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 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำารายงานประจำาปี 2561 
เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานในรอบ 1 ปีงบประมาณ ตามพันธกิจหลักของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สร้างคุณประโยชน์ในด้านการแพทย์-
สาธารณสุข  ด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และด้าน
วทิยาศาสตรก์ารเกษตร - ความม่ันคงด้านอาหาร ให้สังคม ชมุชน ในภมิูภาค
เหนอืตอนลา่ง - กลางตอนบนในฐานะของสถาบันการศกึษาภายใตน้โยบาย
ของมหาวทิยาลัยมหิดล และยทุธศาสตร์์ในการขบัเคล่ือนของโครงการจดัต้ัง
วิทยาเขตนครสวรรค์เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงความสำาเร็จ ความก้าวหน้า
ในการดำาเนินงานรอบปงีบประมาณ 2561 จากความมุ่งม่ันของผู้บรหิารและ
บุคลากรทุกคนท่ีจะช่วยพัฒนาโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มุ่งสู่ 
“สถาบันปฏริปูการศกึษาชัน้นำาบูรณาการสูก่ารพฒันาสงัคมในภมิูภาค” 
ตามวิสัยทัศน์ และจะเป็นประโยชนสำาหรับการอ้างอิงผลการดำาเนินงานใช้
ประกอบการวางแผนเพื่อการพัฒนาโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์
ต่อไป

แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
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“ มุ่งมั ่น ไฝ่รู ้ สู ้สิ ่งยาก ” 
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คำาขวัญมหาวิทยาลัยมหิดล

อตฺตานำอุปมำกเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

ต้นกันภัยมหิดล

ต้นมะสัง

ความสำาเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปัญญาของแผ่นดิน

สีนำ้าเงิน

สีเขียวอ่อน

ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาส่วนงาน

ปรัชญามหาวิทยาลัยมหิดล

ปณิธานมหาวิทยาลัยมหิดล

สีประจำามหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำาส่วนงาน
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โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค	์มหาวิทยาลยัมหดิล				     
	 ตั้งอยู่เลขที่	 402/1	 หมู่ที่	 5	 ตําบลเขาทอง	 อําเภอ
พยุหะคีรี	 จังหวัดนครสวรรค์	 โดยเริ่มจัดตั้งตั้งแต่วันที่	 20	
มิถุนายน	2538	คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบโครงการ
ขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคเพื่อพัฒนาการศึกษา
และใหโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู ด อยโอ
กาสในต่างจังหวัด	 ซึ่งรายละเอียดความเป็นมาแบ่งเป็นระยะ													
ดังต่อไปนี้

ระยะเริ่มต้นโครงการ
										 วันที่	 3	 ธันวาคม	2540	 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดล	วิทยาเขตนครสวรรค์	ทบวงมหาวิทยาลัย	74/2540	
แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายการเงินและรณรงค์จัดหาทุน
สนับสนุนการจัดต้ังมหาวิทยาลัยมหิดล	 จังหวัดนครสวรรค์	
1283/2542	ลงวันท่ี	21	พฤษภาคม	2542
			 วันที่	 25	 มกราคม	 2542	 ทบวงมหาวิทยาลัย
เห็นชอบจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือ
เป็นค่าใชจ่ายในการศึกษาความเป็นไปไดและจัดทําแผน
แม่บทวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัด
นครสวรรค์	 จํานวนเงิน	 2.6	 ลานบาท	หลังจากท่ีไดเร่ิม
รับนักศึกษาเป็นระยะเวลา	 3	 รุ ่น	 ผลปรากฏว่าจังหวัด													
นครสวรรค์ไดประสบปญัหาอุทกภัยทาํใหอาคารเรียนไดรับ
ความเสียหาย	 ส่งผลใหในปีการศึกษา	2550	 ไดยุติการรับ			
นักศึกษาและยายนักศึกษาทั้งหมดไปศึกษาต่อที่วิทยาเขต
ศาลายา	และวิทยาเขตกาญจนบุรี
ระยะปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
	 พฤศจิกายน	 2549-2550	 กลุ ่มนครสวรรค์																
สรางสรรค์สงัคมเขาพบนายกสภามหาวทิยาลัยมหดิลเพือ่
ปรึกษาหาแนวทางเก่ียวกับการดําเนินการของโครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์โดยผูว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์	 (นายชนินทร์	บัวประเสริฐ)	แต่งตั้งคณะทํางาน
จังหวัดนครสวรรค์เพื่อการขับเคล่ือนวิทยาเขตร่วมกับ																		
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต		(ผศ.นคร		เหมะ)
 วันท่ี	20	 -	21	กรกฎาคม	2550	การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลสัญจร	ณ	อาคารอํานวยการบึงเสนาท	
(โดยไดรับคําแนะนําว่าควรจัดหาท่ีต้ังวิทยาเขตใหม่เพ่ือให					
สามารถดําเนินการต่อไปได)	
 วันที่	 21	 -	 22	มีนาคม	2551	 โครงการจัดต้ังฯ													
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีเสวนาสานพลังมหิดล-คน			
นครสวรรค์สรรค์สรางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหิดล	จังหวัดนครสวรรค์	“มองปัจจบุนั	สูอ่นาคต”	เพือ่ระดม

สมองในการกําหนดทิศทางพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกอบกับมีมติใหจังหวัดนครสวรรค์จัดหาที่ตั้งวิทยาเขต
ใหม่	 (Main	 campus)	คณะทํางานจังหวัดนครสวรรค์จึงเริ่ม										
ดําเนินการจัดหาที่ตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่	 (พื้นที่
ตําบลเกาเลี้ยว	-	ตําบลเขาเขียว	-	ตําบลเขาทอง)
	 วันที	่26	มนีาคม	2552	อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหิดล	
(ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร)	 	 ร่วมกับ
ผูว่าราชการจังหวัดนครสวรรค	 ์นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์และภาคประชาสังคมตัดสินใจดําเนินการ
ยายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
(Main	 campus)	 บนที่ต้ังแห่งใหม่	ณ	 ตําบลเขาทอง	 อําเภอ
พยุหะคีรี	 และจะยังคง	 ใชพ้ืนที่เดิมตําบลบึงเสนาทและตําบล					
เนินยายผาด	อําเภอเกาเลี้ยวต่อไป

ระยะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวย่างอย่างมั่นคง
	 วันที่ 	 1 	 เมษายน	 2552	 มหาวิทยาลัยมหิดล															
แต่งตั้งนายแพทย์สมพงษ์	 ยูงทอง	 เป็นผูช่วยอธิการบดีและ																					
รองอธิการบดีฯ	 ตามลําดับ	 รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์
	 วันที่		7	กันยายน		2552		อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล	 (ศาสตราจารย์คลินิก	 นพ.ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร)															 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	 (นายอํานาจ	
ศิริชัย)	ลงนามบันทึกความเขาใจ	(MOU)	โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ																	

ประวัติความเป็นมา	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
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ในปี		งบประมาณ		2554	-	ปีงบประมาณ	2556	รวมเป็นเงิน																												
60	ลานบาท
 วันที่	 18	มกราคม	2553	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ไดรับ
อนุมัติใหใชพื้นที่	ประมาณ	1	พันไร่เศษจากกรมธนารักษ์	เพื่อ
ดําเนินการ
	 วันที่ 	 17	 ธันวาคม	 2553	 นายกรัฐมนตรี	 นาย
อภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปีประจําปี	2554																							
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สนับสนุนโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์เพ่ือเร่งเตรียม
ความพรอมในการเปิดหลักสูตร	จํานวนเงิน	42.611	ลานบาท
	 วันที่ 	 29	 มีนาคม	 2554-27	 มิถุนายน	 2554								
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ดําเนินการออกแบบ				
อาคารศูนย์การแพทย์มหดิลนครสวรรค์และอาคารปฏิบตักิาร
วิทยาศาสตรฯ	แลวเสร็จ
 ช่วงปี	2555-2557	มีการลงทุนบนท่ีต้ังแห่งใหม่	 ตําบล
เขาทอง	 อําเภอพยุหะคีรี	 จังหวัดนครสวรรค์	 ในการก่อสราง																	
อาคารสํานักงานท่ีพักอเนกประสงค์		อาคารศูนย์ผูสูงอายุบริการ
สุขภาพ	 ไอที ระบบสาธารณูปโภคระยะเร่ิมตนเพ่ือรองรับการ																												
ดําเนินการดวยงบประมาณท่ีจํากัด	และเร่ิมเปิดรับนักศึกษารุ่นท่ี	
1	ในปี	การศึกษา	2555	(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
 วันที่	10	มิถุนายน	2556	คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลัก
การโครงการพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์และศูนย์การแพทย์
มหดิลนครสวรรค์	แผนกผูป่วยนอกในระยะเร่ิมตน	(งบประมาณ	
ทั้งสิ้น	2,102	ลานบาท)	

		 วันท่ี	 21	 กันยายน	2558	 แต่งต้ังนายแพทย์เกษตร	
อมันตกุล	 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
นครสวรรค์
	 ปีงบประมาณ	2558	 ไดรับงบประมาณการก่อสราง		
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรฯ	(270	ลานบาท)และอาคาร	
บริการผูป่วยนอกระยะเร่ิมตน	 (50	ลานบาท)	 จัดซ้ือครุภัณฑ์																						
(10	ลานบาท)	(ตามมติ	ค.ร.ม.	มิถุนายน	2556)
 ปีงบประมาณ	 2559	 ไดรับงบประมาณก่อสราง	
อาคารศูนยการแพทย์มหิดลนครสวรรค์	 (380	 ลานบาท)	
ก่อสรางอาคารหอพักนักศึกษา	 (16.5	 ลานบาท)	 จัดซื้อ
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลขนาด	500	mA	พรอม
ระบบจัดเก็บข อมูลและรับส ่งภาพทางการแพทย์	 (4.3														
ลานบาท)	 และไดรับอนุมัติใหเปิดดําเนินการศูนย์การแพทย์
มหิดลนครสวรรค์	(สิงหาคม	2559)
	 วันท่ี	1	 สิงหาคม	2560	แต่งต้ังแพทย์หญิงมนทกานต์ิ												
โอประเสริฐสวัสดิ์	เป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์	บริหารงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
นครสวรรค์	ถึงปัจจุบัน
	 ปีงบประมาณ	2561	 ดําเนินการก่อสรางอาคารศูนย์
การแพทย์มหิดลนครสวรรค์พรอมตกแต่งแลวเสร็จ
 ปีงบประมาณ	2562	 ไดรับงบประมาณมหาวิทยาลัย
มหิดล	ก่อสรางระบบบําบัดน้ําเสีย	 (20	 ลานบาท)	 และจาก
สํานักงบประมาณใหจัดหาครุภัณฑ์รองรับการดําเนินงานของ
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์	(20	ลานบาท)
	 วันท่ี	20	กุมภาพันธ์	2562	ไดรับอนุมัติแบ่งโครงสราง
การบริหารงานภายในโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์	
(ประกาศ	ณ	วันท่ี	21	มีนาคม	2562)
 วนัที	่21	สงิหาคม	2562	ไดรบัอนมุตัเิปลีย่นชือ่หนว่ย
งานภายใน	“ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์”	เป็น	
“	 ศูนย์การแพทย์มหิดลบํารุงรักษ์	 จังหวัดนครสวรรค์	 ”	
(ประกาศ	ณ	วันท่ี	17	กันยายน	2562)
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

 มุ่งมั่น สู้สิ่งยาก ใฝ่รู้

สถาบันปฏิรูปการศึกษาชั้นนำาบูรณาการสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค

สร้างคุณประโยชน์ด้านการแพทย์-สาธารณสุข	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฐานทรพัยากร	และวทิยาศาสตร์การเกษตร-ความม่ันคงด้านอาหารให้สงัคม	
ชุมชน	 มุ่งเน้นภูมิภาคเหนือล่างกลางบนในฐานะของสถาบันการศึกษา										
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
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ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิภาค
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น
3. พัฒนาศูนย์การแพทย์เป็นรากฐานทางการศึกษาและเป็นแหล่งรายได้ของวิทยาเขตฯ
4. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง

1. ฐานการเรียนรู้และวิจัยบูรณาการหลายศาสตร์อย่างมีดุลยภาพสอดคล้องกับบริบทในภูมิภาค
2. เครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจในทุกระดับที่เหนียวแน่น
3. ศูนย์การแพทย์เป็นต้นแบบด้านการบริการสุขภาพ การเรียนการสอน และการจัดการ
4. ศูนย์วิจัยทางการเกษตรสุขภาวะและแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน เครือข่ายในทุกมิติ
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2. การสร้างอัตลักษณ์บนฐานภูมิประเทศ-สังคม-เศรษฐกิจ 
ของภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน

 กำาหนดบริบทพื้นท่ีปฏิบัติการซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะของ
เขตพื้นที่ภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบนครอบคลุม
พื้นที่ 7 จังหวัด คือ ตาก กำาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 
อุทัยธานี และชัยนาท จัดการศึกษา ตอบสนองต่อการพัฒนาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค  เชื่อมโยงระหว่าง               
ผู้ใช้บัณฑิตกับมหาวิทยาลัย ในฐานะของผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น

 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติของการ
ดำาเนินงาน ระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมมาร่วมจัดการศึกษาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อสร้างบัณฑิตแนวใหม่

 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เน้นคุณภาพบัณฑิต ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ระบบคิด  วิธีคิด ความสามารถ ในการเรียนรู้
ใหม่ และเข้าสู่ระบบสังคมในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

1. การแตกหน่อและเติบโต

 ใช้แนวคิดการแตกหน่อและเติบโต ผลักดันพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ด้วยพลังของท้องถิ่น 
ภายในระยะเวลา 15 ป ีเรง่สรา้งฐานท่ีม่ัน เพือ่สรา้งความมัน่ใจให้กับ
มหาชน และป้องกันการถอยหลังทางนโยบาย สร้างศูนย์การแพทย์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมการบริการทางการแพทย์
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พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

     ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน   เป็นที่สอง
     ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์    เป็นกิจที่หนึ่ง
     ลาภทรัพย์และเกียรติยศ    จะตกแก่ท่านเอง
     ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้   ให้บริสุทธิ์

พระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ศูนย์การแพทย์มหิดล 
บำารุงรักษ์ 

จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มวิชาการและหลักสูตร กลุ่มอำานวยการกลางศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงาน
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ผู้บริหาร	คณะกรรมการ	และบุคลากร

ดำารงตำาแหน่ง 
ปี 2552-2554 และ ปี 2555-2558

นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง
รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ดำารงตำาแหน่ง 
ปี 2559-2560

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ดำารงตำาแหน่ง 
ปี 2560-ปัจจุบัน

แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ทำาเนียบ
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
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ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำารง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร

นางวิลาภรณ์ เทพผสม
หัวหน้ากลุ่มอำานวยการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์
ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้บริหาร
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คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์

1. นายแพทย์บัวเรศ ศรีประทักษ์           ประธานกรรมการ
2. พระครูนิภาธรรมวงศ์        กรรมการ
3. นายแพทย์เกษตร อมันตกุล                            กรรมการ
4. พันเอกนายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร      กรรมการ
5. ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค ์  กรรมการ
6. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ     กรรมการ
7. ผู้อำานวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์     กรรมการ
8. ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์                   กรรมการ
9. ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี                   กรรมการ
10. นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาทอง                   กรรมการ
11. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหิดลนครสวรรค์         กรรมการ
12. นางวาสนา อัศรานุรักษ์                             กรรมการ
13. นายไชยศิริ ศรีวิจิตร           กรรมการ
14. ดร.ประกิต ณรงค์ตะณุพล                     กรรมการ
15. นายพิชัย หมู่พยัคฆ์                               กรรมการ
16. แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์        เลขานุการ
17. นางสาวศชาวดี น้อยเจริญ             ผู้ช่วยเลขานุการ
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1. แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์   ประธานและกรรมการ
2. นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์   กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์นิวัต อุณฑพันธุ์   กรรมการ
4. อาจารย์วิลาภรณ์ เทพผสม      กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำารง   กรรมการ
6. อาจารย์ทวีศักดิ์ ชูมา        กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แสงกุล       กรรมการ
8. นายณพล อนุตตรังกูร        กรรมการ
9. นางสาวจริยา บัวเปรม        กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.ราศรี ลีนะกุล                  กรรมการ
11. นางสาวรัชดาวัลย์ สุทธิศักดิ์      กรรมการ
12. นางสาวศชาวดี น้อยเจริญ      กรรมการ
13. นางพุทธธิดา ม่วงสุข     เลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายวิทยาเขตนครสวรรค์

ประธานหลักสูตร
อาจารย์แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
	 ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(ส.บ.)	สาขาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ คำาเรืองฤทธิ์
	 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	สาขาการประกอบการเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราบูลย์ นาคสู่สุข
	 ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	(พย.บ.)

อาจารย์ ดร.ศศิมา วรหาญ
	 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
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โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุนบุคลากรตามแผนการขยายหลกัสตูร	และการให้บรกิารทาง
ด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น	155	คน	ประกอบด้วย	บุคลากรสาย
วิชาการ	24	คน	บุคลากรสายสนับสนุน	131	คน	มีรายละเอียดดังนี้

อัตรากำาลัง
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ปีงบประมาณ	2561	มีบุคลากรสายวิชาการ	ได้รับการเลื่อน
ตำาแหน่งทางวิชาการ	จำานวน	1	คน	คือ	

บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 2561 

“	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิตติคุณ	หมู่พยัคฆ์	”
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รองศาสตราจารย์	ดร.จรูญโรจน์	โชติวิวัฒนกุล	
ตำาแหน่ง	รองศาสตราจารย์
กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยตำาแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ	

อายุงานตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย
 บุคลากรโครงการจดัต้ังวทิยาเขตนครสวรรค์ได้รบัมอบเกียรติบัตรรางวลัข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ประจำาปี 2561 ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
รายละเอียดดังนี้

บุคลากรที่ได้รับรางวัล

รองศาสตราจารย์	ดร.วีระเดช	มีอินเกิด	
ตำาแหน่ง	รองศาสตราจารย์
กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยตำาแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ	

อายุงานไม่เกิน	10	ปี

นางสาวรัชดาวัลย์	สุทธิศักดิ์	
ตำาแหน่ง	พยาบาล	
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำารุงรักษ์	จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยตำาแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป	
อายุงานตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป

นางศศิธร	มารัตน์	
ตำาแหน่ง	พยาบาล	
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำารุงรักษ์	จังหวัดนครสวรรค์	(ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง)				
รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยตำาแหน่งประเภทวิชาชีพ	หรือบริหารงานทั่วไป	
อายุงานไม่เกิน	10	ปี
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รองศาสตราจารย์	ดร.วีระเดช	มีอินเกิด		
อาจารย์	กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานวิชาการ

	รางวัลระดับส่วนงาน
	 บุคลากรจากทุกสายงานท่ีมีผลการปฏบัิตงิานดีเด่นและประพฤตตินเป็นตวัอย่างท่ีดีเพือ่ส่งเสรมิ	ยกย่อง	
และเชิดชูเกียรติให้เป็น	“บุคลากรดีเด่น	ประจำาปี	2561”	ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	ดังนี้

นางสาวศิริพร	อภัยกาวี	
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	กลุ่มอำานวยการกลาง
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานสนับสนุนทั่วไป

นายทวีศักดิ์	ปฐม	
นักกายภาพบำาบัด	ศูนย์การแพทย์มหิดลบำารุงรักษ์	จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานแพทย์และสาธารณสุข

นางประทุม	มากต่าย
แม่บ้าน	กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานบริการ

นางสาวทองสุก	ธูปเทียน	
แม่บ้าน	กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานบริการ
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ได้รับรางวัล	 “ดีเด่น”	 การนำาเสนอภาคบรรยาย	
เรื่อง	 การประเมินการชะล ้างพังทะลายของดิน
ในพื้นท่ีลุ ่มนำ้าบึงบอระเพ็ดด้วยระบบสารสนเทศ	
ภูมิศาสตร์	การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์และสิ่ งแวดล ้อมนเรศวร																																																										
ครั้งที่	3	มหาวิทยาลัยนเรศวร	

รางวัลหน่วยงานภายนอก

นายณพล อนุตตรังกูร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
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สรุปการดำาเนินงานตามพันธกิจ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
Excellence in research with global and social impact

การดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการวิจัย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์พยายามท่ีจะผลักดันให้บุคลากรรุ่นใหม่สร้าง						
ผลงานวจิยัมี	publication	และเข้าสูก่ารขอตำาแหน่งทางวชิาการ	ส่งเสรมิสนับสนุนการ
สร้างกลุม่วจิยั	(cluster)	และ	research	unit		แสวงหาความร่วมมือภาคเีครอืข่ายการ
วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และบูรณาการงานวิจัยสู่บริการวิชาการ

ปี	2559-2561	ผลงานวจิยัของคณาจารย์ตามความเช่ียวชาญมีแนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง	รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

Strategy 1
ตารางแสดงผลงานวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-ปี 2561)
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ผลงานวิจัย
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	 อตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุ้งสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ชาตเิป็นจำานวนมากต่อปี		อปุสรรคสำาคญัท่ีพบสำาหรบัเกษตรกร	
คือ	ความไม่พอเพียงของการผลิตลูกพันธุ์	 และความเสียหาย
จากโรคระบาดระหว่างการเพาะเลี้ยง		ทั้งสองประเด็นนี้ได้ถูกนำา
มาเป็นโจทย์วิจัยในการแก้ปัญหา	คณะผู้วิจัยได้ทำาการค้นพบ
ตัวบ่งชี้ชีวภาพในระบบสืบพันธุ์ของกุ้งกุลาดำาท่ีมีส่วนในการ
พัฒนาเซลล์อสุจิให้สมบูรณ์	 ยีนตัวยับย้ังการทำางานของเอ็น
ไซม์โปรติเอสชนิด	 rrPmSERPIN	 มีการแสดงออกจำาเพาะใน
ระบบสืบพันธุ์กุ้ง	 	 มีฤทธ์ิยับย้ังการทำางานของเอ็นไซม์โปรติเอส
ของเซลล์อสุจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 ซ่ึงจะป้องกันการกระตุ้น
และการถูกทำาลายของเซลล์อสุจิก่อนการสืบพันธุ์	 การค้นพบ
น้ีจะนำาไปสู่การประยุกต์เป็นตัวชี้วัดชีวภาพท่ีใช้พยากรณ์ความ
สมบูรณ์ของเซลล์อสุจิและผลสัมฤทธ์ิของการปฏิสนธิต่อไป

	 ในด้านการป้องกันและรักษาโรคติดเช้ือไวรัส	 คณะ
ผู้วิจัยได้ทำาการพัฒนาตัวนำาส่งสารชีวภาพขนาดนาโนจาก
โครงสร้างเสมือนไวรัสไอเอชเอชเอ็น	 ท่ีมีคุณสมบัติการนำาเข้า
สู่เซลล์กุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทนทานต่อการย่อยสลาย	
อีกท้ังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกุ้งได้เป็นอย่างดี	 ได้ทดสอบ
การนำาส่งอาร์เอ็นเอสายคู ่ต้านไวรัสตัวแดงดวงขาวพบว่า	
สามารถลดอัตราการตายจากการติดเช้ือได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม	
ตัวนำาส่งชีวภาพขนาดนาโนน้ีจะถูกพัฒนาเพื่อนำาส่งสารต้าน
ไวรัสสำาคัญเพ่ือลดความเสียหายจากโรคติดเชื้อในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป	นอกจากน้ันผู้วิจัยได้ทำาการพัฒนาวิธีการ
ผลิตไวรัส	MrNV	 	 ท่ีก่อโรคหางขาว	 ได้ในหลอดทดลองเป็นผล
สำาเร็จ	 ซ่ึงไวรัสท่ีผลิตได้น้ีจะถูกนำาไปศึกษาปฏิสัมพันธ์กับเซลล์
เจ้าบ้าน	 และนำาไปพัฒนาให้ปลอดความรุนแรงเพื่อประยุกต์ใช้
ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านโรคติดเชื้อไวรัสชนิดน้ีได้ในอนาคต

