


บทสรุปผู้บริหาร 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ได้เสนอไว้ในการเยี่ยมส่วนงาน 
ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) และเพื่อทราบถึงเป้าหมายในการด าเนินงานอีก ๒ ปีข้างหน้า ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ                  
ส่วนงาน โดยมีก าหนดการเยี่ยมชมฯ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น                 
๔๑ ส่วนงาน ซึ่งมีส่วนงานที่เยี่ยมชมฯ เป็นครั้งแรก ๓ ส่วนงาน คือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ โครงการจัดตั้ง             
วิทยาเขตนครสวรรค์ และโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โดยแบ่งส่วนงานตามสายงาน ๔ กลุ่ม                   
ได้แก่ (๑) Health Sciences จ านวน ๑๕ ส่วนงาน (๒) Science & Technology จ านวน ๘ ส่วนงาน (๓) Social Sciences 
จ านวน ๑๑ ส่วนงาน และ (๔) Support จ านวน ๗ ส่วนงาน 

 

ส่วนงานมีผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และมีโครงการที่มีผลผลิตและผลลัพธ์                
ที่โดดเด่น (High Output/High Impact) จ านวน ๒๓ ส่วนงาน ๔๓ โครงการ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  Global Research  
and Innovation จ านวน ๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ที ่๒ Innovative Education and Authentic Learning จ านวน ๑๒ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services จ านวน ๒๒ โครงการ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization จ านวน ๓ โครงการ 

 

ทุกส่วนงานมีเป้าหมายการด าเนินงานในอีก ๒ ปีข้างหน้าอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย    
(๑) ด้านการวิจัย เช่น พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการ                
ของภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ และเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (๒) ด้านการศึกษา                 
เช่น หลักสูตรได้รับ Global Accreditation (AUN-QA, ILO) พัฒนาหลักสูตร Double/Multiple Degree พัฒนาหลักสูตร
เป็น Flexible Education Platform เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (๓) ด้านการบริการวิชาการ เช่น พัฒนาการใช้พื้นที่
และเพิ่มศักยภาพบริการวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้ และ (๔) ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน เช่น การขอรับรางวัล TQC 
Plus และ TQA การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีตามมาตรฐานระดับสากล เป็นต้น 

 

อุปสรรคในการด าเนินงานของส่วนงานส่วนใหญ่พบว่า เป็นเรื่องของงบประมาณ และบุคลากรทั้งสายวิชาการและ               
สายสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของส่วนงาน ขีดความสามารถของบุคลากรมีจ ากัด รวมถึง
กฎระเบียบบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการด าเนินงานในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของทุกส่วนงาน ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่วนงาน
น าไปปรับใช้เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของส่วนงาน โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปได้ดังนี้ (๑) พัฒนา
โครงสร้างและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย (๒) สร้างงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์/แก้ปัญหาสังคมและประเทศ  
(๓) ผลักดันหลักสูตร Flexible Learning and Interdisciplinary Education (๔) พัฒนา Online & Extended Learning 
Platform (๕) น าองค์ความรู้เพื่อผลักดันเชิงนโยบายและเผยแพร่สู่สาธารณะ (๖) ร่วมมือกับเอกชนเพิ่มหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ (๗) น าเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อความยั่งยืนของ
องค์กร และ (๘) ผนวกแนวคิดเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงานที่หลากหลายทั้งขนาดและภารกิจ ขอให้ส่วนงานบูรณาการการท างานร่วมกัน                   
มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals เพื่อประโยชน์ต่อสังคม                     
และประเทศชาติสืบไป 





 
 
 
 
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ 
พันธกิจ   ๑) จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการในอนาคต ๒) ให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเน้นระดับตติยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของระบบบริการ
สุขภาพ ๓) วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและการศึกษา ด้วยการบูรณาการพันธกิจ เพื่อดําเนินการให้มี
คุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล นํามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งเป็นสถาบันหลักในการช้ีนํา
สังคมไทยและนานาชาติ ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่สว่นงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit คร้ังที่ ๑ (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. การปรับปรงุหลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้เป็น Flexible, Digital Education, 

Non–technical Skills และ Pi-shaped program เพื่อใหบ้ัณฑิตพร้อม
สําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

   /     /  

๒. การปฏิรูประบบวิจัย เพื่อสร้างผลงานที่มี High impact ได้แก่ CORE-M & 
RED program และเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ SICRES, Clinical 
data management unit  

   /  ตามแผนยุทธศาสตร์ที
กําหนดไว้จะเกิดผลงานที่เป็น 
High Impact Research  
ปี ๒๕๗๒ 

๓. โครงการศิริราชสัปปายสถาน พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อดูแลผู้ป่วย End of 
Life อย่างเป็นองค์รวม  

ดําเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 

๔. โครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล  ดําเนินโครงการปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
๕. โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายรุะดับชาติ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร    /   /     

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
 ๑. โครงการนําร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)  ๔. โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ 

๒. ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา SiCMS   ๕. โครงการอาคารรักษาพยาบาล และสถานีศิริราช 
๓. Siriraj Research Sandbox 

๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. การจัดการงบประมาณวิจัยยังไม่ชัดเจน การแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการ 
๒. หลักเกณฑ์ในการสะสม Credit ระดับปริญญาโท ระหว่างเรียนปริญญาตรี การแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
๓. กระบวนการตัดสินลงโทษใช้เวลานาน จึงส่งผลกระทบต่อการเล่ือนขั้นเงินเดือน การแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการ 

๔.  ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. ชื่นชมและประทับใจในผลการดําเนินงาน ที่เป็นต้นแบบในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประเทศชาติ และได้ยกระดับมาตรฐานไปสู่
ระดับนานาชาติ 
๒. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ศิริราชมีบทบาทสําคัญระดับประเทศ ซึ่งคณะฯ กําลังดําเนินการถอดบทเรียน การ
บริหารจัดการ และการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว 
๓. ศิริราชสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๕ ในการเป็นโรงพยาบาลของผู้ยากไร้ โดยสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ และชี้นําสังคมได้อย่างโดดเด่น 
เช่น Smart Hospital, SI Data Plus อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ระบบขนส่งสาธารณะภายใต้โครงการอาคารรักษาพยาบาลและ
สถานีศิริราช ฯลฯ 
๔. เพิ่มการส่ือสารสู่สาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผลการดําเนินงานของศิริราชมากยิ่งขึ้น 
๕. ในอนาคตคณะฯ สามารถเพิ่มรายได้จากนวัตกรรม เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากรและผลงานวิจัยระดับสูง โดยสถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันให้นักวิจัยได้เข้าใจกระบวนการของนวัตกรรมต่อไป 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

หน้า 1



หน้า 2



 
 
 
 
วิสัยทัศน์ เติมเต็มชีวิต เพิ่มพูนศักยภาพ สรรค์สร้างอนาคต Enriching lives, Expanding potentials, Shaping futures 
พันธกิจ   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิด
การศึกษา การวิจัย และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit คร้ังที่ ๑ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. ความยั่งยืนขององค์กร           
๒. ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน           
๓. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคใหม่           
๔. การใช้ศักยภาพและความเช่ียวชาญของบุคลากรในการบูรณาการความ

ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน           

๕. Pathway Programs และความร่วมมือกับต่างประเทศ           
 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
 ๑. ความยั่งยืนขององค์กร : ส่งเสริมด้านสุขภาพ (Health) และความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)  สร้าง Global Talent  พัฒนา
องค์โดยใช้ SDG principles  สร้าง Value chain of iHE และ Data-driven Organization 
 ๒. เป็นเลิศทางการเรียนการสอน - สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (Innovative Curriculum)  เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของ
นักศึกษา และสร้าง Online courses (MUIC CONNECT) 
 ๓. งานวิจัยและความร่วมมือ - สร้างจิตวิญญาณ ความมุ่งมั่น และความร่วมมือภายในวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรม  และ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และกิจกรรมแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๑. ข้อจํากัดเรื่องวีซ่าสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ทําให้ไม่สามารถฝึกงานในประเทศได้ 
๒. ข้อจํากัดเรื่อง IT infrastructure ทําให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเรียนการสอนออนไลน์และอื่น ๆ 
๓. นโยบายบางอย่างของมหาวิทยาลัยยังไม่สนับสนุนการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ การแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา 
๔. ข้อจํากัดด้านนโยบายทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือน ทําให้การจ้างพนักงานที่มีทักษะและความรู้ทาง

คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องยาก  
 ๕. การดําเนินการทางทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะกับอาจารย์ต่างชาติมีความล่าช้าและคลุมเครือ การแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยรับ
ไปดําเนินการ 
๔.  ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 

๑. ชื่นชมแนวทางการดําเนินงานของวทิยาลัยฯ ในการเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส และการแสดงความเป็นผู้นําในภาวะยากลําบากจาก
สถานการณ์ COVID-19 เช่น จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และการปรับรูปแบบโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนมาเป็น MUIC Food 
Innovation Center  

๒. วิทยาลัยฯ สร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ช่วยให้สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและนักศึกษาได้ เสนอแนะให้มีการแลกเปล่ียน 
กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนงานอื่นและมหาวิทยาลัย 

๓. เสนอแนะให้นักศึกษาต่างชาติที่มีข้อจํากัดเรื่องวีซ่าการทํางาน สามารถฝึกงานในต่างประเทศได้ 
๔. วิทยาลัยฯ พัฒนาหลักสูตรเป็น Flexible Education Platform และมุ่งดําเนินการทั้งในรูปแบบ Hybrid (Online/On campus 

และการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี  
๕. ขอให้วิทยาลัยฯ รักษาศักยภาพความเป็น International College ชั้นนําของประเทศและภูมิภาค 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔   
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

หน้า 3



 
 

 
 

วิสัยทัศน์ Interdisciplinary Research and Education Toward World Class Engineering 
พันธกิจ To Create Interdisciplinary World Class Engineering Research, Innovation and Academics to Develop Graduates  
  with 21st Century Skills in Advanced Engineering and Technology for Global Communities 
๑. โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที ่๑ 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเปน็ผู้ประเมินตนเอง  

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. โครงการ Salaya Start Up Town เพื่อมุ่งสู่การเชื่อมโยงและส่งเสริมการสร้าง

อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ Medical Device, Robotics and Automation, AI and 
Digital และ Biorefinery ซึ่งรองรับนโยบาย BCG และ EEC 

   /    /   

๒. พัฒนายกระดับขีดความสามารถทางด้านหลักสูตรการศึกษาให้ทัดเทียมและแข่งขัน
ได้ในระดับสากล และมุ่งสู่การได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) 

    /   /   

๓. ร่วมสนับสนุนและรองรับแผนพัฒนา EEC โดยช่องทางโครงการ EECi ของกระทรวง
อุดมศึกษาฯ และความร่วมมือกับ อมตะ คอร์ป 

   /    /   

๒. เป้าหมายทีท่่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. Salaya Smart Liveable City 
๒. ABET: The 1st ABET Engineering Education in Thailand 
๓. MUEG and EECi / Amata Corp Collaboration for EEC National Strategy  
๔. Mahidol Engineering: The Leading of Council of Engineering Deans toward Thailand Engineering Platform 
๕. World RoboCup 2022: A Mega Event for Promoting Mahidol and International Industrial Collaboration 
๖. Healthcare and Medical Innovation Hub: Policy, R&D, Standard and Testing, and Commercialization   
๗. Interdisciplinary Education for New Generation Engineers and Innovators  

๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายทีผ่่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. ความไม่แน่นอนในสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงจาก COVID-19 
๒. ขาดเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อทดแทนหรือซ่อมแซม อุปกรณ์ฯ ที่มีอายุ และขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย  

การแก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
๓. การตดิตามความร่วมมือเรื่องอาคารหุ่นยนต์ฯ กับ TCELS  
๔. โอกาสในการมสี่วนร่วมใน Yothi-Medical-Innovation-District 
๕. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแบบ Interdisciplinary Education เช่น การศึกษาต่อเนื่อง วิศวกรรมศาสตร์ สู่แพทยศาสตร์ เป็นต้น 
๖. กฎกตกิา การจดัการและการด าเนินการทางการเงินด้านการวิจัยและการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. ชื่นชมคณะฯ ที่ได้รับการจัดอันดับที ่๓ (Engineering and Technology) ของประเทศไทย จาก Times Higher Education 2021  
๒. คณะฯ เป็นตัวอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกับหลายส่วนงาน และมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน   
๓. เสนอให้มีหลกัสูตรระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 
๔. เพิ่มการมีส่วนรว่มกับ EEC และเสนอให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมกบั Yothi-Medical-Innovation-District 
๕. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงจากหลายสถาบัน ขอให้รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร หากร่วมมือกันเพื่อให้เกิดเอกภาพ

บนความหลากหลายได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติได้อย่างมาก 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

หน้า 4



 
 
 
 
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในระดับโลก To be a World Class Leader for Innovations 
พันธกิจ   สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ บนพื้นฐำนของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุข

แก่มวลมนุษยชำติ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่รู้จริง รู้นำน รู้สร้ำงสรรค์ สื่อสำรได้ 
๑.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่  ๑ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงำนเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  ผลักดันหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีัณฑิตและมหำบณัฑิตสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ          
ให้ได้รับกำรรับรอง AUN-QA 

          

- ระดับมหำวิทยำลัยมหิดลในปีงบฯ ๒๕๖๓           

- ระดับอำเซยีนในปีงบฯ ๒๕๖๔           

๒.  ผลักดันให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำกำรที่สูงขึ้นโดยมเีป้ำหมำยในปีงบฯ ๒๕๖๔ คือ รศ. ๖ คน 
และ ผศ. ๕ คน 

          

๓. ควบรวมกับศูนย์จิตตปัญญำศึกษำตำมนโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในปีงบฯ ๒๕๖๔           

๔. ผลักดัน Startup / Business Development Unit (BDU) โดยขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนไปสู่ AI 
Robot, Neuroscience, Transformative Education ซึ่ งจะท ำให้มี  Short Course เพิ่มขึ้นอีก           
๒-๓ หลักสูตร/กิจกรรม ภำยในปีงบฯ ๒๕๖๔ (หลักสูตร NeuroLeadership, หลักสูตร 
NeuroMarketing, หลักสูตร Dronagogy Firefighter) 

          

๕. Modular Course Design จ ำนวน ๒ วิชำ ภำยในปีงบฯ ๒๕๖๔ เช่นวิชำ Measurement and 
Evaluation in Education และวิชำ Psychology and Philosophy for Education 

          

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. พัฒนำหลักสูตรปริญญำโทและปริญญำเอกภำคพิเศษแบบออนไลน์ 
๒. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรแบบ Double Degree จ ำนวน ๒ หลักสูตร 
๓. วิจัยร่วมกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
๔. พัฒนำและสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ๑ ชิ้น เช่น Board Game 
๕. พัฒนำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) แบบออนไลน์ ๑ หลักสูตร 
๖. ปรับปรุงพื้นที่บำงส่วนของอำคำรศูนย์ศำลำยำ (เดิม) เป็น Digital Innovative Learning Complex  
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. อนุมัติให้สถำบันฯ เข้ำใช้พื้นที่อำคำรศูนย์ศำลำยำ (เดิม) มีควำมล่ำช้ำ การแก้ไขปัญหา พยำยำมสื่อสำรขอควำมชัดเจนจำก

มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
๒. อำคำรศูนย์ศำลำยำ (เดิม) มีอำยุมำกกว่ำ ๔๐ ปี อำจจะไม่มั่นคงปลอดภัย การแก้ไขปัญหา ให้วิศวกรตรวจสอบควำมเข็งแรง 
๓. งบประมำณปรับปรุงอำคำรไม่เป็นไปตำมแผน การแก้ไขปัญหา ปรับแผนโดยแบ่งเป็น ๓ เฟส  
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. ชื่นชมผลงำนนวัตกรรม และกำรจัดอันดับจำกผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในอันดับ ๑ ของประเทศ ติดต่อกัน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
๒. สถำบันฯ สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรเรียนรู้ เช่น Board Game และหลักสูตร NeuroLeadership, da Vinci เพื่อดึงดูด

กลุ่มเป้ำหมำยนักเรียน นักศึกษำ และวัยท ำงำน และเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงำนและดึงดูดผู้สนใจเข้ำศึกษำ 
๓. เสนอให้สถำบันฯ มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศและส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น คณะแพทยศำสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศำสตร์   

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศฯ สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย และวิทยำลัยรำชสุดำ  
๕. เสนอให้สถำบันฯ ศึกษำผลกระทบจำกกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์  
๖. เสนอแนวทำงกำรบริกำรวิชำกำรหมวด ๒ เช่น กำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบริษัทเอกชน 
๗. สถำบันฯ ขอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำสนับสนุนกำรด ำเนินกำร Digital Innovative Learning Complex  
๘. ขอให้สถำบันฯ ก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนด้ำน SDGs อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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วิสัยทัศน์ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเป็นผู้นําทางการศึกษาดนตรใีนเอเชยีอาคเนย์และระดับโลก 
พันธกิจ   สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาดนตรี งานสร้างสรรค์และการวิจัยดนตรี การบริการวิชาการดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
๑.  โปรดประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council      

Visit คร้ังที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) 

เป้าหมาย (Goals) และแผนการดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. หลกัสูตรทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล    /     /  

๒. พัฒนาการศึกษาสําหรับบุคคลทัว่ไป และ Online Course   /   N/A 

๓. สนับสนุนทนุการศึกษาเพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษา    /  N/A 

๔. พฒันา City of Music เพือ่เสนอเขา้เป็น Creative Cities ตาม
หลกัเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) 

    /  /    

๕. ส่งเสริมนวัตกรรม ดนตรีบําบัด และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดนตรี    /   /    

๖. The International Benchmarking Exercise (IBE) ซึ่งดําเนินงาน
ร่วมกับสถาบันดนตรีแนวหน้าระดับนานาชาติ 

    /  /    

๒. เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. พัฒนาวิทยาลัยสู่อันดับ Top 50 ของมหาวิทยาลัยโลก ในสาขา Performing Arts จัดอันดับโดย QS World University Subject Rankings 
๒. โครงการพัฒนา Mahidol Music Connection 

๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ การแก้ไขปัญหา (๑) ผลักดันให้งานสร้างสรรค์ทางวิชาการเทียบเท่ากับ

งานวิจัย โดยได้จัดทําโครงการพิเศษ (Sandbox) ทางด้านการขอตําแหน่งวิชาการ และดําเนินการร่วมกับสภาคณบดีศิลปะ
และการออกแบบแห่งประเทศไทย ก.พ.อ. รับข้อเสนอการขอตําแหน่งทางวิชาการด้านศิลปะเรียบร้อยแล้ว (๒) สนับสนุนให้
บุคลากรนําเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 

๒. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหา (๑) บริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาความมั่นคงด้านการเงิน ดร.โชค บูลกุล ประธานกรรมการ ได้นํา 
“Sandbox” DNA การปฏิรูปขบวนการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการขบวนการทํางานแบบ cross function  
ให้เกิดเป็น Assembly Line สู่ Outcome เดียวกัน มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินของวิทยาลัย     
ให้มีความม่ันคง (๒) พัฒนากิจกรรมการแสดง THE LAND OF SMILE เพื่อเป็น Endowment Fund สําหรับการบริหาร
จัดการ วง Thailand Philharmonic Orchestra 

๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. ชื่นชมวิทยาลัยฯ ที่สามารถสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดอันดับ

ทางด้าน Performing Arts อยู่ในอันดับที่ ๕๑-๑๐๐ ของโลก (QS World University Ranking by Subject 2021)  
๒. เสนอการผลักดันดนตรีไทยไปสู่ระดับนานาชาติ และเปิดโอกาสการเข้าถึงดนตรีไทยผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
๓. เสนอการเปิดสอนหลักสูตรให้นักศึกษาไทยและต่างชาติสามารถเก็บหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
๔. กําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานของวง Thailand Philharmonic Orchestra  
๕. วิทยาลัยฯ มีผลงานลิขสิทธิ์จํานวนมาก สามารถนําผลงานดังกล่าวมาสร้างรายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
๖. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันเรื่องการขอตําแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยฯ และเสนอให้ศึกษาหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งฯ  

(สายศิลปะ) ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเสนอไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   ๗. ขอให้วิทยาลัยฯ กําหนดแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs ให้ชัดเจน เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 

วันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.  
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  

 
วิสัยทัศน์  เป็นหนึ่งในสถาบันทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน 
พันธกิจ ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เปน็ผู้น าการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน ๒. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ทางด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ๓. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายทีท่่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอกี ๒ ปีข้างหน้า 
๑. หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ได้รับ Global Accreditation (AUN-QA, ILO,องค์กรประกันคุณภาพด้านการศึกษา 
๒. จัดตั้ง ASEAN Primary Health Care Research and Information Centre (APRIC) เพื่อเป็นศูนย์กลางวิจัยและฐานข้อมูลด้านการพัฒนา PHC ในภูมิภาคอาเซียน 
๓. ขับเคลือ่นการท างานภารกิจสุขภาพโลกมหิดลอย่างเป็นรูปธรรม (MUGH) และสนับสนุนให้เกิด School of Global Health and Health Policy (SGHP)  
๔. จดัตั้ง Mahidol Active Ageing Policy Watch Centre (MAPC) และเสนอนโยบายฯ เพื่อสุขภาพ Active Ageing ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. สนับสนุนให้เกิดการใช้เครื่องมือ Healthy University Rating System (HURS) ที่ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในเครือข่ายสมาชิกของ ASEAN 

