาใชบริการหอสมุดฯ เพิ่มมากขึ้น

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
(Council Visit) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน

วิสัยทัศน เปนสถาบันชั้นนําในระดับโลก ที่สรรสรางวิทยาการดานประชากรและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจ ๑) ทําวิจัยเชิงทฤษฎี และประยุกตดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อตอบสนองตอนโยบายระดับชาติและทองถิ่น
และนําไปใชไดจริง มีมาตรฐานสากล ๒) จัดการศึกษา และฝกอบรมระดับหลังปริญญา ใหนักศึกษาสามารถแขงขันไดในสังคมโลก
และมีความผูกพันกับองคกร ๓) ผลิตและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตรแกสาธารณชน โดยใชสื่อ
ทุกแขนงอยางทันสมัยและในเวลาที่เหมาะสม ๔) พัฒนาเครือขายเดิมใหเขมแข็ง และแสวงหาพันธมิตรใหม ในระดับประเทศ และ
ระดับสากล และ ๕) พัฒนาบุคลากร องคกร และนําเทคโนโลยีทันสมัยประยุกตใชในทุกดานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา (๒๕๕๙-๒๕๖๒)
๑. Field Weighted Citation Impact บทความวิชาการของสถาบันฯ มีคาใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยระดับ Top ๕๐ ของโลก
๒. Journal of Population and Social Studies (JPSS) ไดรับการตอบรับเขาอยูในฐาน SCOPUS ตั้งแตป ๒๕๖๐
๓. Redesignation เปน WHOCC for Research in Human Reproduction ป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (ตั้งแตป ๒๕๓๕ อยางตอเนื่อง)
๔. เงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมากกวา ๒ เทา
๕. มีความโดดเดนทางดานการคาดประมาณประชากร
๖. เครื่องมือ HAPPINOMETER เปนที่ยอมรับและถูกนําไปใชในระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
๗. นักศึกษาไดรับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก รางวัลศิษยเกาดีเดน
บัณฑิตวิทยาลัย รางวัลเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม และรางวัลเกียรติคุณฯ
๘. เปดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิจัยประชากรและสังคมในป ๒๕๖๑ (หลักสูตรไทย)
๙. การบริหารจัดการแบบ IPSR 4.0 ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานอยางมีความสุข
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. การวิจัยเชิง Comparative Studies ในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
๒. การวิจัยที่เปน Social Innovation (สหสาขาวิชา และใชประโยชนเพื่อสังคม)
๓. สงเสริมให HAPPINOMETER เปนที่รูจักในระดับนานาชาติใหมากขึ้น
๔. อยางนอย ๑ หลักสูตรไดรับการประเมิน AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัย (๓.๐) และระดับ ASEAN (4.0)
๕. งานวิชาการสําหรับวาระครบรอบ ๕๐ ปการสถาปนาสถาบันฯ (๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔)
๖. การจัดตั้งศูนยวิชาการ ASEAN Population and Physical Activity
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
อุปสรรค: ปจจุบัน สถาบันฯ มีสัดสวนนักปฏิบัติการวิจัย: นักวิชาการ=๑:๓ การแกไขปญหา ขอตําแหนงนักปฏิบัติการวิจัยเพิ่ม จาก
มหาวิทยาลัย สัดสวนนักปฏิบัติการวิจัย: นักวิชาการ=๑:๒
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมวัฒนธรรมองคกรของสถาบันฯ ที่มีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง และมีผลงานวิจัยที่โดดเดน ทําใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหสรางหลักสูตร Flexible Education
๓. ขอใหสถาบันฯ เปนแกนหลักดานขอมูล สถิติ ผลการวิจยั เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูส ูงอายุของประเทศ
๔. สถาบันฯ มีศักยภาพสูงในการสรางเครือขายและไดรับเงินทุนวิจัยสนับสนุนจากในประเทศและตางประเทศ และขอใหสถาบันฯ
เปนหลักในการประสานความรวมมือของสายสังคมศาสตร เพื่อเพิ่ม Ranking ใหมหาวิทยาลัย เชน การสราง Cluster กลุมวิจัย
๕. เสนอใหสถาบันฯ เลือกคูความรวมมือระดับนานาชาติ ตั้งเปน Node/Joint Research Unit เพื่อความรวมมือที่ยั่งยืน
๖. HAPPINOMETER เปนเครื่องมือที่หนวยงานตาง ๆ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขนําไปใชวัดระดับความสุขของผูปฏิบัติงาน
๗. เสนอการเพิ่มผลงานตีพิมพ การสรางเครือขาย และการผลักดันการขอทุนวิจัย Young Researcher
๘. สนับสนุนการขอตําแหนงนักปฏิบัติการวิจัยเพิ่มจากมหาวิทยาลัย สัดสวนนักปฏิบัติการวิจัย : นักวิชาการ = ๑ : ๒
๙. เสนอใหสถาบันฯ ตอยอดงานวิจัยในเรื่องการศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะ และเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ
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สถาบันชัน้ นําของเอเชียในการศึกษาวิจัยดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ดานวิจัยและนวัตกรรม สรางสรรคงานวิจัย และนวัตกรรมดานภาษาและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบและเปนที่ยอมรั บ
ในระดับชาติและนานาชาติ การเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงในดานภาษาและวัฒนธรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคม บริการวิชาการ บริการวิชาการที่โดดเดนบนฐานงานวิจัย และความเชี่ยวชาญที่ตอบสนองความตองการ
ของสังคม และกอใหเกิดมูลคา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตอยอดความเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมที่สรางคุณคาแกสังคม
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. จัดการศึกษาแบบทวิภาษาสี่จังหวัดชายแดนภาคใต และไดรับรางวัลระดับนานาชาติ จาก UNESCO ดานการรูหนังสือประจําป
ค.ศ. 2016 (UNESCO King Sejong Literacy Prize)
๒. งานวิจัยที่ชวยองคกรนานาชาติ (UN, UNICEF, Save the Children และ Pestalozzi) ลดความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงการศึกษาที่เปนเปาหมายระดับนานาชาติ (SDG 4) ของเด็กชนกลุมนอย
๓. เสริมศักยภาพคนไทยในยุ คโลกไรพรมแดนใหมี ทักษะดานพหุ ภาษาและพหุ วัฒนธรรม ผานการจัดการศึกษา “หองเรี ยน
พหุวัฒนธรรม” และการทํางานรวมกับเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยในกลุมโจทยวิจัยสําคัญดานอาเซียน
๔. งานวิจัยที่ชวยเติมเต็มการสรางสุขภาวะในมิติสังคมวัฒนธรรมใหแกผูสูงอายุในสังคมสูงวัย
๕. การจัดบริการดานภาษาและวัฒนธรรมสูระดับนานาชาติรวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ASEAN University Network
และรวมสราง ASEAN University Network–Youth Cultural Forum (AUN–AYCF) แหงประเทศไทย
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. จัดทํา “ระบบสารสนเทศอัจริยะดานภาษาและวัฒนธรรม (Digital archiving for diversity of languages and cultures)
๒. สร างความเป นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ํ าในสั งคม ด วยการวิ จั ยพั ฒนาระบบการศึ กษาและนวั ตกรรมในพื้ นที่ พิ เศษ
(พหุชาติพันธุ-พหุวัฒนธรรม) แถบชายแดนไทย-พมา และขยายใหครอบคลุมชายแดนทั่วประเทศ
๓. ยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยเปดศูนยอบรมทางภาษาและวัฒนธรรมและการศึกษาแบบครบวงจร (จัดการอบรม
ภาษาและวัฒนธรรม รับรองคุณภาพดานภาษา (MU-Thai test) และสรางผูประกอบการดานภาษาและวัฒนธรรม)
๔. สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได โดยการวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวพื้นที่เมืองรองและภูมิภาค (จีน อินเดีย
และอาเซียน) ดวยตนทุนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๕. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยดวยทุนทางวัฒนธรรม ดวยโครงการสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวไทยผานภาษา
และวัฒนธรรมรวมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. รายไดลดลง การแกไขปญหา บริหารการเงิน บุคคล สินทรัพย และเพิ่มงานบริการวิชาการเพื่อสรางรายได
๒. จํานวนนักศึกษาลดลง การแกไขปญหา ขยายไปยังกลุมนักศึกษาตางชาติ (จีน) ปรับหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหม และหลักสูตร
ยืดหยุน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. สถาบั น ฯ มี ศั ก ยภาพสู ง ต องหาจุ ด เด นของตัว เอง และบู ร ณาการร ว มมื อกั บองค กรอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ทั้งภายในและภายนอก
๒. จั ดเวที ด านสั งคมศาสตร ร วมกั บส วนงานที่ เปนศาสตรเดี ยวกั น มาเสริ มศั กยภาพซึ่ งกั นและกั น เพื่ อกํ าหนดทิ ศทางดาน
สังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ใหชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน
๓. ผลลัพธจากการดําเนินงานตองชัดเจน วาเปนประโยชนตอประชาชนและนักศึกษาอยางไร
๔. การบริหารจัดการสถาบันฯ ตองนําแนวคิดเชิงธุรกิจมาประยุกตใชดวย
๕. มหาวิ ทยาลั ยมี นโยบายสนับสนุน Join Unit ร วมกั บสถาบั นการศึ กษาหรื อสถาบันวิ จั ยตางชาติ และสนับสนุนการพัฒนา
Online Course หรือ Professional Training Course

สรุปภาพรวม นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
คณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมคณะฯ ชั้น ๑๗

วิสัยทัศน คณะทันตแพทยศาสตรชั้นนําระดับนานาชาติที่ไดมาตรฐานสากล โดยมุงประโยชนตอสังคมภายใตการจัดการอยางยั่งยืน
พันธกิจ เปนองคกรชั้นนําของประเทศที่ดําเนินการศึกษา วิจัยวิชาการ และวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประเทศและประชาคมโลกภายใตการบริหารที่ยั่งยืนและกาวหนา
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะทันตแพทยศาสตร ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. คะแนนการประเมินคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ระดับ ๓๐๒-๓๕๕ ป ๒๕๖๒
๒. การต อ ยอดวิ จั ย สู เ ชิ ง พาณิ ช ย ในการสร า งสรรค น วั ต กรรม โดยมี ค วามร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน เช น บริ ษั ท กิ ฟ ฟารี น ฯ และ เอสซี จี
โดยไดรับสิทธิบัตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล และ SCG ไดรับรางวัลระดับชาติ SET AWARD 2016
๓. ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษย และจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผูสูงอายุ พรอมเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผูสูงอายุ
๔. ผลการดําเนินงานดานการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ เปนบวกตอเนื่องสามประหวาง ป ๒๕๖๐-๒๕๖๒
๕. โรงพยาบาลทันตกรรมแหงแรกที่ไดรับรองคุณภาพ HA ขั้น ๒ และอยูระหวางดําเนินการเตรียมขอรับรองขั้น ๓ ทั้งสองโรงพยาบาล
๖. ผลการสอบประเมินความรูใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตรครั้งแรกผานมากกวารอยละ ๙๕ ตลอดสี่ปที่ผานมา
๗. ไดรับรางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ระดับเพชรป ๒๕๖๒ ผานการรับรองเปนองคกร Carbon Footprint ป ๒๕๖๒
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเดนป ๒๕๖๑ และ และรางวัลสํานักสีเขียว (Green Office) ระดับทองตั้งแต ป ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน
๘. โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ และรับรางวัล
“Team Good Practice Award” ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
๙. คณะเปนสวนหนึ่งของยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID-Yothi Medical Innovation District) และไดรับทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนายาฟลูโอ
ซิ โ นโลนเจลเพื่ อ การรั ก ษาแผลช อ งปากในป ๒๕๖๑ และจั ด ตั้ ง ศู น ย Digital Center เพื่ อ เทคโนโลยี ท างทั น ตกรรมที่ ทั น สมั ย และ
Smart Classroom เพือ่ การศึกษาทางไกล
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. หลักสูตรไดรับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA : ๑ หลักสูตรในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในป ๒๕๖๓ และ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน AUN-QA ในระดับหลังปริญญาอยางนอยหนึ่งหลักสูตร และหลักสูตร ท.บ.นานาชาติ รวมถึง
การพัฒนาตอเนื่องใหไดรับ International Standard และพัฒนาทุกหลักสูตรใหไดรับมาตรฐาน AUN-QA
๒. มุ งเป าหมายเพื่ อให ได รั บการรั บรองมาตรฐาน Thailand Quality Class (TQC) และ HA ขั้ นที่ ๓ ของโรงพยาบาลทั นตกรรม คณะทั นตแพทยศาสตร
และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และสรางมาตรฐานการบริการทางทันตกรรมระดับชาติ
๓. Online Courses รวมกับสวนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อใหความรูที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพชองปากและสุขภาพผูสูงอายุ
๔. รวมมือดานการทํางานวิจัยกับสถาบันชั้นนําในตางประเทศ
๕. WHO CC (Center for Continuing Education and Research) : Minamata Convention; Prevention of Oral Disease
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. การลาออกของบุคลากรสูองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (อาจารย/ผูชวยทันตแพทย/ชางทันตกรรม) และขาดแคลนอาจารยทันตแพทย
การแกปญหา นโยบายดานอัตรากําลังที่เหมาะสมกับบริบทของแตละคณะ
๒. การแยกสวนงานและการบริหารจัดการทําใหคาใชจายสูงขึ้น เชน ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกและโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
การแกปญหา การใชทรัพยากรรวมกันตามความเหมาะสม
๓. การกําหนดสัดสวนเปอรเซ็นตในผลงานวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ไมสอดคลองกับนโยบายความรวมมือดานการวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ การแกปญหา การปรับแกไขในระดับนโยบาย
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. คณะฯ เปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย เปนที่รูจักของสังคม เสนอยกระดับตั้งเปาเปนผูตรวจสอบมาตรฐานทางทันตกรรม
๒. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน (๑) หารายได-เพิ่มบริการ (๒) งานวิจัย มุงเปา (๓) งานเพือ่ สังคม-Clinic Mobile โดยวิเคราะหจากฐานขอมูล (Big Data)
๓. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน Joint Unit รวมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยตางชาติและสนับสนุนการพัฒนา Online Course
๔. การขับเคลื่อนความสําเร็จระดับองคกร ใชแนวคิด Culture of Excellence
๕. การแขงขันดานบุคลากร เสนอเพิ่มคาตอบแทน (Top-up) ใหบุคลากร
๖. พัฒนาคน พัฒนางานวิจัย นําเงินรายไดมาพัฒนาสังคมและประเทศ สรางองคความรู โดยคิดนอกกรอบ ทําใหเร็ว พึ่งพาตนเองได