รศ.ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล และคณะ

สรุปผลงานวิจัยเด่นในรอบปี 2561
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โครงการวิจัยการปลูกข้าวในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม 
 บริเวณพื้นที่ลุ่มนำ้าแม่ตาว จังหวัดตาก มีการปลูกพืช
เกษตรหมุนเวียน (Crop Rotation) ซึ่งข้าวเป็นชนิดธัญพืชและ
สินค้าสำาคัญท่ีมีการปลูกในบริเวณดังกล่าว ช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดู
หนาว (พฤษภาคม-พฤศจิกายน) และยังมีการใช้นำ้าท่ีมีแคดเมียม
ปนเปื ้อนในนาข้าว ซึ่งถือเป็นระบบชลประทานท้องถิ่น ได้แก่                    
ห้วยแม่กุ และห้วยแม่ตาว ส่งผลให้เมล็ดข้าวสะสมปรมิาณแคดเมยีม
เกินระดับมาตราฐานสำาหรบัการบรโิภคกำาหนดโดยประชาคมยโุรป 
(European Communities) หรือเท่ากับ 0.2 มก./กก. ดังน้ัน 
รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด อาจารย์ประจำาโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ จึงได้มีแนวคิดในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ
พืน้ทีป่นเป้ือนแคดเมียม และหาแนวทางในการจดัการพืน้ท่ีดังกล่าว 
การตรวจสอบเบ้ืองต้นโดยทดสอบในคอลัมภ์พวีซี ีในโรงเรอืนกรนี
เฮ้าส์ (Greenhouse) ทำาให้ทราบว่าข้าวหลากพันธุ์มีคุณสมบัติ
เป็นพืชตรึงโลหะหนักแคดเมียมในราก หรือท่ีเรียกว่า “Excluder 
Plant” เน่ืองจากสะสมแคดเมียมในปริมาณสูงในส่วนราก เช่น 
ข้าว กข53 (RD53), ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) และ ข้าว
พิษณุโลก 2 (PSL2) เป็นต้น โดยผลการศึกษาส่วนหน่ึงได้ถูก           
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ Environmental 
Science and Pollution Research และ International Journal of 
Phytoremediation นอกจากน้ีผลการศกึษาในภาคสนามยังทำาให้
ทราบว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 สะสมปริมาณแคดเมียมในระดับ       
ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวมีการเลือกปลูกใน
พืน้ท่ีปนเป้ือนแคดเมียมในระดบัตำา่ ตลอดระยะเวลาการศกึษาอย่าง
ยาวนานกว่า 3 ปี ยังทำาให้ทราบว่าวตัถเุติมในดินผสมในรปูอนิทรย์ี 
และอนินทรีย์ ยังมีส่วนอย่างมากในการลดการเคล่ือนท่ีของโลหะ
หนกัในดินสู่เน้ือเยือ่ข้าวต่าง ๆ  และยังส่งเสรมิการเติบโตให้ข้าว ได้แก่ 
มูลวัว และไดแคลเซียมฟอสเฟต และลีโอนาไดท์ และไดแคลเซียม
ฟอสเฟต ในอัตราส่วนอย่างละ 1:1 ซึ่งในอนาคตยังสามารถ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุเติมเพื่อนำามาใช้ในนาข้าวท่ัวไปได้

รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด ถวายรายงานต่อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
เรื่องการปลูกข้าวในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม

ในอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด 



รายงานประจำาปี 2561 Page 32

ได้ตีพิมพ์ผลงานแล้วจำานวน  4  เรื่อง ดังนี้ 
 1. การอธิบายสัณฐานวิทยาของโครงสร้างและอวัยวะ
สืบพันธ์ภายนอก โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของ
แมลงวันหัวเขียวชนิด Stomorhina discolor ท่ีมักพบใน
พื้นท่ีป่ามืพืชดอก ตีพิมพ์ในวารสาร The Revista do In-
stituto de Medicina Tropical de São Paulo ปี 2557
 2. แมลงวันในพื้นที่วิทยาเขตมีบางชนิดท่ีเพิ่งถูกรายงาน
ในประเทศไทย ได้แก่ การรายงานแมลงวันหลังลายชนิด Myorhi-
na situliformis (Zhong, Wu & Fan, 1982) ท่ีเป็นบันทึกใหม่
ของประเทศไทยท่ีเพิ่มเติมจากประเทศจีน (ทิเบต) และประเทศ
เนปาล ตีพิมพ์ในวารสาร Tropical Biomedicine ปี 2558
 3. ศึกษาความแปรปรวนของเวลาการสร้างกลุ่มของ
แมลงวันโดยอาศัยซากไก่แทนศพ ออกแบบและวิจัยในพ้ืนที่
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จนพบว่าแมลงวันมีกิจกรรมในช่วงเวลาท่ีมีแสงและสามารถ
วางไข่ได้เฉพาะช่วงเวลาท่ีมีแสงเท่าน้ัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 
คือ สาย 9.00-11.00 น. และ ก่อนคำ่า 16.00-18.00 น. ตี
พิมพ์ในวารสาร Journal of Medical Entomology ปี 2560
 4.  ประ เ มินป ัจจัยทางกายภาพ ในพื้น ท่ีจั งหวัด
เชียงใหม ่  พิษณุ โลก อุบลราชธานี  และนครสวรรค ์คาด
การณ์แหล ่ง ท่ีอยู ่ของแมลงวัน และได ้ตีพิมพ ์ ในวารสาร 
I n s e c t s  ข อ ง แ ม ล ง วั น หั ว เ ขี ย ว ห ล า ย ช นิ ด ใ น พื้ น ท่ี ก า ร
ใช ้ประ โยชน ์หลากหลายของจั งหวัด เชียง ใหม ่  ป ี  2561
การศึกษาวิจัยทางด้านนิติกีฏเวชศาสตร์ ยังต้องการข้อมูล
เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ ล ด ป ั จ จั ย เ ส่ี ย ง แ ล ะ ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล่ื อ น ท่ี
อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ก า ร นำ า ห ลั ก ฐ า น ท า ง ชี ว ภ า พ น้ี ไ ป ใ ช ้                          
ผศ.ดร.กิตติคุณ จึงยังคงดำาเนินการศึกษาวิจัยงานด้านน้ีต่อ
โดยเน้นเน้ือหาท่ีเวลาการวางไข่หรือสร้างกลุ่มของแมลงวัน
ให้มากขึ้น เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของการคำานวณเพื่อ
ร ะ บุ ร ะ ย ะ เ ว ล า ห ลั ง ก า ร เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง ผู ้ เ สี ย ห า ย ต ่ อ ไ ป 