University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN) และระดับนานาชาติ 
๖. ผลักดัน Journal of Public Health and Development ของสถาบันฯ ให้อยู่ใน Quartile ระดับสูง  
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ท่ีส่งผลต่องบประมาณและอัตราก าลังในการด าเนินงานภารกิจกลุ่มสุขภาพโลกมหิดล (MUGH)  

 การแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างประสานงานและเร่งรัดด าเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกับมหาวิทยาลัย 
๒. ศักยภาพของบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานเดิม และภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  การแก้ไขปัญหา เร่งสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการท างานวิชาการในระดับนานาชาติ 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชมสถาบันฯ มีการพัฒนาอย่างมาก ทั้งด้านการวิจัย วิชาการ โดยสามารถสร้างเครือข่ายความรว่มมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ                

และได้เสนอให้สถาบันฯ เพิ่มความร่วมมือกบั UNICEF, UNESCO และ ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI) 
๒. สถาบันฯ มีจุดเด่นและความเชีย่วชาญด้านงานวิจยัและงานบรกิารวิชาการ เสนอใหท้ าวิจัยทีต่อบโจทย์ความต้องการของประเทศ (Outside In) 

สร้างผลงานทีช่ี้น าสังคม เพื่อไปสูก่ารเป็นผูน้ าทางด้าน Health Policy ในระดับอาเซียนต่อไป 
๓. ผลกัดันหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด ให้เป็น Master of Science (MSc) มากขึ้น 
๔. มหาวิทยาลัยมีจดุเด่นทางด้าน Health Care สถาบันฯ ควรสร้างความร่วมมือกบัส่วนงานต่าง ๆ ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 
๕. ควรก าหนดนโยบายการรบันักศกึษาในภูมิภาคอาเซียนเพือ่เข้าศกึษาใน School of Global Health and Health Policy (SGHP) ให้ชัดเจน 
๖. เสนอให้ทางสถาบันฯ เข้าร่วมกับ Prince Mahidol Award เพือ่สร้างเครอืข่าย และด าเนินการเรือ่ง SDGs ร่วมกับวทิยาลยัการจัดการ 
๗. ขอให้สถาบันฯ ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบั SDGs ให้ชดัเจน เพือ่ไปสู่การพฒันาทีย่ั่งยนื 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนนิการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. ผลักดันหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ให้ได้รับ Global Accreditation  /    N/A 

๒. พัฒนา ASEAN Primary Health Care Information Centre /     N/A 

๓. Redesignation of WHO CC for IPCHS and DHS Management /     N/A 

๔.จัดตั้ง Secretariat Office for Asia Pacific Regional Technical Facility on Social Health Protection (CONNECT)     / /     

๕. จัดตั้ง Mahidol Active Ageing Policy Watch Centre (MAPC)  /    N/A 

๖. สนับสนุน AUN-HPN จัดท า Healthy University Rating System     / /     

๗. จัดตั้ง Regional Training Centre on Local Health Security Management     /  N/A 

๘. จัดตั้ง Training Centre on Healthy Lifestyle    /  N/A 

๙. พัฒนาวารสาร Journal of Public Health and Development เข้าสู่ฐานขอ้มูล Scopus     / /     

๑๐. ปรับปรุงระบบการสื่อสารด้านสารสนเทศเพื่อสรา้ง Visibility ของสถาบันฯ และเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่มีความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

  /   N/A 

หน้า 7



 
 
 
 
วิสัยทัศน์ To be the Wisdom of the Land in Management Education 
พันธกิจ   To develop organizational leaders through practical learning, relevant research and industry engagement. 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit คร้ังที่ ๑ (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  จัดอยู่ใน ๓๐๐ อันดับแรกของสถาบนัท่ีจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject: 
Business & Management Studies           

๒.  ย่ืนขอการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)           

๓.  ดําเนินการศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้เป็นศูนย์หลักแห่งหนึ่ง
ของประเทศในการกระตุ้น studies และ dialogue ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนกับประเทศอ่ืน           

๔.  เพ่ิมสาขาวิชาท่ีทันสมัย และร่วมมือจัดทําหลักสูตรร่วมที่เป็น Interdisciplinary กับส่วนงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย           

๕.  การเพ่ิมจํานวนกลุ่มงานวิจัย (Research clusters) ท่ีน่าสนใจ และมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ 
Innovation and technology, Supply chain analytics, Global future skills           

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. จัดอยู่ใน ๓๐๐ อันดับแรกของสถาบันท่ีจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject: Business & Management Studies 
๒. ยื่นขอการประเมินและได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) 
๓. พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และร่วมมือจัดทําหลักสูตรร่วมท่ีเป็น Interdisciplinary กับพันธมิตรท่ีแข็งแกร่งท้ังในมหาวิทยาลัยมหิดลและ

กลุ่มธุรกิจชั้นนํา  
๔. เพ่ิมจํานวนกลุ่มวิจัย (Research Clusters) ร่วมกับพันธมิตรในสาขาท่ีวิทยาลัยมีศักยภาพ อาทิ  Sustainable Leadership หรือ 

Sustainable Supply Chain รวมถึงต่อยอดและขยายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ตลอดจนด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างวิทยาลัย 
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และหน่วยงานอื่นๆ 

๕. เพ่ิมโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามกรอบการดําเนินงานด้านความยั่งยืน มีความโปร่งใส และคํานึงถึงส่วนรวม  ได้แก่ โครงการ
วิทยาลัยสีเขียว (Green CMMU) การพัฒนาโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบโจทย์หรือเก้ือกูลสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในเชิงปฏิบัติระหว่างวิทยาลยักับทุกภาคส่วน 

๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 จํานวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง การแก้ไขปัญหา มีการจัดทําความร่วมมือด้านหลักสูตรที่เป็น Interdisciplinary กับส่วนงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทําหลักสูตรนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมวิทยาลัยฯ และ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นที่ปรึกษาของศูนย์ ACSDSD 
๒. วิทยาลัยฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการตอบรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งด้านเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอน 
กระบวนการและการติดต่อสื่อสารท่ีชัดเจนและเป็นระบบ  
๓. เสนอแนะการเพ่ิมจํานวนผู้เรียน โดยสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือดึงดูดนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน 
๔. เสนอให้วิทยาลัยมีความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Johns Hopkins University 
๕. เสนอให้จัดทํางานวิจยัชีน้ําสังคมในการบรหิารจัดการองค์กรเพ่ือความยั่งยืน และหล่อหลอมนกัศึกษาให้เปน็ผู้ให้ตามพระราชปณิธานของพระราชบิดา 
๖. สนับสนุนให้สร้างหลักสูตร Flexible Education และการเปิดหลักสูตรระยะส้ัน 
๗. วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็งและหลากหลาย ซึ่งเสริมให้การดําเนินการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างยั่งยืน 
๘. ขอให้วิทยาลัยฯ กําหนดแนวทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการดําเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 
 
วิสัยทัศน์  วิทยาลัยราชสุดาเป็นสถาบันชั้นน าด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และศูนย์กลางเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการในประชาคมอาเซียน 
พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และบรรลุค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ๒. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สังคม และได้รับการยอมรับในระดับสากล ๓. ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      
คนพิการที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นแบบอย่างได้ ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม 
๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายทีท่่านคาดหวงัวา่จะด าเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. RSMU Excellent Independence Living Center เป็นการบูรณาการเชิงระบบของพันธกิจด้านการวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ ที่มุ่งสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการ โดยเริ่มที่สามประเภทความพิการด้านกาย (ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว) 
๒. RSMU Green สร้างการเรียนรู้และปฏิบัติการให้เกิดพื้นที่สีเขียว 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. สมรรถนะและความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ การแก้ไขปัญหา ในปี ๒๕๖๕ จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและความก้าวหน้า

ของบุคลากรในระดับองค์กรและระดับรายบุคคล 
๒. รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย การแก้ไขปัญหา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างรายได้จากสินค้าและบริการ และในปี ๒๕๖๕ ด าเนินการปรับปรุง

โครงสร้างการท างานของส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. ระบบวัฒนธรรมองค์กรกับการท างานเชิงรุกในยุค Disruptive World การแก้ไขปัญหา สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

ให้มีระดับ >250 และในปี ๒๕๖๕ –๒๕๖๖ เพิ่มโฟกัสที่การเรียนรู้มากขึ้น โดยใช้ระบบ Digital KM Masterclass ซึ่งมีประเด็นการเรียนรู้และ
จัดการความรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือคนพิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และมหาวิทยาลัยสีเขียว 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชมวิทยาลัยฯ ที่มีการพัฒนาอย่างมาก และขอให้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. วิทยาลัยฯ มีศักยภาพสูง เสนอเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานด้านผู้พิการทุกประเภท โดยหาความร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  

เช่น โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อสร้างผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม
และชี้น าสงัคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. วิทยาลัยฯ ควรท าการเทียบเคียงกับหนว่ยงานลกัษณะเดียวกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน เพื่อทราบสถานะของวิทยาลัยฯ ในปัจจุบนั 
๔. เสนอให้วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรที่รองรับผู้พิการทุกประเภท นอกจากผู้พิการทางการมองเห็นและผู้พิการทางการได้ยิน เช่น ผู้ป่วยหลอด

เลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยออทิสติก เป็นต้น เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา 
๕. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มนีโยบายรับผู้พกิารเข้าท างาน และยนิดีรับบณัฑิตที่จบจากวทิยาลัยฯ เข้าร่วมงานที่โรงพยาบาลฯ 
๖. พัฒนาล่ามภาษามือไทยไปสู่ล่ามภาษามอืในระดับสากล 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนนิการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. โอกาสทีเ่ท่าเทียมกันส าหรับคนพิการ บนพื้นฐานทางปัญญา   /     /   

๒. 2 Year Pilot Program of Flexible Education: 1-Year Non-Degree Program    /    /   

๓. จัดตั้งเครือขา่ยพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนบุาล  /    N/A 

๔. ยกระดับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ให้เป็น “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น”   /     /   

๕. จัดตั้งศูนย์บริการล่ามภาษามือไทย /      /    

๖. พัฒนาเครือข่าย “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”    /    /   
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วิสัยทัศน์ สถาบันวิชาการระดับชาติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน  และครอบครัว  
เพ่ือนําไปสู่สังคมท่ีเป็นธรรมและยั่งยืน 
พันธกิจ   ๑. สร้างงานวิจัยท่ีนําสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบบริการ และนโยบายสาธารณะ ๒. สร้างความร่วมมือและระบบสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่าย           
๓. จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ๔. ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ๕. ส่ือสารสาธารณะวงกว้าง เพ่ือนําสู่ค่านิยมสังคม 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการท่ีส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑ (ปีงบประมาณ         
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. ขับเคลื่อนเพือ่ให้มีนโยบายระดบัประเทศ ในการแกไ้ขจุดอ่อนของการพฒันาเดก็ปฐมวัย โดยให้มีนโยบาย           
 (๑.๑) กาํหนดให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดบรกิารแบบ Inclusive Education and Care            
 (๑.๒) กําหนดใหท้้องถิ่นมีระบบเฝา้ระวังและคัดกรองกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนและมีภาวะวิกฤตครอบครัวฯ            
 (๑.๓) กาํหนดให้กระทรวงศึกษาธกิาร สาธารณสขุ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสขุภาวะและการเรียนรู ้

ของเดก็ใช้ “การพฒันาทักษะ EF” สง่เสรมิการดแูลสุขภาวะและการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย           

๒. ขับเคลื่อนเพื่อให้มีนโยบายระดับประเทศ และท้องถ่ินในการเพิ่มพ้ืนท่ีเล่นสู่การเรียนรู้สําหรับเด็กและครอบครัว (CFS)           
๓. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวขององค์กร”           
๔. พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ๔ เรื่อง ได้แก ่
ความยากจนเหลื่อมล้ํา สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เทคโนโลยี IT และอุบัติเหตุ-ความรุนแรง-ภัยพิบัติ           

๕. ขยายผลการเรียนต่อเน่ืองตลอดชีวิตของสังคมไทย ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนร่วม การเรียนนอกระบบ  
การเรียนตามอัธยาศัย การเรียนต่อเน่ืองตลอดชีวิตของเด็กและผู้ดูแลเด็ก อย่างน้อยให้ได้ ๕ หลักสูตร และ
ครอบคลุมผู้เรียน ๒,๐๐๐ คน 

         

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย” จํานวน ๔ โครงการ นําสู่ผลลัพธ์นโยบายระดับประเทศ 
๒. พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “พ้ืนที่เด็กและครอบครัว” จํานวน ๓ โครงการ นําสู่ผลลัพธ์นโยบายระดับท้องถ่ินและประเทศ 
๓. พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “วัฒนธรรมองค์กรในความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวของคนในองค์กร” จํานวน ๒ โครงการ นําสู่การ   

ขยายผลรูปแบบนําร่อง สู่การปฏิบัติในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และการเช่ือมโยงสู่แนวทาง Happy workplace  
๔. พัฒนาต่อเนื่อง แผนงาน “การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” ๔ โครงการ ได้แก่  

ความยากจนเหลื่อมลํ้า ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ เทคโนโลยี IT และอุบัติเหตุ-ความรุนแรง-ภัยพิบัติ  
๕. ขยายผลการเรียนตลอดชีวิตของสังคมไทย อย่างน้อยให้ได้ ๒๐ หลักสูตร และครอบคลุมผู้เรียน ๒๐,๐๐๐ คน และเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างผลการประกอบการของสถาบันฯ เป็นบวก และสนับสนุนการพัฒนา “ธุรกิจเพ่ือสังคม” ที่มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนตามลําดับทุกปี 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้ต้องปรับรูปแบบการดําเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 
๒. สถาบันฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากภาครัฐในโครงการวิจัยเชิงพัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ เช่น โครงการ

เมืองเพ่ือการพัฒนาเด็กท้ังมวล การแก้ไขปัญหา ปรบัรูปแบบเป็นโครงการวิจัยเฉพาะเร่ืองในพ้ืนท่ีนั้น  
๓. ระเบียบ กฎ หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม และงบประมาณการลงทุนธุรกิจใหม่  
๔. เง่ือนไขงบประมาณของแหล่งทุนทําให้การดําเนินโครงการวิจัยมีความยืดหยุ่นน้อยในการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบาย 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมและสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายระดับประเทศ เช่น “การพัฒนาทักษะ EF” ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งควรขยายไปสู่คนทุกวัย 
๒.  สถาบันฯ สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์การดําเนินงานได้อย่างทันสถานการณ์ มีรูปแบบการทํางาน (๑) สร้างองค์ความรู้ (๒) เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ (๓) ขยายผลขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ (๕) แก้ปัญหาขาดทุนจนเป็นบวก แม้ต้อง
เผชิญกับ COVID -19  
๓. สนับสนุนการขยายแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนและได้รับใบประกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ  
๔. เสนอการหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากส่วนงานภายในและองค์กรภายนอก เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
๕. ขอให้สถาบันฯ กําหนดแนวทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการดําเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที ่๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

หน้า 10



 
 
 
 
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ชั้นนําของประเทศ 
พันธกิจ   ๑. จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นพลเมืองโลก  ๒. ส่งเสริมการทําวิจัยด้านศิลปศาสตร์บูรณาการ  ๓. บริการวิชาการท่ี
ได้รับการยอมรับและสร้างคุณค่าแก่สังคม  ๔. เสริมสร้างพลังองค์การเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. จัดทําหลักสูตร Double Degree B.A. in Chinese ร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University           
๒.  เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม           
๓. นําหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) เข้าสู่การรับรอง

มาตรฐาน AUN-QA 
          

๔. ร่วมกับ Beijing Language and Culture University ในการจัดต้ังสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยมหิดล           
๕. MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนํา ๑๐๐ อันดับแรกของโลก ได้แก่ Fudan University (อันดับท่ี 
๔๐ ของโลก) 

          

๖. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ MOOC จํานวน ๕ รายวิชา และจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพออนไลน์          
๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. นําหลักสูตรบันฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน AUN-QA  
๒. พัฒนาและเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวิทยาเสรี (Liberal Studies) 
๓. เพ่ิมกิจกรรมความร่วมมือกับ Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea  
๔. ยกระดับการทํากิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ Fudan University   
๕. ร่วมมือกับ Macquarie University เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีการ
ดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกัน เช่น Double Degree และ Cotutelle Programs 
๖. การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
๗. การเพ่ิมสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติให้สูงข้ึน 
๘. การเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. ข้อจํากัดส่ิงเอื้ออํานวยความสะดวกด้านกายภาพ การแก้ไขปัญหา ร่วมกับมหาวิทยาลัยปรับปรุงห้องเรียนท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบ Online และ Hybrid Modes  
๒. การผลิตผลงานวิจัย การแก้ไขปัญหา (๑) คณะฯ จัดสรรเงินรายได้ส่วนงานเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยและส่งเสริมให้บุคลากรขอรับการสนับสนุน
จากแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก (๒) แสวงหาโอกาสการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีมีมูลค่าสูงและเชิงพาณิชย์ 
๔.  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมศักยภาพการมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก และการสร้างรายได้เพ่ือท่ีคณะฯ จะพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 
๒. สนับสนุนการจัดทําหลักสูตร Double Degree เพ่ือผลิต Global Talents ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และเพ่ิมขีดความสามารถบัณฑิต  
๓. เสนอให้คณะฯ มีความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
๔. เสนอแนะโจทย์วิจัยและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือชี้นําสังคม เช่น รูปแบบปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนในภูมิภาคอาเซียน การสอนและอบรม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงหลังสถานการณ์ COVID-19  
๕. เสนอเพิ่มเติมกลยุทธ์และการหารายได้จากการดําเนินงาน เช่น รายวิชาออนไลน์ (MOOC) บนระบบ MUx และการยกระดับมาตรฐานการวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ (MU-ELT) ให้เป็นท่ียอมรับท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
๖. เสนอแนะการจัดกลุ่มภาระงานสําหรับบุคลากรให้ชัดเจน เช่น ด้านวิจัย เพ่ือมุ่งเป้าหมายการเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติให้สูงข้ึน และ
ด้านบริการวิชาการเพ่ือการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
๗. เสนอต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งท้ังระดับจุลภาคและมหภาค 
๘. ขอให้คณะฯ เป็นแกนกลางในการพัฒนาแผนงานการทํา Liberal Arts ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน โดยมหาวิทยาลัยพรอ้มสนับสนุน 
๙. ขอให้คณะฯ กําหนดแนวทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการดําเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
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วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับนานาชาติ 
พันธกิจ   ๑) สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัย และนวัตกรรมทางการกีฬา ๒) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 ๓) สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit คร้ังที่ ๑ (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) ภายใน ๒ ปีข้างหน้า           

๒.  พัฒนาการบริการวิชาการ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง           

๓.  เน้นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Quartier 1 ท่ีมี Impact factor สูง           

๔.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ MU EdPEx ให้ได้มากกว่า ๓๐๐ คะแนน           
 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. เปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียง ทําความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามโครงการวิทยาศาสตร์

การกีฬา-จฉพ. (เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์) 
๒. ผลักดันหลักสูตรออนไลน์ระยะส้ัน 
๓. สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม  
๔. งานวิจัยมุ่งเป้า เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะทางแต่ละประเภทกีฬา เพ่ิมศักยภาพทางการกีฬา-นักกีฬา และลดการบาดเจ็บสุขภาวะของประชาชน  
๕. จัดตั้งคลินิกการกีฬาให้ผู้มาตรวจรักษาสามารถนําใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
๖. ปรับโครงสร้างทางกายภาพห้องเรียน รองรับการเรียนการสอนรูปแบบ Online และสนามกีฬารองรับการออกกําลังกาย เพ่ือนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลภายนอก ได้ใช้สถานท่ีออกกําลังกาย 
๗. วิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังบุคลากร จัดทําแผนระยะส้ัน ระยะยาวในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สภาพเศรษฐกิจ งบประมาณรายได้ลดลง การแก้ไขปัญหา (๑) บูรณาการโครงการบริการวิชาการ 
งบประมาณเงินรายได้ ติดตามผลสําเร็จ คํานวณต้นทุนประเมินความคุ้มค่า (๒) พัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ออกกําลังกายสู่สาธารณะ          
เพ่ิมข้ึน MUSS Channel/Mahidol Channel 
๒. ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ มีเครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือมาเสริมงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย การแก้ไขปัญหา รับการ