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. หอง Innogineer Studio ชั้น ๑ อาคาร ๓

วิสัยทัศน
พันธกิจ

วิจัยและการศึกษาบูรณาการมุงสูวิศวกรรมระดับโลก
มุงสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการดานวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ
แหงโลกยุคใหมและสามารถพัฒนางานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตอบสนองสังคมโลก

๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ร ว มกั น กํ า หนดทิ ศ ทางการวิ จั ยมุ ง เป าหลั กของคณะ ที่ ส อดคล องกั บ Core Competencies ได แ ก HealthCare
Engineering, Logistics and Rail Engineering, Digital Engineering และ Sustainable Engineering
๒. ปรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี มุ ง สู ห ลั ก สู ต รนานาชาติ (Internationalization) และมุ ง สู ก ารทํ า Accreditation
ในระดับนานาชาติ ABET จากการรับรองของประเทศสหรัฐอเมริกา Washington Accords
๓. สรางความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ Interdisciplinary ทั้งภายในและภายนอกคณะ
๔. พัฒนาหลักสูตร Dual Degree กับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกหลายหลักสูตร
๕. มุงสูการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education และการปรับปรุงหองเรียนแบบ Active Learning
๖. ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดลอม รวมถึง Ecosystem เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม และแนวทาง Entrepreneurial University
๗. สราง Platform เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร รวมกับภาคอุตสาหกรรม
และเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ เชน โครงการอมตะ คอรป และ EECi เปนตน
๘. พัฒนากระบวนการดําเนินการ การบริหารจัดการทางงบประมาณและการเงินใหมที่สงผล ใหคณะไดมีผลประกอบการการเงิน
เปนบวกใน ๓ ปที่ผาน และการประกันคุณภาพคณะ ไดคะแนน EdPEx ดีขึ้นตามลําดับอยางตอเนื่อง และมุงสู TQA ในปนี้
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. โครงการ Salaya Start Up Town เพื่อมุงสูการเชื่อมโยงและสงเสริมการสรางอุตสาหกรรมใหม ไดแก Medical
Device, Robotics and Automation, AI and Digital และ Biorefinery ซึ่งรองรับนโยบาย BCG และ EEC
๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถทางดานหลักสูตรการศึกษาใหทัดเทียมและแขงขันไดในระดับสากล และมุงสูการ
ไดรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
๓. รวมสนับสนุนและรองรับแผนพัฒนา EEC โดยชองทางโครงการ EECi ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และความรวมมือกับ อมตะ คอรป
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ขาดเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อทดแทนหรือซอมแซม อุปกรณฯ ที่มีอายุ และขาดอุปกรณที่ทันสมัย
การแกไขปญหา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
๒. กฏและกติกาที่ไมเอื้ออํานวยในการดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ในสายวิชาชีพวิศวกรรม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมคณะฯ ที่ไดรับการจัดอันดับเปนที่ ๒ (General Engineering) และอันดับที่ ๓ (Engineering and Technology)
ของประเทศไทย จาก Times Higher Education 2020
๒. เพื่อใหคณะฯ สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน ตองมีการวางแผนดานการเงิน ซึ่งศูนยบริหารสินทรัพยสามารถ
เปนที่ปรึกษาใหกับคณะฯ ได
๓. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันใหหลักสูตรไดรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET) เปนมหาวิทยาลัยแรกของประเทศ
๔. การเสนอของบประมาณแผนดินเพื่อนํามาบริหารจัดการภายในคณะฯ เสนอใหจัดทําโครงการที่ตรงกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (BCG)
๕. International Education ของคณะฯ เปนตัวอยางที่ดีใหกับสวนงานอื่น ๆ

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หองกันภัยมหิดล ชั้น ๑
วิสัยทัศน เชื่อมโยงและรับใชสังคมอยางรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพเพือ่ สรางสังคมที่เปนธรรมและมีสขุ ภาวะ
พันธกิจ ๑) สรางงานวิจัยที่ สนับสนุนความเปนธรรมและส งเสริ มสุ ขภาวะของสั งคม และสงผลกระทบต อสั งคมระดั บ
ประเทศและสากล ๒) สรางงานวิจัยเพื่อเปนฐานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การสรางเครือขายวิชาการ
และการพัฒนาองคกร ๓) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่ทันสมัยสนองตอบตอความตองการของสั งคม
๔) บริ การวิ ชาการและพั ฒนาเครื อข ายนั กศึ กษาป จจุ บั น ศิ ษย เก า และประชาสั มพั นธ และสื่ อสารสู สั งคม
๕) พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ๖) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมการทํางาน
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. สังคมศาสตรสุขภาพ (สังคมศาสตรการแพทยเดิม) เปนหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศ มีการพัฒนาดาน
การแพทยและสาธารณสุขดวยแนวคิดและเครื่องมือดานสังคมศาสตร เชน พัฒนานโยบายดานการสาธารณสุขมูลฐาน
เศรษฐศาสตรสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนานโยบายดานผูสูงอายุ ฯลฯ
๒. หลักสูตรและงานดานอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม เปนหลักสูตรแรกของประเทศ ปจจุบันมีความรวมมือกับกระทรวงยุติธรรม
(กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติฯ สํานักงานนิติวิทยาศาสตร) และ Hudersfield University, UK ในการเปดหลักสูตรนานาชาติ
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรมการทํางานดาน Cyber Security
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคัมภีรพุทธศาสนศึกษา มีอาจารยในหลักสูตรที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เปนวิทยากร
บรรยายและรวมทีมวิจัยในตางประเทศ และมีความรวมมือกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน Prof. Harunaga Isaacson ฯลฯ
๔. มีบทบาทในการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มีวิชาเลือกและบังคับเปดสอนปละมากกวา ๓๐ วิชา และมีผลงานดานการวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศทําใหไดรับเงินทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. Research Cluster ดาน Social Studies of Science, Technology and Health
๒. การสัมมนาวิชาการรวม ๑๕ สถาบัน ดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัย เรื่อง iHumanities: เทคโนโลยี
สุขภาพ และชีวิต (๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)
๓. การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติดาน Social Studies of Science, Technology and Health
๔. ผลักดันการทํางานเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมผานกิจกรรมการวิจัยและการผลักดันทางวิชาการของศูนยความ
เปนเลิศดานเพศสภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ศูนยวิจัยสังคมไมทอดทิ้งกัน และศูนยจีนศึกษาและโลกาภิวัตนเอเซีย
๕. การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการดานพุทธศาสตรศึกษา (Buddhist Studies) และอาชญวิทยาและงานยุติธรรม
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. การเปลี่ยนแปลงดานสังคม การศึกษาและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การแกไขปญหา จัดทํายุทธศาสตรเพื่อความ
ยั่งยืนและกําหนดเปาหมายรวมระยะยาวของภาควิชาและหลักสูตร
๒. การทํางานที่ตอบโจทยมหาวิทยาลัย ประเทศ และสังคม เพิ่มผลกระทบและเชื่อมโยงในทุกระดับ การแกไขปญหา
พัฒนาความรวมมือทางการวิจัยขามสาขา สถาบัน ประเทศผาน Research Cluster/CCGA การผลักดันการตีพิมพ
การพัฒนานักวิชาการรุนใหม การพัฒนา Platform การเรียนการสอนและบริการวิชาการใหม (E-learning)
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพองคกร ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน การแกไขปญหา ยุทธศาสตรและแผนกําลังคน EdPEx
เปนเครื่องมือปฏิรูปประสิทธิภาพองคกร
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. คณะฯ มีศักยภาพตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบ
๒. เสนอใหมีการทบทวนหลักสูตรพิจารณาจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมถึงศึกษาแนวโนมในอนาคตความ
ตองการของตลาด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
๓. จั ดเวที ด านสั งคมศาสตร ร วมกั บส วนงานที่ เป นศาสตร เดี ยวกั น มาเสริ มศั กยภาพซึ่ งกั นและกั น เพื่ อกํ าหนดทิ ศทางด าน
สังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ใหชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน
๔. ดึงหลักสูตรที่มีความโดดเดนเพื่อผลักดันไปสูการเปน International Education
๕. นอกจากการพัฒนานโยบายดานผูสูงอายุแลว เสนอใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน
๖. ผลงานตีพิมพของนักศึกษาสายสังคมศาสตร เสนอใหมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาในผลงานดวย

สรุปภาพรวม นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ วิทยาลัยนานาชาติ
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมจรินทรยารัศมิ์ ชั้น ๓ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ
วิสัยทัศน Enriching lives. Expanding potentials. Shaping Futures.
พันธกิจ MUIC inspires innovation, fosters human potential, and creates new knowledge through the
integration of arts and sciences in an international environment, ultimately resulting in education,
research, and services to serve the needs of society and benefit humankind.

๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัยนานาชาติ ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ความยั่งยืนขององคกร ๑.๑ ดานหลักสูตรตาง ๆ ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและการยอมรับระดับสากล: (๑) จาก the
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), (๒) จาก ASEAN University Network Quality Assurance
(AUN-QA) และ TedQual UNWTO, (๓) จากสถาบัน The Chartered Financial Analyst (CFA), (๔) จาก National ELT Accreditation
Scheme (NEAS) และ (๕) การไดรับตราสัญลักษณ Thailand Trust Mark (TTM) ๑.๒ ดานการเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหม และความ
ยั่งยืนทางการเงิน และ ๑.๓ การสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
๒. ความเปนเลิศดานการเรียนการสอน ๒.๑ การสรางเวทีการศึกษาที่มีความหลากหลายและยืดหยุน ๒.๒ การปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ ๒.๓ การพัฒนาการเรียนการสอน
๓. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลนที่ตอบสนองผูเรียนยุคใหม
๔. การใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อบูรณาการโครงการความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ไดแก โครงการ
(๑) บางกอกน อย (๒) Sustainable Community-Based Tourism (๓) พั ฒนาบุ คลากรของนิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะนคร (๔) SiCRES และ
(๕) ศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดของผลิตภัณฑให Siriraj Medical Research Network (SiMRN) (Allergy and Immunology)
๕. Pathway Programs และความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. ความยั่งยืนขององคกร
๒. ความเปนเลิศดานการเรียนการสอน
๓. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลนที่ตอบสนองผูเรียนยุคใหม
๔. การใชศักยภาพและความเชีย่ วชาญของบุคลากรในการบูรณาการความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน
๕. Pathway Programs และความรวมมือกับตางประเทศ
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ขอจํากัดเกี่ยวกับสวัสดิการของชาวตางชาติ สงผลตอแรงจูงใจการรับสมัครอาจารยชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูง การแกไขปญหา
เสนอปรับกฎระเบียบใหเหมาะสม
๒. กฎระเบียบที่เครงครัดทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ เสียโอกาสการสรางรายไดและ
ลูกคาในอนาคต และความลาชาในกระบวนการดานการเงินของโครงการรับจางวิจัย การแกไขปญหา มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
๓. ปญหาเรื่องของ VISA และกฎระเบียบการทํางานของชาวตางชาติ การแกไขปญหา ปรึกษากับหนวยงานภาครัฐ เพื่อดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ขอความรวมมือจากวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ของสวนสิรีรุกขชาติใหเกิดประโยชน เติบโตไดเต็มศักยภาพและยัง่ ยืน
๒. การเสนอขอเพิ่มเติมทุนสนับสนุนจากรัฐบาล เชน เครื่องมือกลางทางการศึกษา/วิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูช วยดําเนินการได
๓. ชื่นชมและขอใหรักษาความรวมมือที่ดีและหลากหลาย ทั้งในระดับสวนงานและนานาชาติ
๔. สรางคานิยมองคกร (Mahidol Core Values) และความผูกพัน (Engagement) ใหนักศึกษานานาชาติ
๕. เสนอใหยกระดับ เปน ASEAN HUB ดึงดูดนักศึกษาจากประเทศตาง ๆ ในอาเซียน
๖. การใชประโยชนจากเครือขายศิษยเกา โดยมหาวิทยาลัยกําลังพัฒนา We Mahidol Application เปนระบบที่นักศึกษา ศิษยเกา
อาจารย และบุคลากรสามารถใช App ดังกลาว เพื่อการติดตอสื่อสารได
๗. สงเสริมและสนับสนุนใหสรางหลักสูตร Flexible Education
๘. วิทยาลัยฯ สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก โครงการ Digital Convergence University