 ผศ.ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ ดำาเนินงานวิจัยโดยมุ่งเน้น
ในงานด้านนิติกีฏเวชศาสตร์  ซึ่งเป็นแขนงหน่ึงของกระบวนการ
ยุติธรรมในการใช้สัตว์ขาปล้อง โดยส่วนใหญ่ คือ แมลง มาเป็น
หลักฐานอ้างอิงของคดีความ การวิจัยด้านนิติกีฏเวชศาสตร์ของ 
ผศ.ดร.กิตติคุณ ดำาเนินการมาต้ังแต่แรกเริ่มทำางานเป็นอาจารย์
ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล               
พ.ศ. 2555 และในปี 2557 ได้รบัทุนอาจารย์รุน่ใหม่ในการดำาเนินงาน
วจัิย โดยการดำาเนินงานวจิยัน้ีได้รบัความร่วมมือจากเครอืข่ายวจิยั 
 1 )  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม ่ 
 2)  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3 )  วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ทำาให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ
อย ่างต ่อ เ น่ือง  แม ้จนถึงป ัจจุ บันการวิจัยยั ง ไม ่สมบูรณ ์
อยู ่ระหว ่างการรวบรวมชีววิทยาและการกระจายตัวของ
แมลงวันที่ มีบทบาทเก่ียวข้องกับนิติกีฏเวชศาสตร์เพิ่มเติม

ผศ.ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์
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โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรท้องถิ่น

ในการจัดการศัตรูพืช

 ในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นในการวิจัยเพื่อค้นหาสารท่ีมีฤทธิ์
ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นของท่ีต้ังโครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำามาใช้ในการกำาจัดศัตรู
พืช เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรจำานวนมาก แต่พบว่า มีการระบาดของศัตรู
ทางการเกษตรหลายชนิด ซึ่งทำาให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรอย่างมาก 
โดยในงานวิจัยน้ีได้อาศัยหลักการสกัดสารสมุนไพร โดยการนำา
สมุนไพรท่ีมีในท้องถิ่นนครสวรรค์ยกตัวอย่างเช่น ต้นแจง (Maerue               
siamensis) ตัน (Combretum tetralophum Clarke) เป็นต้น 
และนำามาทำาให้บริสุทธ์ิ จากน้ัน จึงนำามาทดสอบโดยวิธียับย้ัง
การกนิ (Antifeedant) และวิธรีบัสมัผสัทางด้านบน  (Topical appli-
cation) และวเิคราะห์อตัราการตายเฉียบพลันในรปูแบบของค่า LD50 
(Median lethal dose) นอกจากนัน้วเิคราะห์อตัราการตายแล้วยังนำา
มาทดสอบระบบเอนไซม์ทำาลายพิษ เอนไซม์ท่ีมีผลต่อระบบประสาท 
เพื่อประเมินแนวโน้มการต้านทานต่อการต่อสารกำาจัดศัตรูพืช

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates

หลักสูตรการสอน
 นับถึงปีการศึกษา 2561 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สามารถเปิดรับนักศึกษา

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
 •  ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนักศึกษา “หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
    สาขาสาธารณสุขชุมชน”
 • ปีการศึกษา 2558 เปิดรับนักศึกษา “หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
    สาขาการประกอบการเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม”
 • ปีการศึกษา 2560  เปิดรับนักศึกษา “หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)”
    โดยได้รับการสนันสนุนดำาเนินการด้านหลักสูตรจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล และกำาหนดเป้าหมายในการเปิดหลักสูตรของส่วนงานเอง
    ในปีการศึกษา 2565
 • ปีการศึกษา 2561 เริ่มเปิดรับนักศึกษา “หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
   สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง”

 และอยู่ในระหว่างการเตรียมเปิด หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 2 หลักสูตร
 มีแผนการนำาเสนอหลักการต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในปี 2562 ได้แก่
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขานวัตกรรมสาธารณะ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

จำานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา	2561	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	มีจำานวนนักศึกษาคงอยู่	
รวมทั้งสิ้น	274	คน	ประกอบด้วย
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาสาธารณสุขชุมชน จำานวน 117 คน
 • หลักศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการประกอบการเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม จำานวน 80 คน
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.) จำานวน 77  คน

Strategy 2
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1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วยระบบ OBE และตามเกณฑ์ AUN-QA และส่งเสริมการเรียน
การสอนแบบ active learning, project base, internship 

การดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน
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จากการสนับสนุนภายใต้กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ตลอดระยะเวลามากกว่า 5 ปี จากปีที่เริ่มต้น ในการ
ประสานงาน สถาบันแรกที่มีความร่วมมือกันคือ
คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยโครงการแรกท่ีเกิดขึ้น โครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ส่งนักศึกษาในสาขาเดียวกันผ่าน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจำานวน 2 คน หลังจากความ
ร่วมมือในระยะเริ่มต้นดังกล่าว จึงได้พัฒนาความสัมพันธ์
เพิ่มเติม ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย                      
ดังกล่าวในฐานะ Visiting Professor และมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

จนถึงในปี 2561 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์           
ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วชิาการประกอบการเชงินเิวศวฒันธรรม จำานวน 4 คน 
ไปในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหาร มหาวิทยาลัย Airlangga ทำาให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์และความรู้เรื่องการประกอบการ
อย่างลึกซึ้ง ซ่ึงจะนำาไปสู ่ความย่ังยืนในการดำาเนิน
ธุรกิจในอนาคต ความร่วมมือของทั้งสองสถาบันยัง
นำาไปสู่การคดิโจทย์วจิยัใหม่ๆ ซึง่ถอืเป็นการบูรณาการ                        
องค์ความรู้จะนำาไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการและการ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของทั้งสองสถาบันต่อไป

2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติ  (Internationalization)
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ตารางแสดงจำานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	ซึ่งเดินทางมาศึกษา	หรือทำาวิจัย	
หรือกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ	ผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบันที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
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ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561)

ตารางแสดงอัตราการได้งานทำาของบัณฑิต ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
Excellence in professional services and social engagement

 หน่วยงานต่างๆได้เชิญให้บุคลากรภายใต้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการร่วมเป็นกรรมการ
ในคณะทำางานชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานโครงการระบบส่งน้ำาจากแม่น้ำาน่าน-                           
บึงบอระเพ็ดคณะกรรมการปรึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (Pac) และคณะทำางานขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 3 (ด้านสิ่งแวดล้อม) คณะกรรมการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีการประชุมเป็นระยะๆ ส่วนการให้ข้อมูล
ทางวิชาการด้านเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เช่น การขอข้อมูลบึงบอระเพ็ด           
การทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ         
การสร้างมาตรฐานเกษตรและปศุสัตว์อินทรีย์ การให้ข้อมูลวิชาการกับสื่อมวลชน 
 นอกจากนี้ได้มีการต่อยอดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มหิดล (MU Organic) จากด้านข้าว      
ไปสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ด้วย 