สนับสนุนนักวิชาการชาวต่างประเทศ ทั้งแบบ Online และ Onsite เพ่ือมาปฏิบัติงานให้คําปรึกษางานวิจัย และวิทยานิพนธ์นักศึกษา 
๓. ความเส่ือมสภาพและข้อจํากัดในพ้ืนที่การเรียนการสอน การแก้ไขปัญหา วางแผนเสนอของบประมาณแผ่นดิน ปรับปรุงห้องบรรยาย          
และระบบสาธารณูปโภค อาคารวิทยาลัยฯ 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมศักยภาพ การทํางานเชิงรุกและความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ  
๒. เสนอการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยผสานความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกายอุปกรณ์
สิรินธร(SI) คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
และวิทยาลัยราชสุดา เป็นต้น เพ่ือสร้างจุดเด่น และมุ่งเป้าหมายการเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ 
๓. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฯ การกีฬา หลักสูตรออนไลน์ระยะส้ัน และเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ฝึกสอนกีฬา         
เด็กและครอบครัว ผู้สูงวัย ผู้พิการ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนของสังคม และสามารถเพ่ิมพูนรายได้ให้วิทยาลัยฯ 
๔. เสนอการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยดึงเอกชนเข้าร่วมลงทุนกับวิทยาลัยฯ มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมการสนับสนุนในทุกด้านและสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาของประเทศ 
๕. มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนระบบทางด้านกายภาพ และสนามกีฬา เพ่ือประโยชนต์่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
๖. ขอให้วิทยาลัยฯ น้อมนําพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๙ (๑) คิดนอกกรอบ (๒) ทําให้เร็ว (๓) พ่ึงตนเองให้ได้ (๔) ปิดทองหลังพระ          
และกําหนดแนวทางและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการดําเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔  

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 
 
วิสัยทัศน์  เป็นผู้น ำด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรวิชำกำรทำงกำรสัตวแพทย์ ในระดับนำนำชำติ โดยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  (To be an 

International Leader in Veterinary Education,  Research and Clinical Practice by Innovation Creation) 
พันธกิจ สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรเรียนกำรสอน วิจัย บริกำรวิชำกำรทำงสัตวแพทยศำสตร์ด้วยนวัตกรรม บนพื้นฐำนคุณธรรมและจรรยำบรรณ

วิชำชีพ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม 
๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายทีท่่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอกี ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ผลักดันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ อย่ำงน้อย ๑ หลักสูตรให้ได้กำรรับรองตำม AUN-QA 
๒. ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติผ่ำนกิจกรรมทั้งรูปแบบ online และ onsite ให้แก่นักศึกษำ 
๓. รพ.สัตว์ประศุอำทร และรพ.ปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน มุ่งสู่มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015 และมำตรฐำนสถำนพยำบำลสัตว์

ในประเทศไทย 
๔. ศูนย์เฝ้ำระวังและติดตำมโรคจำกสัตว์ป่ำ สัตว์ต่ำงถิ่น และสัตว์อพยพ และศูนย์ตรวจวินิจฉัยทำงกำรสัตวแพทย์ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 17025 
๕. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (I-med) เพื่อเชื่อมข้อมูล 2 โรงพยำบำลสัตว์ และ 2 ศูนย์ 
๖. พัฒนำกำรใช้พื้นที่และเพิ่มศักยภำพบริกำรวิชำกำรเพื่อเพิ่มรำยได้  และสนับสนุนงำนวิจัยและกำรเรียนกำรสอน 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 และกระแสสิทธิเสรีภำพของคนรุ่นใหม่ ส่งผลถึงแผนกำรด ำเนินกำรทำงกำรศึกษำ การแก้ไข

ปัญหา จัดท ำแผนพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้ทรัพยำกรที่ส่วนงำนมีอยู่จ ำกัด 
๒. ปัญหำด้ำนงบประมำณ บุคลำกร ครุภัณฑ์ และพื้นที่ การแก้ไขปัญหา จัดเตรียมงบประมำณให้เพียงพอ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 

วำงแผนกำรของบประมำณสนับสนุนครุภัณฑ์ และจัดสรรพื้นที่กำรให้บริกำรเพิ่มเติม 
๓. สถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 และสภำพคล่องทำงกำรเงิน การแก้ไขปัญหา มีคณะกรรมกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำ

ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ประชำสัมพันธ์บุคลำกรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชืน่ชม คณะฯ ที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ  
๒. ก ำหนดยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำลสัตว์ให้ชัดเจน เพือ่สร้ำงรำยได้ และเป็นแหล่ง Training Program ทั้งในระดับประเทศและอำเซียน 
๓. สร้ำงควำมร่วมมือกับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์เพื่อเพิ่มบทบำทด้ำน One Health ในระดับนำนำชำติ 
๔. เสนองำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์เก่ียวกับสัตว์ และกำรทดลองในสัตว์ใหญ่  
๕. มหำวิทยำลัยสนับสนุนกำรจัดท ำ Podcast ในกำรให้องค์ควำมรู้ด้ำนสัตวแพทย์แก่ประชำชนผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น Mahidol Channel/สื่อมวลชน 
๖. พัฒนำศักยภำพงำนบริกำรวิชำกำรเพื่อเพิ่มรำยได้และสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนกำรเงินให้กับคณะฯ ตำมพระบรมรำโชบำยของในหลวงรัชกำลที่ ๙              

(๑) คิดนอกกรอบ (๒) ท ำให้เร็ว (๓) พึ่งตนเองให้ได้ และ (๔) ปิดทองหลังพระ 
๗. ขอใหค้ณะฯ ก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับ SDGs ให้ชัดเจน เพื่อไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนนิการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. หลักสูตรทุกหลักสูตรได้ประกันคุณภำพระดับ AUN-QA และมุ่งสู่กำรได้รับ AVBC   /     /   

๒. เปิดหลักสูตร Residency Training ทำงด้ำน Veterinary Medicine     /     / 

๓. สนับสนุนวิจัยที่มี Impact ในทุกมิติ   /     /   

๔. โครงกำรพัฒนำด้ำน Infrastructure   /    /    

๕. ด ำเนินโครงกำร OIE Twinning Program ร่วมกับ The USGS-National Wildlife Health Center  /     /    

๖. โรงพยำบำลสัตว์ทั้ง ๒ แห่ง มุ่งสู่มำตรฐำนสถำนพยำบำลสัตว์ในประเทศไทย     /    /  

๗. สนับสนุนกำรผลิตสัตวแพทยศำสตร์บัณฑิต ให้กับวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ ์    /     /  

หน้า 13



สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔  

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 
 
วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นน าในระดับสากล 
พันธกิจ จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้บริการวิชาการและดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม 
 

๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไวใ้น University Council Visit ครั้งที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเปน็ผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายทีท่่านคาดหวงัวา่จะด าเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. โครงการ Wellness Residence Complex ที่ดิน ๓๐๐ ไร่ & Transportation 
๒. เปิดหลักสูตรร่วม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๓. ยื่นสมัครขอรับรางวัล TQC Plus และ TQA 
๔. เปิดอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
๕. การก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก 
๖. การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 

 

๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
สถานการณ์ Pandemic of COVID-19 ๑) โจทย์วิจัยแก้ปัญหาการระบาดระดับประเทศ ๒) การเรียนการสอนไม่สามารถท าตามปกติ             
ต้องปรับเป็น online ๓) การบริการรักษาพยาบาล ต้องลดจ านวนลงกว่า ๕๐% การแก้ไขปัญหา ๑) ปรับงานวิจัยเดิมมาแก้ปัญหา COVID-19 
๒) เปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning ๓) บริการรักษาพยาบาลโดยใช้ Telemedicine ๔) ให้บริการตรวจคัดกรอง Covid และให้การ
รักษา Hospitel ๕) ปรับจักรีนฤบดินทร์เป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยระดับเหลือง-แดง 
 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชมคณบดีและทีมที่มีการบริหารจัดการคณะฯ ได้อย่างดีเยี่ยม มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และมีผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติจ านวนมาก 
๒. คณะฯ มีความร่วมมือกับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย งานบริการวิชาการ และโครงการต่างๆ                    

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน 
๓. เสนอการวางระบบการบริหารจัดการของคณะฯ (Succession Plan) เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความต่อเนื่อง และสามารถรองรับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ ในทุกด้าน 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. สร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  /     /    
๒. เปิดหลักสูตรร่วม รามา-วิทยาลัยการจัดการ (MD - MM) ปีการศึกษา ๒๕๖๔     /     / 
๓. เปิดศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา     /     / 
๔. ร่วมกับอมตะ พัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก*               
(RAMA - Frontier) 

/     /     

๕. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (Green Campus) - (Solar Roof)    /     /  
* เป็นความร่วมมือของหลายคณะฯ ใน ม.มหดิล ร่วมกัน การด าเนินโครงการฯ คณะฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ เท่านั้น 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เย่ียมสวนงาน (University Council Visit :2) คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๔  

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
การประชุมออนไลนผานระบบ Zoom Cloud Meetings 

 
 
 
 

 
วิสัยทัศน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลระดับประเทศและนานาชาติ เปนแกนนําใน
การสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณโดดเดน “มุงม่ันคุณธรรม เลิศลํ้าทางปญญา สรางคุณคาตอสังคม” มีคุณลักษณะตามคานิยมองคกร                     
และเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม  ๒. สรางงานวิจัยท่ีสามารถช้ีนํานโยบายระดับองคกรและระบบบริการสุขภาพของประเทศและสรางองคความรูใหม                 
ในศาสตรทางการพยาบาล  ๓. บริการวิชาการที่สะทอนความเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของสังคมอยางย่ังยืน 
๑. โปรดประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและแผนการดําเนินการท่ีสวนงานไดเสนอไวใน University Council Visit ครั้งที่ ๑ (ปงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) สวนงานเปนผูประเมินตนเอง  

เปาหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑ .  พัฒนา ศูนย ก า รพยาบาลผู ป ว ย  NCDs ในระดั บภู มิ ภ าค เอ เ ชียตะ วัน อ อก 
เฉียงใตรวมกับ Johns Hopkins University ป ๒๕๖๓ 

 /     /    

๒. พัฒนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ป ๒๕๖๓ อยูระหวางการปรบัปรุงพ้ืนท่ี 

๓. พัฒนาบทเรียนออนไลนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการพยาบาล     
ใชการเรียนการสอนผานระบบ Online ๒๕% ในปการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๑๐๐% ในป
การศึกษา ๒๕๖๔ 

    /     / 

๔. รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) ป ๒๕๖๓     /     / 

๒. เปาหมายที่ทานคาดหวังวาจะดําเนินการเพ่ิมเติมในอีก ๒ ปขางหนา 
๑. ขยายความรวมมือและผลักดัน The MU-JHU NCDs Research Collaborative Center NCDs เปนศูนยความรวมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
๒. เปดใหบริการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ และรวมเปนเครือขายรวมใหบริการของ สปสช. ในป ๒๕๖๕ 
๓. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพระดับสากลอยางนอย ๒ หลักสูตร 
๔. พัฒนาหองปฏิบัติการเสมือนจริง          ๕. พัฒนาหลักสูตร double/multiple degree          ๖. ขับเคล่ือนคณะฯ สู TQC+  
๓. อุปสรรคและการแกไขปญหาในการดําเนินงานตามเปาหมายที่ผานมาและคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. อาจารยนักวิจัยยังขาดโอกาสและแรงจูงใจในการขอทุนทําวิจัย การแกไขปญหา เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผูรับทุน 

Fundamental Fund ที่กําหนดคา H-index ในชวง ๑๐ ป มากกวา ๕   
๒. นักศึกษาพยาบาลตางชาติท่ีมีคุณภาพจํานวนมากตองการศึกษาตอหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร แตจํานวนทุนที่คณะฯ                 

ไดรับการจัดสรรใหนักศึกษามีจํานวนนอยมาก การแกไขปญหา เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเงินสนับสนุนทุนการศึกษา Mahidol 
Post-graduate Scholarships แกนักศึกษาพยาบาลตางชาติใหมากขึ้น 

๔. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม  
๑. ช่ืนชมคณะฯ ที่มีผลงานท่ีกอใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติจํานวนมาก มีความกาวหนาทั้งดานจํานวนอาจารย จํานวนผลงาน

ตีพิมพ และการไดรับรางวัลการบริการสูความเปนเลิศ (TQC) รวมถึงการใหบริการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ และมีงานวิจัยในดาน
ปญหาสุขภาพจิตที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง 

๒. คณะฯ มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความรวมมือกับ Johns Hopkins 
University ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก 

๓. คณะฯ มีการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการดําเนินงานไดอยางดี และมีนวัตกรรมเกิดขึ้นภายในคณะจํานวนมาก เสนอใหนํา
นวัตกรรมดังกลาวเผยแพรสูสังคมดวย   

๔. เสนอใหจัดทําหลักสูตร Flexible Education การพยาบาลเวชปฏิบัติสําหรับการดูแลผูสูงอายุใหกับประชาชนทั่วไป  
๕. เสนอใหคณะฯ ต้ังเปาหมายเปน ๑ ใน ๑๐ ของเอเชีย  
๖. เสนอประสานความรวมมือกับศูนยอาเซียนเพ่ือผูสูงวัยอยางมีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI) เพ่ือรับมือกับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
๗. เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนใหกับนักศึกษาตางชาติ 
๘. ขอใหคณะฯ กําหนดแนวทางและเปาหมายการดําเนินงานที่สอดคลองกับ SDGs ใหชัดเจน เพ่ือไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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วิสัยทัศน์ Driving Mahidol University toward world class university through technology and innovation  
พันธกิจ   To excel in management that accelerates Mahidol’s technology and innovation for the benefit of mankind. 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑ (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  เป็นผู้นําต้ังเครือข่ายด้านวิชาชีพการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย เพ่ือพัฒนามาตรฐานใน
ระดับสากล 

          

๒.  ตั้งศูนย์ University-Industry Collaboration สร้างความร่วมมือในงานวิจัยกับภาคเอกชน           
๓ .  ตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Startup Incubator) เพ่ือให้มีธุรกิจเกิดใหม่จากนวัตกรรม

มหาวิทยาลัย 
          

๔.  ตั้งบริษัทร่วมทุนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกลไกในการนําผลงานวิจัย-นวัตกรรมออกสู่สังคมได้อย่างย่ังยืน           
๕.  สร้างอาคารศูนย์กลางงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล           

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. เป็นผู้นําร่วมกับเครือข่าย TRUST (Thailand Research University Society for Technology Transfer) ในการพัฒนาศักยภาพด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
๒. สร้างรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๓. สนับสนุนการดําเนินการด้านการบริการวิจัยและบริการวิชาการให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) กับภาคอุตสาหกรรม ให้มีโครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๕. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ (Incubation) และศูนย์เร่งสปีด (Accelerator) เพ่ือผลักดันให้เกิดบริษัท Startup จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
๖. บริหารงานบริษัท M Venturer ให้มีอัตราการเติบโตของผลประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. ปัจจัยภายใน คือ ความรู้ความเข้าใจของนักวิจัย ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อีกท้ังในด้านการดําเนิน

โครงการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของตลาด บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการดูแลโครงการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจตามมาในอนาคต จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย       
และนวัตกรรม พ.ศ. … ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี ๒๕๖๔ อันอาจส่งผลกระทบในเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์         
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีถูกสร้างข้ึน 
๒. ปัจจัยภายนอก จากผลการคาดการณ์เศรษฐกิจภาพรวมภายในประเทศชะลอตัวลงต่อเนื่อง ทําให้ศักยภาพด้านการลงทุนด้านการวิจัย        
และพัฒนา (R&D) ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง อันอาจทําให้กระทบกับเป้าหมายด้านการพัฒนามูลค่าการบริการวิจัย          
และวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยตามไปด้วย 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมและสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
๒. เสนอเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ให้เป็นท่ีรู้จักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการใช้ประโยชน์และ         
การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
๓. เสนอการบูรณาการศาสตร์ในงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ในการแสวงหาวิธีการลดต้นทุน/ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ          
เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์จะประสานความร่วมมือกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือร่วมกันเจรจากับกรมทรัพย์สิน     
ทางปัญญา ในการจดสิทธิบัตรให้นักวิจัยได้เร็วข้ึน  
๔. หลังสถานการณ์ COVID-19 สถาบันฯ มีแผนดําเนินการมหกรรม ROADSHOW และ WORKSHOP เพ่ือส่ือสารกับนักวิจัย โดยเฉพาะ      
อย่างยิ่งความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ 
๕. ขอให้สถาบันฯ กําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนในการดําเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๑๖/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔  

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 
 
วิสัยทัศน์  มุ่งมั่นที่จะเป็น ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ชัน้น ำ เพื่อขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยมหิดลสู่ระดับโลก 
พันธกิจ พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ คลังควำมรู้และแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภำพบริกำร 
๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายทีท่่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอกี ๒ ปีข้างหน้า 
๑. จัดตั้ง Analytic Research Center  เป็นศูนย์รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ ISO 11620 
๒. สร้ำงบรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑  
๓. โครงกำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ ที่สำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุดสู่สถำบันกำรศึกษำทุกระดับในประเทศไทย                    

(Library to Classroom) และ Library Digital KM 
๔. โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงผลงำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยมหิดลด้วยสื่อวีดิทัศน์ ผลิตรำยกำร The Author 
๕. โครงกำรMahidol Historical Learning Experience เด็กไทยใจมหิดล” จัดท ำ Games Application เพื่อเผยแพร่ประวัติศำสตร์และเกียรติภูมิของ

มหำวิทยำลัยมหิดล  และใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนส ำหรับสถำนศึกษำเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพฯ 
๖. โครงกำรพัฒนำห้องสมุดดิจิทัลให้กับโรงเรียนในชุมชนโดยรอบ และเผยแพร่เรื่องรำวเชิงประวัติและผลงำนของมหำวิทยำลัยไปสู่โรงเรียนต่ำง ๆ  
๗. ด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือระดับชำติและนำนำชำติ กับสมำชิกภำคี ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค PULINET Plus และกิจกรรม

ควำมร่วมมือกับ Aunilo - Libraries of Asean University Network ในกำรร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส ำคัญ และพัฒนำกิจกรรมวิชำกำร 
รวมถึงกำรลงนำมในหนังสือเก็บบันทึกข้อตกลงควำมเข้ำใจที่ตรงกัน (MOU) กับห้องสมุดมหำวิทยำลัยระดับสำกล 

๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดเก็บสถิติผลด ำเนินงำนในภำพรวมยังไม่เป็นระบบ การแก้ไขปัญหา ปรับกระบวนกำร รูปแบบกำรจัดเก็บให้เป็น Platform 

เดียวกัน และใช้เทคโนโลยี ในกำรวิเครำะห์สถิติเชิงลึกมำช่วย ผ่ำนกำรจัดตั้ง Analytic Research Center 
๒. กำรด ำเนินกำรรวบรวมทรัพยำกรเข้ำคลังข้อมูลดิจิตอล ส ำเร็จได้ยำก เนื่องจำกแหล่งทรัพยำกรกระจัดกระจำย และวิทยำนิพนธ์ที่ไม่สำมำรถแข่งขัน

กับมหำวิทยำลัยอื่นในประเทศไทยได้ การแก้ไขปัญหา ประสำนควำมร่วมมือกับบัณฑิตวิทยำลัย  
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชม หอสมุดฯ เป็นศูนย์รวมข้อมูล/ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ควรน ำเทคโนยีที่ทันสมัยมำปรับใช้เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

ในศตรวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ เสนอเรียนรู้และสร้ำงควำมร่วมมือกับห้องสมุดมหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริกำ เนื่องจำกมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒. สร้ำงควำมร่วมมือกับหอสมุดของมหำวิทยำลัยในประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งบันทรัพยำกรร่วมกัน 
๓. เสนอเป็นศูนย์กลำงจัดเก็บข้อมูลวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ในรูปแบบดิจทิัล เพ่ือสะดวกในกำรเก็บรักษำและสืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 
๔. เสนอเพิ่มเติมกำรจัดเก็บ VDO ในหอสมดุฯ และขอให้เพิ่มกำรประชำสัมพันธว์ิธกีำรเข้ำใช้งำน E-Journal ส ำหรับอำจำรย์เพือ่เข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น  
๕. พื้นที่กำรเรียนรู้ของหอสมุดฯ ควรตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน เช่น มีพื้นที่ให้นักศึกษำสำมำรถอภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีควำมปลอดภัย 
๖. เสนอสรำ้งควำมแตกต่ำงจำกห้องสมุดอื่น เชน่ กำรเป็น Personal Library และ Library Ecosystem 
๗. ขอใหก้ ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่สอดคลอ้งกบั SDGs ให้ชดัเจน เพื่อไปสู่กำรพฒันำที่ยัง่ยนื 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนนิการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. Reskill - Upskill บุคลำกรให้มีสมรรถนะและทักษะทำงวิชำชีพได้มำตรฐำนสำกล และพัฒนำทักษะทำง
เทคโนโลยีให้สำมำรถรองรับกับแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

  /     /   

๒. พัฒนำระบบบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดให้ทัดเทียมกับห้องสมุดมหำวิทยำลัยช้ันน ำระดับโลก    /     /  
๓. พัฒนำห้องสมุดดิจิทัล คลังสำรสนเทศสถำบัน คลังข้อมูลจดหมำยเหตุ ให้ได้มำตรฐำนสำกลตำมหลักกำรบรหิำร
จัดกำรข้อมูลที่ดี และมีควำมยั่งยืนในกำรเก็บรักษำข้อมูลระยะยำวตำมหลักกำรของ Data Curation 

  /     /   

๔. มุ่งสู่กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015 และมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ภำยในปี ๒๕๖๓ 

   /     /  

๔. ขยำยงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต ให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กร 

