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บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ี รายงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มน้ีได้นําเสนอถึงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี 
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ส่วนท่ี 1 : บทนํา 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมองค์กร 

 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

• เป็นหน่วยงานชั้นนําท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนันมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

• บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลตุามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

• กํา กับ ดูแล ดําเ นินงานบริหารทรัพยากรบุคคลทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้ได้มาซ่ึงกําลังคนที่มีคุณภาพ ดูแลรักษาและส่งเสริมให้
เกิดความเข้มแข็งมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติภารกิจให้ตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ตราบจนถึงวาระสิ้นสุดการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใสและความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย       
ดูแลให้การดําเนินการท้ังระบบเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ           
ท่ีทางราชการและมหาวิทยาลัยกําหนด

ภารกิจ
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ค่านิยมองค์กร – Values 
 

(MAHIDOL UNIVERSITY CORE VALUES AND ORGANIZATION CULTURE) 
M Mastery เป็นนายแห่งตน 

A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อืน่ 

H Harmony กลมกลืนกับสรรพส่ิง 

I Integrity ม่ันคงย่ิงในคณุธรรม 

D Determination แน่วแน่ทํากล้าตัดสินใจ 

O Originality สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 

L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นํา 

 

 

 
ตามท่ีกองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการวิเคราะห์งานตามภารกิจด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานภายใน       

กองทรัพยากรบุคคลสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน

สามารถบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การแบ่งหน่วยงานภายใน

กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี 5 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายใน

สํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ดังนี้ 

 
 

 
 

ผู้อํานวยการ

กองทรัพยากรบุคคล

งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

(HR Management)

(12 อัตรา)

งานบริหารสวัสดิการ
และสิทธิประโยขน์

(HR Welfare & 
Benefits)

(13 อัตรา)

งานยุทธศาสตร์และ
พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล     

(HR Strategies & 
System 

Development)

(9 อัตรา)

 งานสร้างเสริม
ศักยภาพและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

(HR Capacities 
Building)

(8 อัตรา)

งานความก้าวหน้าใน
สายวิชาการ

และสนับสนุน

(HR Career Path)

(9 อัตรา)

โครงสร้างองค์กร ขอบเขตงาน และความรับผิดชอบของกองทรัพยากรบุคคล 
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งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management Unit) 

 

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรทุกประเภท ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุ

แต่งตั้ง จนถึงพ้นจากงาน ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

การสรรหาและคัดเลือก / บรรจุและแต่งตั้ง 

- ดําเนินการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรให้กับกอง /หน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานอธิการบดี ตลอดจน

วิเคราะห์เปรียบเทียบ ให้คําแนะนําในการกําหนดอัตราค่าตอบแทน 

- รับผิดชอบ และประสานงานการสรรหา/ คัดเลือกบุคลากรตําแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ตามข้อบังคับ/

ประกาศของมหาวิทยาลัยในส่วนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย /แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตําแหน่งประเภท

ผู้บริหาร 

- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของส่วนงานเพื่อให้การสรรหา / คัดเลือกบุคลากรตําแหน่งผู้บริหารระดับ

ต่างๆ ตามข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย ในส่วนที่รับผิดชอบโดยส่วนงาน 

- ให้คําปรึกษา แนะนําส่วนงาน / หน่วยงานเกี่ยวกับการสรรหา / คัดเลือกบุคลากรรวมทั้งการกําหนด

อัตราเงินเดือน / ค่าตอบแทนในการบรรจุและแต่งตั้ง 

- ให้คําปรึกษา และประสานงานในการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การจ้างต่อ 

และการขยายระยะเวลาการจ้าง  

- จัดทําชื่อตําแหน่ง และคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรประเภทต่างๆ  

- จัดทําคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง / จ้างลูกจ้าง 

- แต่งตั้งผู้บริหารระดับต่างๆ 

- บันทึกข้อมูลในระบบ MUERP (OM / PA) ของสํานักงานอธิการบดี 

- ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

 

จัดสรร / บริหารอัตรากําลัง 

- จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

- เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

- เปลี่ยนประเภทการจ้าง / เปลี่ยนตําแหน่ง  

- ปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง / การปรับคุณวุฒิ / การปรับคุณวุฒิและให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

- ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน / ตัดโอนพร้อมเปลี่ยนตําแหน่ง  

- ย้าย / ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง 

- ปรับระดับชั้น / ปรับสถานภาพ 

- ขอยืมตัวข้าราชการ 

- ต่อเวลาราชการของข้าราชการ /การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

- กําหนดกรอบการจ้างผู้เกษียณอายุ / ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ (เงินงบประมาณ) 
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- การไม่จ้างต่อ 

- การพ้นจากงาน / ให้โอน / ลาออก 

- ให้ออกด้วยเหตุทุพพลภาพ / ขาดจากอัตรา / ครบสัญญา / ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 

- โปรแกรมอัตราตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

- จัดทําประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ / ประกาศ

เกษียณอายุของพนักงานมหาวิทยาลัย 

- ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ / คณะทํางานชุดต่างๆ เช่น ก.บ.ค.  

- คณะกรรมการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

บริหารเงินเดือน / ค่าตอบแทน 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการให้บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน / บัญชี

อัตราค่าจ้าง และเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน    

เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 

- เลื่อนเงินเดือนประจําปีของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยสํานักงานอธิการบดี 
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

- แก้ไข เพ่ิมเติม ยกเลิกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ 

- ประสานงานและส่งข้อมูลให้ส่วนงานต่าง ๆ ในการบันทึกข้อมูลเร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากรของ
ส่วนงานเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย 

- งานระบบจ่ายตรองเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

- จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน 

- การปรับบัญชีเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง 

- การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยสํานักงานอธิการบดี 

- ประสานงานและให้ข้อมูลข้าราชการที่เป็นอัตราว่างมีเงินด้วยสาเหตุต่างๆ แก่กองคลังเพื่อขออนุมัติโอนเงิน
เป็นหมวดเงินอุดหนุนไปยังสํานักงบประมาณ 
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งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (HR Benefits and Entitlements Unit) 

 

ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแลงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทุกประเภท ตลอดจน

วิเคราะห์หาแนวทางและดําเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และ

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ด้านสวัสดิการ 

ศึกษาภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

วิเคราะห์หาแนวทางและดําเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ติดต่อประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เกี ่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่

บุคลากร ประสานงาน ให้คําปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออกหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนให้แก่บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําไป
ประกอบการขอสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และ ดําเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้เพื่อผ่อน
ชําระหนี้จนครบ 

สินเชื่อธนาคารออมสิน 
ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสินเกี่ยวกับข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ ประสานงาน ให้คําปรึกษา

ร่วมแก้ไขปัญหา ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ ออกหนังสือผ่านสิทธิ
และรับรองเงินเดือนให้แก่บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อนําไปประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสิน
และดําเนินการหักเงินเดือน บุคลากรผู้กู้เพ่ือผ่อนชําระหนี้จนครบ 

เงินกู้ ชพค 
ติดต่อประสานงานกับ สกสค.เกี่ยวกับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ประสานงาน ให้คําปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา 

ในกรณีที่บุคลากร/ส่วนงานประสบปัญหาการใช้บริการสินเชื่อ ดําเนินการหักเงินเดือนบุคลากรผู้กู้ที่สังกัดสํานักงาน
อธิการบดีเพื่อผ่อนชําระหนี้จนครบ 
 กีฬาบุคลากร 

ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร จัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวทําหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจําปี เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นการเชื่อมความสามัคคี ระหว่าง
บุคลากรส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทําหน้าที่คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็น
ตัวแทน มหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็น
ประจําทุกปี ติดต่อ ประสานงานในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการพิเศษซ่ึงจัดโดยหน่วย งานต่างๆ 
ภายนอก เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีและเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล กํากับดูแล ประสานงาน ให้คําปรึกษา
แก่ส่วนงานในการบริหารจัดการสวัสดิการของส่วนงาน 
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การเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน 
ทําหน้าที่ประสานงานการสํารวจความสุขของบุคลากร ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุข

องค์กรประสานการจัดทําโครงการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากรส่วนงาน 
คณะกรรมการกองทนุสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประสาน งานกับ

ผู้จัดการกองทุนและส่วนงานในการบริหารจัดการกองทุน อาทิ การสมัครเป็นสมาชิก การส่งเงินสะสม/สมทบเข้า
กองทุน การพ้นจากสมาชิกกองทุน การโอน/รับโอนสมาชิกกองทุน เป็นต้น 

คณะกรรมการพิจารณารางวัลประจําปี สํานักงานอธิการบดี 
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจําปี ร่วม กับหน่วยงานในสังกัดสํานกังานอธิการบดี 
ตรวจสอบ กลัน่กรอง บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลประจําปี
ประเภทต่างๆ 

คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต ์
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ติดต่อ 

ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ สถาบันการเงิน และส่วนงาน ในการจัดโครงการ ติดตาม กํากับดูแล
การหักเงินเดือนบุคลากรเพ่ือผ่อนชําระค่ารถจักรยานยนต์จนครบตามสัญญา 

คณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานอธิการบดี 
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ สวัสดิการสํานักงานอธิการบดี เพื่อบริหารจัดการสวัสดิการ

ประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้าสวัสดิการ ชมรมนันทนาการ กีฬาและนันทนาการ การตรวจสุขภาพประจําปี กํากับ
ดูแลการใช้พื้นที่เพ่ือจัดสวัสดิการ ห้องออกกําลังกาย ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น 
 การออกหนงัสอืรับรองการปฎิบัติงาน 
 ดําเนินการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรประเภทต่างๆเพื่อนําไปใช้ทําธรุกรรม 

กํากับดูแลระบบ MU – ERP – HR ในสว่นของเงนิหกัสวัสดิการ 
ดูแล/ดําเนินการเกี่ยวกับการหักเงนิ เดือนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการประเภทต่างๆ อาท ิการ 

หักเงนิค่าผ่อนชําระหนี้ธนาคารต่างๆ หักเงนิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
 การทําประกันภัยรถยนต์ 
 การทําประกันอุบัติเหตุหมูแ่กบุ่คลากร 
 ส่วนลดสายการบิน Thai Lion Air 
 

ด้านสิทธิประโยชน์ 

- การสั่งพวงหรีดเคารพศพบุคลากรถึงแกก่รรม (ทั้งมหาวทิยาลัย) 
- การมอบเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบตามกําหนดเวลาในช่วงต่างๆ 

- ทะเบียนประวัติ 

- บริการสําเนา กม.1 (ข้าราชการ) 

- ประสาน / บริการแฟ้มประวัติข้าราชการให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

- ออกหนังสือรับรองสถานภาพผู้รับบํานาญ (ไม่ระบุอัตราเงินเดือน) 

- ออกบัตรประจําตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานเงิน
รายได้ ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ และผู้รับบํานาญ 



รายงานประจําปี 2560  7 
 ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

- การออกบัตรแสดงตนแก่บุคลากรสํานักงานอธิการบดี ประสานและกํากับดูแลการออกบัตรแสดงตนแก่
ส่วนงาน 

- การขอรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และเงิน กบข. 