Strategy 3
การสนับสนุนข้อมูลบึงบอระเพ็ด

การบริการวิชาการด้านการเกษตร

การดำาเนินงานที่สำาคัญ ด้านบริการวิชาการ

การให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน

ภายใต้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
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1.  โครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน ปี 2561  



การดำาเนินงานที่สำาคัญ ด้านบริการวิชาการ

เป็นโครงการวิจัยท่ีบูรณาการการทำางานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล โครงการจดัตัง้
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สหกรณ์จระเข้ แห่งประเทศไทย 
จำากัด สมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะเล้ียงจระเข้แห่งประเทศไทย 
Crocodile Specialist Group (CSG, IUCN) กรมประมง กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีมุ่งหมายจะ
อนรุกัษ์จระเข้นำา้จืดสายพนัธุส์ยามในแหล่งธรรมชาติ และได้รบังบประมาณ
สนับสนุนจากสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

วนัท่ี 10-12 ตลุาคม 2560 ได้จดักิจกรรมชีแ้จงท่ีมาและความสำาคญั
ของโครงการฯ ให้แก่ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียรอบพืน้ท่ีบึงบอระเพด็ มีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสำารวจจระเข้ในแหล่งธรรมชาติตาม
หลักวิชาการแก่คณะนักวิจัย และดำาเนินการเก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือ
พิสูจน์สายพันธุ์จระเข้ในฟาร์ม

ภายใต้กลุ่มวิชาการและหลักสูตร โดย คลินิควันเฮลท์ มหิดลนครสวรรค์                                   

ชี้แจงที่มาและความสำาคัญของโครงการ

ภาพโดย: วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ MUNA One Health Center

“โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้”
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“อบรมแนะนำาการปลูกผักอินทรีย์และการเล้ียง
แพะแกะเบื้องต้น”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมแนะนำาการปลูกผักอินทรีย์ และการเล้ียงแพะ-
แกะเบ้ืองต้น จดัขึน้โดย บรษัิท อเีอ โซล่า นครสวรรค์ จำากดั 
โดยมีผู้นำาชุมชน เกษตรกร และนักเรียนในชุมชนหัวหวาย
และใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
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 “โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และสำานักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 
ได้ดำาเนิน “โครงการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า                          
ครั้งสุดท้ายของปี 2560 (ครั้งที่ 30)” ในครั้งนี้ มีสุนัขและแมว
เข้ารับบริการทำาหมันเพ่ือควบคุมประชากรด้วยกันท้ังส้ิน 
29 ตัว (เป็นสุนัขเพศผู้ 3 ตัว, สุนัขเพศเมีย 9 ตัว, แมวเพศผู้                
8 ตัว และแมวเพศเมีย 9 ตัว) หากนับตั้งแต่เริ่มดำาเนินโครง
การฯ จะมีสุนัขและแมวเข้ารับบริการรวมแล้วทั้งสิ้น ถึง 580 
ตัวด้วยกัน (เป็นสุนัขเพศผู้ 159 ตัว, สุนัขเพศเมีย 169 ตัว, 
แมวเพศผู้ 83 ตัว และแมวเพศเมีย 169 ตัว)

วันท่ี	 8	 มีนาคม	2561	คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้ร่วมลงพื้นที ่        
วดัเขาเจดย์ี ตำาบลเขาเจดย์ี อำาเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
เพื่อทำาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำาหมัน    
คุมกำาเนิดกับสำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้จัด
โครงการ “Kick Off” รณรงค์ควบคมุป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า
ขึ้น โดยในครั้งนี้มีสุนัขกว่า 70 ตัวเข้ารับบริการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำาหมันคุมกำาเนิดสุนัข
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ภายใต้ศูนย์การแพทย์มหิดลบำารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

“การให้บริการทางการแพทย์”

 ศนูย์การแพทย์มหิดลบำารงุรกัษ์ จงัหวดันครสวรรค์ 
ได้เปิดทำาการตรวจรักษาผู ้ป่วยนอก (OPD) และแพทย์          
ทางเลือกอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 ปี การบรกิารประกอบ
ไปด้วยแพทย์แผนจนี แพทย์แผนไทยประยุกต์ ห้องตรวจผู้ป่วย
นอก 4 ห้องตรวจ ประกอบด้วย ห้องตรวจทางศัลยกรรม  
อายุรกรรม สูตินรีเวชกรรม และเวชปฏิบัติท่ัวไป มีการให้
บริการกายภาพบำาบัด เอกซเรย์ท่ัวไป และการตรวจทาง      
ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน มีการให้บริการวิชาการจัดหลักสูตร
อบรมระยะส้ัน จำานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนวดไทย
เพื่อสุขภาพ 150  ชั่วโมง หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330  
ชั่วโมง และหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (care giver) 70 ชั่วโมง 
โดยศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง
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จำานวนผู้เข้ารับบริการ 
ปีงบประมาณ 2559   2,946 ราย
ปีงบประมาณ 2560   9,036 ราย
ปีงบประมาณ 2561  16,572 ราย 

หมายเหตุ * แพทย์จำานวน 17 คน อยู่ระหว่างอบรมแพทย์เฉพาะทาง 11 คน
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อัตรากำาลังศูนย์การแพทย์มหิดลบำารุงษ์ จังหวัดนครสวรรค์
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561)



“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระดับต้น 70 ชั่วโมง (Care Giver)”

วันที่ เ3 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง ร่วมลงนามข้อตกลง 
(MOU) กับสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครสวรรค์ ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่สำาหรับผู้สูงอายุ (Pleasant 
Senior Complex) และจดัฝึกอบรมผู้ดแูลผู้สูงอายุระดบัต้น 70 ชัว่โมง 
(care  giver) ให้กับตำาบลนคิมเขาบ่อแก้ว จำานวน 2 รุน่ รุน่ท่ี 1 ระหว่าง
วันที่ 1-15  สิงหาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-31  สิงหาคม 
2561 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำานวน 55 ราย 

 
“สร้างเครือข่ายพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ

ในบริบทชุมชน”

องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงเชิงประจักในชุมชน ได้พัฒนาระบบ
การดแูลผู้สูงอายใุนบรบิทของชมุชน  เกิดการขยายผลของงานสู่ชมชน
ต่าง ๆ  โดยการนำากระบวนการดูแลผู้สูงอายุตามแบบที่ศูนย์ผู้สูงอายุ
เขาทองไปนำาเสนอและลงเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนนั้นๆ และถอดบทเรียน
ให้เห็นภาพฝันในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันในชุมชนนั้นๆ