   /     /  
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔  

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 
 
วิสัยทัศน์  สร้างคน สร้างความรู้ ชับเคลื่อนไทย เชื่อมโยงโลก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื 
พันธกิจ ๑) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุค 
Disruptive Innovation ๒) สร้างงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อเชื่อมโยงระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก ๓) ส่งเสริมงานบริการวิชาการสู่การชี้น า 
เชิงนโยบายและสังคม ๔) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ๕) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ 
ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาสังคมทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายทีท่่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอกี ๒ ปีข้างหน้า 
๑. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท Society Design and Development Program (การออกแบบและพัฒนาสังคม) 
๒. โครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
๓. ขยายเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของ International Society and Health Consortium 
๔. ความร่วมมือในการพัฒนารายวิชาและการวิจัยร่วมทางด้าน Developmental Studies ภายใต้ Thai-UK World Class University Consortium 
๕. SML 3-D Expertise mapping framework 
๖. การพัฒนา Management Information System เพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. โครงการวิจัยที่ได้รับทนุจากแหล่งทุนมีสัดส่วนน้อยกว่าโครงการบริการวิจัย  
๒. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (Publication) และผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ยังมีจ านวนน้อย 
๓. ผลงานวิจยัทีใ่ช้ขับเคลื่อนหรอืชีน้ าสังคมยังมจี านวนน้อย 
๔. จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาลดลง 
๕. ระยะเวลาการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาตามเกณฑ์การจบการศกึษาของบัณฑิตวิทยาลยัใช้ระยะเวลานาน 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชมคณะฯ ที่มี Strategic Approaches และ Strategic Foci ที่ชัดเจนและท้าทาย รวมถึงมีโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และเสนอให้มีโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ด้วย 
๒. น าวิกฤติ Covid-19 มาเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
๓. เสนอสร้าง Platform การเรยีนรูส้ าหรับประชาชนในทุกระดับเพือ่น าองคค์วามรู้ไปสร้างการเปลีย่นแปลงให้เกดิขึน้ในชมุชนของตนเอง 
๔. เสนอการจัดท างานวิจัยที่ตอบโจทย์ของสังคม โดยขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
๕. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง เสนอให้จัดท าโครงการวิจัยที่มี Impact ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเพิ่มผลงานตีพิมพ์ (Publication)  

และผลงานที่ถูกอ้างอิง (Citation) มากขึ้น 
๖. คณะฯ ควรเป็นแกนหลักในการน าศาสตร์ทางด้านสงัคมศาสตรม์าบรรจใุนทุกหลักสตูรของมหาวิทยาลยั เพื่อให้นักศกึษาได้เรยีนรู้และเข้าใจความเป็นมนุษย ์
๗. เสนอให้คณะฯ สร้างความแตกต่างของหลักสูตรเพือ่เป็นผู้น าทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร ์

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนนิการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  Research Cluster ด้าน Science, Technology and Society (STS)     /  /    
๒. การสัมมนาวิชาการร่วม ๑๕ สถาบัน ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เรื่อง iHumanities: 
เทคโนโลยีสุขภาพ และชีวิต (๗-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓) 

    /   /   

๓. การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติด้าน Social Studies of Science, Technology and Health /     /     

๔. ผลักดันการท างานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมผ่านกิจกรรมการวิจัยและการผลักดันทางวิชาการของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเพศสภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ศูนย์วิจัยสังคมไม่ทอดทิ้งกัน และศูนย์จีนศึกษาและโลกาภิวัตน์เอเชีย 

   /     /  

๕. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านพุทธศาสตร์ศึกษา (Buddhist Studies) และอาชญวิทยาและงานยุติธรรม    /    /   
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วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันวิจัยด้านอาหารและโภชนาการชั้นนําในระดับสากล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓  
พันธกิจ   ๑) สร้างผลงานวิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ ที่ส่งเสริมความม่ันคงของระบบอาหาร และสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสุขภาวะของมนุษยชาติ ๒) สร้างและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลด้านอาหารและโภชนการท่ีมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและศักยภาพด้านการวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม  
๓) ให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดยมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์การวิจัย เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑ (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  โครงการปรับโรงงานอาหารต้นแบบ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน Good Manufacturing Practice : GMP           
๒.  Flexible Courses ท่ีเปิดให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนได้ ท้ังในรูปแบบ MAP-C และ MAP-Ex           
๓.  โครงการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ไม่สามารถดําเนินการ เนื่องจาก COVID-19 
๔.  กระตุ้นให้ภาคเอกชนมาร่วมวิจัยกับสถาบันภายใต้กรอบ FOOD INNOPOLIS และการเป็น node 

การให้ทุนของแหล่งทุน เช่น สํานักงานวิจัยการเกษตร           

๕.  Frontier Research พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น           
 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. Food research cluster/collaboration ร่วมกับนักวิจัยของไทย ที่มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ เพ่ือผลิตผลงานตีพิมพ์ 

ในวารสารวิชาการช้ันนํา และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาหารและโภชนาการภายในมหาวิทยาลัย 
๒. ความร่วมมือกับ Harvard Medical School เพ่ือสร้างศักยภาพในการวิจัย และตรวจวิเคราะห์ Nutrient Biomarkers เพ่ือเป็น High-

throughput Core Laboratory ในการวิจัย ศึกษาสํารวจด้านโภชนาการของภูมิภาค 
๓. การให้บริการวิเคราะห์ข้ันสูงด้านอาหาร และโภชนาการ เช่น สาร THC และ CBD จากกัญชาในอาหาร, Targeted/Untargeted 

Metabolome, Unknown Active Compounds จากสารสกัดจากพืชและสัตว์ สาร PAHs 
๔. การจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก Joint Degree กับ Rutgers University, สหรัฐอเมริกา: Functional Food and Medical Nutrition  
๕. การให้บริการฝึกอบรมท่ีทันสมัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากร และเพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

และสังคม: ศูนย์อบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และการอบรมด้านโภชนาการตามวัยและสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 
๖. ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ หรืออาหารสุขภาพ เพ่ือการพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย ๑ ผลิตภัณฑ์ 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
Capacity จากการเกษียณอายุของข้าราชการ ลูกจ้างเงินงบประมาณ ซึ่งไม่ได้อัตราทดแทน และการขยายการทํางานของสถาบันฯ ทําให้เกิด
ปัญหาเชิงจํานวน ศักยภาพ และคุณภาพของบุคลากรท่ีจะรองรับพันธกิจ การแก้ไขปัญหา ใช้ระบบ lean process และ IT ลดข้ันตอนทํางาน การ
เกล่ียอัตรากําลังจากพันธกิจที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร การทดแทนอัตรากําลังในรูปแบบอื่นๆ และการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการสรรหาบุคลากรศักยภาพสูง 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมและเสนอให้มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันโภชนาการ ปรับให้การบริหารจัดการสถาบันฯ มีความคล่องตัวยิ่งข้ึน โดยการทําให้       

ครบวงจร เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และเพ่ือให้สถาบันฯ สามารถเล้ียงตนเองได้อย่างมั่นคง 
๒. ยกระดับ Visibility สถาบันฯ ให้โดดเด่น และการส่ือสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้

ประชาชนท่ัวไปรู้จักและเข้าใจมากยิ่งข้ึน เพ่ือเสริมสร้างชื่อเสียงให้สถาบันฯ และเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน 
๓. เสนอการดึงดูดภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือเพ่ิมเติม เช่น CPF, BETAGRO, สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

เพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งด้าน Functional Food and Medical Nutrition 
๔. เสนอการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการมากยิ่งข้ึน และเสนอการจัดทําข้อมูลด้านโภชนาการตา้น Covid-19  
๕. สนับสนุน Research Cluster ด้านอาหารและโภชนาการร่วมกับส่วนงานท้ังส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นต้น 
๖. ขอให้สถาบันฯ ดําเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายท่ี 2: ZERO HUNGER เพ่ือไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. 
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วิสัยทัศน์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มุ่งจะเป็นศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองอันดับหนึ่งของอาเซียน  
พันธกิจ    ๑.  สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตสัตว์ทดลอง ๒. สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตามหลักการ OECD GLP การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑ (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  เพิ่มจํานวนการให้บริการสัตว์ทดลอง โดยเฉพาะ หนูตะเภา กระต่าย ให้เพียงพอต่อความต้องการของ นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ท่ัวประเทศ          

๒.  ยกระดับคุณภาพสุขภาพ หนูเม้าส์จากสตัว์ทดลองในระดับ Monitor animal เป็นสัตวท์ดลองในระดับ 
Specific Pathogen Free (SPF) animals 
- การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดทําโครงการฝึกปฏิบัตกิารดแูลหนูเมา้สใ์นตู้เลี้ยงสตัว์ปลอดเช้ือสมบูรณ ์
- การปรับปรุงสิ่งก่อสรา้ง  
- การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลอง (*ผลลัพธ์ตามข้อ ๓) 

 
 
 

- 

         

๓. วิจัยพัฒนาและยกระดับความสามารถทางห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพเพ่ือ
รองรับการผลิตสัตว์ SPF (ในข้อ ๒) และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก 

    - การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือเตรียมพร้อมของห้องปฏิบัติการ ในการตรวจคุณภาพสุขภาพ 
    - การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  

 
 
 


  


  

 
 

  

๔. ขยายและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานให้บริการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP 
    - วิธีการทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง และการทดสอบความเป็นพิษของวัคซีน แบบให้ครั้งเดียวและแบบให้ซํ้า          

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ยกระดับคุณภาพสุขภาพ หนูเม้าส์จากสัตว์ทดลองในระดับ Monitor animals เป็นสัตว์ทดลองในระดับ Specific Pathogen Free (SPF) Animals 
๒. วิจัยพัฒนาและยกระดับความสามารถทางห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองของประเทศ 
๓. ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการวิจัยและทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (หน้ากากอนามัยและหน้ากากชนิด N95) จาก สมอ. 
๔. ศูนย์ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ ในปี ๒๕๖๕ 
๕. ขยายและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานให้บริการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP อย่างน้อย ๒ วิธีการทดสอบต่อปี  
๖. บริหารจัดการวัสดุรองนอนท่ีใช้แล้ว (Soiled bedding Management) เพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืน 
๗. การบริหารจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการใช้พลังงานทดแทน (Solar Cell) เพื่อลดค่าไฟฟ้าของศูนย์ฯ 
๘. การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. โครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานที่ ๒ ด้าน คือ ด้านการผลิตสัตว์ทดลอง และด้านการให้บริการวิชาการ การแก้ไขปัญหา (๑) จัดทําแผน
ในการของบประมาณเงินแผ่นดิน และแหล่งทุนภายนอก (๒) เพิ่มรายได้ของศูนย์ฯ โดยการเพิ่มชนิดของสินค้าและบริการ และการเพิ่มจํานวน
ชนิดของการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน (๓) เพิ่มบริการการตรวจติดตามสถานะสุขภาพสัตว์ให้ครบถ้วน และให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก (๔) ทําการตลาดเชิงรุก และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ (๕) เพิ่ม
และพัฒนางานบุคลากรที่มีทั้งศักยภาพ และทักษะเฉพาะด้าน  
๒. การบริหารจัดการในการใช้พลังงานไฟฟ้า การแก้ไขปัญหา จัดทําโครงการผลิตไฟฟ้าจาก ระบบ Solar cell โดยใช้เงินรายได้ศูนย์ฯ 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมและสนับสนุนทีมงานศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ที่ทุ่มเทพัฒนา ยกระดับความสามารถ และใช้ระบบมาตรฐานสากล 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถธํารงรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ประเทศชาติ และทําให้ศูนย์ฯ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง 
๒. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารสถานที่ เสนอให้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และคณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอให้ของบประมาณแผนงานบูรณาการ Eastern Economic Corridor (EEC) ด้วยศูนย์ฯ มีศักยภาพในการขบัเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกจิแบบ 
BCG model ซึง่ช่วยในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศในภาคการส่งออก 
๓. เสนอให้ศูนย์ฯ พิจารณาเพิ่มเติมบริการวิจัยทดสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของเล่นเด็ก เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น 
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วิสัยทัศน์ เป็นสถาบนัวิจัยชั้นน าระดับโลกด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
พันธกิจ ๑) สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนา 
สู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก ๒) สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ๓) สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้และสังคม ๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
๑. โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓–๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง  

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output  Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. มุ่งเป็น world-class research institute ทั้งด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เสริมสร้างความ

แข้มแขง็ของศูนยว์ิจัยฯ และหลักสูตร 
    /     / 

๒. จัดตั้งศูนย์วิจัยประยุกต์และนวัตกรรมกุ้ง เพื่อรองรับการวิจัยมุ่งเป้าและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งออก 

    /     / 

๓. โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างองค์ความรู้ในระดับ frontier น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มี
มูลค่าสูง เช่น วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 

 /     /    

๔. มี biologics candidate ต้นแบบ ที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างน้อย ๑ ตัว    /     /  
๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพ่ิมเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง  
๒. โครงการจัดท าห้อง sleep lab และ core facility เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยด้าน chronobiology (Sleep Laboratory & Chronobiology Core Facility) 
๓. โครงการปรับปรุงอาคารวิจัยและพัฒนาวัคซีน phase ๑–๒ 
๔. โครงการภายใต้ reinventing university (๑) ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสาขาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (๒) จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม upskill/re-skill 

ทางด้านการผลิตชีววตัถุ การตรวจสอบคุณภาพชีววตัถุและวัคซีน และ (๓) อาคารวิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-3 
๕. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต recombinant protein และยาชีววัตถุ (biologics)  

(๑) อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรกระบวนการผลิตโปรตีน/biologics (๒) เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับ TRL4 ที่ผ่านการทดสอบในระดับ
สัตว์ทดลอง และ (๓) การพัฒนาต้นแบบระดับอุตสาหกรรม หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง งบประมาณวิจัยในรูปแบบ multi-year ไม่ครอบคลุมตลอดทั้ง value chain การแก้ไขปัญหา/

ขอรับการสนับสนุน (๑) นโยบาย multi-year, self-renewable block grant  (๒) นโยบาย empowerment ให้เกิดการเจรจากับคู่
พันธมิตรกับภาคเอกชน เพื่อร่วมลงทุนและ/หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยี  (๓) มีระบบบริหารจัดการเงินรายได้จากบัญชีต้นทุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทดสอบตลาด ผลิตเพื่อจ าหน่าย และเป็นระบบที่เอื้อต่อกิจกรรมในรูปแบบ social enterprise รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร   

๒. โครงการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ยังขาดคู่พันธมิตรส าหรับงานด้าน pre-clinical research และ clinical trial การแก้ไขปัญหา/ขอรับการ
สนับสนุน เช่นเดียวกับข้อ ๑. และมีระบบสนับสนุนการเจรจาหาคู่พันธมิตร ที่จะให้ทุนวิจัยระดับ large-scale ทั้งในส่วน non-human 
primate และ clinical trial และ/หรือกลไกการสร้างพันธมิตรร่วมลงทุน 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชมสถาบันฯ เห็นถึงการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างชัดเจน สามารถท างานได้อย่างครบวงจร และมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs  
๒. สถาบันฯ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องการเพิ่มผลงานตีพิมพ์นานาชาติ (international publication) 

และจ านวนการอ้างอิง (citation) รวมทั้งเรื่อง ก.พ.อ./เชี่ยวชาญคลินิก ซ่ึงสนับสนุนให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
๓. สถาบันฯ มีนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง น าองค์ความรู้ที่มีร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ 
๔. เสนอให้น าผลงานวิจัยของสถาบันฯ จัดท าเป็น VDO clip เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายไดใ้ห้แก่สถาบันฯ 
๕. มหาวิทยาลัยรับเรื่องนโยบาย multi-year, self-renewable block grant ไว้พิจารณา 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๔  

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕–๑๑.๔๕ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคในมาตรฐานระดับสากล ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรม 
เพ่ือเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้านและสมรรถนะสูงทางวิชาชีพ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์ในประเทศและ
นานาชาติ บูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือการดูแลสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในสังคม 
๑ . โปรดประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit  
ครั้งที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง   

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑ . หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองสาขาได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  
AUN-QA และการได้รับรอง TQC 

  /     /   

๒ .  พัฒนา  National Clinical Laboratory Validation Center เ พ่ือ ส่งเสริม  
การทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 

  /      /  

๓. พัฒนา National Platform ทดสอบอาหารเพ่ือสุขภาพแห่งอนาคต รองรับ
ทิศทาง Food for the Future 

 /      /   

๔. ขับเคล่ือนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และคลินิกสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค เพ่ือรองรับประชาชนทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอายุ  
และเป็นแหล่งเรียนรู้และการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  /     /   

๕. ขยายศักยภาพการเป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
การแพทย์ในระดับอาเซียน 

 /      /   

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
 

๑.  การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้เรียนและมีมาตรฐานระดับอาเซียน 
๒.  การพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพแห่งอนาคต 
๓. การเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ Medical devices & Health and Food products 
๔. ขับเคล่ือนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแบบครบวงจรเพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  และการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๕. การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพทางวิชาการแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับภูมิภาคอาเซียน 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
    กระแสการแข่งขันและแนวโน้มของการได้รับงบประมาณที่ยากข้ึน การแก้ไขปัญหา ขยายศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ  
เพ่ือสร้างรายได้ และความยั่งยืนของหน่วยงานในอนาคต 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม  
๑. ชื่นชมคณบดีและทีมท่ีได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างดีเยี่ยม คิดนอกกรอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างดี           

มีผลงานชี้นําสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงคณะฯ ได้ตอบโจทย์ SDGs เป้าหมายที่ ๓ Good Health and Well-Being ได้
อย่างชัดเจน 

๒. การสร้างระบบความมั่นคงด้านสุขภาพ เช่น ด้านความปลอดภัยของอาหาร เสนอสร้างองค์ความรู้และวิธีการเลือกซื้ออาหารท่ีปลอดภัย 
   ให้กับประชาชน ด้านเครื่องมือแพทย์ เสนอสร้างมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินเคร่ืองมือแพทย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ 
   ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคณะฯ และเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียน 
๓. เสนอให้มีแนวทางการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ (EQAS) ที่เหมาะสมกับบริบทของคนไทย และสามารถกําหนดเป็นนโยบายของ 
   ประเทศต่อไป 
๔. เสนอให้คณะฯ นําองค์ความรู้ที่มี จัดทําเป็น VDO Clip เผยแพร่สู่สาธารณะ 
๕. เมื่อเทียบเคียงผลงานวิจัยในระดับประเทศ คณะฯ อยู่ในระดับแนวหน้า เสนอให้เทียบเคียงผลงานวิจัยในต่างประเทศด้วย  
๖. มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ ในทุกด้าน  

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) คร้ังที่ ๒๒/๒๕๖๔  

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี ๒๕๖๔  
พันธกิจ    ๑) จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ ๒) สร้างการยอมรับการ
เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนําด้านการศึกษา การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม จัดบริการวิชาการบนพ้ืนฐานระบบธรรมาภิบาล เพ่ือสุข
ภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑ (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  การพัฒนาศูนย์วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓           
๒.   การพัฒนา “Health Literate Faculty” พญาไท ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and   
 Healthy District” เพ่ือเป็น Inter Professional Education           

๓.  การพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้าน Implementation Sciences เพ่ือพัฒนางาน Megacity Health and   
 Global Health เพ่ือการอบรมและปฏิบัติการจริง ป ี๒๕๖๓           

๔.  การจัดบริการวิชาการสร้างสุขภาพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มพระสงฆ์ เป้าหมาย เปิดศูนย์อย่างเป็น      
 ทางการเดือน กุมภาพันธ ์๒๕๖๓           

๕.  การเพิ่มจํานวนนวัตกรและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย  
  เพิ่มร้อยละ ๑๐          

๖. การพัฒนานักศึกษา MUHIDEF (Health Literacy, English) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐           
 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑.  การพัฒนา Flexi Education หลักสูตร MD MPH ออนไลน์ (ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 
๒.  การพัฒนาศูนย์บริหารจัดการสร้างสุขภาพและควบคุมโรคในชุมชนเขตพญาไท ราชเทวี ร่วมกับย่านนวัตกรรมโยธี (เดือน พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) 
๓.  การพัฒนาโครงร่างวิจัยท่ีเป็น Frontier and Digital Public Health (เดือน พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) 
๔.  การพัฒนาต่อยอดศูนย์วิจัยสูงเนินฯ  Health Literate and Healthy District สู่การเป็น Balancing Public Health (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
๕.  การพัฒนาศูนย์วิจัยฝึกอบรมนานาชาติทีค่ณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้าน Megacity Health and Global Health (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
๖.  การเพ่ิมรายได้ด้วยการจัดบริการวิชาการสร้างสุขภาพแรงงานนอกระบบ และกลุ่มพระสงฆ์ (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
๗.  การเพ่ิมจํานวนนวัตกรและนวัตกรรม ด้านสาธารณสุข และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ิมร้อยละ ๑๐ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
๘.  การพัฒนานักศึกษาให้ได้คุณภาพเพ่ือเปน็บัณฑิตพร้อมใช้ และผ่าน MUHIDEF (Health Literacy, English) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑.  การระบาดของโควิด การแก้ไขปัญหา (๑) การปรับสู่รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมใหม่ เป็นแบบออนไลน์ (๒) ส่งอาจารย์เข้าอบรมในหลักสูตร