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมนาท ตันธวิรุณ ชั้น ๑

วิสัยทัศน

สถาบันชัน้ นําดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ดวยสหสัมพันธวิทยาอยางบูรณาการ เพื่อความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
พันธกิจ
๑. พัฒนาคุณภาพดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
๒. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรและนักศึกษา
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ไดรับการจัดอันดับที่ ๑ (ดานสิ่งแวดลอม) ของประเทศไทย จาก Times Higher Education
๒. พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
โดยไดรบั ความสนใจจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
๓. วารสาร Environment and Natural Resources Journal (ENRJ) ไดรับการบรรจุในฐานขอมูล Scopus Quartile ๔ สาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๔. หองปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสารเคมีไดรับมาตรฐาน ESPReL รวมทั้งไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และไดรับการรับรอง
มาตรฐานเพื่ อการจั ดการด านสิ่ งแวดล อม ISO14001:2004, ISO14001:2015 มาตราฐานคาร บอนฟุ ตพริ นทร ขององค ก ร
มาตราฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001 และมาตรฐานสีเขียว เชน Green Meetng และ Green Office
๕. บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาของคณะฯ สร า งชื่ อ เสี ย ง และได รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ อ ย า งต อ เนื่ อ ง เช น
การคนพบพืชชนิดใหมของโลก รางวัลเหรียญทอง “ระบบตรวจวัดและควบคุมการสังเคราะหแสงของพืชอัจฉริยะ” ในงาน “Seoul
International Invention Fair” (SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เปนตน
๖. การพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ไดแก
Shanghai Jiao Tong University, Tsinghua University, Nagasaki University แ ล ะ Fukuoka Women's University
จัดตั้งศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภายใตความรวมมือระหวาง ม.มหิดล กับ GISTDA
๗. การมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก ปรับปรุงคุณภาพน้ําคลองเตา วัดบวรนิเวศวิหาร (ไดรับรางวัล
นํารอง Social Engagement ม.มหิดล) รายงานสถานการณฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่ ม.มหิดล ศาลายา
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. พัฒนาวารสาร ENRJ (Environment and Natural Resources Journal) ในฐานขอมูลสากล Scopus เพื่อเขาสูฐานขอมูล
Science Citation Index Expand (SCIE) ซึ่งอยูใน Web of Science Core Collection (2019-2020)
๓. พัฒนาศักยภาพของ ศูนยการศึกษา วิจัย และถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุมน้ํา
อยางบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดลําปาง โดยมุงเนนการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Approach)
๔. การรับรองมาตราฐานสากลในการประเมินความสามารถทางวิชาการของหองปฎิบัตกิ าร ISO/IEC 17025 ในสวนของโลหะหนัก
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยลง การแกไขปญหา ผลักดันใหมีการขอรับความสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ มากขี้น มีมาตรการ
ลดคาใชจาย โดยสงเสริมใหมีการใชประโยชนในสวนตาง ๆ อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทมีแนวโนมลดลง การแกไขปญหา ปรับปรุงหลักสูตรและเพิ่ม Flexible Education เพื่อใหบุคลากร
ของหนวยงานมีโอกาสมาศึกษาตอที่คณะฯ มากขึ้น
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ขอใหคณะฯ ชวยสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
๒. ระบบกลุมวิจัย (Research Cluster) ของคณะฯ ตองชัดเจน วาตองการมีจุดเดนในดานใด
๓. ประชาสัมพันธขอมูลและผลงานของคณะฯ ผานสื่อตางๆ เพิ่มมากขึ้น
๔. สงเสริมและสนับสนุนใหสรางหลักสูตร Flexible Education และการเปดหลักสูตรระยะสั้น จัดการเรียนการสอนออนไลน
โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อใหคณะฯ สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน
๕. เสนอใหมีการทําวิจัยในเรื่องของปญหาฝุนละอองทีมีผลกระทบตอสุขภาพ
๖. จัดทําความรวมมือกับวิทยาเขตกาญจนบุรี ดึงนักศึกษาตางชาติมาพักที่วิมานดินเพื่อเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ อาคารราชรัตน
วิสัยทัศน เปนสถาบันการศึกษาดานเภสัชศาสตรที่มีมาตรฐานระดับสากล สูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน To be a pharmaceutical academic
institution that meets international standard and contributes to the development of sustainable society.
พันธกิจ ๑. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความตองการของสังคม
๒. ผลิตและเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ ๓. เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการและวิชาชีพดานยา สมุนไพร
เครื่องสําอาง และอาหารเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และ ๔. เสริมสรางและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อดํารงเอกลักษณความเปนไทย
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ผลงานวิจัยเติบโตอยางกาวกระโดดและตอเนื่องทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ (Paper/Faculty: ๑.๒ คน/ป Quartile 1 & 2
รวมกันรอยละ ๘๓.๖) และนําไปใชเปนเอกสารอางอิงของ International Practice Guidelines จากองคกรตางประเทศหลายองคกร
๒. การสรางความรวมมือดานการวิจัยกับเอกชน นําไปสูการเพิ่มขึ้นของเงินทุนวิจัยในภาพรวมอยางกาวกระโดด
๓. วารสารของคณะฯ (Pharmaceutical Science Asia) ไดรับการคัดเลือกเขาฐานขอมูล SCOPUS ในป ๒๕๖๑
๔. คณะฯ เปนแกนนําในการพัฒนาและบริ หารหลั กสู ตร Health Technology Assessment (HTA) ใหกับมหาวิ ทยาลั ยรวม ๖ สวนงาน
ซึ่งเปนหลักสูตรระดับ World-Class และทําใหมหาวิทยาลัยมี International Visibility ดาน HTA ที่โดดเดน
๕. บริการวิชาการของคณะฯ ทําประโยชนใหสังคม และผลดําเนินงานที่ดี ทั้งการสรางรายไดและการไดรับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ เชน ศูนยวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ (Center of Analysis for Product Quality - CAPQ) ซึ่งไดรับการรับรอง ISO 17025/2017
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. เป ด Joint Unit ร วมกั บ Institute of Aging and Chronic Disease, U. of Liverpool เพื่ อสร างความเป นผู นํ าการวิ จั ยด านเภสั ชศาสตร
การชะลอวัยระดับภูมิภาค
๒. ขยายผลความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชนสูการนําความรูไปใชในเชิงพาณิชย
๓. ผลักดันวารสารของคณะฯ เขาสูฐานขอมูล Web of Sciences
๔. นํ า หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี เ ข า สู ก ารรั บ รองทั้ ง ระดั บ ภู มิ ภ าค (AUNQA) และระดั บ โลก (Accreditation Council of Pharmacy
Education – ACPE) เปนหลักสูตรแรกของไทย
๕. เปดหลักสูตร PharmD (International) เพื่อขยายการศึกษานานาชาติในประเทศและภูมิภาค และซึ่งจะนําไปสู International
Visibility และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
๖. เป น ผู นํ า ทางวิ ช าการด า นการพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพยาร ว มกั บ องค ก รระดั บ โลก (United States Pharmacopoeia–USP)
ในโครงการ Promoting Quality Medicine Plus ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจํานวน ๑๖๐ ลานเหรียญสหรัฐจาก USAID
๗. จัดตั้ง ASEAN PharmNet Secretariat Office เพื่อเปนผูนําทางเภสัชศาสตรระดับภูมิภาค และใชประโยชนจากเครือขายในการ
ผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการสรางงานวิจัยที่มี Impact ระดับโลก รวมถึงการดึงแหลงทุนระดับโลกเขาสูเครือขายและคณะฯ
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. การสรรหาบุค ลากรสายวิ ชาการใหม ที่มี คุณ ภาพ และสายสนั บสนุนไม เพี ยงพอต อการขยายตัว และการพัฒ นางานของคณะฯ
การแกไขปญหา ใชเงินรายไดของคณะ เพิ่มคาตอบแทนและจางบุคลากรเพิ่มเติม
๒. การกอสรางโรงงานยาที่หยุดชะงัก การแกไขปญหา หาผูรวมทุน เพื่อกอสรางใหแลวเสร็จ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมการดําเนินการของคณะฯ ที่มีการตอยอดองคความรู ทําใหเกิดรายได อันนําไปสูความยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได
๒. เสนอเพิ่มเติมแนวคิดดานธุรกิจ (Business Mind) เพื่อพัฒนาศักยภาพสวนงานใหเติบโตยิ่งขึ้น
๓. เสนอจัดทําแผนศึกษาการลงทุน (Feasibility) การกอสรางโรงงานยา โดยคํานวณคาใชจายรอบดาน ความคุมทุน โดยรวมมือกับสวนงาน
และมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน
๔. เสนอใหมีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น
๕. สนับสนุนการสรางหลักสูตรนานาชาติ และความรวมมือระหวางสวนงาน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรรวมกันในอนาคต
๖. มหาวิทยาลัยและสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีฯ จะหารือกับคณะฯ เพื่อตอยอด/พัฒนาผลิตภัณฑ/นวัตกรรมในเชิงพาณิชยตอไป
๗. เสนอหาคูพันธมิตร (Strategic Partners) เพื่อชวยสนับสนุนทั้งดานงานวิจัย การศึกษา และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
๘. มหาวิทยาลัยจะชวยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดตั้ง ASEAN PharmNet Secretariat Office
๙. ขอความรวมมือจากคณะฯ ชวยพัฒนาอุทยานสิรีรุกขชาติใหเกิดประโยชน เติบโตเต็มศักยภาพและยั่งยืน

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓
วันศุกรที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑

วิสัยทัศน เปนสถาบันวิจัยชัน้ นําระดับโลกดานชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
พันธกิจ ๑) สรางความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิต ๒) สรางความเปนเลิศดานการวิจัย พื้นฐาน และประยุกต ๓) สรางความ
เปนเลิศดานบริการวิชาการ ๔) สงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสรางสภาวะแวดลอม ๕) สรางเครือขายความ
รวมมือระดับนานาชาติ ๖) สงเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. การถายทอดเทคโนโลยี biologics ที่มีมูลคาสูง เชน วัคซีนปองกันโรคที่มียุงเปนพาหะ และสารชีวโมเลกุลเพื่อเพิ่มผลผลิตกุง
๒. การประเมิ นพั ฒนาการด านความคิ ดเชิ งบริ หาร (Executive Function) ในเด็ กปฐมวั ย และรางวั ลองค กรดี เด นด าน
การปองกันยาเสพติด จากสํานักงาน ป.ป.ส. ประจําป ๒๕๖๑
๓. บริการตรวจวินิจฉัยโรคทาลัสซีเมีย และโครงการเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy): มุงสูความเปน Social
Enterprise งานวิจัยที่มีศักยภาพในการนําไปตอยอดเชิงพาณิชย
๔. สรางวัฒนธรรมเกษตรกรแนวใหมที่อยูบนฐานนวัตกรรม มีพันธุพืชชนิดใหม อาทิ มันสําปะหลังสายพันธุพิรุณ และพันธุพืช
หายากโดยโครงการ อพ.สธ.
๕. ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง โดยจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
เปนอันดับ ๑ ของมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนการอางอิง สูงเปนอันดับ ๒ ของมหาวิทยาลัย
Field-Weighted Citation Impact (FWCI) จํานวนทรัพยสินทางปญญาที่มีการถายทอดเทคโนโลยีหรือนําไปใช เปนตน
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. มุงเปน World-Class Research Institute ทั้งดานการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เสริมสรางความเขมแข็งของศูนยวิจัยฯ และ
หลักสูตร โดยมีจํานวนหลักสูตรที่ผานการรับรอง AUN-QA, h-index, FWCI, จํานวนผลงานตีพิมพในวารสาร Q1, จํานวน
นักวิจัยสําเร็จรูประดับ rising star (Tier 2) และจํานวนและรายไดจากทรัพยสินทางปญญาและการถายทอดเทคโนโลยี
๒. จั ดตั้ งศู นย วิจั ยประยุ กตและนวั ตกรรมกุ ง เพื่ อรองรั บการวิจั ยมุ งเป าและการถ ายทอดองค ความรู สู ภาคอุ ตสาหกรรม
การเกษตรและการสงออก
๓. โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตรที่สรางองคความรูในระดับ frontier นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลคาสูง เชน วัคซีน JE
สิ้นสุดกระบวนการทดลองในระดับ Non-linical พรอมสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีไปสูภาคอุตสาหกรรม และมี Biologics
Candidates ตนแบบ ที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชยอยางนอย ๑ ตัว
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
Career Path ของบุคลากรวิจัยยังไมชัดเจน การแกไขปญหา ผลักดันใหมีตําแหนง ผศ.วิจัย, รศ.วิจัย, ศ.วิจัย และสรางระบบ
การจายคาตอบแทนที่สอดคลองกับประสิทธิภาพการทํางานและการแขงขันในระดับสากล
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. เสนอให นํ า ผลงานของสถาบั น ฯ เผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต และให นํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม ที ม บริ หารได รั บ ทราบ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการจัดทําเว็บไซตกลาง เพื่อรวบรวมผลงานของทุกสวนงาน
๒. สถาบันฯ สามารถเปนตนแบบในการพาองคกรไปสู Top Research Institute ได
๓. มหาวิทยาลัยจะชวยประชาสัมพันธผลงานของสถาบันฯ ผานชองทางสื่อตาง ๆ
๔. ปจจุบัน Microbiology เปนเรื่องสําคัญ เสนอใหสถาบันฯ มุงเนนพัฒนาดาน Bio-AI
๕. เปาหมายของสถาบันฯ ตองชัดเจน คิดนอกกรอบ ทําใหไว และสามารถพึ่งพาตนเองได
๖. สถาบันฯ สามารถเสนอการผลักดันใหมีตําแหนง ผศ.วิจัย รศ.วิจัย ศ.วิจัย มายังมหาวิทยาลัย
๗. Benchmark กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในดานที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทําไดจริง
๘. สถาบันฯ สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก โครงการ Digital Convergence University

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมส่วนงาน
วิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๓ ชั้น ๕

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

Wisdom of the Land in Management Education
To develop organizational leaders through practical learning, relevant research and industry Engagement