- การขอรับบําเหน็จ และบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ และเงิน กสจ. 

- การเสนอขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา 

- การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วน
งาน) (เฉพาะสํานักงานอธิการบดี) 

- การขออนุมัติค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วน
งาน) 

- การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบํานาญ 

- การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม (เฉพาะบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี) 

- ผู้ประสานงานกองทุนประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

- การให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

- ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในการสรรหาบุคลกรดีเด่นประเภท
ต่างๆ อาทิ โครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์

ของชาติ โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของสถานบันการศึกษาต่างๆ 

- เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก ่

         - คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการฝ่ายพิธีการรับรางวัลเชิดชูเกยีรติ (งานคล้ายวันพระราชทานนามฯ) 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเกียรติบัตรและของที่ระลึกงานมอบเกียรติบัตรผู้เกษียณอายุฯ 

 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและยานพาหนะพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ 

 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 

 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

- การเบิกจ่ายเงินชดเชยพนักงาน 

- การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์บุคลากรถึงแกก่รรม 

- เงินชว่ยเหลือกรณีบุคลากรถึงแกก่รรม 

- เงินสงเคราะหท์ดแทนการเสยีชีวิตข้าราชการและลูกจ้าง 
 

การลาประเภทต่างๆ 

- การลาไปราชการหรือประชุม ณ ต่างประเทศ 

- การลาไปราชการ ประชุม สัมมนา ในประเทศ สําหรับผู้ผู้บริหาร (คณบดีขึ้นไป) และการไปเป็นวิทยากร 
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- การลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (เฉพาะบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี) 

- การลาตามสิทธิของบุคลากรทุกประเภท(เฉพาะบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี)/ ผู้บริหาร(คณบดีขึ้นไป) 

- การลาเกินสิทธิของบุคลากรทุกประเภท (โดยไม่ได้รับเงินเดือน) 

- การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ลูกค้าสัมพันธ์ 

- ดําเนินการด้านงานสารบรรณและให้บริการต้อนรับผู้มาติดต่อ 

- จัดระบบ กํากับและตรวจสอบวันลาบุคลากรของกองพร้อมจัดทําแฟ้มและฐานข้อมูล 

- ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกอง จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

ของกองพร้อมจัดทําฐานข้อมูล 

- ควบคุมรหัสครุภัณฑ์ของกองพร้อมจัดทําฐานข้อมูล 

- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกองในภาพรวม เช่น ห้องส่วนกลาง การแจ้งซ่อม ฯลฯ และดําเนินการ
ประสานงานการจัดประชุมกอง 

- จัดทําแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกองฯ 

- จัดและดูแลแฟ้มหนังสือเวียนและจัดทําแฟ้มวันนันทนาการ 
 

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Unit) 

 

ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบ MU-ERP/

ฐานข้อมูลบุคลากร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์กองในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนบริหารทรัพยากรบุคคลใน

กระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ 

- ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการ/ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สมควรพิจารณานํามาใช้ใน 

มหาวิทยาลัย 

 - รวบรวมและวิเคราะห์สถิติ/ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย/องค์กรอื่นๆ       

เป็นระยะๆ เพื่อเทียบเคียง (Benchmarking) และนําเสนอเพื่อพิจารณาปรับกระบวนการ/แผนดําเนินการ 

- ให้คําปรึกษาทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

- ให้คําปรึกษาแนวทางการจัดทํา Succession Plan 

- เป็นแกนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ HR โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

- ติดตามการนําแผนยุทธศาสตร์ของ HR ไปสู่การปฏิบัติ และวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผน 

- ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ ของกองและจัดทํารายงานผลงานประจําปี 

- ประสานงานในการจัดทํารายงาน (Report) เกี่ยวกับข้อมูลทาง HR ตามที่ผู้บริหารเรียกหา (Request)  

ผ่านทางรองอธิการบดี HR หรือผู้อํานวยการกอง 



รายงานประจําปี 2560  9 
 ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

 - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการด้านทรัพยากรบุคคล 

- HR Website (ดําเนินการในรูปของคณะทํางาน) 

- การอนุมัติ Internet Account 

- ประสานงานกับกองแผนงานในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 

- ให้คําปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกระจายอายุของบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีและส่วนงาน 

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรสายวิชาการ 

- การจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยง 

- จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ 

ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานอธิการบดี และของกองทรัพยากรบุคคล 

- จัดทําและดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ของกองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประสานงานในการ 

ประชาสัมพันธ์ในสารมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 โครงการ MUERP (HR) 
- ประสานงานกับบริษัทฯ ที่ปรึกษา และสว่นงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกในการออกแบบและพฒันา

ระบบ MUERP (HR) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชง้าน ในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล (MU-HR) ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 ระบบงานย่อย ดังนี ้

 ระบบงานโครงสร้างองค์กร (Organization Management : OM) 

 ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration : PA) 

 ระบบงานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll Accounting) 
- กําหนดแนวทางมาตรฐานและวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละระบบ 
- ดําเนินการฝกึอบรม ให้คําปรึกษา และชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาในการใชร้ะบบแก่ผู้ใชง้านจริง (End Users)  

ของส่วนงานต่าง ๆ 
- ดําเนินการทดสอบการใช้งานระบบเพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบ 
- บันทึกฐานข้อมูลและประมวลผลจ่ายเงินเดอืน และค่าตอบแทนในระบบ MUERP ให้แก่บุคลากรสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 
- บันทึกฐานข้อมูลและประมวลผลจ่ายเงินเดอืนและค่าจ้างในระบบ direct payment ให้แก่ข้าราชการ 

และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 
- ประสานงานกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Consolidate)  
- ดําเนินการประชาสัมพันธข์อ้มูลต่างๆ ในโครงการ 
- ประสานงานในการใหข้้อมูลต่างๆในระบบฯเพื่อจัดทํารายงานเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
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งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Capacities Unit) 

 

ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร     

การส่งเสริมค่านิยม MAHIDOL และการจัดการทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- กํากับรอบเวลาและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
รวมถึงผู้อํานวยการในสํานักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามคําสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

- สรุปข้อมูลผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาขั้นเงินเดือน 

- วิเคราะห์คุณภาพตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงาน (KPI) เพื่อนําเสนอแนวทางปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสนับสนุน 

การทํายุทธศาสตร์มาสู่การปฎิบัติของหน่วยงานและบุคลากร 

- ทบทวนและปรับปรุงคําอธิบายสมรรถนะและระดับความรู้ความสามารถ (Competency และ Proficiency 

levels) ให้เหมาะสทกับนโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- กํากับดูแลและพัฒนาระบบ E-Performance และ E-Competency ให้พร้อมใช้งานและให้คําปรึกษาส่วน

งาน หน่วยงานเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน 

- ให้คําปรึกษาส่วนงานและหน่วยงานในการจัดทําข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 

และการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 

- ติดตาม รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของส่วนงาน หน่วยงานด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา และจัดทํารายงานประจําปี 

 

ระบบการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 

- วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อจําทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรท่ี

สนับสนุนการบรรลุแผนกลยุทธ์ 

- จัดทําแผนที่การพัฒนาฝึกอบรม (Training Development Roadmap) สําหรับการพัฒนาผู้อบรมระดับ

ต่างๆ (Future leaders) 

- จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารตามแผนท่ีการพัฒนาฝึกอบรม และการติดตามประเมินผล การนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน 

- วางแนวทาง และดําเนินการประชุม พัฒนาเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคล (HR Network) ภายใน

มหาวิทยาลัย 

- ติดตาม รวบรวม ข้อมูล การดําเนินงานพัฒนาฝึกอบรมของส่วนงาน หน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อ

นํามาปรับปรุงพัฒนาทั้งระบบ และจัดทํารายงานประจําปี 

- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝึกอบรมและการประชุมสําหรับผู้บริหารร่วมกับกองและศูนย์ในสํานักงาน

อธิการบดี 
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- ให้คําปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ 

 

การส่งเสริมค่านิยม MAHIDOL  

- จัดอบรมปฐมนเิทศเพ่ือปลูกฝงัค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรใหมข่องส่วนงาน 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ค่านิยม MAHIDOL ในโครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

- จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ สร้างความเข้าใจเร่ืองค่านิยม MAHIDOL แก่บุคลากรของส่วนงานตามทีข่อ 

- สนับสนนุการจดักิจกรรมสง่เสริมค่านิยม MAHIDOL สําหรับนักศึกษา 

  

 
  

 

การจัดการทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ 

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและกล่ันกรองคุณสมบัติเบ้ืองตน้ของผู้สมัคร 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อพิจารณาการจัดสรรทุนและติดตาม

ความก้าวหน้าของผู้รับทุน 

- ประสานงานการเบิกจ่ายทุน ติดตามข้อมลูการรายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษา และการชดใช้ทนุ 

รวมถึงการให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาของผู้รับทุน 
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งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน (HR Career Path Unit) 

 

ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอตําแหน่งของบุคลากรสายวิชากร และสายสนับสนุนในกระบวนการต่างๆ

ดังต่อไปนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบงานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล 
สายวิชาการ 

-ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา 

 ตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  ตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งสูงขึ้น  

 ตําแหน่งศาสตราจารย์ 
 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

-ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

 ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

-ตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สําหรับอาจารย์ทางคลินิก 
-ตําแหน่งทางวิชาการสําหรับชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้มาช่วยเหลืองานด้านการเรียนการสอนใน 
มหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) 

 รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Assistant Professor) 

 อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Lecture) 
-ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ  (Chair Professor) เป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ ความชํานาญ     
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ 
-ตําแหน่งนักวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 นักวิจัย ระดับ 2 
 นักวิจัย ระดับ 3 
 นักวิจัย ระดับ 4 

-การเทียบตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
-การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
-การขอความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ 
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สายสนับสนุน             
- การเสนอขอตําแหน่งสูงขึ้น : ตําแหน่งผู้ชํานาญงาน ผู้ชํานาญงานพิเศษ ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการ
พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

 -การเทียบตําแหน่งผู้ชํานาญงาน ผู้ชํานาญงานพิเศษ ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและ 
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

-การขอทุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุน R2R) 
-การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

  -การขอความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ 
-ฝ่ายจัดการวารสาร Mahidol R2R e-Journal 