ที่มหาวิทยาลัย Macquarie มาอบรมให้อาจารย์ และจะขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยี 
๒.  บุคลากรสายวิชาการ เปล่ียนรุ่น และเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาขาดประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา ขอการสนับสนุนอาจารย์ต่างชาติที่เป็น Global Talent 
๓.  การทํางานร่วมกับภาคเอกชน เพ่ิมจํานวนวิจัย เพ่ือเพ่ิมจํานวนนวัตกรรม แต่ติดขัดในข้อสัญญา/MOU การแก้ไขปัญหา (๑) ชวนภาคเอกชนมาร่วม 
 สร้างผลิตภัณฑ์ (๒) พัฒนานักวิจัย/อาจารย์ให้เข้าใจเรื่องส่ิงประดิษฐ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกระบวนการสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
๔.  การใช้ภาพ หรือสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์เพ่ือสร้างกระแสในสังคม เน้นอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยังเป็น 
 ปัญหาในการพิจารณาอนุญาตจากมหาวิทยาลัย การแก้ไขปัญหา เสนอขอให้มหาวิทยาลัยจัดทําหลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และรวดเร็ว 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑.  ชื่นชมแนวทางการดําเนินงานท้ังในระดับพ้ืนท่ีและการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ จากสถานการณ์ COVID-19 คณะฯ ได้จัดทํา
 โครงการท่ีชี้นําสังคมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านสาธารณสุขในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
๒. เสนอคณะฯ จัดทํา Clip Video เพ่ือเพ่ือเผยแพร่ สร้างความรอบรู้สุขภาพ(health literacy)ในการกักตัวท่ีบ้านเพ่ือป้องกันการระบาดของ COVID-19 
๓.  ชื่นชมการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา  
๔.  มหาวิทยาลัย สนับสนุนคณะฯ ในการทํางานกับชุมชน การทํางานเชิงพ้ืนท่ี Area Based Approach และการพัฒนาต่อยอดศูนย์วิจัยสูงเนินฯ 
๕.  คณะฯ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ได้แก่ เป้าหมายท่ี ๙ Industry innovation and infrastructure  เป้าหมายที่ ๑๑ 

Sustainable cities and communities เป้าหมายท่ี ๑๒ Responsible consumption and production และเป้าหมายท่ี ๑๓ Climate action 
๖. เสนอการสร้าง Model สร้างเสริมสุขภาพท่ีมีความชัดเจนโดยใช้รูปแบบ ชุมชน Knowledge Management และ Digital โดยร่วมมือกับ
 ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีความโดดเด่นและแตกต่างในด้านสาธารณสุขศาสตร์ และช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๒๓/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที ่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕- ๑๑.๑๕ น 

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 
 
วิสัยทัศน์  สถาบันชั้นน าระดับนานาชาติในการศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ ๑) มุ่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเลิศและชี้น าทางนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs  
๒) ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาบนพื้นฐานการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาก าลังคนของประเทศที่มีทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม  
๓) มุ่งมั่นบริการวิชาการที่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญ ทางการวิจัยและการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่าง
มีมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่ม ๔) ยกระดับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติด้านการวิจัย 
การศึกษา และบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ๕) ส่งเสริมการปรับตัวทางดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อยกระดับการท างานและบริหารองค์กร 
๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพ่ิมเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. RILCA R&D Sandbox โครงการ Sandbox My Q-My H ควบคู่ MU Talents & RILCA Talents 
๒. เครือข่ายการวิจัยและการศึกษาแบบครบวงจรในลักษณะ Strategic partner ทั้งการวิจัยร่วมและการพัฒนาหลักสูตร Double Degree (หลักสูตร

นานาชาติ) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อมุ่งยกระดับ Subject ranking ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
๓. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในมิติภาษา วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการ

ท างานวิจัยที่มีการต่อยอด สร้างนวัตกรรม สร้างผลกระทบต่อสังคมและการชี้น าทางนโยบาย รวมทั้งการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และการศึกษา
ตลอดชีวิตทั้งในและนอกดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

๔. RILCA Smart Language and Cultural Diversity on Digital Platform 
๕. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม-พหภุาษาภายใต้แนวคิด MU Cultural Quarter 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การแก้ไขปัญหา วางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รักษาบุคลากรทีม่ีทีศ่ักยภาพสูงไว้กับองค์กร 
๒. บุคลากรวิจัย/เงินทุนวิจัย การแก้ไขปัญหา สร้าง strategic partner ด้านการวิจัย สร้างระบบ IDP และ mentor/ขับเคลื่อนการตั้งกลุ่มวิจัย 
๓. ความยั่งยืนทางการเงิน การแก้ไขปัญหา ลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่ม เช่น เพิ่มรายรับจากผลผลิตทรัพย์สินทางปัญญา และรับจ้างวิจัย  
๔. การปรับตัวทางดิจิทัล (digital transformation) การแก้ไขปัญหา จัดหา infrastructure facilities server และ software ที่เหมาะสม พัฒนาทักษะทางดิจิทัล

รายบุคคล IDP ปรับการท าวิจัยโดยใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้าง/ปรับหลักสูตรให้เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมดิจิทัลในมิติภาษาและวัฒนธรรม 
๕. ภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) การแก้ไขปัญหา สื่อสารให้บุคลากรและบุคคลภายนอกเข้าใจบทบาทหน้าที่ จุดเด่น ผลงาน และความเชี่ยวชาญของสถาบันฯ  
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชมสถาบันฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานเป็นอย่างดี มีผลงานหลากหลายเกินเป้าที่ก าหนดและสอดคล้องกับ SDGs ทั้งนี้ เสนอเพิ่มการด าเนินงานให้

ครอบคลุมมิติของ SDGs ยิ่งขึ้น เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. สร้างงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับประเทศ เพื่อการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนในด้านภาษาและวัฒนธรรม 
๓. เสนอเป็นศูนย์กลางการรวบรวมภาษาชาติพันธุ ์เพื่อมิใหภ้าษาชาติพันธุ์สูญหายไป และยังสามารถน ามาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในภูมิภาคได้ 
๔. เสนอการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรม รับรองคุณภาพด้านภาษา (MU-Thai test) ให้เป็นสากลมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่น เป็นศูนย์

รับรองคุณภาพด้านภาษาพม่า ลาว และจีน เป็นต้น 
๕. ภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติ สถาบันฯ ควรวางแนวทางการให้องค์ความรู้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสืบทอดการใช้ภาษาไทย 

ได้อย่างถูกต้อง และเสนอการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาต่างชาติ 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. จัดท าระบบสารสนเทศอัจฉริยะด้านภาษาและวัฒนธรรม      /     / 
๒. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้วยการวิจัยพัฒนาระบบการศึกษาและนวัตกรรมในพื้นที่พิเศษ 
(พหุชาติพันธุ์-พหุวัฒนธรรม) แถบชายแดนไทย-พม่า และขยายให้ครอบคลุมชายแดนทั่วประเทศ 

    /    /  

๓. ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยเปิดศูนย์อบรมทางภาษาและวัฒนธรรมและการศึกษาแบบครบวงจร               
(จัดการอบรมภาษาและวัฒนธรรม รับรองคุณภาพด้านภาษา (MU-Thai test) และสร้างผู้ประกอบการด้านภาษาฯ) 

  /     /   

๔. สร้างความเข้มแข็งทางเศรฐกิจและแข่งขันได้ โดยวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรองและภูมิภาค                    
(จีน อินเดีย และอาเซียน) ด้วยต้นทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

   /     /  

๕. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้วยวัฒนธรรม ด้วยโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวไทยผ่าน
ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการผู้สูงอาย ุ(กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ) 

    /     / 
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วิสัยทัศน์  สถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลําดับท่ี ๑ ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และลําดับท่ี ๑ ใน ๓ ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ 
พันธกิจ    สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการท่ีส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑ 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง  
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล    /     /  
๒. พัฒนาวารสาร EnNRJ ในฐานข้อมูลสากล Scopus Quartile ๓ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Science Citation 
Index Expand (SCIE) ซ่ึงอยู่ใน Web of Science Core Collection (2019-2020) 

  /     /   

๓. พัฒนาศักยภาพของศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
เพ่ือการจัดการลุ่มนํ้าอย่างบูรณาการในพื้นท่ีภาคเหนือ ณ จังหวัดลําปาง โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชิงพื้นท่ี  

  /     /   

๔. การรับรองมาตรฐานสากลในการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025  
ในส่วนของโลหะหนัก 

  /     /   

 

๒. เป้าหมายท่ีท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า  
 

๑. หลักสูตรปริญญาตรีได้รับการรับรอง ASEAN AUN-QA อย่างน้อย ๑ หลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัยในรูปแบบ MAP-C ให้บุคคลท่ัวไป
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ และพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในทางส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ร่วมกับ GISTDA  

๒. พัฒนาและขับเคล่ือนกลุ่มวิจัย งานวิจัยท่ีตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศ และเพ่ิมจํานวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ
๓. พัฒนาวารสาร EnNRJ ในฐานข้อมูลสากล Scopus Quartile ๓ เพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล SCIE ใน ISI Web of Science และขอการรับรองห้องปฏิบัติการ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จํานวน ๒ พารามิเตอร์ (ตะกั่ว และแมงกานีส) รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐาน ESPReL ครบท้ัง ๑๐ ห้องปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการจัดการลุ่มน้ําอย่างบูรณาการในพื้นท่ีภาคเหนือ จ.ลําปาง  

๔. ติดต้ังสถานีถาวรในการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และติดต้ังและพัฒนาเครือข่ายระบบนําทางด้วย
ดาวเทียม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพ่ือการประยุกต์ใช้ด้านธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายท่ีผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

๑. จํานวนนักศึกษาลดลง โดยเฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย มีการสนับสนุนทุนวิจัย และให้สิทธิ
พิเศษในการศึกษาต่อแก่บุคลากรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ และขอรับการสนับสนุนตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์  

๒. ระบบการเรียนการสอนแบบปรับเปลี่ยนท้ังแบบ On-Site, On-line และ On-Demand การแก้ไขปัญหา ประสานความร่วมมือด้านเทคนิค          
นําอุปกรณ์และสื่อต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีมาประยุกต์ใช้ และขอรับการสนับสนุนนักเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  

๓. นักศึกษาปริญญาตรีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได้น้อย การแก้ไขปัญหา จัดสรรงบประมาณฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับ
นักศึกษา และขอการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการพัฒนาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  

๔. TCI ยุติโครงการนําร่องในการเสนอวารสาร EnNRJ เข้าสู่ฐาน Web of Science การแก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 
๕. รถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีการติดตามคุณภาพอากาศ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปตรวจวัดในพ้ืนท่ีอ่ืนได้ การแก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการการติดต้ังสถานีถาวร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
๖. ข้อจํากัดด้านงบประมาณในการดําเนินงานของศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการจัดการลุ่มน้ํา

อย่างบูรณาการในพ้ืนท่ีภาคเหนือ จ.ลําปาง การแก้ไขปัญหา ปรับรูปแบบการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีศูนย์การศึกษาฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอ
ความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
 

๑. ชื่นชมคณะฯ ท่ีนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาสู่การปฏิบัติ และมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานทุกด้าน  
เช่น World Ranking, International Environmental Standard รวมท้ังมีความร่วมมือท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

๒. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างย่ังยืน คณะฯ ควรกําหนดแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 
SDGs ให้ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

๓. เสนอหลักสูตรระยะสั้น ท่ีผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตเพ่ือต่อยอดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนได้ และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการจบ
หลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนวัยทํางาน และเสนอการจัดทําหลักสูตรร่วมระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  

๔. เสนอให้คณะฯ นําองค์ความรู้ท่ีมี จัดทําเป็น VDO Clip เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
๕. ขยายและสร้างความร่วมมืองานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา

ของสังคม นําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ    
๖. เสนอเพิ่ม Digital Skill ผนวกเข้ากับความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีคณะฯ มี เพ่ือสร้าง Startup ด้านสิ่งแวดล้อม 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) คร้ังที่ ๒๕/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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วิสัยทัศน ์ มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิจยัช้ันนําระดับโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน “To be the World Class Tropical Medicine Research Institute” 
พันธกิจ    นําองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ด้านการวิจัย การศึกษาและการบริการสุขภาพ ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน  
    “To Strive for Excellence in Research, Education and Health Services in Tropical Medicine”. 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการท่ีส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑.  เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ ๓ หรือ BSL3 ท่ีมีเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูง           
๒.  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศกึษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Training course) 
เต็มรูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน เพ่ิมอีก ๒ หลักสูตร           

๓.  ระบบ Smart Hospital นําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดบริการประชาชน ท้ังด้านความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย           

๔.  เป็นศูนย์กลางรองรับการเป็น EC Secretariat ของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี  
(Yo-thi Medical Innovation District: YMID)          

๕.  ปรับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเท่ียว ให้สามารถรับแพทย์ชาวต่างชาติมาศึกษาให้หลักสูตรแพทย์ประจําบ้านฯ ดังกล่าวได้           

 

๒.  เป้าหมายท่ีท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑.  ปี ๒๕๖๔ วางระบบ เตรียมความพร้อม และปี ๒๕๖๕ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัยระดับ ๓ หรือ BSL3 ท่ีมีเทคโนโลยี 

ความปลอดภัยระดับสูง ให้บริการท้ังบุคลากรภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ  
๒.  พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน เพ่ิมอีก ๒ หลักสูตร 
๓.  เพ่ิมจํานวนบุคลากรสายวิชาการเสนอขอทุนต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนปีละ ๑๐% ต่อปี เช่น ทุน NIH, Wellcome Trust, EU, etc. 
๔.  จัดต้ังศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคเขตร้อน (IDCTM) 
๕.  ศูนย์วิชาการและวิจัยด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวของประเทศไทย 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายท่ีผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้การเดินทางของนักศึกษาท้ังเข้าและออก ทําไม่ได้ในบางหลักสูตรอาจมีปัญหา 
๒. ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี ๒๕๖๓ อาจารย์ต่างคณะฯ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก         

หรือกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้กับนักศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
๓. คณะฯ ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงไม่ได้เข้าร่วมเม่ือมีการประชุมนโยบายด้านการศึกษาท่ีมีการเรียกประชุมถ่ายทอดนโยบาย จึงไม่ได้รับ

ข่าวสารหรือมีส่วนร่วม อาจทําให้ขาดโอกาสในบางเรื่องท่ีเกี่ยวพันถึงนักศึกษา ระดับหลังปริญญา 
๔. ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหน่งสายวิชาการประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัย แต่ปัจจุบันยังมีความแตกต่างระหว่างอาจารย์และ

นักวิจัยในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการ และการต่ออายุราชการ 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมคณะฯ ในทุกพันธกิจท่ีดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ เป็นต้นแบบให้กับส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างดีเย่ียม มีผลงานวิจัยจํานวนมากและ 
ตอบโจทย์สังคม สามารถช่วยประเทศชาติในยามวิกฤตจากสถานการณ์ COVID-19 และมีการดําเนินงานที่สอดรับกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)  
๒. เสนอเพิ่มเติมการจัดทํา Clip เพ่ือเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นต่อสังคม และเพ่ือประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคณะฯ 
๓. คณะฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ท่ีมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทําให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ขอให้คณะฯ 
ส่งต่อวัฒนธรรมความเป็นเลิศ เพ่ือสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง 
๔. เสนอแนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน Telemedicine ระหว่างโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนกับโรงพยาบาลระดับท้องถิ่น เพ่ือต่อยอด 
การนําระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  
๕. Post COVID-19 เสนอขยายบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ออกนอกสถานท่ี เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
๖ . ชื่นชมการจัดต้ังศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เ พ่ือตรวจวินิจฉัยโรคเขตร้อน (IDCTM) ซ่ึงจะผลิตงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์  
เสนอการต้ังโจทย์วิจัยจากความต้องการของผู้ใช้งาน (Market-in) และการพยากรณ์การอุบัติของโรค เพ่ือสามารถดําเนินการในเชิงรุกมากข้ึน 
๗. มหาวิทยาลัยทํางานใกล้ชิดกับคณะฯ และพร้อมสนับสนุนการดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และกฎระเบียบ 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๒๖/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 
 
วิสัยทัศน์  เป็นผู้น ำกำรศึกษำและวิชำกำรแบบบูรณำกำรบนฐำนทรัพยำกรในภูมิภำคตะวันตกของอำเซียน 
พันธกิจ ๑) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณำกำรที่สำมำรถประยุกต์ในกำรแก้ปัญหำ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ มุ่งสู่ควำมเป็นสำกล และอยู่บนพื้นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ๒) สร้ำงงำนวิจัยและองค์ควำมรู้แบบบูรณำกำรบนฐำน
ทรัพยำกร ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำศักยภำพในภูมิภำคตะวันตกของอำเซียนทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ ๓) ให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
แบบบูรณำกำรที่สำมำรถแก้ปัญหำและพัฒนำชุมชนท้องถิ่น และประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน 
๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพ่ิมเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ห้องปฏิบัติกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ESPReL ของมหำวิทยำลัย ๑๐๐% มีกำรรับรองในรูปแบบ Peer evaluation ของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

เพิ่มข้ึน มีหลักสูตรระดับปริญญำโทหรือเอก เพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวน ๓ หลักสูตร และมีหลักสูตร Non-degree Programs 
๒. จัดตั้งกลุ่มวิจัย Research Cluster หรือ Mini – Research Cluster เพิ่มข้ึนเป็น ๒ กลุ่ม 
๓. มีกำรประเมิน Cost-effectiveness ด้ำนกำรจัดฝึกอบรมและกำรรับตรวจวิเครำะห์ 
๔. พัฒนำวิทยำเขตกำญจนบุรีให้เป็น ECO and Smart for Next Generation Campus ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐  
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. จ ำนวนอำจำรย์มีไม่เพียงพอในบำงสำขำวิชำ การแก้ไขปัญหา จัดท ำแผนวิเครำะห์อัตรำและแผนพัฒนำบุคลำกรระยะยำว 
๒. ไม่มีโครงกำรวิจัยขนำดใหญ่ เนื่องจำกนักวิจัยส่วนใหญ่ยังเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่/รุ่นกลำง สัดส่วนอำจำรย์ที่ท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่องน้อยเมื่อเทียบกับจ ำนวน

อำจำรย์ทั้งหมด การแก้ไขปัญหา สนับสนุนควำมร่วมมือส ำหรับนักวิจัยร่วมต่ำงคณะ ต่ำงสถำบัน หรือต่ำงชำติ 
๓. ไม่สำมำรถจัดฝึกอบรมได้ครอบคลุมตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งหมด เนื่องจำกจ ำนวนบุคลำกร/ผู้เชี่ยวชำญไม่เพียงพอ  การแก้ไขปัญหา บริหำร

เงินทุนให้มีประสิทธิภำพ จัดจ้ำงบุคลำกรมำด ำเนินงำนเพิ่มเติม รวมท้ังน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรด ำเนินกำร 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. ชื่นชมผู้น ำและทีมงำนที่ร่วมด ำเนินงำนและผลักดันให้เกิดผลงำนที่โดดเด่นมำกมำย สร้ำงควำมภูมิใจให้กับมหำวิทยำลัยและจังหวัดกำญจนบุรี 
๒. วิทยำเขตฯ สำมำรถดึงทุกภำคส่วนเข้ำร่วมด ำเนินกำรได้อย่ำงดีทั้งส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย หน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นตัวอย่ำงในด้ำน

กำรบูรณำกำรให้กับส่วนงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงดียิ่ง 
๓. วิทยำเขตฯ มีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับ SDGs ในแต่ละด้ำนอย่ำงชัดเจนเห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่น ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีองค์ควำมรู้              

ในด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่ และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้เผยแพรใ่ห้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  
๔. จังหวัดกำญจนบุรีมีทรัพยำกรจ ำนวนมำก เสนอพัฒนำวิทยำเขตฯ โดยน ำทรัพยำกรที่มีในพื้นที่มำพัฒนำเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG Model เช่น  

สร้ำงวิทยำเขตให้เป็น “Sai Yok Velley” และเสนอกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษำในพื้นที ่
๕. เสนอให้วิทยำเขตฯ เป็นต้นแบบกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ (Role Model) ให้ส่วนงำนในมหำวิทยำลัย เนื่องจำกมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี             

สำมำรถยึดโยงกระบวนกำรท ำงำนเข้ำกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงดี และมหำวิทยำลัยพร้อมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน           
ของวิทยำเขตฯ ในทุกด้ำน 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรหัส ๖๓ เป็นต้นไป มีคุณสมบัติเป็น Global Citizen ตำม Mahidol HIDEF ร้อยละ ๑๐๐     /   /   
๒. ส่งเสริมและพัฒนำผลงำนวิจัยสู่ระดับสำกล โดยมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ใน Q1 เทียบกับผลงำนวิจัย              
ที่ตีพิมพ์ทั้งหมดในแต่ละปี ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และคณำจำรย์/นักวิจัย ได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร
ระดับชำติ/นำนำชำติ อย่ำงน้อย ๑ คน 

   /    /   

๓. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจัยกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศมำกขึ้น : Kyoto 
University, Myanmar, Russia และเพิ่มจ ำนวน Inbound และ Outbound 