๑. ผลสำเร็จที่เป็นที่ภำคภูมิใจของส่วนงำนในระยะเวลำ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ
๑. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติจาก AACSB ทาให้อยู่ใน Top 5% ของสถาบันที่สอนด้านการจัดการ
หรือบริหารธุรกิจมากกว่า ๑๗,๐๐๐ แห่งทั่วโลก
๒. ศูนย์วิจัยภาวะผู้นาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึง่ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา มีผลงานวิจัยซึ่งพัฒนาและต่อยอด
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน
๓. จัดตั้งและเริ่มดาเนินงานศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. มีความร่วมมือต่อเนื่องกับ MIT Sloan School of Management จัดหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in
Asia (SIBA) พัฒนาความรู้ความชานาญของผู้บริหารภาครัฐและเอกชนในเรื่อง Global Strategy และ Strategic Innovation
๕. คุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการ (Academic research) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของมูลค่างาน Contract research
๖. จัดทาหลักสูตรร่วมที่เป็น Interdisciplinary กับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทาหลักสูตรสองปริญญา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ
๗. ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ได้รับการยอมรับและมีผลกระทบต่อสังคม อาทิ แนวคิดพิชิตใจ Lazy consumers ของ
นักศึกษา และนโยบายการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ ของคณาจารย์ เป็นต้น
๒. เป้ำหมำยและแผนดำเนินกำรปีงบประมำณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. จั ด อยู่ ใ น ๓๐๐ อั น ดั บ แรกของสถาบั น ที่ จั ด อั น ดั บ โดย QS World University Rankings by Subject: Business &
Management Studies
๒. ยื่นขอการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)
๓. ดาเนินการศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นศูนย์หลักแห่งหนึ่งของประเทศในการ
กระตุ้น studies และ dialogue ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับประเทศอื่น
๔. เพิ่มสาขาวิชาที่ทันสมัย และร่วมมือจัดทาหลักสูตรร่วมที่เป็น Interdisciplinary กับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๕. การเพิ่มจานวนกลุ่มงานวิจัย (Research clusters) ที่น่าสนใจ และมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ อาทิ Innovation and
technology, Supply chain analytics, Global future skills
๓. อุปสรรคและกำรแก้ไขปัญหำ
๑. จานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง การแก้ไขปัญหา ๑) ทบทวน Business Model ให้เหมาะสม ๒) เพิ่มจานวนนักศึกษา
ต่างชาติ ๓) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสเลือกเรียนวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร
๒. ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนและจานวนสูงขึ้น การแก้ไขปัญหา เพิ่มการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกที่ประชุม
๑. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุน Training Course Online in English
๒. การดาเนินงานของศูนย์อาเซียนต้องชัดเจน เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจ
ของประเทศและอาเซียน
๓. บูรณาการองค์ความรู้เชิงธุรกิจและการบริหารจัดการในด้าน Health Care เช่น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ใน
โรงพยาบาล ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ
๔. เสนอให้จัดทาหลักสูตรร่วมที่เป็น Interdisciplinary กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น World Class University

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น ๓
วิสัยทัศน์ “ สถาบันวิชาการระดับชาติมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว
เพื่อนําไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน”
พันธกิจ ๑. สร้างงานวิจัยที่นําสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบบริการ และนโยบายสาธารณะ ๒. สร้างความร่วมมือและระบบสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่าย
๓. จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๕. สื่อสารสาธารณะวงกว้าง เพื่อนําสู่ค่านิยมสังคม
๑. ผลสําเร็จทีภ่ าคภูมิใจของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. การขยายผลเชิงนโยบายพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) สู่การปฏิบัติในกลุ่มครูปฐมวัย และการให้นโยบาย EF เด็กปฐมวัยของสภาการศึกษา
๒. ขยายผลจากการพัฒนาการตรวจประเมินพัฒนาการ DENVER II มีนโยบายการตรวจคัดกรอง DSPM ทั้งประเทศ และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติได้ประกาศเป็นนโยบายที่ใช้ทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก ๔ กระทรวงหลัก
๓. มติสมัชชาสุขภาพ พื้นที่เล่นสู่การเรียนรู้ของเด็กในระดับชุมชนสู่นโยบายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และนโยบายเล่นเปิดโลกของกระทรวงสาธารณสุข
๔. ผลกระทบจากสารโลหะหนัก ฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ถูกนําเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาเพื่อต่อสู้คดีระหว่างประเทศของรัฐบาล ในกรณีการปิดเหมืองทอง
๕. หลักสูตรบูรณาการ “การออกแบบชีวิต” (Life Design) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
๒. เป้าหมายและแผนดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. ให้มีนโยบายระดับประเทศ (๑) กําหนดให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องจัดบริการแบบ Inclusive Education and Care ที่ครอบคลุมกลุ่มเด็กพิเศษ
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และเด็กกลุ่มเปราะบาง (๒) กําหนดให้ท้องถิ่นจัดทีมบูรณาการสุขภาพ-การเรียนรู้และคุ้มครองเด็กเพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเด็กยากจนและ
มีภาวะวิกฤตครอบครัว (๓) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการคิดเชิงบริหาร (EF)
๒. พัฒนารูปแบบเชิงพื้นที่ “เมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” อย่างน้อย ๓ พื้นที่
๓. พัฒนามาตรฐานองค์กรด้าน “ความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวขององค์กร” เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กรภาครัฐ/เอกชน
๔. มาตรการเฝ้าระวังและปกป้องผลกระทบของสารพิษต่อการพัฒนาเด็กร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข
๕. ขยายผลหลักสูตรการเรียนร่วม ครอบคลุมผู้เรียน ๒,๐๐๐ คน ให้ได้ ๕ หลักสูตร
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. การจัดโครงสร้างงานและทรัพยากรไม่เอื้ออํานวย ผลงานไม่สามารถใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้ ขาดงบประมาณ
๒. ยุทธศาสตร์และการจัดการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาตามความต้องการของตลาด
๓. ความเสี่ยงของการหาจุดสมดุลของการประกอบการ และการขยายผลงานเพื่อประโยชน์ของทุกคนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๔. Social Engagement นโยบายการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยโดยกระทรวง และควรได้รับงบอุดหนุน หรือ งบมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้
ดําเนินการด้วย เช่น “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เล่นและเรียนรู้แก่เด็กและครอบครัวในตําบลศาลายา" (ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย)
การแก้ไขปัญหา : (๑) ปรับกระบวนการทํางานภายในสถาบันฯ (๒) สื่อสารอุดมการณ์กับผู้ทํางานสร้างระบบส่งเสริมบุคลากรที่ร่วม
อุดมการณ์อย่างเสียสละ ในเชิงกายภาพและจิตใจ (๓) สื่อสารรูปแบบการทํางานใหม่กับมหาวิทยาลัยเพื่อนําสู่การเชื่อมโยงนโยบายองค์กร
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. การวิจัยต้องมุ่งเป้าให้ชัดเจน การเสนอของบประมาณต้องเขียนโครงการที่นําผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง
๒. สถาบันฯ ควรวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มุ่งเป้าทั้ง “เด็กและครอบครัว” รวมถึง Segmentation และ Niche Areas เพื่อขยายผล
ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
๓. เพิ่มเติมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อดึงดูดงบประมาณ เช่น สวรส. สสส. หรือ คลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
๔. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่เป็นหลักสูตรยืดหยุ่น (Flexible Education) และขอให้ทบทวน
หลักสูตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
๕. มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยเสนอให้สถาบันฯ รวมกลุ่มกับส่วนงานอื่นเพื่อร่วมเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
๖. คิดนอกกรอบ ทําให้เร็ว พึ่งพาตนเองให้ได้ เปลี่ยนแนวคิด เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่
๗. ขอให้มีการติดต่อประสานงานโดยตรงกับส่วนงานและมหาวิทยาลัยเพื่อทําความเข้าใจที่ตรงกันในด้านต่าง ๆ

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน
(Council Visit) คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๒๙ ชั้น ๗

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์บูรณาการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม ๒. บูรณาการวิจัย
ทางด้านศิลปศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ๓. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม ๔. เสริมสร้างพลังองค์การ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑. ผลสาเร็จทีภ่ าคภูมิใจของคณะศิลปศาสตร์ ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
๒. จัดทาหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ Osaka University (M.A. in Applied Linguistics, Mahidol University & M.A. in Japanese
Studies, Osaka University)
๓. สร้างแบบทดสอบและจัดสอบ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol English Language Test: MU-ELT)
๔. มี MOU ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นา ๑๐๐ อั น ดับ แรกของโลก ได้แ ก่ Shanghai Jiao Tong University (๖๐), National
Taiwan University (๖๙), University of Leeds (๙๓)
๕. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (ผลงานตีพิมพ์ ๑๑ เรื่อง: อาจารย์ ๖๑ คน)
๖. ศูนย์การแปลและการล่ามได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจ
หนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล คุณวุฒวิ ิชาชีพชั้น ๔ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๗. ผลประกอบการดีขนึ้ โดยคณะฯ มีเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในอัตราร้อยละ ๔๓
๘. มีบทเรียนออนไลน์ MOOC จานวน ๓ รายวิชา SPOC จานวน ๕ รายวิชา
๙. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมมัคคุเทศก์แก่บุคคลทั่วไปต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๑
๒. เป้าหมายและแผนดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. จัดทาหลักสูตร Double Degree B.A. in Chinese ร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University
๒. เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
๓. นาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AUN-QA
๔. ร่วมกับ Beijing Language and Culture University ในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยมหิดล
๕. MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาชัน้ นา ๑๐๐ อันดับแรกของโลก ได้แก่ Fudan University (อันดับที่ ๔๐ ของโลก)
๖. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ MOOC จานวน ๕ รายวิชา และจัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพออนไลน์
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. สถานที่ในการดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหา คณะฯ ดาเนินการจัดทาบทเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น และ
ขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในการประสานงานลดค่าเช่าห้องจากส่วนงานต่างๆ
๒. ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยด้านสังคมศาสตร์น้อย การแก้ไขปัญหา คณะฯ จัดสรรเงินรายได้ส่วนงานเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและ
ส่งเสริมให้บุคลากรขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมความก้าวหน้าและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ด้านงานวิจัยอย่างยิ่ง
๒. เสนอตั้งเป้าหมายอีก ๒ ปีข้างหน้า จะเปลี่ยนแปลงวิชาศึกษาทั่วไปของมหิดลให้โดดเด่นกว่าที่อื่นอย่างไร และขอให้บูรณาการร่วมกับ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อจัดกลุ่มรายวิชาที่อาจจะซ้าซ้อน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
๓. การจัดทา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ต้องมีการตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
๔. เพิ่มเติมแนวคิดด้านธุรกิจ (Business Mind) ในทุกส่วนงาน เพื่อพัฒนาบริการวิชาการให้เกิดรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างหลักสูตร Flexible Program/Double Degree Program การเปิดหลักสูตรระยะสั้น และการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้เรียน
๖. เสนอบูรณาการความรู้ด้านศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนงานอื่น ๆ เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรม ที่จะทาให้ดึงดูดงบประมาณเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น
๗. สนับสนุนสายสังคมศาสตร์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

สรุปภาพรวม นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
(Council Visit) คณะกายภาพบําบัด ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม ๕๐๕ ชั้น ๕

วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา มีความเปนเลิศดานวิชาชีพ เพื่อสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนผูนาํ ทางวิชาชีพ ๒. สรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
และนําไปใชประโยชนแกสังคม ๓. จัดบริการสุขภาพและบริการวิชาการตอบสนองความตองการแกชุมชน/สังคม ๔. สรางความเปนสากล
๕. บริหารองคกรโดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากร ความผูกพัน และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะกายภาพบําบัด ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา ๓-๕
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรนานาชาติ ไดรับการรับรอง AUN-QA
๒. เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรนานาชาติ ในป ๒๕๖๑ เปนที่แรกในประเทศไทย
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ไดรับการรับรอง WFOT และ AUN-QA
๔. บัณฑิตกายภาพบําบัดสอบผานใบประกอบวิชาชีพสูงกวาเปาหมายทุกป และสอบผานรอยละ ๑๐๐ ติดตอกัน ๓ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๑)
๖. บัณฑิตกิจกรรมบําบัดสอบผานใบประกอบโรคศิลปะ ในอัตราที่สูงกวามหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกป (พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงปจจุบัน)
๗. ศูนยกายภาพบําบัด ไดรับการรับรองมาตรฐานบริการทางกายภาพบําบัดระดับดีเยี่ยม จากสภากายภาพบําบัด
๘. จํานวนชุมชน ผูรับบริการในจังหวัดนครปฐมและความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๙. คุณภาพของงานวิจัยและทุนภายนอกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๑๐.จํานวนผลงานพัฒนาและ Team good practice เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. ผลักดันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ใหไดรับ International Accreditation จาก World Confederation for
Physical Therapy (WCPT)
๒. ปรับปรุงและบูรณาการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางคลินิก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด เปน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินกิ
๓. จัดตั้ง “ศูนยฝกอบรมกายภาพบําบัดในภาวะกระดูกสันหลังคด” “ศูนย Active Aging” “ศูนย Women Health”
๔. Tele-physical therapy ผาน health app.
๕. Innovative learning platform เชน E-learning, short-course, module, credit bank
๖. Innovation and high impact research รวมมือกับชุมชนและภาคธุรกิจ
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑.การมีสวนรวมและความสุข ของบุ คลากรในคณะ การแกไข ๑) ปรับโครงสรางการบริ หารให เอื้ อต อการสื่ อสารโดยตรงและการรั บ ฟ ง
๒) เนนการบริหารงานแบบมีสวนรวม
๒.การมีสวนรวมของศิษยเกา การแกไข ๑) ปรับโครงสรางการบริหารใหมีฝายที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องศิษยเกาสัมพันธ ๒) เนนการบริหารงาน
แบบบูรณาการระหวางพันธกิจการศึกษา วิเทศสัมพันธ วิจัย และศิษยเกาสัมพันธ
๓.การใช ฐ านข อ มู ล ขนาดใหญ เ พื่ อ การตั ด สิ น ใจ การแก ไ ข ๑) เน น การบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการระหว า งพั น ธกิ จ หลั ก และสนั บ สนุ น
๒) กําหนดผูรับผิดชอบและกํากับดูแลเวลาเสร็จสิ้น
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมคณะที่มีผลงานที่โดดเดน ทางดานการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ขอใหรักษาการเติบโตทุกพันธกิจอยางสมดุล เพือ่ ความยั่งยืน
๒. เสนอใหประสานความรวมมือไปยังศูนย ASEAN Centre for Active Aging and Innovation: ACAI ที่กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของภูมิภาคอาเซียน
๓. เสนอคณะฯ จัดตั้งหนวยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายไดและลดการสั่งซื้อจากตางประเทศ โดยหารือรวมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีฯ
เพื่อวางแผนดําเนินการในเชิงพาณิชยตอไป
๔. เสนอใหมีการออกแบบระบบงาน Work System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานภายในคณะฯ ใหเขมแข็งขึ้น
๕. มหาวิทยาลัยจะเชิญคณะฯ และสวนงานอื่น หารือรวมกันในการจัดทํา Central Operating Data Management โดยปจจุบันมหาวิทยาลัย
ดําเนินการดานฐานขอมูล MOU และการศึกษา อีกทั้งมีโครงการ Digital Convergence University ที่สวนงานอาจเขามาเชื่อมโยงได
๖. คณะฯ สามารถขอรับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้ง Joint Research Unit จากมหาวิทยาลัยได
๗. เสนอรวมมือกับวิทยาลัยราชสุดา เกี่ยวกับวิจัย/นวัตกรรมเพื่อผูพิการ เพื่อเพิ่มเติมทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนเขาสูมหาวิทยาลัย รวมถึง
การหารือเพื่อเปนสวนหนึ่งของยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID-Yothi Medical Innovation District)