 
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง  

-คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
-คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
-คณะกรรมการประเมินเพื่อทําหน้าที่พิจารณาและกล่ันกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
-คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 
-คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 -คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
-กองบรรณาธิการวารสาร Mahidol R2R e-Journal 
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อัตรากําลงับุคลากรกองทรพัยากรบุคคล 

กองทรพัยากรบุคคล มีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน  52 อัตรา ประกอบด้วยบุคลากรประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 

 
 
 

6
11.54%

1
1.92%

44
84.62%

1
1.92%

อัตรากําลังบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล จําแนกตามประเภท

ลูกจ้างประจําเงินรายได้

ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน

พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน

43
82.69%

2
3.85%

1
1.92%

5
9.62%

1
1.92%

อัตรากําลังบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล จําแนกตามตําแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บุคลากร

พนักงานธุรการ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ข้อมูลบุคลากร 
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eจํานวน (คน)

0eช่วงอายุ (ปี)
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อัตรากําลงับุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน 35,201 อตัรา ประกอบด้วยบุคลากรประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 
 

 

 

 

942 
2.68%

12,412 
35.26%

12,356 
35.10%

121 
0.34%

862 
2.45%

1,303 
3.70%

7,097 
20.16%

108 
0.31%

อัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามประเภท

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานส่วนงาน

พนักงานเงินรายได้

พนักงานวิทยาลัย

ลูกจ้างเงินงบประมาณ

ลูกจ้างเงินรายได้

ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน

สายวิชาการ
3,874
11.01%

สายสนับสนุน
31,327
88.99%

อัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 
จําแนกตามสายวิชาการและสายสนับสนุน

Total : 35,201 คน 
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83
0.24%

19,852
56.40%

11,109
31.56%

4,149
11.79%

8
0.01%

อัตรากําลังบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล จําแนกตาม Generation

Gen Z

Gen Y

Gen X

Babyboomers

Silent

Total : 35,201 คน 

83

3,469

6,562 6,223 
5,708 

4,559 

2,960 2,628 2,530 

479
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การกระจายอายุของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล Total : 35,201 คน eจํานวน (คน) 

0eช่วงอายุ (ปี)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Excellence in management for sustainable organization

� Finance � Talent Workforce � Environment

� Administration & Governance � Branding � IT Infrastructure

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 – 2562 
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ตัวชี้วัดตามยทุธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

เป้าประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดําเนินงานทั้งในเชิง 
คุณภาพและปริมาณ 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) ระดับ 9 จาก 10 ภายในปี 2562 
 

 
 
 

  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร

บุคคล เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยทําให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง

กลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้

กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย แบ่งการดําเนินงาน

ออกเป็น 6 กระบวนการ ได้แก่ 

1.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)  

2.) การบริหารคนเก่ง (Talent & Succession) 

3.) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

4.) การบริหารอัตรากําลัง 

5.) การสรรหาบุคลากร 

6.) การพัฒนาบุคลากร 

พร้อมทั้งกําหนดให้มีกรรมการผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการจากกองทรัพยากรบุคคล เพื่อทําหน้าที่
ประสานงานและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคลทุกเดือน 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ            
แผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี กองทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดทําร่างยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
การวิเคราะห์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) การบริหารจัดการผู้ที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) และแนวโน้มการบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  



รายงานประจําปี 2560  20 
 ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

(ร่าง)แผนยทุธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 - 2565 

บุคคลในยุค Thailand 4.0 (HR 4.0) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว สามารถกําหนดเป็นร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 

      
 

       
 

• กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ

• กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

• กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

• กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและรักาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง

• กลยุทธ์ที่ 1 : การบริหารความหลากหลายในองค์กร

• กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารความเปลียนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง

• กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมมหิดล

• กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม

• กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานแบบดิจิตัล

• กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความผูกพันของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
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ตัวชี้วัดท่ี 4.1 : ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)  

ส่วนท่ี 2 
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 

Excellence in management for sustainable organization 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหาร

มหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact   

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2  Excellence in outcome- based education for globally-  competent 

graduates 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization  

เพื่อให้การดําเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยจึงได้

กําหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) โดยได้กําหนดเป้าหมายความสําเร็จ

ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 ดังภาพ 

 

    

 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

59 60 61 62 

4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) ระดับ (เต็ม 10) 7 8 8.5 9 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหิดลได้สํารวจระดับความผูกพันของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉพาะ Talent) มีระดับความผูกพันของบุคลากร ดังนี้          

 
 

 
 

ทั้งนี้ กองทรัพยากรบุคคลได้เปรียบเทียบปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบุคลากร โดยเฉพาะระดับความ

ผูกพันของบุคลากร Talent ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญขององค์กรแล้ว จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้

7.52

7.01

7.26

6.50

7.00

7.50

8.00

Say Stay Strive

ระดับความผูกพันภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
(เฉพาะ Talent) 

เท่ากับ 7.39 จาก 10 คะแนน

4.00

3.86

3.73

4.05
3.96

4.11

3.98

3.76

4.19

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

ปัจจัยความผูกพันของบุคลากร
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บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมองค์กร ซึ่งจะทําให้บุคลากรเกิดความเต็มใจ

และทุ่มเทการปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรด้วยความจงรักภักดี ซึ่งปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้องค์กรสามารถ

ตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุงาน ระดับ

ตําแหน่ง ปัจจัยลักษณะงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่มีความท้าทาย ความมีอิสระในการทํางาน โอกาสก้าวหน้า 

เพื่อนร่วมงาน และปัจจัยประสบการณ์จากการทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร ความ

คาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากกองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือแสดงความคิดเห็นกับองค์กร 

เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะ Talent ได้แสดงความ

คิดเห็นถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อบุคลากร โดยจัดตามระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ 

ได้แก่ 1.) หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ (X = 4.19) หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่รู้จักด้านมหา

วิทยาลัยที่ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทําให้เป็นที่รู้จักของบุคคล

ทั่วไป เป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับบุคคลภายนอก 2.) มีทีมงานและเพ่ือนร่วมงานที่ดี (X = 4.11) หมายถึง บรรยากาศ

การทํางานภายในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีการทํางานเป็นทีมและการร่วมมือร่วมใจกันทํางาน 

มากกว่าการแข่งขัน จึงทําให้บุคลากรรู้สึกถึงความผูกพันในระบบการทํางานแบบเกื้อกูลกัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 3.) มีความมั่นคงในการทํางาน (X = 4.05) เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นองค์กรการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทําให้บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงการเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง 

เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ส่วนงานต่าง ๆ ได้ดําเนินโครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความผูกพันให้กับบุคลากร

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 – พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดของโครงการ และกิจกรรมดังนี้ 

ส่วนงาน โครงการ / กิจกรรม 

1.คณะกายภาพบําบัด สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี “ 2 ” 

2.คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตฯ มหิดลค่า BMI  

3.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ Happiness Rehab (เพิ่มสุข เพิ่มผูกพัน) 

4.คณะเภสัชศาสตร์ โครงการเภสัชมหิดล งานไดผ้ล คนเป็นสุข 

(โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 5) 

5.คณะวิทยาศาสตร์ Happy Relax Hours 

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ Healthy Ralax 

7.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2. โครงการการจัดการความเครียดและความ

คาดหวัง 

8.คณะศิลปศาสตร์ 1. HAPPY BIRTH DAY TO YOU!!! 

2. Movie & Books Delivery 
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ส่วนงาน โครงการ / กิจกรรม 

 3. Cuisines Party!! 

4. ขยับนิดขยับหน่อย ย่ิง Happy!!!! 

9.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การสร้างสุขภาวะในการทํางานและความผกูพัน

พนักงานองคกร์(Happy workplace & Employee 

Engagement) 

10.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกันอุบัติเหตุ 

11.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1. โครงการ 5 ส. 
2. โครงการจัดการตนเองสู่ “M_Mastery เป็นนาย
แห่งตน” 
3. โครงการปลูกฝังและผลักดันค่านิยม 
4. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร “MU ราข
พฤกษ์เกมส์ คร้ังที่ 2” 
5. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
6. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดล พญา
ไท คร้ังที่ 2 
7. โครงการวันพระราชทานนามและการร่วมแข่งขัน
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

12.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการ Faculty Party and Deployment 

13.บัณฑิตวิทยาลัย ดูแลสุขภาพกาย – ใจด้วยมือเรา  

14.วิทยาเขตกาญจนบุรี 1. โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ 

15.วิทยาลัยนานาชาติ โครงการ Happy Body: ตอน Food Fit Firm  

ร่ฎนที่ 1 - 2 

16.วิทยาลัยราชสุดา 1. “Chill” 

2. CMMU Club Friday’s 

17.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1. HAPPY WORK LIFE, HAPPY 

SUSTAINABLY 

2. โครงการอบรมจิตปัญญา 
3. โครงการชีวติพอเพียงกับเราชาว SS 

18.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตลาดนัดสร้างสุข 

19.ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา กิจกรรม “ส่งใจ...ถึงใจ” 

20.ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ป่ันจนเหงื่อหยด ช่วยลดความเครียด 

 เคร่ืองร่อนท่องนภา 

ปาเป้า เอาสุขภาพกายและใจ 
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ส่วนงาน โครงการ / กิจกรรม 

21.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตามสบาย...พัก (MB Happy Project) 

22.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พุธ สุดหรรษา 

23.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สุขกาย สบายกระเป๋า 

24.สถาบันโภชนาการ ความสุข@ INMU 

25.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สร้างสุข ผกูพนั สานสัมพันธช์าวประชากร 

26.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 1. งานวัฒนธรรมนําสุข 

2. ให้เท่ากับได ้

27.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 1. บอร์ดสร้างสุข 

2. สปาอารมณ์ 

28.สํานักงานอธิการบดี สร้างสุขสู่ผกูพนั 
   -วันนนัทนาการ 
   -กิจกรรมรู้ธรรมนําวิถีเพื่อชีวิตงดงาม 
   -การพัฒนาทักษะศิลปะเพือ่เสริมสร้าง
บรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมี
ความสุข 
   -สวนผกัหรรษา ดาดฟ้ากินได ้
   -การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
สําหรับบุคลากรสํานักงานอธกิารบดี 
   - กิจกรรมสัมมนา One Mahidol : เพื่อ
ขับเคลื่อนความผกูพัน 
   - กิจกรรมวิง่เพื่อสุขภาพ 
- กิจกรรมเตน้แอโรบิค และบริหารร่างกายบอดี้เวท 

29.หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สุขอาสา....พาหอสมุด ฯ สุข (Moving together MU 

Libraries…We MAHIDOL) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.การพัฒนาระบบการวางแผนและบริหารอัตรากําลัง (Workforce Planning) 

2.การสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Workforce Development) 

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร (Work - Life Balance) 
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1. โครงการพัฒนาระบบบริหารอัตรากําลัง 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยได้
พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและการดําเนินการเกี่ยวกับอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