   /     /  

๔. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนในประเทศ เช่น จัดตั้งศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร     
สอวน. วิชำวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ ประจ ำภำคกลำงตอนล่ำง ๑ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม และจัดตั้งศูนย์ GLOBE เป็นต้น 

   /     /  

๕. พัฒนำ ECO & Smart Campus ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำมันโดยกำรใช้พลังงำนทำงเลือกและ
เน้นกำรน ำ IoT, QR Code, RFID, AR/VR มำใช ้

   /    /   
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วิสัยทัศน ์  เป็นผู้นําด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อยา่งบูรณาการ เพ่ือความเปน็อยูท่ีด่ีของมนุษยชาต ิ
พันธกิจ     สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสังคม 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการท่ีส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งท่ี ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. สร้างหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรที่มีทักษะการวิจัย เป็นท่ียอมรับ  
ในสากล/มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ           

๒. สนับสนุนนักวิจัย คณาจารย์ ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการ และผลิตผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ในการแก้ปญัหาของสงัคม จํานวน ๒ เรื่อง ภายในปี ๒๕๖๔ 

          

๓. Digital Transformation บริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงและความท้าทายทุกด้าน และสร้างศักยภาพในการเติบโต 

          

๔. ตั้งศูนย์ MUSC solutions เพื่อสร้างความร่วมมือในงานวิจัยกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม จํานวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม ภายในป ี๒๕๖๔           

๕. จัดทําผังแม่บทและปรับปรุงด้านการจัดการกายภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ 
และได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในป ี๒๕๖๕ 

          
 

๒.  เป้าหมายท่ีท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. มุ่งหมายเป็นอันดับหนึ่งด้านวิจัยวิทย์ของประเทศ เพ่ือชี้นําสังคม รวมถึงสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ  
๒. มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างการศึกษา One Mahidol Science Education ท้ังนักศึกษาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พัฒนาหลักสูตรผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และหลักสูตรยืดหยุ่นระดับปริญญาตรี โดยมีระบบการสอบ AI-based aptitude test  
๓. การสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะและใช้ความรู้เพ่ือประโยชน์สังคม เพ่ิมรายได้จากนวัตกรรม การบริการวิชาการ  
๔. Digital Transformation สู่องค์กรท่ีบริหารจัดการโดยข้อมูลท้ังการศึกษา วิจัยและการดําเนินการ มุ่งจะได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๕ และมีการบริหารจัดการแบบ SDGs-oriented operations  
๕. นํา Digital Technology มาใช้เพ่ือการศึกษาแบบ hybrid พัฒนาระบบการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๖. Mahidol Downtown Campus เป็นพ้ืนท่ีรวมนวัตกรรมและวิทยาการของคณะวิทยาศาสตร์และพันธมิตร 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายท่ีผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. จากสถานการณ์การโรคระบาดโควิด-19 คณะฯ ปรับตัวกับการเรียนการสอนออนไลน์ และอนาคตการเรียนการสอนจะเป็นแบบ hybrid 
ผสมผสาน ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน ผ่าน Digital Media Technology Laboratory สนับสนุนการศึกษา/วิจัยทุกระดับ  
๒. โครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ท่ีไม่เป็นไปตามแผน การแก้ไขปัญหา สร้างประสบการเรียนรู้ผ่าน One Mahidol Science ด้วยคณาจารย์          
ปรีคลินิกกว่า 100 คน โดยจะมีการจัดสรรพ้ืนท่ี กิจกรรม สร้างประสบการณ์ ร่วมกับศูนย์การแพทย์พันธมิตรอย่างใกล้ชิด  
๓. การจัดสรรทุนวิจัยของภาครัฐท่ีเปลี่ยนไป การแก้ไขปัญหา คณะปรับตัวเป็น platform/cluster ท่ีมุ่งสร้าง research ecosystem และมีหน่วย 
Research data analytics เพ่ือการวิจัยและศึกษา/เสนอนโยบายของภาครัฐ (Science TDRI) พร้อมกับการสร้าง future frontier science ของประเทศ  
๔. โครงการสร้างศรัทธาของสังคมด้านวิทยาศาสตร์ นําความรู้วิทยาศาสตร์ สู่สังคม เพ่ือให้สังคมมีศรัทธาในองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ ท้ังการสื่อสาร
ท่ีหลากหลายในทุกช่องทาง ผ่าน plain language summary รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพตอบโจทย์สังคมและอุตสาหกรรม   
๕. คณะฯ ไม่สามารถจัดการกับงบประมาณค่าบอกรับวารสารวิชาการเกือบ ๒๐ ล้านบาท 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมคณะฯ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยความร่วมมือของทุกคนในคณะฯ ทําให้เห็นถึงศักยภาพและผลงานท่ีชัดเจน  
๒. เสนอการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และงานวิจัยสู่ประชาชน และขยายความร่วมมือกับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๓. สนับสนุนการเชื่อมโยงโจทย์วิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการและการใช้ประโยชน์ของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
เช่น การผลักดันผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ COVID-19 ท่ีเป็นงานวิจัยของคณะฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น 
๔. เสนอการยกระดับการวางแผนในโครงการท่ีโดดเด่นเพ่ือให้เกิด Impact สูง และผลตอบแทนในระยะยาว เช่น โครงการ Deep Tech Acceleration  
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
๕. การมุ่งไปสู่ทุนวิจัยระดับนานาชาติ โดยดึงอาจารย์นักวิจัยผู้ใหญ่เข้ามาเป็น Mentor ร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือขยายเครือข่ายออกไป  
๖. เสนอการใช้คําสําคัญของคณะฯ “Faster, Higher, Stronger – TOGETHER” เพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จของทุกฝ่ายไปด้วยกัน 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๒๘/๒๕๖๔ 
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วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล สู่การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน To be a pharmaceutical academic 
institution that meets international standard and contributes to the development of sustainable society. 
พันธกิจ   ๑) สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความต้องการของสังคม  
๒) ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ ๓) เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านยา 
สมุนไพร เครื่องสําอาง และอาหารเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ๔) เสริมสร้างและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือดํารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit คร้ังที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. เปิด Joint Unit ร่วมกับ Institute of Aging and Chronic Disease, U. of Liverpool เพ่ือสร้าง
ความเป็นผู้นําการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์การชะลอวัยในระดับภูมิภาค 

          

๒. ขยายผลความร่วมมอืด้านการวิจัยกับภาคเอกชนสู่การนําความรู้ไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์          
๓. ผลักดันให้วารสารของคณะฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล Web of Sciences          
๔. นําหลักสูตรปริญญาตรีเข้าสู่การรับรองท้ังในระดับภูมิภาค (AUNQA) และระดับโลก (Accreditation 

Council of Pharmacy Education – ACPE) เป็นหลักสูตรแรกของไทย 
          

๕. เปิดหลักสูตร PharmD (International) เพ่ือรองรับการขยายตัวของการศึกษานานาชาติในประเทศ
และภูมิภาค ซึ่งจะนําไปสู่ international visibility และความม่ันคงทางการเงินในระยะยาว 

         

๖. เป็นผู้นําทางวิชาการด้านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพยาโดยการทํางานร่วมกับองค์กรระดับโลก 
 (United States Pharmacopoeia – USP) ในโครงการ Promoting Quality Medicine Plus 

          

๗. จัดตั้ง ASEAN PharmNet Secretariat Office เพ่ือความเป็นผู้นําทางเภสัชศาสตร์ในระดับภูมิภาค  
และสร้างงานวิจัยท่ีมี impact ระดับโลกและรวมไปถึงการดึงแหล่งทุนระดับโลกเข้าสู่เครือข่ายและคณะฯ 

          

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ผลงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มข้ึนเป็น ๑.๕ เรื่อง/คน/ปี และมีจํานวนการอ้างอิงเฉลี่ย ๑๐ ครั้ง/เรื่อง  
๒. ผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่ท้องตลาดท้ังโดยตรงและผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่บนความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  
๓. หลักสูตรปริญญาตรีได้รับการรับรองจาก AUNQA และ ACPE เป็นหลักสูตรแรกของไทย 
๔. หลักสูตร PharmD (International) เริ่มดําเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๕. โรงงานยาของคณะเร่ิมเปิดดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
๖. ร่วมกับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพัฒนาแพลตฟอร์มกระบวนการคิดค้นและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Drug Discovery and 
Development Platform) ท่ีครบวงจร เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. ปัญหาการก่อสร้างโรงงานยาท่ีหยุดชะงักลง การแก้ไขปัญหา ขออนุมัติกู้เงินจากมหาวิทยาลัยร่วมกับการหาผู้ร่วมทุนเพ่ือก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ  
๒. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหา ใช้เงินรายได้จ้างบุคลากรเพ่ิมร่วมกับขอจัดสรรตําแหน่งเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย  
๓. ความม่ันคงทางการเงิน การแก้ไขปัญหา เพ่ิมช่องทางการหารายได้ให้มากกว่าท่ีเคยทําในอดีต 
๔.  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมต่อศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงการวิจัยพ้ืนฐานสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ และได้รับความไว้วางใจจากภาคเอกชน
และอุตสาหกรรม เพ่ือการผลักดันเชิงพาณิชย์และนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน ด้วยยาเป็นความมั่นคงและความหวังของประเทศ 
๒. สนับสนุนยกระดับและเพ่ิมมูลค่าของพืชสมุนไพรท่ีสําคัญ เพ่ือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรม  
S-Curve ของประเทศ โดยเสนอคณะฯ วางแผนบริหารการจัดการต้นทุนและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. เสนอระดมทุนและสนับสนุนการเปิดโรงงานยาให้แล้วเสร็จ เพ่ือดําเนินการให้เกิดรายได้ ซ่ึงคณะฯ มีแผนเจรจาร่วมทุนกับภาคเอกชน 
๔. เสนอจัดทําองค์ความรู้และผลิต Clip Video เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในเร่ืองการใช้สมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว  
๕. มหาวิทยาลัยสนับสนุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มกระบวนการคิดค้นและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Drug Discovery and Development 
Platform) ท่ีครบวงจรร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วน เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๒๙/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. 
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วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันชั้นน าในระดับนานาชาติที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ   ๑) ท าวิจัยเชิงทฤษฎี และประยุกต์ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติ และท้องถิ่น  
และน าไปใช้ได้จริง มีมาตรฐานสากล ๒) จัดการศึกษา และฝึกอบรมระดับหลังปริญญา ให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก และ  
มีความผูกพันกับองค์กร ๓) ผลิตและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่สาธารณชน โดยใช้สื่อทุกแขนงอย่าง
ทันสมัยและในเวลาที่เหมาะสม ๔) พัฒนาเครือข่ายเดิมให้เข้มแข็ง และแสวงหาพันธมิตรใหม่ ในระดับประเทศ และระดับสากล ๕) พัฒนา
บุคลากร องค์กร และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในทุกด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
 

๑.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. การวิจัยเชิง Comparative Studies ในพื้นทีภู่มิภาคเอเชียและอืน่ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก           
๒. การวิจัยที่เป็น Social Innovation (สหสาขาวิชาและใช้ประโยชน์เพื่อสังคม)           
๓. ส่งเสริมให้ HAPPINOMETER เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้มากขึ้น           
๔. อย่างน้อย ๑ หลักสูตรได้รับการประเมิน AUN-QA ในระดับมหาวิทยาลัย (๓.๐) และระดับ ASEAN (๔.๐)           
๕. งานวิชาการส าหรับวาระครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาสถาบันฯ (๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔)           
๖. การจัดตั้งศูนย์วิชาการ ASEAN Population and Physical Activity           

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ส่งเสริมการต่อยอดการท างานของ HAPPINOMETER และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ HAPPINOMETER โดยเน้นกิจกรรมแบบออนไลน์/
hybrid และสร้างศักยภาพนักสร้างสุข  
๒. ส่งเสริม TPAK ให้เป็น ASEAN Population and Physical Activity Center และ WHOCC 
๓. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาผ่านการประเมิน AUN-QA 3.0 และ ASEAN 4.0 
๔. พัฒนา Mahidol Migration Center (MMC) เป็นศูนย์วิจัยร่วม (joint research unit) ในระดับนานาชาติ 
๕. ผลักดันให้ Asian Population Association (APA) เป็นภาคีด าเนินงาน (Implementing partner) ของ UNFPA  
๖. พัฒนาความร่วมมือในการจัดท าโครงร่างวิจัยขอแหล่งทุนต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้กาญจนบุรีเป็นพื้นที่ศึกษาและเป็น Social lab  
๗. ผลักดันให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) โดยใช้งานวิจัยของสถาบันฯ เป็นกรอบในการขับเคลื่อน 
 
 

๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. กฏระเบียบตา่งๆ ที่ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน การสร้างความร่วมมือและการมสี่วนร่วมของบุคลากร (staff engagement)  
๒. การขอต าแหน่งทางวิชาการที่ใช้ระยะเวลานาน และใช้เกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจรงิ (not-so-realizable criteria)  
๓. Structurer/mechanism/platform ที่สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์ และระหว่างสาขาอื่น ๆ 
 
 

๔.  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. ชื่นชมผลส าเร็จและผลงานที่ชัดเจน มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ และสถาบันฯ ได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
๒. เสนอการสร้างความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผลงานที่มี Impact สูง  
๓. เสนอการมีบทบาทชี้น าเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้าน Ageing Society เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย  
๔. สนับสนุนสถาบันฯ ในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น  
๕. สนับสนุน HAPPINOMETER ที่ได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร และเสนอให้น าไปใช้เพื่อสร้างเสริมความสุขให้บุคลากรในสถานพยาบาล 
๖. เสนอการน า AI และการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนในการเก็บข้อมูลการวิจัย ซึ่งปัจจุบันสถาบันวิจัยประชากรและสังคม                    
ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตรด์ าเนินการแล้ว 
๗.  มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนและอ านวยความสะดวกกับสถาบันฯ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จระดับสูงตามเป้าหมาย ทั้งด้านกฎระเบียบต่าง ๆ 
และการขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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วิสัยทัศน์  มีบทบาทน าด้านวิชาการและปัญญาปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างสันติภาพ 
พันธกิจ    ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และร่วมขับเคลื่อนกับประชาคมเพื่อการแปลงเปลี่ยนไปสู่สังคมสันติธรรม 
 

๑. ผลส ำเร็จที่เป็นที่ภำคภูมิใจในระยะเวลำ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ  
๑.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตผู้น าการท างานเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติ
วิธีทั้งในประเทศและทวีปเอเชีย เป็นผู้ประสานงานหลักสูตร MA in Human Rights and Democratization ภายใต้ Global Campus of 
Human Rights ในระดับภูมิภาค Asia-Pacific  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา  
๒.   คณาจารย์ได้รับทุนโครงการวิจัยจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและผลักดันนโยบายส าคัญของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการสันติภาพ  และการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง มีนวัตกรรมที่จดแจ้งลิขสิทธ์ิเป็นสื่อการสอน
เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์  
๓. มีบทบาทส าคัญในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชา
สังคม  ได้แก่ การส่งเสริมการรวมตัวของชาวพุทธ และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและพรรคการเมืองในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
๔. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์ และเดนมาร์คให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับคณาจารย์และผู้สอน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในภูมิภาค ASEAN  โดยมีการขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา 
๕. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส านักเลขาฯ ของเครือข่ายต่างๆ ในระดับภูมิภาค คือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน (ASEAN 
University Network-Human Rights Education: AUN-HRE) ; โครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast 
Asia (SHAPE-SEA) และโครงการศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Religions for Peace, Interreligious Council of Thailand) 
 

๒. เป้ำหมำยและแผนด ำเนินกำรปีงบประมำณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒) 
๑.  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ outcome-based education ในระดับบัณฑิตศึกษา และมุ่ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในวงกว้าง โดยมีแผนปรับปรุงวิชาเลือกระดับปริญญาตรีให้บรรจุอยู่ในหลักสูตร MUGE ของมหาวิทยาลัย  
๒.  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก ่เป้าหมายที่ ๔, ๕, ๑๐ และ ๑๖ 
๓.  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรทางการศึกษาชาวเมียนมาร์ด้านสิทธิมนุษยชนและ                  
สันติศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
 

๓. อุปสรรคและกำรแก้ไขปัญหำ 
๑. บุคลากรชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระเบียบปฏิบัติ สวัสดิการ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดท าเป็นภาษาไทย และไม่สามารถมีส่วนร่วม         
ในงานบริหารโดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ ท าให้อาจารย์ชาวไทยต้องรับหน้าที่งานบริหารเป็นหลักและต้องคอยสนับสนุนการแปลภาษา                               
การแก้ไขปัญหา  เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท ากระบวนการท างานต่างๆ เป็นสองภาษา 
๒. ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการบริหารหลักสูตรและบริการแก่นักศึกษา (โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-๑๙) บางอย่างไม่      
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เช่น การใช้กล้องมอนิเตอร์นักศึกษาขณะสอบจากสถานที่พัก และการมีระเบียบให้ประธานหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อ                    
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปัญหา ขอให้ทบทวนแนวปฏิบัติ  
๓. ก าลังคนและความพร้อมของบุคลากรในระบบปฏิบัติการหลักมีจ ากัด เมื่อเทียบกับภาระ/พันธกิจของหน่วยงานโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสถานะจาก                 
โครงการจัดตั้งฯ  เป็นสถาบัน การแก้ไขปัญหา ขอสนับสนุนด้านก าลังคนและการพัฒนา                        
 ๔. งบประมาณส าหรับงานส่งเสริมพันธกิจสังคมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกที่ประชุม 
๑. ชื่นชมโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เป็นหน่วยงานขนาดเล็กทีม่ีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาอย่างเต็มที่ 
สามารถท างานขนาดใหญ่ได้ดี มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ รวมทั้งมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs และ                  
เสนอเพิ่มการด าเนินงานให้ครอบคลุมมิติของ SDGs ยิ่งขึ้น 
๒. บูรณาการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น Health Science/Science and Technology เนื่องจาก
เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกวิชาชีพควรมี รวมทั้งควรหาคู่ความร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างผลงาน/นโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
ต่อสังคมและประเทศชาติ  
๓. เผยแพร่งานวิชาการและน าผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดท าเป็น VDO clip เผยแพร่สู่สาธารณะ 
๔. เสนอให้น าเทคโนโลย ี/ AI มาช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น จังหวัดชายแดนใต ้
๕. มหาวิทยาลยัพร้อมสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานในทุกด้านของโครงการจดัตั้งสถาบันฯ รวมถึงการก้าวสูเ่ป้าหมายในการเป็นสว่นงานต่อไป 

สรุปภำพรวมนำยกสภำมหำวิทยำลยัและคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงำน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔  

วันที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น. 
กำรประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบ Zoom Cloud Meetings 

หน้า 31



 
 
 
 
วิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นน าในระดับสากล 
พันธกิจ   เป็นองค์กรชั้นน าของประเทศที่ด าเนินการศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการ 
             ของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า 
 

๑.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. หลักสตูรได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน AUN-QA : ๑ หลักสตูรในระดับปรญิญาตรี คอื หลักสตูร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี ๒๕๖๓ และพฒันาหลักสูตรเพื่อใหไ้ด้รับการรบัรองมาตรฐาน AUN-
QA ในระดับหลงัปรญิญาอย่างน้อยหนึ่งหลักสตูร และหลักสูตร ท.บ.นานาชาติ รวมถึงการพฒันา
ต่อเนื่องให้ได้รับ International Standard และพัฒนาทุกหลักสตูรให้ได้รับมาตรฐาน AUN-QA 

          

๒. มุ่งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการรบัรองมาตรฐาน Thailand Quality Class (TQC) และ HA ขั้นที่ ๓ 
ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
และสร้างมาตรฐานการบริการทางทันตกรรมระดับชาต ิ

          

๓. Online Courses ร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากและสุขภาพผู้สูงอายุ 

          

๔. ร่วมมือด้านการท างานวิจัยกับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ           

๕ .WHO CC (Center for Continuing Education and Research) : Minamata Convention; 
Prevention of Oral Disease 

          

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. หลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AUN-QA จ านวน ๔ หลักสูตร 
๒. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ๒ โรงพยาบาลและสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการให้บริการทางทันตกรรม และ digital healthcare 
๓. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ภายในปี ๒๕๖๖ 
๔. Double degree หลักสูตรปริญญาตรี ทบ. + ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (+ปริญญาโท CMMU) 
๕. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
๖. เสริมพลังเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ 
๗. Smart Dental Hospital  
๘. จัดหารถทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อการบริการทางทันตกรรมที่เข้าถึงประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. สถานการณก์ารระบาดโรค COVID 19 สง่ผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การวจิัย การบริการ รายรับรายจา่ย การขอการประเมิน HA 
๒. การแยกงานสารสนเทศของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรกับศูนยก์ารแพทย์กาญจนาภิเษก 

๔.  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. ชื่นชมผลงานที่ชัดเจนทั้งมาตรฐานสากลของหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทันตกรรม Smart Dental Hospital  
๒. สนับสนุนให้คณะฯ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมได้รับทราบมากขึ้น เช่น การจัดท า Clip VDO 
๓. เสนอปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาในด้านเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
๔. เสนอส่งเสริมการวิจัยสหวิทยาการ นวัตกรรมทันตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และเพิ่มจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และขยายสู่ประโยชน์       