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑ สํานักงานคณบดี ชั้น ๕
วิสัยทัศน เปนสถาบันการแพทยชนั้ นําในระดับสากล
พันธกิจ
จัดการศึกษา สรางงานวิจยั ใหบริการวิชาการและดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. การปรับเปลี่ยนหลักสูตรแบบพลิกโฉม และหลักสูตรไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ไดรับการรับรอง WFME ๑ ใน ๓ โรงเรียนแพทยแหงแรก และรอบสองในป ๒๕๖๑, หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผ าน
AUNQA หลักสูตรแรกของประเทศไทย, รวมสรางหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุใหมตามนโยบายรัฐบาล และการเปด
หลักสูตรรวม แพทย–วิศวะ เปนตน
๒. งานวิจัยดาน Genetics & ศูนยพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย เชน ยานนวัตกรรมการแพทยโยธี, จัดตั้งศูนยจีโนมทางการแพทย
การรักษาธาลัสซีเมียดวยยีนบําบัดครั้งแรกของโลก, ธนาคารชีวภาพสําหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร, โรงพยาบาลแหงแรกในไทยที่มี
เครื่องพิมพ 3D-BIOPLOTTER และกิจกรรมบมเพาะนักนวัตกรรมทางการแพทย (รองเทา และ Insole สําหรับคนเทาเจ็บ) เปนตน
๓. การพั ฒนาคุณภาพบริ การรั กษาพยาบาลสูระดับสากล ได รั บรางวั ลต าง ๆ เช น รางวั ล TQC 2019, ได รับการจัดอันดับ ๒
Thailand’s Most Admired Company 2019, โครงการ Home Chemotherapy Rama Model ไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป ๒๕๖๐,
ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี ไดรับการแตงตั้งจากองคการอนามัยโลก ใหเปนศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกเพื่อการปองกัน
และดูแลดานพิษวิทยา เปนตน
๔. การบริการขยายบริการรักษาพยาบาลภาคเอกชน Rama-Frontier ในป ๒๕๖๒ ไดแก บจก.สยามโตโยตาอุตสาหกรรม
บจก.อีซูซุมอเตอร(ประเทศไทย) และบจก.เชลลแหงประเทศไทย รวมพัฒนา Edu-town และ Medi-town กับบริษัท อมตะ
๕. Digital Transformation Organization เชน AI FOR DIGITAL PATHOLOGY, Digital transformation framework of MOPH 4.0,
Computerized Physician Order Entry (CPOE), ใช สารสนเทศในการบริ หาร Power BI, ใช ระบบ Business intelligence
ติดตาม Financial Ratio เปนตน
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. สรางศูนยเรียนรูและพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผูปวยระยะทาย
๒. เปดหลักสูตรรวม รามา-วิทยาลัยการจัดการ (MD-MBA) ปการศึกษา ๒๕๖๔
๓. เปดศูนยการแพทยรามาธิบดีศรีอยุธยา
๔. รวมกับอมตะ พัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Rama-Frontier)
๕. สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร (Green Campus)
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. ภาระงานดานบริการของอาจารยสายวิชาการที่มีมากจนสงผลกระทบตอการทํางานวิจัย การแกไขปญหา ๑) จัดกลุมภาระงาน
อาจารย พัฒนาและประเมินผลใหสอดคลองในแตละกลุมงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธขององคกร ๒) ประชุมหารือกับมหาวิทยาลัย
เรื่องการปรับเปลี่ยนตําแหนงอาจารยสายวิชาการ และสายบริการ เพื่อลดภาระงานดานบริการของอาจารยสายวิชาการ
๒. ขอจํากัดดานพื้นที่ การแกไขปญหา ๑) ขยายพื้นที่ใหบริการ โดยการเปดศูนยบริการทางการแพทย สาขาโรงเรียนเรวดี
และกอสรางศูนยการแพทยรามาธิบดีศรีอยุธยา ๒) ขยายพื้นที่สนับสนุนดานการวิจัยบริเวณสมาคมปราบวัณโรค ๓) ซื้อที่ดิน
จากธนาคารแหงประเทศ ๓๐๐ ไร ใกลสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมที่สามารถคิดนอกกรอบ ทําไดเร็ว พึ่งตัวเองได มีเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่ชดั เจน และมีการบูรณาการ
รวมกับสวนงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สามารถเปนตนแบบใหกับสวนงานตาง ๆ ไดอยางดีเยี่ยม
๒. สงเสริมและสนับสนุนใหสรางหลักสูตร Flexible Education
๓. คณะฯ เปนสวนงานที่สําคัญที่จะชวยเพิ่ม Ranking ใหกับมหาวิทยาลัย
๔. สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร มีศูนยเรียนรูและพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุฯ ควรเปนตนแบบในเรื่อง Green Area
๕. การทํ า งานร วมกั บคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล จะช ว ยลดค าใชจายใชทรั พยากรร วมกั นอยางคุม ค า และ
เกิดประโยชนตอประเทศ

สรุปภาพรวม นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน (Council Visit)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น ๒
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี ๒๕๖๔
พันธกิจ ๑. จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ ๒. สร้างการยอมรับการ
เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนําด้านการศึกษา การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม จัดบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะ
ของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ
๑. ผลสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรอบ ๔-๕ ปี
๑. การนําผลงานวิจัยไปไปใช้ผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจนสําเร็จ จํานวน ๒๐ เรื่อง
๒. การแก้ปัญหาการเงินของคณะ
๓. การมี นักวิ จัยที่เ ป็ น นวัตกร ๕ คน คิ ดค้ นสิ่ งประดิ ษฐ์ และนวั ตกรรม เพื่ อสร้ างสุ ขภาพและสร้างประโยชน์ เชิงพาณิ ชย์ ได้ ทั้งสิ้น ๗ ชิ้น
คือ รับสิทธิบัตร ๑ ชิ้น อนุสิทธิบัตร ๑ชิ้น และอยู่ระหว่างปรับแก้และขอจด ๕ ชิ้น รวมทั้งขึ้นทะเบียนที่ INT ๒ ชิ้น
๔. การจัดการศึกษาหลักสูตร Master of Public Health ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ APACPH และ AUNQA
๕. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาธารณสุขชุมชนและระบบสุขภาพให้มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ๑๒ ปี เช่น Wisconsin และ California
State University เป็นเวลา ๓ ปี
๒. เป้าหมายและแผนดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. การพัฒนาศูนย์วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. การพัฒนา “Health Literate Faculty” พญาไท ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and Healthy District” เพื่อเป็น Interprofessional Education
๓. การพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้าน Implementation Sciences เพื่อพัฒนางาน Megacity Health and Global Health เพื่อการอบรม
และปฏิบัติการจริง ปี ๒๕๖๓
๔. การจัดบริการวิชาการสร้างสุขภาพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มพระสงฆ์ เป้าหมาย เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๕. การเพิ่มจํานวนนวัตกรและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย เพิ่มร้อยละ ๑๐
๖. การพัฒนานักศึกษา MUHIDEF ( Health Literacy, English ) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. บุคลากรสายวิชาการเปลี่ยนรุ่นและยังขาดประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การแก้ไข ๑) เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก PMAC Conference
เป็น “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและวิจัย” ๒) พัฒนาสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาของประเทศและภูมิภาคกับ CEPH และ ASPH
เพื่อให้ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ ในหลักสูตรป.ตรี และ ป.เอก
๒. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน การแก้ไข ๑) จัดตั้งสภาสายสนับสนุนการสอนงาน ๒) ทําข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓. สถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวกทรุดโทรม การแก้ไข ๑) ระดมทุน ๒) จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ๓) ตั้งที่ปรึกษาด้านบริหารสินทรัพย์และรายได้
๔. ภาพลักษณ์ กระแสในสังคม เน้นรักษามากกว่าการสร้างเสริมสุขภาพ การแก้ไข จัดกิจกรรมกับภาคเอกชน และทํางานร่วมกับสื่อมวลชน
๕. การเพิ่มจํานวนนวัตกร และนวัตกรรม การแก้ไข ๑) เชิญภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมกับนักศึกษา ๒) พัฒนานักวิจัย/ อาจารย์ ให้เข้าใจและ
พัฒนา สิ่งประดิษฐ์/ทรัพย์สินทางปัญญา/กระบวนการสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีฯ
๖. การใช้ภาพ/สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อสร้างกระแสในสังคม การแก้ไข มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชม และขอให้คณะหาจุดเด่นที่ชัดเจนร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อสร้างความโดดเด่นของคณะฯ
๒. คิดนอกกรอบ ทําให้เร็ว เลี้ยงตนเองให้ได้ คณะฯ มีศักยภาพ จัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากองค์กรภายนอก เช่น สสส. สปสช.
๓. เสนอประสานความร่วมมือไปยังศูนย์ ASEAN Centre for Active Aging and Innovation: ACAI กระทรวงสาธารณสุข
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างหลักสูตร Flexible Education และการพัฒนา Safety Zone
๕. ผลักดันหลักสูตรให้ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และสร้างหลักสูตรให้แตกต่างและโดดเด่นกว่าที่อื่น
๖. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีฯ สามารถช่วยวางแผนดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้
๗. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย คณาจารย์รุ่นเยาว์ และ Joint Unit ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยต่างประเทศ
๘. การของบประมาณแผ่นดิน ต้องระบุให้เห็นความโดดเด่นและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของประเทศ/สังคม/ประชาชน
๙. ผลักดันและเพิ่มเติมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนงาน เช่น Health Literacy

สรุปภาพรวม นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน (Council Visit)
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม IL5 ชั้น ๑ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (ศาลายา)
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก (to be a World Class Leader for Learning Innovations)
พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษยชาติ อัตลักษณ์ผลิตบัณฑิตรู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์ สื่อสารได้
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ๓-๕ อันดับเรียงตามความสําคัญ
๑. จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ/จํานวนบุคลากรสายวิชาการ สูงกว่าผลลัพธ์ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และ
อยู่อันดับ ๑ ของประเทศ และอันดับ ๖๗ ในทวีปเอเชียแปซิฟิก (SciVal ด้าน Education วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒) และได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติและระดับชาติ เช่น Gold Medal Award จาก Taiwan (พ.ศ. ๒๕๖๐) รางวัล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ม.มหิดล (พ.ศ.๒๕๕๙)
๒. ผลิตภัณฑ์จากการวิจัย (I-Kit, I-Reagent, I-Reader, ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Silica Aerogel) ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
๓. ระดับปริญญาเอกและโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (นานาชาติ) ปัจจุบันมีนักศึกษา ๖๓ คน (ร้อยละ ๑๑ เป็นนักศึกษา
ต่างชาติ) ผู้สําเร็จการศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ> ๑ เรื่อง/คน และ ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
๔. องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยและพัฒนารวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา นํามาบูรณาการกับพันธกิจบริการวิชาการ เช่น โครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม, IL Short Course, การอบรมอาจารย์ใหม่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนบุคลากรทางการศึกษาภายใต้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๕. การบริหารงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายได้สุทธิเป็นบวก
๒. เป้าหมายและแผนดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. ผลักดันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ให้ได้รับการรับรอง AUN-QA ระดับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีงบฯ ๒๕๖๓ และระดับอาเซียนในปีงบฯ ๒๕๖๔
๒. ผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในปีงบฯ ๒๕๖๔ คือ รศ. ๖ คน และ ผศ. ๕ คน
๓. ควบรวมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษาตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในปีงบฯ ๒๕๖๔
๔. ผลักดัน Startup / Business Development Unit (BDU) โดยขยายขอบเขตการดําเนินงานไปสู่ AI Robot, Neuroscience, Transformative
Education ซึ่งจะทําให้มี Short Course เพิ่มขึ้นอีก ๒ หลักสูตรภายในปีงบฯ ๒๕๖๔ (หลักสูตร NeuroLeadership, หลักสูตร NeuroMarketing)
๕. Modular Course Design จํานวน ๒ วิชา ภายในปีงบฯ ๒๕๖๔ เช่น วิชา Measurement and Evaluation in Education และวิชา Psychology
and Philosophy for Education
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. อัตรากําลังน้อย ทําให้พันธกิจหลายเรื่อง ขับเคลื่อนไม่บรรลุเป้าหมาย การแก้ไข ขออัตรากําลังเพิ่มจํานวน ๔ คน ใน ๒ ปี
๒. งบประมาณปรับปรุง/ขยายพื้นที่ เพื่อการควบรวมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา การแก้ไข ของบฯ ๓๓๐ ล้านบาท ใน ๒-๓ ปี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมผลงาน เห็นความก้าวหน้าและความร่วมมือกันของสถาบันฯ
๒. เสนอทบทวนหลั ก สู ต รที่ ไ ม่ มี ผู้ เ รี ย น สร้ า งหลั ก สู ต ร Flexible Education/Double Degree Program การเปิ ด หลั ก สู ต รระยะสั้ น
และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
๓. เสนอสร้างการเปลี่ยนแปลง Innovative Learning ผนวกความรู้ด้านนวัตกรรมการศึกษาโดยร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุง “รายวิชาศึกษาทั่วไป” ให้โดดเด่นกว่าที่อื่น
๔. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนา Modular Course Design และมีโครงการ Digital Convergence University สถาบันฯ สามารถ
เข้ามาเชื่อมโยงได้
๕. การควบรวม “ส.นวัตกรรม+จิตตปัญญา”(ILCE) เป็นแนวทางที่ดีที่จะมีการวิจัยใหม่ ๆ เกิดขึ้น
๖. สภาบันฯ ต้องเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมให้กับประเทศ และต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของประเทศ/ประชาชน/สังคม
๗. เสนอเพิ่มเติมแนวคิดด้านธุรกิจ (Business Mind) เพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนงานให้เติบโตยิ่งขึ้น
๘. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเพิ่ม Profile ของสถาบันฯ ทั้งประเด็น “ILCE” และการเผยแพร่ความรู้ผ่าน i-Learning Clinic ที่ติดอันดับ ๑
ของ Google Search โดยจะหารือเพิ่มเติมช่องทางประชาสัมพันธ์ต่อไป
๙. มหาวิทยาลัยรับเรื่อง Office 365 Education ไปพิจารณา