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ระดับต้น 70 ชั่วโมง (care giver)

ลงชุมชนวัดท่าพูด อ.สามพราน จ.นครปฐม  
วันที่  16-17  สิงหาคม 2561

ลงชุมชนวัดโพธิ์เผือก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 
เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน  2561
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ภายใต้ศูนย์การแพทย์มหิดลบำารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง



2. โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก

 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากภายนอกในการดำาเนินการ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ (Start up) ปี 2561” จำานวน 13,837,000 บาท โดยมีผู้เข้า
ร่วมโครงการจำานวน 1,477 ราย เป็นภาคเกษตร จำานวน 859 
ราย และภาคท่ัวไป จำานวน 618 ราย ผ่านการอบรมจัดทำาแผน
ธุรกิจจำานวน 648 ราย แบ่งเป็นภาคการเกษตรจำานวน 437 ราย       
ภาคทั่วไปจำานวน 211 ราย และผ่าน การพ่มเพาะพัฒนาเชิงลึก 
จำานวน 367 ราย เป็นภาคเกษตร จำานวน 231 ราย และภาคทั่วไป 
จำานวน 136 ราย ได้เข้ารับการส่งเสริมด้านการตลาดและเงินทุน
จำานวน 184 ราย แบ่งเป็นภาคการเกษตรจำานวน 121 ราย และ
ภาคท่ัวไปจำานวน 63 ราย ผลการดำาเนินงานส่งผลให้มีการเพิม่ขึน้
ของรายได้เป็นจำานวนเงินถึง 33,527,654.17 บาทต่อเดือน เฉลี่ย
รายละ 91,356 บาทต่อเดือน หากคิดจำานวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น
ปี เท่ากับ 402,331,850 บาท ต่อปี เฉลี่ยรายละ 1,096,272 บาท
ต่อรายต่อปี โดยผู้ประกอบการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงสุด มูลค่ากว่า 
25,000,000 บาทต่อปี 

ผลพลอยได้จากการดำาเนินโครงการฯ ทำาให้มีการสร้างเครือข่าย
ด้านเกษตรและส่ิงแวดล้อม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการ
ศึกษา ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมจำานวนมาก

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ startup 2561

ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ศนูย์วจิยัและบรกิารวชิาการ โครงการจดัต้ังวทิยาเขตนครสวรรค์ 
ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากภายนอก จำานวน 3,000,000 บาท 
ให้ดำาเนินการ “โครงการการจัดการความรู้ด้านการปรับปรุง
คุณภาพข้าว” โดยโครงการฯ ได้ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ของ
คณุสมบัติข้าวทีเ่ป็นท่ีต้องการของประชาชนท่ัวไป และทางโครงการ
สร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับเครือข่ายจำานวน 10 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

ผลพลอยได้จากการดำาเนินโครงการฯ ทำาให้มีการสร้างเครือ
ข่ายด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน             
การศึกษา ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมจำานวนมาก

โครงการการจัดการความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพข้าว 
สร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับเครือข่าย

  จำานวน 10 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2

การจัดการความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพข้าว 
สร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับเครือข่าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
Excellence in management for sustainable organization

การบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่สำาคัญ
 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์มุ่งเน้นบริหารจัดการงานด้านต่างๆภายใต้
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ

Strategy 4

ด้านทรัพยากรบุคคล

 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ดำาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับการดำาเนิน
งานต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปมุ่งให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตและงาน
 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมีการสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาศักยภาพตามสายงานโดยส่งเสริมให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมการจัดทำาผลงาน R2R 
เพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
สายงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนางานการจัดระบบสวัสดิการและรักษาสิทธิ
ประโยชน์ให้กับบุคลากร เช่น สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากรที่มีบุตร กระเช้าเยี่ยมไข้บุคลากร การ
รักษาสิทธิประโยชน์สำาหรับผู้ประกันตน และการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ 
อีกทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพโดยจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำาปี และการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างมีความสุข อาทิ กิจกรรมวันสงกรานต์ และเข้าร่วม
กิจกรรมมหิดลเกมส์ เป็นต้น
 ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มีระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับ 7.56 จากคะแนนเต็ม 10 
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ด้านการบริหารคุณภาพ

สรุปผลการดำาเนินงานในภาพรวม ด้านงบประมาณและการเงิน

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์มีการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและนำาไปสู่ความ
ยั่งยืนขององค์กรโดยนำาระบบคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมากำากับการบริหารงาน
 1. การบริหารองค์กรใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence) 
 2. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน 
(AUN Quality Assurance - AUN-QA)

ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำาเนินการขับเคลื่อนองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็น
เลิศ ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย โดยได้รับผลคะแนนประเมิน 
Band Process : 1A- (101-125) Band Result : 1B+ (61-80)

ผลการดำาเนินงานในภาพรวม
กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายรับจากการดำาเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2559-2561
(หน่วย : บาท)

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำาเนินการจัดสรรงบประมาณท้ังเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงานที่ได้รับให้กับหน่วยงานภายในต่างๆ เพื่อบริหารจัดการในทุกพันธกิจ รวมถึงมีการ
ติดตามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้กับคณะกรรมการนโยบายวิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้บริหารหน่วยงานได้รับ
ทราบ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำาทุกไตรมาส และประจำาปี

และมุ่งเน้น “พัฒนาโครงการท่ีสร้างรายได้” ให้กบัส่วนงานเป็นหลัก ประกอบด้วย การจดัการศกึษา การให้บรกิาร
วชิาการ การให้บรกิารด้านการแพทย์ ศนูย์การแพทย์มหิดลบำารงุรกัษ์ จงัหวดันครสวรรค์ และการบรหิารสินทรพัย์
ของส่วนงาน เป็นต้น
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559-2561

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559-2561

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
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ด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์มีการดำาเนินการ        
เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ โดยมีการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
มีการจัดประชุมหารือเป็นประจำาทุกเดือนรวมถึงมีการ
จัดกิจกรรม “โครงการ Green Campus” ซึ ่งมีการ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 3R และมี “การใช้แหล่ง
พลังงานทางเลือกสำาหรับการดำาเนินงาน”

โครงการ Green Campus

นักศึกษาร่วมคัดแยกขยะ
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การทดลองใช้พลังงานทางเลือก และการจัดการนำ้าเพื่อการเกษตร
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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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