เชิงพาณิชย์ยิ่งขึ้น เช่น การท ายาสีฟันผสมสมุนไพร เป็นต้น  
๕. ด้านการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เสนอการบูรณาการระหว่างส่วนงาน เช่น คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบัน

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นต้น  
๖. มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนด้านสารสนเทศ เพื่อการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา) 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
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วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นน ำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำชนบทแบบบูรณำกำรในแถบ

ลุ่มแม่น ้ำโขงตอนล่ำง 
พันธกิจ   สร้ำงและพัฒนำหลักสูตรให้มีมำตรฐำนสำกลเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภำพผลิตงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำตำมบริบทพื้นที่บริกำรวิชำกำร 
  ที่สอดคล้องควำมต้องกำรของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อควำมเป็นสุขของสังคม 
 

๑.  ผลส ำเร็จที่เป็นที่ภำคภูมิใจของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญในระยะเวลำ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ 
๑. ได้รับกำรไว้วำงใจจำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดอ ำนำจเจริญ (AIC :Agritech and 
Innovation Center) เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร”  
๒. กำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในพื้นที่ และมีนวัตกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนวิจัย
ของนักศึกษำในเวทีประชุมวิชำกำรทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต ควำมร่วมมือระหว่ำงวิทยำลัยวิทยำศำสตร์สุขภำพสะหวันเขตต่อเนื่อง ๓ ปี 
ได้รับรำงวัลในงำนมหกรรมคุณภำพมหำวิทยำลัยมหิดล และได้รับรำงวัลกำรสอนออนไลน์ ประจ ำปี ๒๕๖๓  
๓. พัฒนำคุณภำพงำนวิจัยให้ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับสำกล ในปี ๒๕๖๓ ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรคุณภำพระดับ Quartile ๑ (Top ๑๐) 
จ ำนวน ๓ เรื่อง (ร้อยละ ๒๕) โดยมีผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย และกองบริหำรงำนวิจัย  
๔. เป็นหน่วยปฏิบัติกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมส่วนหน้ำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยค ำสั่งของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภำรกิจหลักในด้ำนวิชำกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในพื้นที่  
๕. ควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรสำยวิชำกำร ได้รับแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จ ำนวน ๔ คน 
 

๒.  เป้ำหมำยและแผนด ำเนินกำรปีงบประมำณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉ.๑๒) 
๑. ด้ำนกำรวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลำกรในโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพให้มีผลงำนวิจัยที่สอดคล้อง   
ต่อกำรพัฒนำพื้นที่ คุณภำพชีวิตประชำชนในจังหวัดอ ำนำจเจริญ และเป็นสำกล 
๒. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำโดยกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนแบบสหสำขำ และสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีรำยวิชำที่เป็น Flexible Program และ Credit Bank พัฒนำหลักสูตรภำยใต้มำตรฐำน AUN-QA 
๓. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ โดยร่วมกับสถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัวในกำร
เสริมสร้ำงควำมคิดเชิงบริหำรส ำหรับเด็ก (Executive Function) ในพื้นที่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนฯ และจัดท ำแผนพัฒนำด้ำนเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภำยใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม อำทิเช่น กำรวิจัยผลิตกระชำยขำว เป็นต้น 
๔. กำรสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือไปยังประเทศในแถบลุ่มแม่น ้ำโขงด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย เช่น วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สุขภำพสะหวันะเขต
สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว และสำธำรณรัฐสังคมนยิมเวยีดนำม Quang TriMedical College, Hue University, The University of Danang 
 

๓.  อุปสรรคและกำรแก้ไขปัญหำ 
๑. จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม่ลดลง การแก้ไขปัญหา เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกและจ้ำงมืออำชีพ กำรจัดท ำหลักสูตร Flexible Program และ 
กำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำแบบ Credit bank เพื่อขยำยโอกำสสู่ผู้เรียนในกลุ่มต่ำง  ๆ รวมถึงกำรจัดท ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
(วิทยำศำสตร์กำรแพทย์) ที่จะเปิดรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
๒. อัตรำก ำลังไม่เพียงพอต่อกำรรองรับกำรขยำยตัวของหน่วยงำน เช่น บุคลำกรในกระบวนกำรสนับสนุน และกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรวิชำกำร           
การแก้ไขปัญหา ขอสนับสนุนอัตรำก ำลังตำมพันธกิจ และบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังที่มีอยู่ให้สำมำรถด ำเนินงำนทดแทนกันได้ 
 

๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกที่ประชุม 
๑. ชื่นชมศักยภำพและกำรพัฒนำของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตฯ ที่ด ำเนินทุกพันธกิจได้เป็นอย่ำงดีและมีควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในพื้นที่ 
๒. สนับสนุนกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัยในแถบลุ่มแม่น้ ำโขง เสนอกำรเป็น Hub โดยสร้ำง “Complete Eco System”                
เพื่อดึงดูดงบประมำณและเชื่อมโยงควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน และภำคส่วนต่ำง ๆ  
๓. ด้ำนกำรวิจัย เสนอโจทย์ปัญหำสุขภำพเชิงพื้นที่ กำรศึกษำด้ำนสังคมภูมิศำสตร์ สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม ICT เพื่อไปสู่กำรเป็น Smart Farm  
๔. ด้ำนกำรศึกษำ เสนอกำรจัดท ำหลักสูตรแบบบูรณำกำรร่วมระหว่ำงส่วนงำนและสร้ำงควำมแตกต่ำงของหลักสูตรเพื่อดงึดูดนักศึกษำเพิ่มมำกขึ้น 
๕. เสนอกำรของบประมำณจำกแผนงำนบูรณำกำร Eastern Economic Corridor (EEC)  
๖. เสนอกำรมุ่งเป้ำที่ชัดเจน จังหวัดอ ำนำจเจริญมีจุดเด่นที่จะเป็นเมืองแห่งกำรศึกษำ ด้วยมีทุนสังคมวัฒนธรรม ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
ผนวกจุดเด่นต่ำง ๆ น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นต้นแบบ (Model) สร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำพัฒนำไปสู่ต่ำงประเทศ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยพร้อมสนับสนุน
ทุกพันธกิจ  

สรุปภำพรวมนำยกสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงำน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
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วิสัยทัศน์ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นต้นแบบของ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
พันธกิจ   สืบสานปณิธานท่ีจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน ด้วยการจัดการเรียนการสอน ที่ลํ้าหน้าในเชิงคุณภาพ สอนทักษะความรู้ควบคู่กับ

ทักษะชีวิต เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Im

pact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ เช่น แข่งขันโอลิมปิก 
วิชาการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ เป็นต้น 

          

๒. การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน           
๓. การพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม โดยพัฒนาห้องเรียน ห้องประกอบการ และปรับปรุง

ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
          

๔. การเพ่ิมวิชาที่ทันยุคสมัย           
 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
๒. สร้างกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดกลุ่มนักเรียนให้มีความสุขกับการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจัดให้ 
๓. การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน 
๔. จัดหาแผนคุ้มครองสวัสดิภาพ-อุบัติเหตุสําหรับนักเรียนและผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน  
๕. พัฒนาระบบ IT Infrastructure ในการรับสมัครนักเรียน เพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน 
 

๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทําให้ไม่สามารถสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 
๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทําให้การติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเป็นไปได้ยากลําบาก ในบางโครงการ เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนสาธิต กับ KNUE (Korea National University of Education) ซึ่งเคยมีกิจกรรมการส่งนักศึกษามาฝึกสอนที่โรงเรียน      
เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีแผนแลกเปล่ียนนักเรียนร่วมกันในปี ๒๕๖๔ ทําให้ต้องเล่ือนออกไป 
๓. การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามโครงการท่ีกําหนดไว้ ต้องเล่ือนออกไป เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19         
การแก้ไขปัญหา โรงเรียนดําเนนิการปรับปรุงภายในอาคารเรียนในบางโครงการท่ีกําหนดไว้ เช่น การพัฒนาห้องเรียนและห้องประกอบการไปก่อน 
๔. การดําเนินการรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติมีประสบปัญหาความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 การแก้ไขปัญหา เปิดรับสมัคร
อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การทํางานด้านการศึกษาและพํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

๔.  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมโรงเรียนฯ ที่มีการสอนทักษะความรู้ควบคู่กับทักษะชีวิต การเช่ือมโยงความร่วมมือด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ความสําเร็จของนักเรียนท่ีสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ๑๐๐% (ในสาขาวิชาท่ีหลากหลาย) 
๒. สนับสนุนความร่วมมือด้านโรงเรียนสาธิตฯ กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการขยาย

หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บุตรบุคลากร และเสนอให้ทํา Feasibility Study 
๓. สนับสนุนการวางแผนและการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
๔. เสนอแนะแนววิชาท่ีเรียนให้กับนักเรียน เพ่ือจะได้ทราบว่าเรียนจบไปแล้วสามารถทํางานอะไรได้ในอนาคต 
๕. มหาวิทยาลัยสามารถช่วยอํานวยความสะดวกแก่โรงเรียน ในการเช่ือมโยงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ Virtual 
๖. เสนอการปรับตัวให้ลํ้าหน้าการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และเรียนรู้ที่จะอยู่กับ COVID- 19 แบบ New Normal 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๓๔/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที ่๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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วิสัยทัศน์   เป็นสถาบันหลักด้านจิตตปัญญาศึกษาระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มุ่งเน้นท่ีจะขับเคล่ือนจิตตปัญญาศึกษาผ่านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนา              
มิติด้านในของมนุษย์ นําไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 
๑. โปรดประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการท่ีส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑  
    (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง  
 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. สร้างสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้+จติตปัญญาวาส มหาวิทยาลัยมหิดล /         / 
๒. พัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexible Education /         / 
๓. จิตตปัญญาศึกษาควบรวมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (แนว PPPO) /     /     

๒. เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ปรับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการดําเนินการ มุ่งเป้าท่ีจะดําเนินการเชิงรุกด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยการนําแก่น              

จิตตปัญญาศึกษา เข้าไปบูรณาการร่วมกับการทํางานผ่านโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เช่น (๑) โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา               
สู่สังคมแห่งความสุข (๒) การทํางานผ่านกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการใช้การประเมินเพ่ือการพัฒนา 
(Developmental Evaluation) การศึกษาของเด็กนอกระบบ (๓) โครงการท่ีดําเนินการร่วมกับศูนย์คุณธรรม ในการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และการศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมใน
สังคมไทย และ (๔) เผยแผ่ศาสตร์จิตตปัญญาศึกษาผ่านการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรมระยะสั้นผ่าน Map Ex, Map C และ             
การบริการวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 

๒. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ดําเนินการให้วิทยาเขตนครสวรรค์เป็น Mindful Campus ขยายสู่สังคมและองค์กรโดยรอบ 
๓.  ขับเคล่ือนศูนย์จิตตปัญญาโดยใช้โอกาสการครบรอบ ๑๕ ปี ของศูนย์ ด้วยแนวคิด สู่การผลิบาน นําความรู้ประสบการณ์ และการพัฒนา

คน/เครือข่ายที่ผ่านมา ขับเคลื่อนสังคมวงกว้าง ผ่านกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมครบรอบ ๑๕ ปี ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา               
(๒) กิจกรรมชวนให้คนมาภาวนาร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “๑๕ ปี จิตตปัญญา พาใจกลับบ้าน” (๓) กิจกรรม Mindful Education เป็นการต่อ
ยอดการขับเคล่ือนงานจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ผ่านกิจกรรมการสร้างเวทีการแลกเปล่ียนและเครือข่าย Mindful 
Education (๔) ขยายเครือข่ายการทํางาน เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดการศึกษาและการวิจัยด้าน Contemplative/ Mindful 
Education  ในระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการประชุมเสวนาออนไลน์ และ (๕) การจัดงานประชุมวิชาการประจําปีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑.  ไม่สามารถดําเนินการสร้างมหิดลปัญญาวาสได้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทําให้ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ 
๒. การพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexible Education และการทํา Map C Map EX ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากติดเรื่องของการ

ปรับปรุงหลักสูตร ครบวงรอบ ๕ ปี และความเข้าใจศาสตร์จิตตปัญญาไม่ตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
และข้ันตอน ระยะเวลาพิจารณานานกว่าเดิมเนื่องจาก Covid-19  

๓. การควบรวมระหว่างศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่สามารถควบรวมได้เนื่องจากศาสตร์ทั้งสองมีความต่างกัน 
อีกท้ัง ศาสตร์จิตตปัญญาศึกษาก็เข้มแข็งมากข้ึน โดยศูนย์มีบุคลากรท่ีเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึน ๒ คน จากเดิมไม่มีและเริ่มมี
ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน TCI ฐาน ๑ และ ฐาน ๒ มากข้ึน แต่ทั้งนี้ ในอนาคตท้ังสองแห่งสามารถใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกันได ้

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม  
๑. จิตตปัญญาศึกษามีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ ควรปลูกฝังและสร้างการรับรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษา ตั้งแต่วัยเด็ก 
๒. นําองค์ความรู้ที่มีจัดทําเป็น VDO clip เผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือสร้างความตื่นรู้ในตนเอง ยอมรับและเข้าใจผู้อื่น อีกท้ังยังสามารถช่วย 
    ลดความตึงเครียดในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ในปัจจุบันได้ 
๓. สอดแทรกและบูรณาการองค์ความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษาในทุกหลักสูตร เนื่องจากเป็นเรื่องพ้ืนฐานท่ีทุกศาสตร์ควรมี ซึ่งนําไปสู่ 
    การสร้างสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
๔. ใช้โอกาสครบรอบ ๑๕ ปี กําหนดสถานะ ทิศทาง และเป้าหมายการดําเนินงานของศูนยฯ์ ให้ชัดเจน และเกิดความยั่งยนืตอ่ไป 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๓๕/๒๕๖๔  

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
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วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยมหดิลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 
พันธกิจ   สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุข 

แก่มวลมนุษยชาติ 
๑.  ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit คร้ังที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย           

- สร้าง MU –MRC และกลุ่มนักวิจัยสําเร็จรูปให้ได้ ๖ กลุ่ม (Flagship 1)           
- พัฒนาและวางระบบศูนย์เครื่องมือวิจยักลางศาลายา ให้รองรบัการทํา
วิจัย โดยใช้เทคนิคระดับสูง โดยการเพ่ิมเครือ่งมือที่จําเป็นให้เพียงพอ
และทันสมัย คล่องตัว 

          

- การเพิ่มการขอทุนจากต่างประเทศ           
- แก้ไขระเบยีบการบริหารเงินทนุวิจัย           

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา           
- สามารถเปิดหลักสูตรที่เป็น Flexi Education ได้สําเร็จ (Flagship 2)           
- จัดทาํ Mahidol University Credit Unit Bank System ได้แล้วเสร็จ
และสามารถวางระบบเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานได้สําเร็จ (Flagship 2) 

          

- วางระบบการพฒันานักศึกษาให้เป็น Global Talent ผ่านแนวคิด 
MU-HIDEF ใหแ้ล้วเสร็จ 

          

- ร้อยละ ๑๕ ของหลักสูตรได้รับ International Accreditation           
๓. ยทุธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ           

- มี Platform ระบบบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (Flagship 3)           
- ผลักดันให้มีนโยบายชี้นําสังคมจากมหาวิทยาลัยมหิดล (Flagship 3)           
- หน่วยบริการวิชาการที่ได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ           

๔. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการยั่งยืน           
- ผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้ TQC Plus           
- สร้าง Global Talent Platform ด้านการวิจัยใหแ้ล้วเสร็จ (Flagship 4.1)           
- อันดับ Green University Ranking ไม่ต่ํากวา่อันดับ ๘๐           
- ได้รับการประเมิน ITA อยูใ่นระดับ A           
- ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking ไมต่่ํากว่าอนัดับ ๓๐๐           
- Digital Convergence University มีความสําเร็จถึงร้อยละ ๗๐           
- สร้างความเข้มแข็งให้กับ Joint Unit ที่มีอยูใ่นปัจจุบันเพื่อตอบโจทย์ 

Multidisciplinary และ International Collaboration กับ 
Strategic Partner 

          

- จัดตัง้ Mahidol Endowment Fund ให้สําเรจ็ (Flagship 4.2)           
- จัดตั้ง Ranking Unit           
- จัดทําฐานข้อมลู BI ได้รอ้ยละ ๖๐           
- EBITDA เป็นบวกทกุส่วนงาน           

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๓๖/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ผลักดันอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยระดับโลก  
 อยู่ในอันดับ ๑-๑๐๐ ของ Subject Ranking สาขา Medicine และ Pharmacy & Pharmacology   
 อยู่ในลําดับที่ ๑๐๑-๒๐๐ ของ THE Impact Rankings 
๒. สนับสนุนให้กลุ่มนักวิจัยสําเร็จรูปผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Q1 
๓. สนับสนุนผลงานวิจัยตีพิมพ์ทางด้านสังคมศาสตร์ฯ 
๔. ผลักดันให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
๕. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ตามเกณฑ์ MUPSF 
๖. มาตรฐานที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย 
๗. การดําเนินการ Central Operating System 
๘. ข้อมูลด้านการเงินแบบ Real time 
๙. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Talent Management) 
 

๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหา ทบทวนและแก้ไขระเบียบ หรือทํา Sand Box 
๒. งบประมาณที่มีอย่างจํากัดและมีแนวโน้มลดลง การแก้ไขปัญหา ต้องมีการประมาณการรายรับและรายจ่าย รวมทั้งการแสวงหา         

แหล่งทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
๓. การส่ือสารนโยบายที่ริเริ่มใหม่ของมหาวิทยาลัย การแก้ไขปัญหา เพิ่มกระบวนการการส่ือสารทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และเพิ่ม

ความเข้มแข็ง รวมถึงขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

๔.  ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 
๑. ชื่นชมอธิการบดี และทีมบริหารที่ร่วมแรงร่วมใจบริหารมหาวิทยาลัยได้ก้าวหน้าอย่างดียิ่งในทุกพันธกิจ  
๒. เสนอปลูกฝัง Sustainable Development Goals เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 
๓. เสนอให้นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สนใจของตลาดให้ทันต่อความต้องการ          

เช่น กระชายขาวต้านโควิด ชุดตรวจ Antigen Test Kit และวัคซีน covid-19 เป็นต้น  
๔. เสนอการสร้างระบบ/กระบวนการความร่วมมือระหว่างส่วนงานเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการร่วมกัน  
๕. ปัญหาความล่าช้าการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย มหาวิทยาลัยรับไปหารือร่วมกับรองอธิการฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา 
๖. เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา กฏระเบียบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การนับอายุงานจริงตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
๗. เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการการศึกษาแก่บุตรหลานของบุคลากร 
๘. สนับสนุนและเสนอการต่อยอดพัฒนา Application WE MAHIDOL ให้เป็น EDUCATION LIFE 
๙. เสนอมหาวิทยาลัยผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า และเสนอการเพิ่มขีดความสามารถ

ของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องตําแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น  
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วิสัยทัศน์ สถาบันเพื่อการเรียนรู้ด้านสารต้องห้ามและวิทยาการการวิเคราะห์อันดับหนึ่งในเอเชีย 
พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศด้านสารต้องห้ามและกระบวนการวิเคราะห์ระดับสูง  ๒. ผลิตผลงานวิจัยชั้นน าเพื่อพัฒนาวิทยาการ
ด้านต่างๆ อาทิ เทคนิคการวิเคราะห์ใหม่วิจัยเกี่ยวกับเภสัชจลน์ศาสตร์ของยาที่ใช้ในการกีฬา และสารที่มีฤทธิ์ต่อสมรรถภาพของนักกีฬา          
๓. พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์ และเกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ๔. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการใช้                 
สารต้องห้ามในนักกีฬา เพื่อพัฒนาสนับสนุนกจิกรรมกีฬาของชาติให้อยู่ในมาตรฐานสากล โดยสามารถให้บริการตรวจหาสารต้องห้ามแก่นักกีฬา
ของชาติต่างๆ ในภูมิภาคตามวิธีการและข้อก าหนดของหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามโลก  ๕. เป็นศูนย์รวมทางวิชาการที่เกี่ยวกับ                      
สารต้องห้ามทางการกีฬา ซ่ึงสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ ๖. เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบส าหรับห้องปฏิบัติการอื่น 
๑. โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้ เสนอไว้ใน University  Council Visit ครั้งที่  ๑  

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. น าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในสังคมและประเทศชาติ  
  ๑.๑ โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาร่วมกันในการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ยับย้ังการพัฒนาการ         
ลูกน้ ายุงในกลุ่ม non-nicotine จากกากวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นสุราและยาสูบ 

    /    /  

  ๑.๒ โครงการร่วมวิจัยกับ WADA Accredited Laboratory เป็นการท างานพัฒนาเทคนิคการ
วิเคราะห์สารต้องห้าม โดยมีการท างานวิจัยร่วมกับ Doping Lab IMIM ประเทศสเปน 

   /   /    

  ๑.๓ โครงการ Transcriptomic responses in blood cells treated with the anabolic agents     /    /  
  ๑.๔ โครงการสังเคราะห์สารมาตรฐานในการตรวจสอบสารต้องห้าม Norclostebol ด้วยทุน PCC     /    /  
๒. ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้รือ่งสารตอ้งห้ามมีโครงการท่ีสนับสนุน   
  ๒.๑ โครงการผลิตต าราเรื่องสารตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา   /     /   
  ๒.๒ โครงการความร่วมมอืทางวิชาการกับมหาวทิยาลัยตา่งประเทศ   /     /   