กรณีเสนอขออัตรากําลัง จํานวนส่วนงาน
ที่เสนอขอ 
(ส่วนงาน) 

จํานวนรวมอตัรา 
ที่เสนอขอ 
(อัตรา) 

สายวิชาการ 
(อัตรา) 

สายสนับสนุน 
(อัตรา) 

กรณีทดแทนอัตราเกษียณ 24 257 83 174 
กรณีอัตราใหม ่ 
เพื่อบรรจุใหม่ 

12 142 40 102 

ได้รับการจัดสรร 3 10 2 8 
กรณีอัตราใหม ่

เพื่อเปลี่ยนประเภทการจ้าง 
4 42   

ได้รับการจัดสรร 2 7 - 7 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การขอจัดสรรอัตรากําลัง และผลการจัดสรรอัตรากําลังของส่วนงาน

ต่างๆ รายละเอียด ดังนี้ 
- กรณีทดแทนอัตราเกษียณ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรอัตราคืนให้กับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้ส่วน 

งานสามารถบรรจุบุคลากรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จํานวน 24 ส่วนงาน 257 อัตรา เป็นสายวิชาการ 
83 อัตรา และสายสนับสนุน 174 อัตรา 

- กรณีอัตราใหม่ เพื่อบรรจุใหม่ ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขอรับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยจํานวน 12 ส่วนงาน 142 อัตรา สายวิชาการ 40 อัตรา และสายสนับสนุน 102 อัตราซึ่งมติที่
ประชุมได้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา แบ่งเป็น สายวิขาการ 2 อัตรา และสาย
สนับสนุน 8 อัตรา 

- กรณีอัตราใหม่ เพื่อเปลี่ยนประเภทการจ้าง โดยมีส่วนงานท่ีเสนอขอแปลี่ยนประเภทการจ้าง
บุคลากรที่จ้างจากเงินรายได้ของส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ โดยมีส่วนงานเสนอขอ 
จํานวน 4 ส่วนงาน 42 อัตรา ซึ่งมติที่ประชุมได้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 อัตรา  
 โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเน้นให้ส่วนงานต่าง ๆ บริหาร
อัตรากําลังตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากําลังอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดการบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) 

Proactive Recruitment  
(การพัฒนาระบบการวางแผนและบรหิารอัตรากําลัง) 
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2. โครงการพัฒนาระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร (Proactive Recruitment)   
 มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.)         
คร้ังที่ 15/2559 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 เร่ืองการกําหนดเกณฑ์คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง เปลี่ยนตําแหน่ง หรือเปลี่ยน
ประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับ
โลก (World Class University) 
 ใน ปีงบประมาณ พ .ศ .  2560 มหาวิทยาลัยมหิดลไ ด้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล              
เร่ือง การกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 เพื่อสรรหาคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ กองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการจัดทํา Infographic เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ส่วนงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอกทราบถึงเกณฑ์
คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากย่ิงขึ้น 
 

 
 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยกําหนดให้ใช้เกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหิดลของคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมได้ (Mahidol University English 
Language Test : MU – EIT) โดยเกณฑ์คะแนนเป็นของสายสนับสนุนในทุกตําแหน่งยกเว้นระดับปฎิบัติการ 
คะแนนต้องไม่น้อยกว่า 56 คะแนน และนักวิเทศสัมพันธ์ หรือตําแหน่งที่ต้องติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ 
คะแนนต้องไม่น้อยกว่า 70 คะแนน 
 การใช้งานระบบ E-Recruitment ส่วนงานต่าง ๆ ได้ ใช้ประโยชน์ ในการสรรหาบุคลากร              
ตั้งแต่กระบวนการค้นหาข้อมูลผู้สมัคร ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบและสัมภาษณ์ รวมทั้งวัด
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คุณสมบัติผู้สมัครที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ผู้สมัครงานยังได้รับความสะดวก
ในการกรอกประวัติ และลดระยะเวลาการดําเนินการอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปการใช้งานระบบ E-Recruitment 
ได้ ดังนี้ 

ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560 

 
 

 
 
*เน่ืองจากมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ E-Recruitment ให้กับส่วนงานต่างๆได้ใช้ระบบ E-Recruitment ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
ข้อมูลในเดือน ม.ค. – พ.ค. จึงเป็นการทดลองใช้ระบบประกาศสมัครงานเฉพาะตําแหน่งงานภายในสํานักงานอธิการบดีเท่าน้ัน 
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Workforce Development  
(การสร้างเสริมศักยภาพและพฒันาสมรรถนะ) 

 
 
     
 
 

3. โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) 
ในปีพ.ศ.2560 คณะทํางานฯได้ดําเนินการศึกษาแนวทางจัดการความก้าวหน้าและเส้นทางความ  

ก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และอยู่ระหว่างการจัดทําร่างเส้นทางความก้าวหน้าใน
การพัฒนาบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้แผนการจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรมคีวามสอดคล้องกับการดําเนินงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
     

4. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่      

เพื่อจัดทําร่างคู่มือการการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เช่น กําหนดแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะตามรายการเครื่องมือการพัฒนา การจัดทําแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล และการ
จัดทําคู่มือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งได้ดําเนินการจัดทํากรอบแนวทางให้แก่หัวหน้าส่วนงาน และ
ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เรียบร้อยแล้ว 

 
5. การจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Training Center) 

กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการพัฒนาระบบ Training Information Center ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวม
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา การจัดสัมมนา
ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสัมมนาภายนอก ทั้งนี้ ทุกส่วนงานสามารถใช้ระบบ Training Information 
Center ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ และเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับบุคลากร โดยจะเร่ิม
ดําเนินการจัดอบรมการใช้ระบบให้กับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนําระบบไปปรับใช้ในส่วนงานต่อไป 
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6. โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง (Talent Workforce) 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้สํารวจความผูกพันและวิเคราะห์ผลความผูกพันของบุคลากร โดยเฉพาะ

บุคลากรที่เป็น Talent ของมหาวิทยาลัยเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบแผนงานหรือพัฒนาโครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Workforce) มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมาก
ย่ิงขึ้น ซึ่งส่วนงาน   ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการกําหนดแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรเกิด
ความผูกพัน และความสุข (รายละเอียดโครงการหน้า 23 - 25)  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล และคณะทํางานด้านการบริหาร
คนเก่ง (Talent & Succession) ได้ร่วมกันพิจารณา กําหนดแนวทาง และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานด้าน
การบริหารจัดการคนเก่งของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทําร่างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
Management) การกําหนด Criteria ของ Talent และแนวทางการประเมิน Talent นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการ Talent ที่มีความเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเหมาะสมกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น  
 

7. การสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต (Work-Life Balance) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล 
การสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต มหาวิทยาลัยได้กําหนดค่านิยมมหิดลขึ้น 

MAHIDOL Core Value (M = Mastery, A = Altruism, H = Harmony,  I = Integrity, D = Determination, O = 
Originality, L= Leadership) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและ
ชีวิตโดยมีแนวทางในการสื่อสารค่านิยมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เช่น กีฬาบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

    

 

Work - Life Balance  
(การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร) 
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หลักการและเหตุผล 

 การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการจัดการแข่งขันเป็นประจําทุกปี 

เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ พิจารณาบุคลากรที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาชนิด

ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการ

ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตอีกด้วย  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

4. เพื่อเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละชนิดกีฬาเป็น

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการดําเนินงาน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้

กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” โดยมีพิธ ีเปิดการแข่งขันในวัน

พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 และพิธีปิดในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการแข่งขันจํานวน 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.กรีฑา 2.กอล์ฟ 3.ครอสเวิร์ด         

4.ตะกร้อ 5.เทนนิส 6.เทเบิลเทนนิส 7.บาสเก็ตบอล 8.แบดมินตัน 9.โบว์ลิ่ง 10.เปตอง 11.ฟุตบอล 12.ฟุต

ซอล 13.ลีลาศ 14.วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด 15.ว่ายน้ํา 16.แอโรบิก 17.สนุกเกอร์และบิเลียด         

18.หมากกระดาน 19.ประกวดขบวนพาเหรด 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯได้กําหนดจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน

กีฬาบุคลากร ประกอบกับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการออกกําลังกายของบุคลากร โดยในวันพุธที่ 8 

กุมภาพันธ ์ พ .ศ . 2560 กําหนดจัดการแข่งข ันวิ ่ง “จูงก ันร ัน” โดยใช ้เส ้นทางถนนคนเดินโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร) และกิจกรรม “การประกวดภาพถ่ายงาน

กีฬามหาวิทยาลัย ประจําปี 2560” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างสีสันบรรยากาศในการจัดแข่งขันกีฬา

บุคลากรดังกล่าวด้วย 

  

จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (มหิดลเกมส์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้นํา    

คําขวัญ WE MAHIDOL มาใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาจากทุกส่วนงานเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นการสร้างเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยสถาบันการศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจะ

หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 36 มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพใน

การดําเนินการจัดการแข่งขัน “พะเยาเกมส์” 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  

2. เพื่อความสามัคคีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  

ผลการดําเนินงาน  

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คร้ังที่ 36 ระหว่างวันที่ 9 – 
16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา “พะเยาเกมส์” ซึ่งจากการจัดแข่งขันกีฬา
บุคลากรสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ . )  ผลการแข่ งขั นจากกีฬาทุกประ เภท 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเหรียญรางวัลรวมเป็นลําดับท่ี 1 (เป็นปีที่ 2) ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
กีฬาดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิต อันจะทําให้บุคลากรเกิด
ความสุขกับการทํางานในองค์กรมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัยในระยะยาวต่อไป 

นอกจากนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการจัดโครงการเพ่ือสร้างความ

สมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตซึ่งเป็นการส่งเสริมความผูกพันและความสุขของบุคลากร ประกอบด้วย 3 

โครงการ ได้แก่ กิจกรรม OP อาสา พัฒนาชายฝ่ังทะเล, โครงการมหิดลก้าวไกลไปกับคน Gen Y และ 

โครงการ HERO : No Smoking รุ่นที่ 2

 



รายงานประจําปี 2560  34 
         ส่วนท่ี 2 : ผลการดําเนินงานกองทรัพยากรบุคคล 

หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให้รางวัลพิเศษแก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีและสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ดําเนินการตามประกาศสํานักงานอธิการบดี เร่ือง การให้

รางวัลแก่บุคลากร พ.ศ.2559 ซึ่งหมายถึง รางวัลที่อธิการบดีกําหนดขึ้นเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากรางวัลประจําปี

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่เป็นกําลัง

สําคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการส่งเสริม

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนแนวคิด Corporate Social Responsibility (CSR) ผ่านกิจกรรม

ของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับ MU Core Values : Altruism 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวความคิดของบุคลากรกลุ่ม Generation Y ของสํานักงานอธิการบดีที่มี

แนวความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบการตอบแทนแก่สังคมด้วยเช่นกัน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีได้ร่วมมือร่วมใจกันทํากิจกรรมท่ีเป็น 

ประโยชน์แก่สังคม  

ผลการดําเนินงาน  

“กิจกรรม OP อาสา พัฒนาชายฝั่งทะเล ฐานทัพเรือ สัตหับ จ.ชลบุรี” ระหว่างวันที่ 25 - 26 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ฐานทัพเรือ สัตหับ จ.ชลบุรี และโรงแรม Ambassador City โดยมีบุคลากร

สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 300 คน ทั้งนี ้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และฐานทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยกิจกรรม

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เก็บขยะชายทะเล และปลูกต้นไม้ริมชายหาด เพื ่อเป็นการปรับปรุงระบบ

นิเวศน์วิทยาและทัศนียภาพบริเวณกองพันรถสะเทินน้ําสะเทินบก ฐานทัพเรือ สัตหับ จ.ชลบุรี และยังเป็น

การส ่ง เสร ิมนโยบายแนวค ิด Corporate Social Responsibility (CSR) ของมหาว ิทยาล ัยอ ีกด ้วย       

ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมกลางคืน ณ โรงแรม Ambassador City ดําเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการบนเวทีโดย

บุคลากรกลุ่ม Generation Y ของสํานักงานอธิการบดีซึ ่งกิจกรรมดังกล่าวได้บรรลุตามเป้าหมายอย่างดี
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หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2560 โครงการมหิดลก้าวไกลไปกับคน Gen Y ได้มุ่งเน้นเร่ืองการทํางานร่วมกัน
ภายในสํานักงานอธิการบดีที่มีความแตกต่างหลากหลายของ Generation มากขึ้น ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็น
เคร่ืองมือสําคัญที่ทําให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ Generation เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม 
Generation Y (Gen Y) จัดเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ขององค์กร การรับฟังความคิดเห็น การดึงศักยภาพและ
ความสามารถของกลุ่ม Generation Y (Gen Y) มาพัฒนามาปรับใช้ในการทํางานร่วมกันนั้นจึงเป็นพลังสําคัญที่
จะขับเคลื่อนนําพามหาวิทยาลัยให้เติบโตได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

กองทรัพยากรบุคคลจึงได้ดําเนินการจัดโครงการมหิดลก้าวไกลไปกับคน Gen Y หัวข้อ “ส่ือสาร
อย่างไรให้คลิกใจ Gen Y ในยุค 4.0” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรกลุ่ม Generation Y ในสํานักงานอธิการบดีได้เข้าใจ
ถึงความสําคัญของการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการเลือกช่องทางการสื่อสาร เทคนิคและเนื้อหาที่
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เหมาะสมในการส่ือสารอันจะนําไปสู่ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีมาก
ย่ิงขึ้น  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Y) ในสํานักงานอธิการบดีได้มีโอกาสเรียนรู้และนําศักยภาพของตนมา
ปรับใช้ในการพัฒนาการดําเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

2. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคน Gen Y ในสํานักงานอธิการบดี 

ผลการดําเนินงาน  

 โครงการมหิดลก้าวไกลไปกับคน Gen Y เร่ือง “สื่อสารอย่างไรให้คลิกใจ Gen Y ในยุค 4.0” 
ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 23 มิ ถุนายน พ .ศ . 2560 ณ ห้องประชุมชัชวาล โอสถานนท์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดยคุณอภิชาติ ขันธวิธิ  
 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากร Gen Y ในสํานักงานอธิการบดีจํานวนทั้งสิ้น 543 คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 238 คน คิดเป็น 43.83 % โดยหลังจากการจัดกิจกรรม Gen Y ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมกิจกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X = 3.65)  
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หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี               

กองทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดโครงการ HERO : No Smoking เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

เห็นโทษจากการสูบบุหร่ี และเชิญชวนให้บุคลากรลดละเลิกบุหร่ี รวมทั้งสร้างบุคคลต้นแบบที่ประสบ

ความสําเร็จในการเลิกสูบบุหร่ี  

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นโทษจากการสูบบุหร่ี 

 2. สร้างบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหร่ี 

ผลการดําเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการ HERO : No Smoking มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน  55 คน 

จาก 10 ส่วนงาน มีผู้เลิกบุหร่ีสําเร็จ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ทั้งนี้ กองทรัพยากรบุคคลได้

ดําเนินการจัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คลินิกเลิกบุหร่ี ได้แก่ คลินิกเพื่อเลิกบุหร่ี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี คลินิกเลิกสูบบุหร่ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

เพื่อให้บุคลากรที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหร่ี สามารถขอรับคําปรึกษาและคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีได้ 

 
ภาพกิจกรรมโครงการ HERO : No Smoking 
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8.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (MUERP-HR) 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการปรับแผนการ

ดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการส่งเอกสาร TOR จากบริษัทให้กรรมการพิจารณา เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงระบบเดิม (OM PA PY และ CPD) ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  

 
 

การสร้างเครือข่าย (Networking) 
  
9. โครงการพฒันาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแขง็ 

การสร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นการส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เข้มแข็ง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นด้านทรัพยากรบุคคล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดการสัมมนาประชุมเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (HR Network & HR Policy) เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วน
งานต่าง ๆ รับทราบข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานต่อไป ซึ่งมี
การกําหนดจัด 3 คร้ัง รายละเอียด ดังนี้ 

คร้ังที่ 1/ 60 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 หัวข้อ “Human Resource Engagement Strategy for 
University” มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 91 คน 

คร้ังที่ 2/ 60 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม
ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)” มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 192 คน 

คร้ังที่ 3/ 60 เมื่อวันที่ 14 กนัยายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 124 คน ในหัวข้อ  

1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล; บทบาทของ HR ยุคใหม่ในบริบทการเปลี่ยนแปลง  

2. การประเมินสมรรถนะหลกัของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม ่

3. ระบบ Training Information Center 

4. แนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Time & Workplace) 

 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมกับการ

ดําเนินงานของกองทรัพยากรบุคคลเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
โดยทําให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย     
แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 6 กระบวนการ ได้แก่ 

1.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)  

กองทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม ประกอบด้วย HR 

Function Development (Structure & System) และ HR Process Improvement โดยกําหนดให้ครอบคลุม

ทั้ง 6 กระบวนการ ได้แก่ 1.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) 2.) การบริหารคน

เก่ง (Talent & Succession) 3.) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 4) การบริหาร

อัตรากําลัง (Manpower Planning) 5) การสรรหาบุคลากร (Recruitment) 6.) การพัฒนาบุคลากร 

(Workforce Development) เพื่อเป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนในอนาคต 
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(ร่าง)แผนยทุธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 - 2565 
 

 

 
2.) การบริหารคนเก่ง (Talent & Succession) 

ในปีพ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯได้ดําเนินการการกําหนด Criteria ของ Talent ให้ชัดเจน   
เพื่อเป็นการแยกแยะบุคลากรกลุ่ม Talent โดยใช้แนวคิด 9 Box Performance-Potential Matrix ในการวัด
ความสามารถ (Potential) ของ Talent นอกจากน้ี การกําหนด Talent อาจพิจารณาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหาร Leadership Talent (Generalist) และ ด้านวิชาการ Professional Talent (Specialist)    
โดยกําหนดเกณฑ์ของแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของส่วนงาน รวมทั้งสอดคล้อง
กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการวางแผนระบบบริหารจัดการ Talent  

3.) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

คณะกรรมการฯกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ได้เชื่อมโยงกลยุทธ์และเป้าหมายของ

องค์กรสู่ระดับส่วนงาน หน่วยงานและบุคคล เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย     

โดยต้องให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดที่กําหนด และเชื่อมโยงสู่การให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2560 ผู้รับผิดชอบหลัก

ได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา อาทิ สถาบันเทคโนโลยี

แมสซาชูเซตส์ (MIT) และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นต้น เพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารผล

การปฏิบัติงาน (Work Flow) ต่อไป  

• กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ

• กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

• กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

• กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและรักาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง

• กลยุทธ์ที่ 1 : การบริหารความหลากหลายในองค์กร

• กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารความเปลียนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2

การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง

• กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมมหิดล

• กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม

• กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานแบบดิจิตัล

• กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความผูกพันของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
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4.) การบริหารอัตรากําลัง (Manpower Planning) 

 การวางแผนอัตรากําลังจะพิจารณาด้านจํานวนบุคลากร (Headcount) และขีดความสามารถ 

(Capability) ของบุคลากรที่สามารถรองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมถึงความพร้อมของอัตรากําลังที่มีอยู่

ในปัจจุบันและอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยต้องการในอนาคต  

ในปีพ.ศ. 2560 มีแนวทางในการลดการบรรจุบุคลากร โดยเฉพาะลดการบรรจุอาจารย์ประจํา

ในบางสาขาวิชา รวมถึง การวางแผนด้านประเภทของบุคลากรที่ควรเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เช่น       

การว่าจ้างงานจากองค์กรภายนอก (Outsource) การจ้างพนักงานประเภทประจําและชั่วคราว เพื่อเป็นกลยุทธ์

ในการลดอัตรากําลังของบุคลากร ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหลักได้มีการทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ของส่วนงานนําร่อง 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์)  ร่วมกับข้อมูลยุทธศาสตร์ 20 ปีของมหาวิทยาลัยและ

กําหนดคุณลักษณะ / ทักษะของบุคลากรที่ต้องการในอนาคต (Workforce) 

5.) การสรรหาบุคลากร (Recruitment) 

การดําเนินงานด้านการสรรหาบุคลากรครอบคลุมเร่ืองการสรรหาบุคลากร (Sourcing) การทํา

ให้องค์กรเป็นที่ รู้จัก (Branding) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร (Selection) และการดูแลบุคลากรใหม่ 

(Onboarding) ซึ่งสิ่งสําคัญ คือ การสร้างแบรนด์มหิดลให้เป็นที่รู้จัก และสามารถจูงใจคนเก่งให้เข้ามาในองค์กร 

ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2560 คณะกรรมการฯเห็นว่าควรมีการสํารวจความคาดหวังของผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากร

บุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการออกแบบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกใหม่ให้ได้บุคลากรตามความ

ต้องการของส่วนงานมากย่ิงขึ้น 

6.) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development) 

การพัฒนาบุคลากรพิจารณา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.) การพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน (Functional Competency) ในอนาคต 2.) การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ (Management) 
3.) การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership) 4.) การบริหารสถาบันการศึกษา โดยมี Core Value และ Code of 
conduce เป็นรากฐาน ทั้งนี้ การออกแบบหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ส่วนท่ี 3 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