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมส่วนงาน
คณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙
วิสัยทัศน์

คณะเทคนิคการแพทย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคในระดับสากล ที่สร้างสรรค์
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพึ่งพาตนเองของสังคม
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคที่มีศักยภาพรอบด้าน พัฒนาความก้าวหน้าทางการวิจัยและนวัตกรรม
และสร้างความเป็นเลิศทางการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพแก่สังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
การพึ่งพาตนเอง
๑. ผลสาเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. สัมฤทธิ์ผลในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักวิจัยติดอันดับ ๑ และ ๑๒
Top authors ของไทย และของโลกในบางสาขาของงานทาง Data Mining and Biomedical Informatics
๒. ความสาเร็จในการพัฒนา Platform งานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการจาหน่ายเชิงพาณิชย์ครบวงจร (วิจัยพัฒนา-ผลิตโดย Pilot
plant-จ าหน่ ายโดยบริ ษั ท MT InnoTrex) และพั ฒนากลไกรองรั บการขั บเคลื่ อนนโยบายและยุ ทธศาสตร์ อุ ตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ระดับประเทศ
๓. การขยายบริบททางเทคนิคการแพทย์กับการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล และการสนับสนุนโครงการตามพระราชดาริ
๔. ขยายบทบาททางวิชาชีพเพื่อการส่งเสริมการมีสุขภาวะดี (Good Health & Well-being) ผ่านการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์ รวม และคลินิ กสร้างเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค (สปสช.) เพื่ อรองรับประชาชนทุ กกลุ่ มวัยและสั งคมผู้ สู งอายุ
รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
๕. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน และการ Up-skill, Re-skill แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
๖. เป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ทั้งประเทศ และการขยายศักยภาพในระดับอาเซียน
๒. เป้าหมายและแผนดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองสาขาได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA และการได้รับรอง TQC
๒. พัฒนา National Clinical Laboratory Validation Center เพื่อส่งเสริมการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
๓. พัฒนา National Platform ทดสอบอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต รองรับทิศทาง Food for the Future
๔. ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และคลินิกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อรองรับประชาชน
ทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๕. ขยายศักยภาพการเป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ในระดับอาเซียน
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
ความไม่ แน่ นอนของระบบงบประมาณของประเทศ การแก้ ไขปั ญหา ขยายงานในทิ ศทางใหม่ ๆ ที่ เป็ น Blue Ocean
เป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ที่สามารถสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับคณะฯ ในระยะยาว
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมที่คณะฯ มีผลงานครบทุกพันธกิจ สามารถชี้นาสังคมได้ และเป็นแบบอย่างให้กับส่วนงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
๒. บูรณาการกับส่วนงานภายในให้มากขึ้น เช่น คณะแพทย์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่ประโยชน์ของประเทศ
๓. คณะฯ ควรใช้ความเชี่ยวชาญที่มี สร้างโอกาสในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ เช่ น
โรคระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น
๔. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการขยายศักยภาพแม่ข่ายในอาเซียน เพื่อเป็นการกระตุ้น Visibility ของมหาวิทยาลัยในระดับภาคีเครือข่าย
๕. งานสื่อสารองค์การ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยเผยแพร่ผลงานของคณะฯ และช่วยผลักดัน
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และสร้างรายได้ให้กับคณะฯ
๖. การขยายบริบทนักเทคนิคการแพทย์ครอบครัว โดยเฉพาะการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รองรับ Precision
Medicine และการหา Easy Biomarker
๗. เสนอให้คณะฯ สร้าง Model Development การดูแลสุขภาพของคนในเขตพื้นที่ศาลายา

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
คณะเวชศาสตรเขตรอน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมฯ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิสัยทัศน “มุงสูการเปนสถาบันวิจัยชั้นนําระดับโลกดานเวชศาสตรเขตรอน”
พันธกิจ “นําองคกรสูความเปนเลิศระดับสากล ดานการวิจัย การศึกษา และการบริการสุขภาพดานเวชศาสตรเขตรอน”
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะเวชศาสตรเขตรอน ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ผลงานวิ จั ยที่ ประสบความสํ าเร็ จและสร างชื่ อเสี ยงระดั บประเทศและระดั บนานาชาติ เช น จํ านวนผลงานวิ จั ยตี พิ มพ ๓ เรื่ อง/คน/ป
ทุนวิจัย ๑.๕ ลาน/คน/ป ผลงานอางอิง ๒๐ ครั้ง/เรื่อง/ป จํานวน Field-Weighted Citation Impact เฉลี่ยยอนหลัง ๕ ป ที่ระดับ
๒.๐๙ สามารถเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลกดานโรคเขตรอน
๒. หลักสูตรอายุรศาสตรเขตรอนคลินิกมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ไดรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับอาเซียน และ
หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว ไดเปดเปนหลักสูตรแรกของโลก
๓. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะฯ ไดรับการ Re-recognition ครั้งที่ ๔ จาก SIDCER-FERCAP และไดรับการรับรองคุณภาพ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (NECAST) ระดับ ๓
๔. ห อ งปฏิ บั ติ ก ารอ า งอิ ง ด า นโรคเขตร อ น (TMDR) ได รั บ รองมาตรฐานระดั บ สากล ISO 15189:2012, ISO 15190:2003 และ
ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัย (ESPReL)
๕. หลักสูตร “Biosafety Training” ไดรับการรับรองหลักสูตรฯ จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
๖. ระบบเฝาระวั ง ระดั บประเทศ ๒ ระบบ ที่พัฒนาโดยคณะเวชศาสตรเ ขตร อนนั้น ถูกนําไปใช อย างถาวรในเว็บ ไซต ข อง (MOPH)
คือ ระบบเฝาระวังโรคไขมาลาเรีย และวัณโรค
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑. เปดใหบริการหองปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ ๓ หรือ BSL3 ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูง
๒. ระบบการเรียนการสอนออนไลน ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Training course) เต็มรูปแบบ และพัฒนาหลักสูตร
ใหไดรับการรับรองตามเกณฑ AUN-QA ระดับอาเซียน เพิ่มอีก ๒ หลักสูตร
๓. ระบบ Smart Hospital นําเทคโนโลยีมาปรับใช ในการบริหารจั ดการระบบฐานข อมูล เพิ่มประสิทธิภ าพการจั ดบริก ารประชาชน
ทั้งดานความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย
๔. เปนศูนยกลางรองรับการเปน EC Secretariat ของยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (Yo-thi Medical Innovation District: YMID)
๕.ปรับหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว ใหสามารถรับแพทย
ชาวตางชาติมาศึกษาใหหลักสูตรแพทยประจําบานฯ ดังกลาวได
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหาเบื้องตน
๑. ประกาศและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เปนภาษาไทย การแกไขปญหา เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ จัดทําเปน ๒ ภาษา
๒. การเรียนการสอนแบบออนไลน ปจจุบันกฎระเบียบและวิธีการดําเนินการของมหาวิทยาลัยและสกอ. ยังไมเอื้อตอการเรียนการสอน เชน
การนับชั่วโมงสอนของอาจารย การสะสมผลงาน เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ การแกไขปญหา นําเรื่องดังกลาวเสนอมหาวิทยาลัยฯ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมคณะฯ มีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ ๓ เรื่อง/คน/ป เปนตนแบบใหกับสวนงานตาง ๆ ไดอยางดีเยี่ยม
๒. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุน เพื่อจัดทํา Online Courses ภาษาอังกฤษ
๓. ขอใหคณะฯ เชื่อมโยงกับสวนงานอื่น จากการมี Visiting Professor เพื่อการผลิตผลงานรวมกัน
๔. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุนใหม เพื่อตอยอดการทํางานในอนาคต
๕. มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงหองสมุดรวมกันระหวาง ๓ คณะ ไดแก เวชศาสตรเขตรอน สาธารณสุขศาสตร และทันตแพทยศาสตร
๖. เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล Big Data กับสวนงานอื่น เพื่อการพัฒนาและใชประโยชนรวมกันทั้งการบริการสุขภาพและงานวิจัย
๗. เสนอใหคณะฯ ทําวิกฤติใหเปนโอกาส เชน โรคอุบัติใหมไวรัสโคโรนา เพื่อเพิ่ม Visibility และการอางอิงขอมูลจากคณะฯ ทําใหเปน
อันดับหนึ่งดานเวชศาสตรเขตรอนของโลก
๘. ผลงานวิจัยจํานวนมากสามารถตอยอดเปนนวัตกรรม/ทรัพยสินทางปญญา เพื่อสรางรายไดและความยั่งยืน โดยสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเขามาชวยในเรื่องดังกลาวได
๙. เสนอใหคณะฯ ขยายฐานความรวมมือไปยังภูมิภาคอาเซียน CLMV และเผยแพรองคความรูใหเกิดเปนนโยบายระดับประเทศ

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
คณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุม K๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วิสัยทัศน เปนผูนําดานการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตรอยางบูรณาการ เพื่อความเปนอยูที่ดีของมนุษยชาติ
พันธกิจ ๑) พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผลิตบุคลากรซึ่งมีทักษะการวิจัยเปนที่ยอมรับในสากลหรือมีทักษะในการเปน
ผูประกอบการ ๒) สรางผลงานวิจัยที่นําไปใชในกระบวนการแกปญหาทาทายของสังคม ๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูสังคมเพื่อ
ความสุขและการเปนอยูที่ดีของมนุษยชาติ ๔) พัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาที่สรางรายไดและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ และ ๕) พัฒนานักวิจัย คณาจารย บุคลากร ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล (Global Talent)
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑) ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ > ๔๐๐ เรื่อง/ป และมีสัดสวนของ Quartile ๑ สูงขึ้น
๒) รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศและนานาชาติตาง ๆ
๓) การเริ่มผลักดันการใชองคความรูเพื่อสังคม
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑) สรางหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรที่มีทักษะการวิจัย เปนที่ยอมรับในสากล/มีทักษะการเปนผูประกอบการ
๑.๑ ONE MUSC Education บูรณาการการเรียนรู และสรางการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ๑.๒ หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร
เขาตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน AUN-QA เพิ่มขึ้นอีก ๓ หลักสูตร ๑.๓ การจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ หรือ Online Learning
Platform ที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
๒) สรางการวิจัยแบบ Platform-to-Platform สนับสนุนนักวิจัย คณาจารย ใหไดรับการยอมรับในระดับสากล Global Talent เพิ่มขึ้น
รอยละ ๕ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้น ๑๕ คน ภายในป ๒๕๖๔ ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใชในกระบวนการ
แกปญหาทาทายของสังคม จํานวน ๒ เรื่อง ภายในป ๒๕๖๔
๓) Digital Transformation บริหารจัดการองคกร ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายทุกดาน
และสรางศักยภาพในการเติบโต
๔) ตั้งศูนย MUSC solutions เพื่อสรางความรวมมือในงานวิจัยกับภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มโครงการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีสูสังคม เพื่อความสุขและการเปนอยูที่ดีของมนุษยชาติ จํานวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม ภายในป ๒๕๖๕
๕) จัดทําผังแมบทและปรับปรุงดานการจัดการกายภาพและสิ่งแวดลอมแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๔ และไดรับรางวัลความเปนเลิศดาน
การบริหารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในป ๒๕๖๕
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑) ขาดแผนการดําเนินงานที่ชดั เจน การแกไขปญหา คณะฯ จัดทํา Action Plans ในดานตาง ๆ
๒) กายภาพทีไ่ มทันสมัย การแกไขปญหา มีแผนพัฒนาเปน Smart Campus MUSC
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑) ชื่นชม การวางเปาหมายใหมของคณะฯ เสนอทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อบรรลุผลตามเปาหมายในอีก ๒ ป
๒) เสนอพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปนจุดออนเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น
๓) มหาวิทยาลัยสนับสนุน Online Learning Platform เพื่อตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวติ
๔) การนําเสนอความรูอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ เชน ไวรัสโคโรนา ที่คณะฯ นําเสนอผาน Mahidol Channel เปนการชวย
ประชาสัมพันธคณะฯ และมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักมากขึ้น
๕) นําเสนอกลยุทธ Make a Difference at MUSC เพื่อดึงดูดนักเรียนเกงเลือกเรียนวิทยาศาสตรมากขึ้น
๖) ผลักดันบุคลากรรุนใหม รวมสรางผลงาน และเชิญคณาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาเพื่อรวมกันพัฒนาคณะฯ
๗) เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม/ผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวมออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการ
๘) คณะฯ สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก โครงการ Digital Convergence University
๙) มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาเรื่องการปรับระยะเวลาใหเร็วขึ้นในการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยีย่ มสวนงาน
สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬา ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสถาบันฯ อาคารสตางคมงคลสุข