๓. ยกระดับห้องปฏิบัติการให้อยู่ระดับแนวหนา้ และคงไวซ้ึ่งการรับรองมาตรฐานสากล  
  ๓.๑ โครงการยกระดับห้องปฏิบัตกิาร NDCC    /    /   
  ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (LIM)   /     /   
๔. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน เช่น โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานของสถาบันฯ  /     /    
 

๒. เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. เป็นสถาบันฯ ท่ีผลิตนักศึกษาที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ  
๒. เป็นสถาบันฯ ที่ผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐและเอกชน 
๓. เป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากล อาทิ WADA  NATA 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์ของ WADA และฝ่ายวิชาการซ่ึงเป็นพันธกิจใหม่ยังไม่ได้รับจัดสรรอัตราก าลัง การแก้ไขปัญหา จ้างนักวิทยาศาสตร์ด้วย
เงินรายได้ของศูนย์ ขอยืมตัวอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เป็นหัวหน้าส านักงานฝ่ายวิชาการ และใช้เงินรายได้ของสถาบันฯ จ้างบุคลากรอาจารย์ ๑ 
ต าแหน่ง 
๒. สถานที่ไม่เหมาะสมและไม่มีพื้นที่เพียงพอตามเกณฑ์ของ WADA การแก้ไขปัญหา ปัจจุบันแก้ไขได้บางส่วน เนื่องจากพื้นที่จ ากัดไม่อาจปรับปรุง
ได้ตามเกณฑ์ทั้งหมดได ้และฝ่ายวิชาการซ่ึงเป็นพันธกิจใหม่ อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดขอเช่าพื้นที่ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๓. เกณฑ์การวิเคราะห์หาสารโด๊ปของ WADA มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและละเอียดย่ิงขึ้น การแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานและ   
ผู้ที่เกี่ยวของ ได้แก่ ประธานการกีฬาแห่งประเทศไทย ซ่ึงมอบหมายให้กองทุนกีฬารับผิดชอบด้านการลงทุนด้านเครื่องมือของศูนย์ฯ ในอนาคต   
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม  
๑. เสนอจ้างบุคลากรต่างชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับความเป็นนานาชาติให้กับสถาบันฯ 
๒. สถาบันฯ ควรให้ความรู้ในการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และยาให้แก่นักกีฬา เนื่องจากปัจจุบันมีสารต้องห้ามทางการกีฬา
ปนเปื้อนอยู่ในอาหารจ านวนมาก 
๓. สถาบันฯ สามารถพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในระบบอื่นได้ เช่น การจัดท า Health Promotion หรือ Health Warning นอกเหนือจากการ
ตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๔. ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย สามารถบูรณาการร่วมกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็น Virtual Classroom ได ้
๕. ควรวางนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารสถาบันฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๓๗/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
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สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

  
 

 

วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันช้ันน าที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล 

พันธกิจ พัฒนาศาสตร์ทางด้าน ICT ของประเทศให้อยู่ในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ด้วยการบูรณาการกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ และให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยด้วยทีมคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญสูง 

๑.  โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit คร้ังที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

๒. เป้าหมายท่ีท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพ่ิมเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. พัฒนาสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดลให้เป็นสถาบันท่ีโดดเด่น สร้างผลงานท่ีมีความส าคัญ และมีคุณค่าสูงต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
๒. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการท างานวิจัยเชิงบูรณาการโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๓. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันและยกระดับความสามารถในการวิจัยของคณะฯ 
๔. พัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexi Program ที่ทันสมัย คล่องตัวในการปรับเปลี่ยน เป็นท่ีต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต 
๕. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่พร้อมท างานจริงได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา โดยมีการเรียนรู้จากการท างานจริงกับภาคอุตสาหกรรม (Authentic Learning) 
๖. สร้างสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
๗. สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาทุกช้ันปี คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพื่อใหเ้กิดความผูกพันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไป 
๘. ให้บริการวิชาการหลักสูตรอบรมที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยพัฒนาร่วมกับคู่ความร่วมมือกาคเอกชน/องค์กรช้ันน าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๙. จัดท าและร่วมด าเนินการบริการวิชาการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ตามเป้าหมายที่ ๓ , ๔ และ ๑๓ 
๑๐. จัดท าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย Digital Technology  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง 
๑๑. สง่เสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค Disruption 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
๑. การปรับตัวของบุคลากรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption การแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการของคณะฯ 

และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามที่ต้องการอย่างเป็นระบบ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม  
๑. ช่ืนชมคณบดีและทีมที่มีการพัฒนาอย่างมาก มีความร่วมมือกับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
๒. คณะฯ มีความเช่ียวชาญและมีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก เสนอให้ก าหนดเป้าหมายการสร้างผลงานวิจัย/โครงการของคณะฯ                   

ในรูปแบบ Market-In เพิ่มเติม เพื่อสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
๓. เสนอจัดท าหลักสูตร Flexible Education ที่นักศึกษาสามารถเก็บหน่วยกิตได้ และเสนอเปิดหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น แพทย์+ไอที                   

รวมทั้งเสนอให้มีหลักสูตร Ph.D by Research เพิ่มมากข้ึน 
๔. เสนอสร้าง Center หรือ Virtual Office ที่มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสร้าง Platform ที่ประสบความส าเร็จ เช่น Facebook/Robinhood 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถต่อยอดแนวความคิดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
๕. ขอให้คณะฯ ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ SDGs ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๖. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ ในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของส่วนงาน 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร ICT+DST+Reskill (Flexi Education)    /     /  
๒. การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม ได้แก่  โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัย Global 
Collaboration (Germany, Japan, Australia, China, Taiwan) โครงการวิจัยบูรณาการตามความต้องการประเทศ 
(ด้านสังคมสูงวัย ด้านการแพทย์ ด้านสิ่งแวดล้อม)  และโครงการศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อสร้างเศรษฐกิจ 
การเรียนรู้ นวัตกรรม บูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ (Intelligent Digital Hub in Medicine) 

    /    /  

๓. การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย Digital Technology   /     /   
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วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๗ คณะกายภาพบ าบัดจะเป็นสถาบันอันดับ ๑ ใน ๓ ของเอเชีย ด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และบริการสุขภาพที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาวะของประชาชน 

พันธกิจ ประยุกต์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย นวัตกรรม การบริการสุขภาพสู่การเรียนการสอนและการปฏิบัต ิตามมาตรฐานสากลเพื่อขยายประโยชน์สู่สังคม 
๑.  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑  
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเป็นผู้ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย (Goals) และแผนด าเนินการ Output Outcome/Impact 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

๑. ผลักดันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ให้ได้รับ International Accreditation จาก WCPT           

๒. ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดัคลินิก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบดัคลินิก 

          

๓. จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมกายภาพบ าบัดในภาวะกระดูกสันหลังคด” และ“ศูนย์กระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ผ่านกระโหลกศีรษะ ร่วมกับการฝึกกายภาพบ าบัดแบบเฉพาะเจาะจง” 

          

๔. Tele-physical therapy ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings           
๕. Innovative learning platform เช่น E-learning, short-course, MAPC, microcredit, credit bank           
๖. Innovation and high impact research           
   ๖.๑  โครงการบริการวิชาการและวิจัยให้กับแรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ 
          International Organization of Migration (IOM) 

          

   ๖.๒  โครงการนวัตกรรมอุปกรณ์ดามของการพัฒนาเพิ่มคุณค่าและต้นทุนต่ าจากเทอร์โมพลาสติกภายใต้
โครงการ  Reinventing University 

          

 

๒.  เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนินการเพ่ิมเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. การศึกษา (๑.๑) การรับรองหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและหลังปริญญาให้ได้ตามมาตรฐานสากล เช่น WCPT, WFOT, AUN-QA และ                      
(๑.๒) นวัตกรรมด้านการศึกษาแบบยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้แบบทุกท่ีทุกเวลา เช่น E-learning, MAPC, microcredit, credit bank เป็นต้น 
๒. การบริการสุขภาพและบริการวชิาการ (๒.๑) เพิ่มคลินิกเฉพาะทาง Women health, Active Aging และ Vojta เพื่อเตรียมความพรอ้มเป็น Healthcare 
Hub ด้านกายภาพบ าบัดแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (๒.๒) Telehealth service ผ่าน Web Application เพื่อเอ้ือให้ผู้รับบริการทั่วประเทศเข้าถึง          
การรับบริการ (๒.๓) การรับรองมาตรฐานวิชาชีพของศูนย์กายภาพบ าบัดจากสภากายภาพบ าบัด ทั้งสาขาเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและศาลายา 
๓. วิจัยและนวัตกรรม (๓.๑) รับทุนงานวิจัยต่อเนื่องจาก IOM เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวและชุมชน (๓.๒) จดลิขสิทธิ์คู่มือและคลิปวิดิโองานวิจัยและ
งานบริการสุขภาพ และพัฒนาเครื่องมือแบ่งปันความรู้ใน KM masterclass และสื่อออนไลนเ์พื่อบุคคลภายนอก (๓.๓) ประโยชน์จากงานวิจัยสู่นโยบายทาง
สุขภาพกับสังคมโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ (๓.๔) นวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ เช่น อุปกรณ์ดามต้นทุนต่ าจากเทอร์โมพลาสติกและยางพารา 
๔. การบริหารงานเพื่อความยั่งยืน ขอยื่นรับรางวัลคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  
 

๓.  อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(๑) การปรับรูปแบบของโครงการวิจยัและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผูสู้งอายุส าหรับผู้โยกยา้ยถิ่นและแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ (๒) การสร้างและการได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 
๔.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม 
๑. ช่ืนชมคณบดีและทีมที่มีศักยภาพ ท างานเชิงรุก เห็นถึงความก้าวหน้าของคณะฯ และการเช่ือมโยงความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้หลากหลาย 
๒. เสนอบูรณาการข้ามศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยราชสุดา และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ฯลฯ เพื่อสร้างจุดเด่น และมุ่ง
เป้าหมายการเป็นผู้น าด้านกายภาพบ าบัดระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เช่น การพัฒนานักกีฬาพาราลิมปิก 
๓. เสนอคณะฯ เพิ่มเติมความร่วมมือกับ Asian Center for Active Ageing กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันคณะฯ มีความร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งด้านหลักสูตรกายภาพชุมชน และคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี “ชะลอชรา ชีวายืนยาว” โดยเสนอการหารือเพิ่มเติมกับรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้าน Policy Advocacy  
๔. เสนอเพิ่มหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาค Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam เป็นการจัดอบรมให้ Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam 
เพื่อแสวงหาทุนระดับนานาชาติ โดยหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
๕. เสนอเพิ่มเติมกลุ่มลูกค้า และสร้างรายได้จากนวัตกรรมด้าน Wellness แบบ Startup ส าหรับประชาชนทุกเพศ/วัย เช่น อุปกรณ์ที่ผ่านการออกแบบ
และรับรองจากคณะกายภาพบ าบัด 
๖. เสนอการเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ข้ออื่นเพิ่มเติม เช่น ข้อ ๔ Quality Education เป็นต้น 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. 
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วิสัยทัศน์  สถาบันปฏิรูปการศึกษาช้ันน า บูรณาการสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค 
พันธกิจ สร้างคุณประโยชน์ด้านการแพทย์-สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และวิทยาศาสตร์การเกษตร-ความมั่นคงด้านอาหาร  

ให้สังคม ชุมชน มุ่งเน้นภูมิภาคเหนือล่างกลางบน ในฐานะของสถาบันการศึกษาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑. ผลส ำเร็จที่เป็นที่ภำคภูมิใจของส่วนงำนท่ำนในระยะเวลำ ๔ ปีที่ผ่ำนมำ ๓-๕ อันดับเรียงตำมควำมส ำคัญ 
๑. ศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษเ์ปิดให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคไดอ้ย่างเป็นทางการ โดยบูรณาการทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผน

ไทย และการแพทย์แผนจีน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านผู้สูงอายุ 
๒. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยตามพันธกิจของวิทยาเขต บนพื้นฐานของปัญหาท้องถิ่น โดยในปี ๒๕๖๓ มีจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล จ านวน      

๑๔ เรื่อง โดยอยู่ใน Quartile 1 จ านวน ๑๑ เรื่อง และในปี ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน (เดือนกรกฎาคม) จ านวน ๑๖ เรื่อง และอยู่ใน Quartile 1 จ านวน ๑๑ เรื่อง 
๓. การให้บริการวิชาการเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น เป็นที่ปรึกษาแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (ปี ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ ากว่า ๑๕๐                    
ล้านบาท มีผลงานจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิก์ับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และมีบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ด ๓ ชุด 

๔. มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ เป็น Outcome based education และบูรณาการการเรียนการสอนกับพื้นที่  (area based) โดยมีหลักสูตร                     
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง) ทีไ่ด้รับคัดเลือกเป็นหลักสูตรในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

๒. เป้ำหมำยและแผนด ำเนินกำรปีงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒) 
๑. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน ๒๙ เรื่อง บนพื้นฐานของปัญหาในพื้นท่ี และส่งเสริมผลิตนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา

ในท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
๒. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เป็น Flexible education : micro credential ภายใต้มาตรฐาน AUN-QA และพัฒนาหลักสูตรที่ เป็น 

upskill/reskill และรายวิชาในระบบ MUx เพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนกลุ่มอื่นในสถานประกอบการ และคนท างาน เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ ๒ 

๓. ศูนย์การแพทย์ฯ วางแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร รองรับปัญหาของผู้สูงอายุระยะ Post-acute และขยายการให้บริการทาง
การแพทย์ตามความต้องการของพื้นที ่ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 

๔. พัฒนา MUNA Farm ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในการท าเกษตรแนวใหม่ รวมถึงผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อจ าหน่ายให้กับ
บุคคลทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกงานภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง และส่งเสริมงานวิชาการเพื่อสังคม 

๕. ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ เตรียมความพร้อมในการสร้างระบบนิเวศน์ทางวิชาการทางฟิสิกส์ทฤษฎีและการประยุกต์กับ
ศาสตร์อื่นๆ ให้เป็นท่ียอมรับในระดับโลก ผลิตผลงานวิจัยระดับสูงทางฟิสิกส์ทฤษฎี จักรวาลวิทยา และองค์ความรู้รากฐานในศาสตร์อื่นๆ โดยผลิตผล
งานวิจัย ปีละ ๒ เรื่องต่อคน และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ 

๖. พัฒนาองค์กร เป็น Mindful Campus ร่วมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และขยายสู่สังคมชุมชนโดยรอบในจังหวัดนครสวรรค์ 
๓. อุปสรรคและกำรแก้ไขปัญหำ 
๑. ด้านบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน เช่น พยาบาล หรือแพทย์ในสาขาเฉพาะทางผู้สูงอายุ ท าให้การขยายงานมีข้อจ ากัด          

การแก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ทั้งการรับบุคลากรเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมแล้ว และบุคลากรใหม่เพื่อส่งอบรมเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง 
๒. ปัญหาด้านงบประมาณด าเนินการไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงานบริการทางการแพทย์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินการตามเหตุเฉพาะหน้าสูง                    

การแก้ไขปัญหา วางแผนการด าเนินงานระยะยาวปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘ ให้ครอบคลุมแผนบุคลากร และแผนรายรับรายจ่าย 
๓. อาจารย์พยาบาลไม่เพียงพอ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ท าให้การเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไม่เป็นไป

ตามก าหนด การแก้ไขปัญหา สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกที่ประชุม  
๑. ช่ืนชมวิทยาเขตฯ เห็นถึงศักยภาพของทีมงานในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุน               

การด าเนินงานในทุกด้าน 
๒. สร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบ

การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรต่อไป 
๓. เสนอก าหนดค่านิยมองค์กรใหส้อดคล้องกับค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหดิล (MAHIDOL Core Values) 
๔. วิทยาเขตฯ มีข้อได้เปรียบเชิงพื้นที่ เสนอแนวคิดการจัดท า Flagship หรือท าโครงการขนาดใหญ่/โครงการระยะยาว ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้

ให้แก่คนในพื้นที่อย่างแท้จริงและยั่งยืน และสนับสนุนให้วิทยาเขตฯ เป็นผู้น าช้ีน าสังคมในทุกด้าน เช่น การแพทย์ สาธารณสุข เกษตรกรรม เป็นต้น 

สรุปภำพรวมนำยกสภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงำน (University Council Visit :2) ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
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วิสัยทัศน ์ เป็นสถาบันช้ันนาํในภูมภิาคอาเซยีน และระดับนานาชาติ ในด้านการศึกษา วิจัย และให้บริการแก่สังคม ด้านศาสนศึกษา 
พันธกิจ ๑. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ด้านศาสนศึกษา บูรณาการความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เกิดความรู้ 
คู่คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้  ๒.พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกระดับให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
พร้อมท้ังให้บริการวิชาการและทําประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ๔.เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งมากข้ึน พร้อมท้ัง
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายใหม่  ๕.พัฒนาระบบบริหารของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๑. โปรดประเมนิผลการดําเนนิงานตามเป้าหมายและแผนการดําเนินการทีส่ว่นงานได้เสนอไวใ้น University Council Visit ครั้งที ่๑  
    (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนงานเปน็ผู้ประเมินตนเอง   

เป้าหมาย (Goals) และแผนดําเนินการ 
Output Outcome/Impact 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
๑. เป็น ๑ ในด้านศาสนศึกษาของประเทศไทย (Small but Smart) /     /     
๒. จัดบริการวิชาการระยะสั้น เช่น Culture tourism, Re-training /     /     
๓. เพิ่มภาคีเครือข่ายทั้งในด้านการศึกษาและบริการวิชาการ   /     /   
๔ .  ปรับหลักสูตรย่อยระดับปริญญาตรี เพื่อลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงมุ่งเน้นการศึกษาต่อเนื่อง 

   /    /   

๕. ปรับแนวทางการบริหารน้ําทองสิกขาลัย ให้เป็น Training center โดยมีรูปแบบทั้งใน
การเป็นผู้จัดบริการวิชาการเองและให้บริการพื้นที่ในการจัดกิจกรรม 

อยู่ระหว่างกระบวนการ
วางแผน 

/     

 

๒. เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะดําเนินการเพิ่มเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 
๑. ปฏิรปูให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งท้ังในด้านบุคลากร การเงิน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. พัฒนาหลักสูตรให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง และเน้นพัฒนาทั้งนักศึกษาและบุคลากรอย่างคู่ขนานตามแนวทาง Small but Smart  
๓. พัฒนางานบริการวิชาการท้ังในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการด้านศาสนศึกษา 
๔. สร้างผลงานวิจัยในระดบันานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
๑. ปัญหาบุคลากร ในเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร ข้อจํากัดทางด้านทักษะต่างๆ ของบุคลากรบางส่วน และการขาดแผนและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

ที่ชัดเจน การแก้ไขปัญหา สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในวิถีปฏบิัตจิริง/วางแผนยุทธศาสตรใ์นการคัดเลือกและพัฒนาทรัพยากรบคุคลให้ชัดเจน 
๒. ปัญหาเสถียรภาพทางการเงิน การแก้ไขปัญหา เพ่ิมรายได้จากพันธกิจอื่นๆ เช่น บริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  

และมีกําลัง เช่น ภาครัฐ  
๓. ปัญหาการจัดสรรอัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือให้เพียงพอในการรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร การแก้ไขปัญหา เพ่ิมอัตรากําลังเพ่ือให้

เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร 
๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีประชุม 
๑. ชื่นชมทีมบริหารวิทยาลัยฯ ที่มีแผนและเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนการ

ดําเนินงานในทุกด้าน เพ่ือให้วิทยาลัยฯ พัฒนาได้อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๒. สร้างความร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่วิทยาลัยฯ มี ผสานเข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ศาสนา 

กับสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้ด้านศาสนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๓. เสนอให้วิทยาลัยฯ เพ่ิมบทบาททางสังคมมากข้ึน เช่น บทบาทของศาสนศึกษากับสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ศาสนศึกษากับความ

ขัดแย้งทางการเมือง หรือศาสนศึกษากับความไม่เท่าเทียมทางสังคม เป็นต้น 
๔. เสนอสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจด้านศาสนศึกษา 
๕. เนื่องจากข้อมูลทางด้านศาสนาภายในประเทศมีอยู่หลากหลาย เสนอให้วิทยาลัยฯ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบดิจิทัล 
๖. เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นการขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัย ๔ ข้อ ดังนี้ (๑) การขอกรอบอัตรากําลัง สายวิชาการเพ่ิมเพ่ือให้

เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร (๒) การขอปรับบุคลากรจาก พนักงานส่วนงาน เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ            
สายวิชาการ (๓) การสนับสนุนการบริหารงานแก่ผู้บริหารชุดใหม่ของวิทยาลัยฯ และ (๔) การทําให้วิทยาลัยอยู่ในราชกิจจานุเบกษา 

สรุปภาพรวมนายกสภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) คร้ังที่ ๔๑/๒๕๖๔  

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
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