ในปี พ.ศ. 2560 กองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Training Roadmap) ทั้งการสร้างและพัฒนานักบริหารยุคใหม่ให้มีทัศนคติ ทักษะ ความรู้จริยธรรมและวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถ รวมท้ังเพิ่มเติมเร่ืองทักษะใน

การบริหารจัดการ (Managerial Competency) ในอนาคต สําหรับบุคลากรใหม่ให้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม

องค์กร (MAHIDOL Core Values) และการทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสิทธิ

ประโยชน์ของการเป็นบุคลากร อีกทั้ง โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเกษียณอายุงาน ซึ่งจาก

โครงการต่าง ๆ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดบุคลากรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 

ปรากฏ ดังนี้  

 

หลักการและเหตุผล 

 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 

คณะผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่พึงมีต่อหน่วยงานและเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคลากรที่ควรได้รับทราบ เช่น นโยบายของมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ของการเป็นบุคลากร ความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ อีกทั้ง บุคลากรใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL Core Values) ผ่านกิจกรรมท่ี

จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการการปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป  

 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

รุ่นท่ี ระยะเวลาทีจั่ดโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 1/60 วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 148 

รุ่นที่ 2/60  วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2559 134 

รุ่นที่ 3/60  วันที่ 10 – 11 มกราคม 2560 204 

รุ่นที่ 4/60  วันที่ 24 – 25 มกราคม 2560 213 

รุ่นที่ 5/60 วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 189 
รุ่นที่ 6/60  วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560 217 
รุ่นที่ 7/60  วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 254 
รุ่นที่ 8/60 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560  182 
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รุ่นท่ี ระยะเวลาทีจั่ดโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 9/60 วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560 150 
รุ่นที่ 10/60 วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 171 

รุ่นท่ี 11/60 วันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2560 144 
  รวมจํานวนผู้เข้าอบรมรวม (คน) 2,006 
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หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดํารงตําแหน่งบริหารในอนาคต (ระดับหัวหน้างาน) โดยเป็น

หลักสูตรพื้นฐานทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ ทักษะการทํางาน

เป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสอนงานและระบบบริหารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งวัฒนธรรมองค์การ

มหิดล (Mahidol Culture) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีความเป็นผู้นําเชิงรุก 

(Proactive Leadership) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งนับเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การทําความเข้าใจหลักการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่หลักสูตรที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการพัฒนา

นักบริหาร มหาวิทยาลัย (MU-EDP) หรือ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (AMP) 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการจัด

โครงการ 2 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น ระยะเวลาที่จัดโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 18 27 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 60 60 

รุ่นที่ 19 15 สิงหาคม – 22 กันยายน 60 63 
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หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็น โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Plastics) และสร้างเครือข่าย
การบริหารที่ดีในอนาคตต่อไป โดยหลักสูตร HDP เป็นหลักสูตรสําหรับหัวหน้าภาควิชา โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ ทักษะทางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่
เหมาะสม  และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ สําเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงาน เพื่อร่วมกันบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดผลก้าวหน้าทันสมัย 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

 โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (MU-HDP#2017) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 

2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 61 คน 
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หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดํารงตําแหน่งบริหารในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ
ที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการ
บริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  
 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  (MU-EDP) รุ่นที่ 16 ระหว่าง วันที่ 19 กันยายน – 30 

พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 39 คน 
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หลักการและเหตุผล

 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุ        

ในแต่ละปีนั้น ล้วนแต่เป็นผู้ที่มากด้วยคุณค่าทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางาน        

ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและสังคม จึงจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญ

และสมควรเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้การตอบแทนบุคลากรกลุ่มนี้ภายหลังจากการที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 

สติปัญญาอย่างเต็มความสามารถตลอดช่วงชีวิตการทํางานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงานขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่า

ของชีวิต ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประเภทต่างๆ อันพึงได้ เพื่อนําไปปรับใช้ในการวางแผน

ชีวิตภายหลังจากเกษียณอายุงาน มีโอกาสพบปะและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ เพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 2 รุ่น รายละเอียด 

ดังนี้ 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ระยะเวลาท่ีจดัโครงการฯ จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นท่ี 1 วันท่ี 1 - 4 พฤษภาคม 2560   70 

รุ่นท่ี 2 วันท่ี 30 พฤษภาคม –  

2 มิถุนายน 2560   

59 
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หลักการและเหตุผล

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กําหนดนโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562 ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

กองทรัพยากรบุคคลในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้กําหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งเพื่อพัฒนาเครือข่ายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในอนาคต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการจัดโครงการ HR Network & HR Policy ดังนี้ 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

รุ่นท่ี ระยะเวลาทีจั่ด

โครงการฯ 

จํานวน 

ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

หัวข้อ 

รุ่นที่ 1 /60 วันที่ 13 มกราคม 2560 91 หัวข้อ “Human Resource Engagement 

Strategy for University” 

รุ่นที่ 2 /60 วันที่ 24 เมษายน 2560 192 หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม

ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

(World Class University)” 

รุ่นที่ 3 /60
  

วันที่ 14 กันยายน 2560 124 1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล; 
บทบาทของ HR ยุคใหม่ในบริบทการ
เปลี่ยนแปลง  
2. การประเมินสมรรถนะหลกัของมหาวิทยาลัย
รูปแบบใหม ่
3. ระบบ Training Information Center 
4. แนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบ
ยืดหยุ่น (Flexible Time & Workplace) 
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เพื่อให้การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนการกําหนดทิศทาง

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ มติสภา

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมท้ัง

เชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้อง

กันมากย่ิงขึ้น โดยวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตาม

วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการ  

กองทรัพยากรบุคคลในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯจึงได้กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่าง

ส่วนงานต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น 

ดําเนินการจัดประชุมทั้งหมด 3 คร้ัง รายละเอียด ดังนี้ 

 

ครั้งท่ี  ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

วันท่ีจัดประชุม 

1 ครั้งที่ 1 / 2559   28 พฤศจิกายน 2559 

2 ครั้งที่ 1 / 2560  6 มกราคม 2560 

3 ครั้งที่ 2 / 2560 1 มีนาคม 2560 

4 ครั้งที่ 3 / 2560 24 มีนาคม 2560 

5 ครั้งที่ 4 / 2560 26 เมษายน 2560 

6 ครั้งที่ 5 / 2560 5 มิถุนายน 2560 
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ครั้งท่ี  ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

วันท่ีจัดประชุม 

7 ครั้งที่ 6 / 2560 4 กรกฎาคม 2560 

8 ครั้งที่ 7 / 2560 10 สิงหาคม 2560 

9 ครั้งที่ 8 / 2560 24 กันยายน 2560 

10 ครั้งที่ 9 / 2560 9 พฤศจิกายน 2560 

11 ครั้งที่ 10 / 2560 14 ธันวาคม 2560 

 

ผลการดําเนินงาน  

 จากการดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล              

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 11 คร้ัง และได้ดําเนินการ 6 กระบวนการหลัก ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)  

2. การบริหารคนเก่ง (Talent & Succession) 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

4. การบริหารอัตรากําลัง (Manpower Planning) 

5. การสรรหาบุคลากร (Recruitment) 

6. การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development) 

ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับการดําเนินงานของกองทรัพยากรบุคคลมีการ

ทบทวนและปรับปรุงในแต่ละกระบวนการให้มีทิศทางและความชัดเจนในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่

กําหนด ทั้งยังให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องในแต่ละกระบวนการ

ต่อไป 

 

 

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายพัฒนาสํานักงานอธิการบดีให้มีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ

ผลักดันวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (Office of Strategic Management, OSM) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ทํางานให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของส่วนงาน ที่มีการนําระบบพัฒนาคุณภาพมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ

ทั้งในระดับหลักสูตร (เช่น AUN-QA) และองค์กร (EdPEx) โดยแนวทางพัฒนาสํานักงานอธิการบดีใช้การ

ประยุกต์เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ (TQA) หมวด 2 3 และ 6 ให้เหมาะสมกับบริบท เพื่อให้กอง/ศูนย์ได้ทบทวน

ภารกิจและโครงร่างองค์กร กลยุทธ์การดําเนินงาน การกําหนดและวิเคราะห์ผู้รับบริการ และกระบวนการ
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ปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน (As-is) เพื่อนําสู่การปรับปรุงในอนาคต (To-be) อีกทั้งเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานร่วมของสํานักงานฯ เร่ือง การกําหนดข้อตกลงการส่งมอบบริการ (Service Level Agreement, 

SLA) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการปรับภาพลักษณ์การปฏิบัติของสํานักงานฯ ให้มีคุณลักษณะ   

“จิตบริการ งานฉับไว สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ร่วมก้าวไป WCU”  กองทรัพยากรบุคคลร่วมกับกองพัฒนา

คุณภาพกําหนดจัดการอบรมให้กับกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มหัวหน้างานในสํานักงานอธิการบดี รายละเอียด ดังนี้ 

 

ระยะเวลาทีจั่ดโครงการ  จํานวนผู้เข้าอบรม 
(คน) 

หัวข้อ 

14 – 15 มกราคม 2560 36   OSM in Action for Executives 

4 – 6 กุมภาพนัธ์ 2560 81  OSM in Action for Operation 

13 มีนาคม 2560 110 OSM in Action : Sharing & Follow up#1 

23 มีนาคม 2560 110 OSM in Action : Sharing & Follow up#2 

5 เมษายน 2560 110 OSM in Action : Sharing & Follow up#3 

10 เมษายน 2560 110 OSM in Action : Sharing & Follow up#4 

21 เมษายน 2560 93 OSM in Action : Follow up#1 

2 มิถุนายน 2560 92 OSM in Action : Follow up#2 

27 กรกฎาคม 2560 110 OSM in Action : Change for Excellence 
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ส่วนท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรภายใน  
 

 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีให้มีความสอดคล้องกับ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน จึงมีนโยบายในการพัฒนาสํานักงานอธิการบดีให้เป็นหน่วยงานที่มี

บทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และผลักดันวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในรูปแบบ Office of Strategic 

Management (OSM)  

 กองทรัพยากรบุคคลในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลุยทธ์

จึงต้องปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่น เข้มแข็งที่จะปฏิบัติภารกิจให้ตอบสนอง

เป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล จึงเริ่มจากการส่งเสริมให้บุคลากรในกองทรัพยากรบุคคล

ปรับเปล่ียนทัศนคติและแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ ศักยภาพ และความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 ด้วยกองทรัพยากรบุคคลตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเป็นสําคัญ        

จึงส่งเสริมให้บุคลากรในกองทรัพยากรบุคคลได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ     

โดยหลังจากการเข้าร่วมฝึกอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนําความรู้

และประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรภายในกองฯ ซ่ึงกําหนดให้

มีโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Share and Show) ในการประชุม

กองทรัพยากรบุคคลเป็นประจําทุกเดือน ในปี พ.ศ.2560 มีบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุม สัมมนา 

อบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 

ระยะเวลา หน่วยงานทีจั่ด หลักสูตร รายชื่อบคุลากร 
12 ม.ค. 60 สมาคมการจัดการ

งานบุคคลแห่ง

ประเทศไทย 

(PMAT) 

แนวโนม้การบริหารทรัพยากร

บุคคลในอนาคต: HR Trend in 

2017 The Future HR in fifteen 

Industry trend you need to 

understand 

1. จริยา ปัญญา  

2. นางสาวปิยนุช รัตนกุล 

3. นางสาวสุมาลี แสงสว่าง 

20 ก.ค. 60 กองบริหารงานทั่วไป หลักสตูร "Infographic" 1. นางสาวนัสธิดา บุปผา 

2. นางสาวญาณิกา  

เลิศสินธพานนท์ 
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ระยะเวลา หน่วยงานทีจั่ด หลักสูตร รายช่ือบุคลากร 
7 - 9 ส.ค. 60 คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง

สถิติสําหรับการวิจัย 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวลอย 

22 ส.ค. 60 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 

สัมมนาการขอตําแหน่งทางวิชาการ

ประจําปี 2560 

1. นางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก 

31 ส.ค. –  

1 ก.ย. 60 

สํานักงาน ก.พ. การประชุมระหว่างส่วนราชการ

และหน่วยงานต่างๆ กับสํานักงาน 

ก.พ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560: Civil Service 

International Conference 2017 

1. นายวุฒิไกร จําปาทอง 

2. นางสาวจุฑาภรณ์  

โรจน์วิทยาธร 

3. นางสาวปิยนุช รัตนกุล 

4. นางสาวสุมาลี แสงสว่าง 

5. นางสาวนัทกร ประจุศิลป 

6. นางสาวศันสนีย์ นิม่สุวรรณ 

13 – 15 

ธ.ค. 60 

กองพัฒนาคุณภาพ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 

10 

1. นางเกศินี ชาวนา 

2. นางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก 

6 – 8 ก.ย. 

60 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 

39 ปี 

1. นางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก 

22 ธ.ค. 60 กองบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

เทคนิคการเขียนรายงานการ

ประชุม  

รุ่นที่ 1  

1. นางสาวศันสนีย์ นิม่สุวรรณ 

2. นางสาวพรรณชนก โฮนอก 

3. นางสาวฟ้าใส ทองอยู่ 

4. นางสาวปรีเมธ เดชขุน 

5. นางสาวจินต์จุฑา เจนสระคู 

6. นางสาวสุจิตรา แจ้งบํารุง 

7. นายชัชชลญั อินทราชา 
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บุคลากรในกองทรัพยากรบุคคลได้นําความรู้ และประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล      ร่วม

แลกเปล่ียนกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน และพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรภายใน รวมทั้งยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการในส่วนงานต่าง ๆ        

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วย รายละเอียดมีดังนี้ 

 

วัน/เดือน/ป ี 
สถานที ่

หน่วยงาน หัวข้อ วิทยากร 

4 มกราคม 2560   
ณ เดอะรอยัลเจมส์ 
กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดนครปฐม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  

ผอ.จริยา ปัญญา 

21 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ห้องประชุมคุณอุดม 
สุภาไตร  
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย      

วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย 

การพัฒนางานด้วย R2R ผอ.จริยา  ปัญญา 

24 กุมภาพันธ์ 2560   
ณ ห้องบรรยายกบิล
ปักษา ชั้น 3 อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมฯ  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล     
ว่าด้วยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ.
2560  

ผอ.จริยา  ปัญญา 

9 มีนาคม 2560  
ณ ห้องประชุม 907 
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์ และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี 

1. หัวข้อ หลักเกณฑ์
การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. หัวข้อการเตรียม
ข้อมูลและเอกสารเพื่อ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

คุณสุภัทรา บุศย์เมืองปัก 

9 มนีาคม 2560    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงด้าน

ผอ.จริยา  ปัญญา 
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วัน/เดือน/ป ี 
สถานที ่

หน่วยงาน หัวข้อ วิทยากร 

ณ ห้องประชุมโดม
บริหาร 3 ชั้น 3  
อาคารโดมบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต    

ทรัพยากรมนุษย์เมื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ”  

28-30 เมษายน 2560 
ณ ห้องบุณฑริก 
สํานักงานอธิการบดี  
(หลังใหม่)   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ.วารินชําราบ และ 
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

ปขมท. ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ปขมท. ครั้งที่ 
2/2560, ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากรสายสนับสนนุผูม้ี
ผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปข
มท.ประจําปี 2559 

ผอ.จริยา ปัญญา 

22 พฤษภาคม 2560  
ณ ห้องรับรอง ชั้น 9  
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร   

สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทําค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร” 

ผอ.จริยา  ปัญญา 

24 สิงหาคม 2560   
ณ ห้องประชุม 2108  
สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน 

สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน 

1. กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าตรวจสุขภาพ
ประจําปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สําหรับ
ผู้ประกันตน
ประกันสังคม) 
2. ความคืบหน้าเรื่อง
สิทธิรักษาพยาบาลหลัง
เกษียณ และกรณีเกษียณ
ด้วยเหตุสูงวัย ฯ 
3. สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

นายปราณีต  กล่ินสังข ์
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วัน/เดือน/ป ี 
สถานที ่

หน่วยงาน หัวข้อ วิทยากร 

4. การปรับเปล่ียน
แผนการลงทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

27-28 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 
จังหวัดเชียงใหม ่

คณะอนุกรรมการสภา
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์     
วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยบุคลากร
สายสนับสนนุในสถาบัน
อุดม ศึกษา และที่
ประชุม (ปขมท.) 

งานมหกรรมการแสดง
ผลงานด้านสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและการพัฒนา
งานประจํา คร้ังที่ 2 

1. น.ส.ปิยนุช  รัตนกุล   
2. น.ส.อุษามา  แสงเสริม  
3. นางสแกวรรณ  พูลเพิ่ม 

22 กันยายน 2560   
ณ ห้องจันทนา ชั้น 2 
อาคารมหิดลอดุลยเดช-
พระศรีนครินทร  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

กองกฎหมาย แนวทางการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงข้ึนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนิตกิร 

คุณเบญจมาศ มะหมัดกุล 

20 ตุลาคม 2560  
ณ ห้องสัมมนา 1210 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยนานาชาติ  การสัมมนาเรื่อง “การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล” 

ผอ.จริยา  ปัญญา 

2 พฤศจกิายน 2560   
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ ชั้น 5      
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี 

หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  

คุณสุภัทรา บุศย์เมืองปัก 
คุณสแกวรรณ พูลเพิ่ม  
คุณณัฐพร ฉํ่าเกตุ 
คุณสุจิตรา แจ้งบํารุง 

4 พฤศจกิายน 2560   
ณ ห้องประชมุ R206 
อาคารเรียนรวม 

ปขมท. ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่ง

ผอ.จริยา  ปัญญา 
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วัน/เดือน/ป ี 
สถานที ่

หน่วยงาน หัวข้อ วิทยากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
วิทยาเขตเชียงราย  
จ.เชียงราย 

ประเทศไทย ครั้งที่ 
5/2560 

13 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร ก 
ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

การกรอกภาระงาน
ข้อมูลประวัติส่วนตัวและ
ผลงานทางวิชาการใน
แบบ ก.พ.อ.03 
ปรับปรุง/2 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

คุณสแกวรรณ พูลเพ่ิม 
คุณณัฐพร ฉํ่าเกตุ  
คุณสุจิตรา แจ้งบํารุง 

20 พฤศจิกายน 2560   
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร ก 
ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

การกรอกภาระงาน
ข้อมูลประวัติส่วนตัวและ
ผลงานทางวิชาการใน
แบบ ก.พ.อ.03 
ปรับปรุง/2 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

คุณสแกวรรณ พูลเพ่ิม 
คุณณัฐพร ฉํ่าเกตุ  
คุณสุจิตรา แจ้งบํารุง 

25 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวัง 
สนามจนัทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาแนวทางการ
จัดสวัสดิการท่ีดีสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

นายปราณีต  กล่ินสังข์ 

26 ธันวาคม 2560  
ณ ห้องประชุม อาคาร
สตางค์ มงคลสุข  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สภาอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผลประทบประกาศ 
ก.พ.อ. พ.ศ.2560 ต่อ
การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ผอ.จริยา ปัญญา 
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ส่วนท่ี 5 การต้อนรับคณะศึกษาดงูาน 

 
 
  
ในปี พ.ศ.2560 กองทรัพยากรบุคคลให้การต้อนร้บคณะศึกษาดูงาน เพื่อให้ส่วนงานภายนอก ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้ความ

สนใจระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ จํานวน 11 หน่วยงาน รายละเอียด 

ดังนี้ 

 

หน่วยงาน กําหนดการ หัวข้อ 

1.คณะเภสัชศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

สมรรถนะ 

2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 การพัฒนาบุคลากร 

3.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วันที่ 28 ธันวาคม 2559 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 มีนาคม 2560 1.การเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นมหาวิทยาลัย

ในกํากับ 

2.การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ 

5.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม 

วันที่ 28 – 30 มีนาคม 

2560 

ศึกษาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

วันที่ 4 เมษายน 2560 1.ระบบการสรรหาออนไลน ์

2.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 เมษายน 2560 ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

8.บริษัท ไอเอฟซีจี จํากัด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

9.บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด 

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน

สมรรถนะ 

10.Institute Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 Discussion of Staff Development 

Program at Mahidol University 

11.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ส่วนท่ี 6  
กิจกรรมของกองทรัพยากรบุคคล 

 
 
  
 
 
กองทรัพยากรบุคคลในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานบริหาร ดูแลรักษาและส่งเสริมด้านทรัพยากร

บุคคลต้องการให้ บุคลากรเกิดความผูกพันเพื่อให้ปฏิ บัติงานตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัย              

ซ่ึงกองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการสร้างกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย ทั้งเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจัดขึ้นเพื่อ

เป็นการสนับสนุน และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านทรัพยากรบุคคล  

ในปีพ.ศ.2560 กองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการจัดและเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ 

รายละเอียด ดังนี้ 

  

วันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

อาจารย์ นักศึกษา พนักงานจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และประชาชนในชุมชนโดยรอบ ร่วมทําบุญ    

ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2560 โดยมีพระสงฆ์รับบิณฑบาต จํานวน 60 รูป 