วิสัยทัศน สถาบันเพื่อการเรียนรูดานสารตองหามและวิทยาการการวิเคราะหอันดับหนึ่งในเอเชีย
พันธกิจ : ๑) ผลิตบัณฑิตเพื่อความเปนเลิศดานสารตองหามและกระบวนการวิเคราะหระดับสูง ๒) ผลิตผลงานวิจัยชั้นนําเพื่อพัฒนา
วิทยาการดานตาง ๆ อาทิ เทคนิคการวิเคราะหใหม วิจัยเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตรของยาที่ใชในการกีฬา และสารที่มีฤทธิ์ตอสมรรถภาพ
ของนักกีฬา ๓) พัฒนาหลักสูตรใหทันตอสถานการณ และเกิดประโยชนตอวงการการศึกษา ๔) เปนหนวยงานสนับสนุนการควบคุมและ
ปองกันการใชสารตองหามในนักกีฬา เพื่อพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของชาติใหอยูในมาตรฐานสากล โดยสามารถใหบริการตรวจหา
สารตองหามแกนักกีฬาของชาติตาง ๆ ในภูมิภาคตามวิธีการและขอกําหนดของหนวยงานควบคุมการใชสารตองหามโลก ๕) เปนศูนยรวม
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสารตองหามทางการกีฬาซึ่งสามารถใชเปนแหลงขอมูลอางอิงได และ ๖) เปนหองปฏิบัติการสอบเทียบสําหรับ
หองปฏิบัติการอื่น
๑. ผลสําเร็จทีภ่ าคภูมิใจของสถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬาในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑) การตรวจวิเคราะหหาสารตองหามในนักกีฬาทั้งระดับประเทศและภูมิภาค อาทิ Asian University Games, Asian Beach Games,
Asian football Confederation
๒) ไดรับมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ จาก NATA, Australia และ WADA Laboratory Accreditation
๓) เปลี่ยนสถานะ จาก “ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา” เปน “สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬา”
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๑ Global Research and Innovation เป าหมายเพื่ อ นํ าผลงานวิ จั ยไปใช ป ระโยชน ในสั งคมและประเทศชาติ เช น
โครงการวิจัยศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬารวมกับ WADA Accredited Laboratory โครงการรวมวิจัยกับองคการสุรา กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ Academic and Entrepreneurial Education เปาหมายเพื่อถายทอดองคความรูเรื่องสารตองหามมีโครงการที่สนับสนุน
เชน โครงการผลิตตําราเรื่องสารตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา โครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปนตน
ยุทธศาสตรที่ ๓ Policy Advocacy and Leaders in Professional /Academic Services เปาหมายเพื่อยกระดับหองปฏิบัติการ
ใหอยูระดับแนวหนา และคงไวซึ่งการรับรองมาตรฐานสากลมีโครงการที่สนับสนุน เชน โครงการพัฒนาบุคลากร ดานระบบคุณภาพ
NDCC โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (LIM) สําหรับหองปฏิบัติการ NDCC โครงการยกระดับหองปฏิบัติการ NDCC สูระดับแนวหนา
ยุทธศาสตรที่ ๔ Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization เปาหมายเพื่อการบริการจัดการที่ยั่งยืน
มีโครงการที่สนับสนุน เชน โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานของสถาบัน
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
จํานวนตัวอยางตรวจจากนักกีฬานอยกวา ๓,๐๐๐ ตัวอยาง/ป และขอกําหนดของ WADA มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การแกไขปญหา แกไขปญหาตามขอเสนอแนะของ WADA ใหแลวเสร็จภายใน ๓ เดือน เพื่อผานตามเกณฑมาตรฐาน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมั่นใจวาสถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬาจะผานการตรวจมาตรฐานการวิเคราะหจาก
World Anti-Doping Agency : WADA ในการตรวจประเมินวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมจันทนา นิลวรางกูร ศาลายา

วิสัยทัศน เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลระดับประเทศและนานาชาติ เปนแกนนําในการสรางสุขภาวะแกสังคม
พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณโดดเดน “มุงมั่นคุณธรรม เลิศล้ําทางปญญา สรางคุณคาตอสังคม” มีคุณลักษณะตามคานิยมองคกร
และเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม ๒. สรางงานวิจัยที่สามารถชี้นํานโยบายระดับองคกร และระบบบริการสุขภาพของประเทศ
และสรางองคความรูใหมในศาสตรทางการพยาบาล ๓. บริการวิชาการที่สะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. ศูนยขอมูลและคลังความรูทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา
๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผานเกณฑ AUN-QA ระดับอาเซียน ในป ๒๕๖๒
๓. พัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่สอดคลองกับนโยบายระดับชาติและนานาชาติ เชน ๓.๑ จัดการเรียนการสอนแบบ
๒ ภาษา เปนแหงเดียวในประเทศไทย ๓.๒ เปดสอนรายวิชา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนรายวิชารวมสหสาขา ใหกับ
นักศึกษาจาก PUMC & UI และ ๓.๓ เปดสอนวิชา Enhancing patient safety through Inter – Professional Collaborative
Practice แบบสหสาขาวิชาชีพ IPE : Interprofessional Education เปนรายวิชารวมสหสาขาวิชาแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. พัฒนางานบริการวิชาการที่เปน service package ครบวงจร เชน การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม งานบริการวิชาการดานการ
ดูแลผูสูงอายุ การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
๕. เป ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท Satellite Campus ที่ Vietnam National University ประเทศเวี ย ดนาม และเป ด หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก ๑ เปนครั้งแรกของประเทศไทย
๖. IRB-NS ไดรับการรับรองมาตรฐานจากระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสถาบัน : NECAST
๗. ผานเกณฑประเมินสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. พัฒนาศูนยการพยาบาลผูปวย NCDs ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมกับ Johns Hopkins University ป ๒๕๖๓
๒. พัฒนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ป ๒๕๖๓
๓. พัฒนาบทเรียนออนไลนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลใชการเรียนการสอนผานระบบ Online ๒๕%
ในปการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๑๐๐% ในปการศึกษา ๒๕๖๔
๔. รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) ป ๒๕๖๓
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. เกณฑ ค ะแนนภาษาอั ง กฤษ TOEFL การบรรจุ เ ป น อาจารย ข องคณะฯ การแก ไ ขป ญ หา เสนอขอลดเกณฑ TOEFL ITP
จากเดิม ๕๕๐ คะแนน เปน ๕๐๐ คะแนน
๒. งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งหอง Studio และอุปกรณเพื่อพัฒนาสื่อออนไลน การแกไขปญหา ขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมคณะฯ ควรเพิ่มการคิดนอกกรอบ ทําใหเร็ว และพึ่งตนเองไดเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
๒. การขอลดเกณฑ TOEFL ITP คณะฯ สามารถเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยอยูบนเงื่อนไขหลังไดรับการบรรจุ
ภายใน ๑ ป ตองสอบผานเกณฑ TOEFL ITP ๕๕๐
๓. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเขามาชวยในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสรางรายไดใหกับคณะฯ
๔. นอกจากงานบริการวิชาการที่เปนการสรางองคความรูใหกับชุมชน/สังคม ควรเพิ่มโอกาสการสรางรายไดใหกับคณะฯ ดวย เชน
การดูแลผูสูงอายุ
๕. เนื่องจากคณะฯ มีความรวมมือกับ Johns Hopkins University มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนคณะฯ เขารวม Joint Unit เพื่อดึงสวนงานอื่น ๆ
เปนคูความรวมมือดวย
๖. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Online Course
๗. เสนอใหคณะฯ นําองคความรูตาง ๆ ที่มี เผยแพรผานสื่อออนไลน (YouTube, Mahidol Channel) เชน การดูแลผูสูงอายุ ฯลฯ

ภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมสวนงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔
วิสัยทัศน เปนสถาบันชั้นนําที่สามารถตอบสนองความตองการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทางดานการศึกษา การวิจัย และ
การสรางนวัตกรรม ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล
พันธกิจ
พัฒนาศาสตรทางดาน ICT ของประเทศใหอยูในระดับสากลทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สรางสรรค
สิ่งใหมดวยการบูรณาการกับวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ และใหบริการผูเรียนทุกกลุมทุกวัยดวยทีมคณาจารยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของสวนงานในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. สรางบุคลากรที่มีรายไดขามพนรายไดปานกลาง
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล AUN-QA ไดคะแนนระดับ Example of Best Practice ป พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
๓. พัฒนาบุคลากรในโครงการทุนพัฒนาอาจารยคณะ ICT
๔. จัดตั้ง Mahidol AIST Research Unit (MARU) รวมกับ The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan
๕. จัดตั้ง Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) รวมกับ University of Bremen, Germany
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ไดแก โครงการพัฒนาหลักสูตร ICT+DST+Reskill (Flexi Education)
๑.๑ หลักสูตร ICT Flexi Education ผลิตบัณฑิตไดประมาณ ๑๘๐ คนตอป (หลักสูตร ๔ ป, หลักสูตร ICT-Bremen 3+2 (Digital Art)
และหลักสูตร ICT-CMMU 4+1)
๑.๒ หลักสูตร DST Flexi Education ผลิตบัณฑิตไดประมาณ ๘๐ คนตอป (IoT, Cyber Security และ Data Science)
๒. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ไดแก โครงการสนับสนุนกลุมวิจัย Global Collaboration (Germany, Japan,
Australia, China, Taiwan) โครงการวิ จั ยบู รณาการตามความต องการประเทศ (ด านสั งคมสู งวั ย ด านการแพทย ด านสิ่ งแวดล อม)
และโครงการพัฒนา MUICT สู Intelligent Digital Hub
๓. การสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม ไดแก โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวย Digital Technology
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหา
๑. การพัฒนาบุคลากรใหปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การแกไขปญหา สนับสนุนบุคลากร สรางองคความรูใหม ๆ
๒. การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหทันสมัย และตอบโจทยดานอุตสาหกรรมตาง ๆ การแกไขปญหา การเรียนผสมผสานกันระหวางนักศึกษา
อาจารย ภาคอุตสาหกรรม และ Smart Classroom
๓. การจัดหาอุปกรณที่ทันสมัย มีราคาแพง และเปลี่ยนแปลงเร็ว การแกไขปญหา การจัดหาอุปกรณที่จําเปน และทันสมัยสําหรับ
นักศึกษากอน และโยกยายอุปกรณเดิมใหเหมาะสมกับเจาหนาที่
๔. การขั บ เคลื่อนคณะ ICT ไปสู ก ารเปน Digital Hub ของประเทศ การแก ไ ขป ญหา ผลิ ต บุ คลากรตามความตองการของประเทศ
(Reskill, Upskill) ปรับปรุงหลักสูตร ICT เพิ่มหลักสูตร DST (Flexi Education) ปรับปรุงการเรียนการสอนรวมมือภาคอุตสาหกรรม
เปนแหลงเรียนรู วิจัยและสรางนวัตกรรม รวมกันจากหลายองคกร โดยใชการบูรณาการศาสตรตางๆ และเปนแหลงเรียนรูศาสตรใหม
เชน Smart Building, Smart Environment and Smart Technology for Medicine
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมคณะฯ มีศักยภาพสูง สามารถเปนผูนําและเปนจุดศูนยรวมดานเทคโนโลยีใหกับสวนงานตาง ๆ ได
๒. เสนอใหนาํ รายวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศบรรจุอยูในหลักสูตรภาคบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. เสนอใหคณะฯ พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Online Course
๔. เสนอใหคณะฯ รวมสราง Digital Platform ทางดานการแพทย เพื่อเพิ่มโอกาสการแขงขันในตลาด ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๕. โครงการกอสราง Intelligent Digital Hub ควรศึกษาถึงความยั่งยืน ความเปนไปไดถึงผลตอบแทนที่คุมคา ๑) เสนอใหปรึก ษา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสรางเปน Digital Hub ของประเทศ โดยมีคณะฯ รวมเปนสวนหนึ่งในการจัดตั้ง หรือ
๒) ปรับปรุงอาคารในมหาวิทยาลัยที่ยังวางใหเปน Intelligent Digital Hub
๖. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย คณาจารยรุนเยาว และ Joint Unit รวมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยตางประเทศ
๗. คณะฯ สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปปรับใชกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อทําใหเกิดรายไดกับสวนงาน