ทั้งนี้ บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลได้เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรในวันดังกล่าว 
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เพื่ อ เ ป็นการส ร้างสัมพั นธภาพที่ ดี ระห ว่างหน่ วยงานต่ าง  ๆ  ในสํ านั ก งานอ ธิการบ ดี                   

กองทรัพยากรบุคคล สวัสดิการกองทรัพยากรบุคคลจึงได้เป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช 2560 แก่กอง / ศูนย์ต่าง ๆ ในสํานักงานอธิการบดี 

  

      
  

  

วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศ.นพ.กษาน จากติกวนิช สํานักงานอธิการบดี 

เรื่อง “From motivation to Engagement: An agenda for improved HR performance in higher 

education”  

 กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล            

(HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2560 ในหัวข้อ “Human Resource Engagement Strategy for 

University” ในเร่ือง “From motivation to Engagement: An agenda for improved HR performance in 

higher education” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Special Speaker : Prof.Kenneth R.Bartlett (College of Education 

and Human Development, University of Minnesota) โดยมีหัวข้อสําคัญ ดังนี้ 

- Understand and clarify the dynamics and elements of engagement 

- Share insight on research based method to drive engagement 

- Highlight the vital role of HR in employee engagement 

- Examine ways to measure and truck employee engagement 

- Recognize important of leadership to employee engagement 
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วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 พิธีบําเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชของการเสด็จสวรรคต ภายในพิธีทําบุญตักบาตรมีพระสงฆ์ และสามเณร จํานวน 100 รูป  

จากน้ันพิธีบําเพ็ญกุศล พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จสิ้นพิ ธีสงฆ์ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และถวายพระเกียรติพระอัจฉริยะราชาผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ทั้งนี้ อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมในพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และ

ร่วมร้องเพลงสรรสริญพระบารมีและเพลงในหลวงของแผ่นดิน ทั้งนี้ บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลได้เข้าร่วมพิธี

บําเพ็ญกุศล “กุศลสตมวาร” (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   

อดุลยเดชตามวันดังกล่าว 
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วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)  

จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ตามท่ีวิทยาลัยศาสนศึกษาต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือให้บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ส่วนงาน 

และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 กองทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพ         

นําโดยรศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางจริยา ปัญญา ผู้อํานวยการกอง

ทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้มีบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจเข้าร่วมทําบุญประมาณ 80 คน 
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วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

เพื่อให้การจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลมีรูปแบบที่หลากหลายและให้บุคลากรที่รักการออก

กําลังกายแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมในมหกรรมกีฬาได้ใช้โอกาสนี้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาของ

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งด้วย คณะกรรมการบริหาร

จัดการกีฬาจึงได้มีแนวทางที่จะจัดการแข่งขันการว่ิงแบบจูงกันรัน เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬามากขึ้น อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจําปี 2560 และเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการแข่งขันกรีฑาระยะกลางให้มีความสนุกสนาน เป็นทางเลือก

และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย กองทรัพยากรบุคคลจึงได้ส่ง

บุคลากรเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นต่าง ๆ ตามวันดังกล่าว 

 

   
 

 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ สนามหญ้าข้างตึกสํานักงานอธิการบดี 

 ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือต้องการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการชักชวนให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและส่วน

ราชการต่าง ๆ ออกกําลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา 15.00 – 16.30 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทาง

กายและสุขภาพ และเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs  เช่น โรคอ้วนลงพุง โรคความดัน

โลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งหากมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วยจะนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน สํานักงานอธิการบดีจึงตอบสนองนโยบายโดยเชิญชวนบุคลากรในสํานักงานอธิการบดีเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว ท้ังนี้ บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกายกันเถอะด้วย 
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วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท ์

 วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันพระราชทานนามขึ้น เพื่อระลึกถึงวันที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานพระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลิเบศร อดุลยเดชวิพรม พระบรมราชชนกแทน

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งในวันสําคัญดังกล่าวกองทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชู

เกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร

ทั่วไป และได้รับคัดเลือกจากส่วนงานต่าง ๆ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติ ประพฤติ

ตนในองค์กร รวมทั้ง การมอบเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยมหิดลแก่บุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร 

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลครบ 25 ปี 15 ปี 10 ปี และ 5 ปี ตามลําดับ 
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วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล 1

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหิดลเกมส์ 

ข้ึนเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเชื่อม

ความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี

ความสามารถแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป โดยในปีพ.ศ.2560 กองทรัพยากรบุคคลมีบทบาทในการร่วมจัดพิธีเปิดกีฬา

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรในกองทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมขบวนพาเหรดของสํานักงานอธิการบดี 

ในแนวคิด “ฝนหลวง"”ซ่ึงเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริของระบาทสมเด็จพระปรมินทร     

มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมมหดิลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ 

Thailand 4. 0 แ ล ะ เ ย่ี ย ม ช ม นิ ท ร ร ศ ก า ร ง า น วิ จั ย  ภ า ย ใ ต้  Theme “ Healthy & Happy Ageing”                 

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

นักศึกษา และบุคลากร จํานวนกว่า 2,000 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถา              

ทั้งนี้ กองทรัพยากรบุคคลมีบทบาทหน้าที่ในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 

  

        
 

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ บริเวณหน้าสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทําบุญ 

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 

2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร 

จํานวน 66 รูปมารับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จาก ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลที่มาพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และชมนิทรรศการเฉลิม      

พระเกียรติ “มหิดลร่วมใจ เทิดไท้มหาวชิราลงกรณ” 
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https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news60/King10.html 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธาน

เปิดงาน "มหิดล - วันแม่" ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดข้ึนเป็นปีท่ี 32 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีศาสตราจารย์ 

นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เฝ้ารับเสด็จฯ งาน “มหิดล – วันแม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ท้ังนี้กองทรัพยากรบุคคลได้

ร่วมต้อนรับและลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติภายในงาน 
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วันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ฐานทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี และโรงแรม Ambassador City 

จากที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให้รางวัลพิเศษแก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีและ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรที่เป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ     

ทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนแนวคิด Corporate Social Responsibility 

(CSR) โดยมีบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายทะเล และ Generation Y ของกอง

ทรัพยากรบุคคลร่วมดําเนินการจัดกิจกรรมกลางคืนบนเวทีเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ด้วย 
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วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ มหิดลสทิธาคาร 
 มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2559 ซ่ึงเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นพิธีที่แสดงถึง
ความสําเร็จของผู้จบการศึกษา โดยกองทรัพยากรบุคคลมีบทบาทหน้าที่ในการต้อนรับคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ  
 

   

วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอุทยานธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” เป็นแหล่ง

รวบรวมพันธ์ุสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ 
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และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ทั้งยังเป็นแหล่งอ้างอิง

และถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และได้รับการบรรจุอยู่ในแผนงานของ

โครงการอนุรัก ษ์พัน ธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราช ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ               

สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งหวังให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นอุทยานแห่ง

การเรียนรู้เรื่องสมุนไพรที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในระดับภูมิภาค และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองสมุนไพร

ให้แพร่หลายออกไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม ในการนี้กองทรัพยากรบุคคลส่งตัวแทนบุคลากร

เข้าต้อนรับแขกผู้มีเกียรติของพิธีเปิดสวนสิรีรุกขชาติ 

  

    
ท่ีมา https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news60/Siree-Park.htm 

กองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดโครงการ HR Transformation ซึ่งมีกําหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 วันที่ 14 กันยายน 2560 โครงการ HR Network & HR Policy คร้ังที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 วันที่ 15 กันยายน 2560 โครงการ HR Transformation ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โครงการ HR Transformation ณ โนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท จ.ระยอง 
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วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 ชัน้ 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 

 งานแสดงมุทิตาจิตเป็นการแสดงความเคารพรักและรําลึกถึงผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การ
ทํางานจนครบอายุราชการ ทั้งนี้ เป็นโอกาสให้บุคลากรรุ่นหลังได้แสดงความรู้สึกและความประทับใจ       
พร้อมกล่าวคําอําลาผู้เกษียณอายุราชการ ซ่ึง Generation Y ในกองทรัพยากรบุคคลได้ร่วมจัดการแสดงบนเวที 
พร้อมด้วยบุคลากรกองทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง 
 

     
  
  

วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดลเป็นพิธีมอบของท่ีระลึกแก้ผู้เกษียณอายุราชการที่เป็น

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากทุกส่วนงาน ซึ่งเป็นการขอขอบคุณผู้เกษียณอายุทุกท่านที่ได้เสียลสละ

แรงกาย แรงใจทํางานเพื่อมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระงาม (พระอารามหลวงชั้นตรี) จ.นครปฐม 

 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจําปี 2560     

ให้มหาวิทยาลัยมหิดลนําไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระงาม (พระอาราม

หลวงชั้นตรี) จังหวัดนครปฐม โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย        

คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็น

พระราชกุศล รวมท้ังสิ้น 1,358,545.30 บาท  

   
https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news60/katin60.html 
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร 

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสําคัญและมุ่งหวังให้การศึกษาของไทยนําแนวทางการบูรณาการ

จัดการศึกษาแก่สังคมตามแนวจิตตปัญญาศึกษาและการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์ จากผลตอบรับมหิดลเพื่อ

การตื่นรู้ ครั้งที่ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองการถอดบทเรียนองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดกระบวนการการพัฒนาศักยภาพภายในของมนุษย์และการใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยทิศทางการ

ดําเนินงานที่ผ่านมาได้คํานึงถึงความสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์จิตตปัญญาจึงขอความ

ร่วมมือจากกองทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ คร้ังที่ 2 : “ตื่นรู้ ...สู่สังคม”           

โดยมุ่งเปิดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ทรงวุฒิและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผู้

ซ่ึงได้นําแนวคิดด้านจิตตปัญญาศึกษา ความสุขมวลรวม และสุขภาวะทางปัญญา ไปประยุกต์ใช้การทํางานและ

การปฏิบัติจริงในวิถีชี วิตประจําวัน เพื่อสร้างการตระหนักรู้และแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพภายในของตนและการดําเนินชีวิตอย่างมีสติ 

อันเป็นรากฐานสําคัญของการบ่มเพาะสุขภาวะทางปัญญาและหย่ังรากความสุขอย่างย่ังยืน 
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วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร 

 งานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality fair 2017 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน            

ใ น หั ว ข้ อ  “ Maximizing Value Minimizing Waste”  ซึ่ ง ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด โ ด ย ก อ ง พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ                  

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน

เปิดงานดังกล่าว โดยบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมส่งผลงานในประเภท Oral Presentation  และ

ประเภท Poster Presentation ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้ กองทรัพยากรบุคคลได้ทําหน้าที่

เป็นฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนบุคลากรจากทุกส่วนงาน 
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