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมสวนงาน
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสัมมนา ชั้น ๔
วิสัยทัศน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศวาเปนตนแบบของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
พันธกิจ
สืบสานปณิธานที่จะเปนปญญาของแผนดิน ดวยการจัดการเรียนการสอน ที่ล้ําหนาในเชิงคุณภาพ สอนทักษะความรูควบคู
กับทักษะชีวิต เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๑. ผลสําเร็จที่เปนที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา
๑. นักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยได ๑๐๐% ตลอด ๔ ปที่ผานมา ทั้งนี้ นักเรียน ๔๐% เขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Western Association of Schools and Colleges, WASC เปนระยะเวลา
สูงสุด ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๗)
๓. โรงเรียนมีอาคารเรียนพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
๔. โรงเรียนเปนที่ยอมรับอยางสูงในสังคมไทยดานคุณภาพ โดยสังเกตไดจากจํานวนผูส มัครสอบเขาเรียนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป
๕. โรงเรียนมีความรวมมือดานวิชาการกับตางประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชาติ
๒. เปาหมายและแผนดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. ความเปนเลิศทางดานวิชาการ ทั้งการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ เชน แขงขันโอลิมปกวิชาการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ เปนตน
๒. การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
๓. การพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม โดยพัฒนาหองเรียน หองประกอบการ และปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
๔. การเพิ่มวิชาที่ทันยุคสมัย
๓. อุปสรรค การพัฒนาและการแกไขปญหา
๑. นักเรียนจํานวนหนึ่ง ไมศึกษาตอจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ แตสอบเทียบระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาตอระดับ
มหาวิทยาลัยเลย ทั้งที่ความรูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ และ ๖ ไมแข็งแรงเพียงพอ การแกไขปญหา ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (ทปอ.) มีมติ นักเรียนสอบเทียบโอนวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายได แตจะไมรับเขาศึกษาตอในหลักสูตรสายวิทยาศาสตรทั้งหมด
ซึ่งแกไขปญหาดังกลาวไดผล เพราะนักเรียนสวนใหญของโรงเรียนเขาศึกษาตอสาขาแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยตาง ๆ
๒. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ในการทํางานของชาวตางชาติท่เี ขามาทํางานในประเทศไทย การแกไขปญหา
โรงเรียนประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดประชุมโดยเชิญวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐมาใหความรูกับบุคลากร
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมศักยภาพและการพัฒนาโรงเรียน ที่มีการพัฒนาไดอยางรวดเร็วและไดรับรองมาตรฐานสากล
๒. เสนอโรงเรียน Benchmarking กับหนวยงานที่มีพันธกิจใกลเคียงกันในระดับภูมิภาค เพื่อประโยชนดาน Visibility เพิ่มขึ้น
๓. จุดเดนของโรงเรียน คือ เนนทั้งวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ รวมถึงงานวิจัย ที่ใหนักเรียนไดฝกฝนความรูและประสบการณเต็มที่
เชน โครงงานการศึกษา Capstone Project ที่ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. โรงเรียนสามารถเชื่อมโยงความรวมมือดานตาง ๆ กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน เครือขายความรวมมือ
นานาชาติ การคัดเลือกและระบบประเมินครูชาวตางชาติที่มีประสิทธิภาพ
๕. โรงเรียนสามารถเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยได
๖. มหาวิทยาลัยสงเสริมการพัฒนาทักษะดานนวัตกรรม ที่โรงเรียนสามารถเขามารวมมือได
๗. เสนอใหโรงเรียนเพิ่มเติมดานการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น
๘. เสนอการพิจารณาตั้งเปาหมายที่สูงขึ้น เกี่ยวกับการศึกษาตอของนักเรียนในมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
๙. เสนอเชื่อมโยงพื้นที่ทางกายภาพของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยดวยรถราง เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแกนักเรียน

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน
(Council Visit) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ
๑. ทําการวิจัยรวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทําการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้โดยกระทําอย่างต่อเนื่อง และนําความรู้นั้น
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
๒. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
๓. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
๔. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ
๕. ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๖. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
๗. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดําเนินการตาม ๑. ถึง ๖.
๘. ส่งเสริมและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน
๑. ผลสําเร็จที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับผลงานด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก University Ranking ต่าง ๆ
(THE World University Ranking, US News Global University Ranking, NTU Ranking, CWTS Leiden Ranking) เป็ นอั นดั บ ๑ ต่ อเนื่ องมา
ตั้งแต่ปี ๒๐๑๖-๒๐๑๙) และ QS World University Ranking เป็นอันดับ ๒ จากผลการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject
พบว่ าสาขาที่ ติ ดอั นดั บ ๑-๑๕๐ ได้ แก่ Medicine ในปี ๒๐๑๖–๒๐๒๐ และ Pharmacy & Pharmacology ในปี ๒๐๑๖–๒๐๒๐ (ปี ๒๐๑๘
อยู่อันดับที่ ๕๑–๑๐๐ ปี ๒๐๑๙ อยู่อันดับที่ ๑๕๑–๒๐๐)
๒. ผลงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติทุกฐานข้อมูล เป็นจํานวนสูงที่สุดของประเทศ
ในทุกสาขา อีกทั้งมีจํานวนรางวัลด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
๓. ผลงานด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นการศึกษาที่เป็น Outcome-based education และส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็น
Global Citizen ผ่านโครงการต่าง ๆ จํานวนมาก
- มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในขณะนี้เป็นจํานวน ๓๑ หลักสูตร ซึ่งสูงที่สุดใน
ประเทศไทย
- ผลักดันให้เกิดรายวิชาบทเรียนออนไลน์ (MOOCs และ SPOCs)
- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการชีววิทยา
- มีการจัดทําโครงการ Mahidol – HIDEF เพื่อส่งเสริมความเป็น Global Citizen ของนักศึกษา
- ปรับรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเดิม รูปแบบหน่วยกิตปรับเป็นรูปแบบเหมาจ่าย
๔. ผลงานด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการทางการแพทย์เป็นจํานวนสูงที่สุดของประเทศ และใน
ส่วนของบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นให้ทุกส่วนงานใช้การรับรองโดยมาตรฐานสากล
- ผลักดันงบประมาณเพื่อการจัดตั้ง Stroke Mobile Unit และการขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการทดสอบความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP
มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ซึ่งช่วยสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรและต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ได้รวม สิทธิบัตร ๒๐ ชิ้น ถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒๓ ชิ้นงาน เป็นมูลค่า ๔๓,๙๐๓,๓๐๒.๔๑ บาท (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)
๕. ผลงานด้านบริหารจัดการ
- มหาวิทยาลัยได้รับ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิ ศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจําปี ๒๕๖๒ โดย สถาบันเพิ่มผลผลิ ต
แห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ ๑ ในด้านมหาวิทยาลัยสีเ ขียวในประเทศไทย และอันดับที่ ๗๕ ของโลก จากการจัดอัน ดับ
UI Green Metric World University Ranking 2019
- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ ๔ (ระดับ A) จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในปี ๒๕๖๒ จากสถาบันอุดมศึกษา ๘๐ แห่ง

- มหาวิทยาลัยมหิ ดลมุ่งเน้น การเป็น Digital Convergence University ปัจจุบันมี WI-FI ร้อยละ ๑๐๐ และเป็น Multiple Devices
รวมทั้งมีการสร้าง Virtual Classroom ครอบคลุมทุกวิทยาเขต และปรับปรุงหอสมุดเป็นหอสมุดอัจฉริยะ
- มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม ความเป็ น นานาชาติ โดยการจั ดตั้ ง Mahidol Student, Academic and International Services (MUSAIS)
เพื่อให้บริการนักศึกษาต่างชาติแบบ One Stop Service และมีการสร้าง Joint-Unit จํานวน ๑๐ แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็น Strategic Partners
- มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทําข้อตกลงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ในวงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท
- มหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit)
- มีการพัฒนาวิทยาเขตทั้ง ๓ วิทยาเขต ได้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
๒. เป้าหมายและแผนดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.๑๒)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
- สร้าง MU –MRC และกลุ่มนักวิจัยสําเร็จรูปให้ได้ ๖ กลุ่ม
- พัฒนาและวางระบบศูนย์เครื่องมือวิจัยกลางศาลายา ให้รองรับ
การทําวิจัย โดยใช้เทคนิคระดับสูง โดยการเพิ่มเครื่องมือที่
(Flagship ๑)
จําเป็นให้เพียงพอและทันสมัย คล่องตัว
- แก้ไขระเบียบการบริหารเงินทุนวิจัย
- การเพิ่มการขอทุนจากต่างประเทศ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
- สามารถเปิดหลักสูตรที่เป็น Flexi Education ได้สําเร็จ
- จัดทํา Mahidol University Credit Bank System ได้แล้วเสร็จ
และสามารถวางระบบเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานได้สําเร็จ
(Flagship ๒)
(Flagship ๒)
- วางระบบการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Global Talent ผ่าน
- ร้อยละ ๑๕ ของหลักสูตรได้รับ International Accreditation
แนวคิด MU-HIDEF ให้แล้วเสร็จ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
- ผลักดันให้มีนโยบายชี้นําสังคมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
- มี Platform ระบบบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
(Flagship ๓)
(Flagship ๓)
- งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐาน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการยั่งยืน
- ผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้ TQC Plus
- สร้าง Global Talent Platform ด้านการวิจัยให้แล้วเสร็จ
(Flagship ๔.๑)
- ได้รับการประเมิน ITA ไม่ต่ํากว่าอันดับ ๕
- อันดับ Green University Ranking ไม่ต่ํากว่าอันดับ ๘๐
- ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking ไม่ต่ํากว่าอันดับ ๓๐๐ - Digital Convergence University มีความสําเร็จถึงร้อยละ ๗๐
- สร้างความเข้มแข็งให้กับ Joint Unit ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อตอบ - จัดตั้ง Mahidol Endowment Fund ให้สําเร็จ (Flagship ๔.๒)
โจทย์ Multidisciplinary และ International Collaboration
กับ Strategic Partner
- จัดทําฐานข้อมูล BI ได้ร้อยละ ๖๐
- จัดตั้ง Ranking Unit
- EBITDA เป็นบวกทุกส่วนงาน
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหา ทบทวนและแก้ไขระเบียบ หรือทํา Sand Box
๒. บุคลากรมีทัศนคติแบบ Fixed Mindset ทําให้ยากต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
การแก้ไขปัญหา การนําวัฒนธรรมองค์ก ร MAHIDOL และ Shared Value มาใช้ในการผลั กดัน ให้บุคลากรสามารถยอมรับ ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงและการเป็น Growth Mindset
๓. งบประมาณที่จํากัด การแก้ไขปัญหา ประมาณการรายรับและรายจ่าย รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากภายในและนอกประเทศ
๔. การสร้าง Branding MAHIDOL ที่สะท้อนอัตลักษณ์และความเปลี่ยนแปลงขององค์กร การแก้ไขปัญหา Intervention ที่เป็นรูปธรรม
๕. การทํางานร่วมกันระหว่างส่วนงานและหน่วยงานยังมีรอยต่อ การแก้ไขปัญหา สร้างระบบงานที่ไร้รอยต่อ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททํางานทุกพันธกิจ เพื่อมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. พิจารณา Positioning ของมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละวิทยาเขตให้ชัดเจน สร้างความความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง
๒

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตก

ของอาเซียน
พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการที่สามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหา สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ มุ่งสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐาน
ทรัพยากร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ๓. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบบูรณาการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
๑. ผลสําเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒
๒. พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการผลิตผลงานวิจัย
๔. การบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม เช่น หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม
พัฒนาทักษะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา การผลักดันการเป็นชุมชนต้นแบบ และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
๕. การมุ่งสู่การเป็น Eco & Smart Campus เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องในเชิงสร้างสรรค์ (พิพิธภัณฑ์ธรณีและพิพิธภัณฑ์พืชความหลากหลายทางชีวภาพ)
๒. เป้าหมายและแผนดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒)
๑. ผู้สําเร็จการศึกษารหัส ๖๓ เป็นต้นไป มีคุณสมบัติเป็น Global Citizen ตาม Mahidol HIDEF ร้อยละ ๑๐๐
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจั ยสู่ระดับสากล โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ใน Q1 เทียบกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ทั้งหมดในแต่ล ะปี
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากขึ้น : Kyoto University , เมียนมาร์, Russia และเพิ่ม
จํานวน Inbound และ Outbound
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ เช่น จัดตั้งศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ ประจําภาคกลางตอนล่าง ๑, จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม และจัดตั้งศูนย์ GLOBE เป็นต้น
๕. พัฒนา ECO & Smart Campus ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ํามันโดยการใช้พลังงานทางเลือกและเน้นการนําเอา IoT, QR Code, RFID, AR/VR มาใช้
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา
๑. ขาดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (Visiting professor) ทั้งในและต่างประเทศ การแก้ไขปัญหา จัดทําแผนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และสรรหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา
๒. บุคลากรกลุ่ม Talent และกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็น Talent ยังไม่ได้รับการพัฒนา การแก้ไขปัญหา ปรับกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและสร้างแรงจูงใจให้แตกต่างจากในมหาวิทยาลัย
๓. ต้นทุนการบริหารจัดการค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหา ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เน้นการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น รวมทั้งการ
นําระบบ IoT มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
๑. ชื่นชมรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เห็นการเปลี่ยนแปลงของวิทยาเขตอย่างชั ดเจน
สามารถนําทรัพยากรที่มีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดี
๒. เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาเขตให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก เพื่ อ ดึ ง ดู ด คนในภู มิ ภ าคเข้ า มาเรี ย นมากขึ้ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะเข้ า มาช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์และจัด Road Show ที่วิทยาเขตต่อไป
๓. วิทยาเขตมีจุดแข็งและจุดเด่นหลายด้าน สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของจังหวัดได้
๔. เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรและมีอุตสาหกรรมการเกษตรจํานวนมาก เสนอให้วิทยาเขตเป็นผู้นําทางนวัตกรรม
และนําองค์ความรู้มาเผยแพร่ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ เช่น
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น
๕. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถให้คําปรึกษาในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและในเชิงพาณิชย์
๖. เสนอให้นาํ นักธุรกิจรุน่ ใหม่มาสอนเกียวกับการปฏิบตั ิงานจริงให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัย

