


รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 

สารจาก
นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศริินทร ์
ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั ตั้งแตว่ันท่ี 10 สิงหาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2562 

“สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ
เป็นอย่างดียิ่งทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตาม การประเมินผลการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้” 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีผลงานการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง มีการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนงานมากขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การพัฒนา 
งานใหม่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงยิ่ง จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
อันดับ 1 ของประเทศไทย 

ผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทุกระดับ 
บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทสติปัญญา และประกอบภารกิจให้แก่มหาวิทยาลัยจนช่วยทําให้
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและ
สังคมโลกในการพัฒนามิติต่างๆ เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) ในปี 2573” 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม – 18 พฤศจิกายน 2562 

“สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดและกํากับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ดูแลการบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการทํางานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย ในการดําเนินการที่ผ่านมา 
สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างโดดเด่น ได้ร่วมกันกับท่าน
อธิการบดีและทีมผู้บริหารกําหนดทิศทางที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยในห้วงเวลาที่ตอ้งมี
การปรับตัวกับความท้าทายใหม่ๆ และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ทํางานอย่าง
บูรณาการ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่
ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงให้เป็นอันดับที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง”  

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดลอันทรงเกียรติแห่งน้ี และที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกๆ ท่าน 
ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทาง
ที่กําหนดไว้ ผมม่ันใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย เราจะสามารถ
ก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลกได้อย่างแน่นอน 
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มหาวิทยาลัย คือ แหล่งรวมของปราชญ์ นักวิจัย ครู ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ต่างๆ 
มหาวิทยาลัย คือ แหล่งสรรค์สร้างองค์ความรู้ที่นําสมัยเหมาะสม สามารถนําไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม

ประเทศชาติ และประชาคมโลกโดยองค์รวม 
มหาวิทยาลัย คือ แหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี เก่ง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความเอื้ออาทร มีสภาวะผู้นําที่จะทําให้

ชุมชนมีความสงบสันติและมีสุขภาวะ  
มหาวิทยาลัย คือ ปัญญาของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยมหิดลคือหน่ึงในมหาวิทยาลัยน้ัน 

นับแต่ปีพุทธศักราช 2431 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกําเนิดมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยแรงศรัทธาความร่วมมือและการสนับสนุนจากชนทุกช้ัน จนเป็นมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นของประเทศและของภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยมหิดลจะก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด เกิดขึ้น เช่น COVID- 19 ก็จะถือว่าอุปสรรคนั้น
เป็นโอกาส ด้วยความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของคนมหิดล โดยน้อมนําพระบรมราโชบายการทรงงานในโครงการพระราชดําริของล้นเกล้าฯ 
รัชกาลที่ 9 มาถือปฏิบัติคือ 1. คิดนอกกรอบ 2. ทําให้เร็ว 3. พึ่งตนเองให้ได้เพื่อความยั่งยืน และ 4. เราได้งานเขาได้หน้า 
ไม่เป็นไร หรือปิดทองหลังพระ 

ผมขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่อุทิศแรงกายแรงใจ 
และสติปัญญานําพามหาวิทยาลัยมหิดลมาจนถึงปัจจุบัน 

เราจะมุ่งม่ันร่วมกันก้าวต่อไปเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ปณิธาน และปรัชญาที่ตั้งไว้ คือเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  
เป็นปัญญาของแผ่นดิน และ “ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ” 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยิะสกล สกลสัตยาทร 

ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน 

“คิดนอกกรอบ  ทําให้เร็ว  พึ่งตนเองให้ได้เพื่อความยั่งยืน  

และเราได้งานเขาได้หน้า ไม่เป็นไร หรือปิดทองหลังพระ” 



สารบญั 

บทนํา 01 02 03
สารจากนายก 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ผลการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย 

จากสภามหาวิทยาลัย        
สู่การปฏิบัติ 

บทสรุป 
สําหรับผู้บริหาร 

หน้า 02 - 13 หน้า 14 - 35 หน้า 36 - 42 

• วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยมหิดล

• คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

• โครงสร้างคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

• อํานาจหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

• สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

• งบประมาณ
มหาวิทยาลัยมหิดล

• พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดลและ
ข้อบังคับที่เกีย่วข้องกับ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

• การร่วมจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

• ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย

• ผลการเยี่ยมชมและรับฟัง
ผลการดําเนินงานของ
ส่วนงาน (MU Council Visit)

• การปรับเปล่ียน
กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธกิารบดี

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวทิยาลัยมหิดล
ประจําปี 2562
(ประเมินตนเอง)

• วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
แผนการดําเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงาน

• บูรณาการเชื่อมโยง
เชิงนโยบาย
o การวจิัยและนวัตกรรม

(Research and
Innovation)

o การศึกษา (Education)
o ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

(Policy Advocacy)



บทสรปุ 
สําหรบัผูบรหิาร 

สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติเป็นสําคัญ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน ได้ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(Retreat) ประจําปี 2563 “Strategies to World Class University : Revisited” เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล       
และระดมสมอง Prioritize direction & Flagship project และ OKR/KPI เพื่อเช่ือมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2566 
ที่มีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 100 ระดับโลก ที่เน้น “คิดนอกกรอบ ทําให้เร็ว พึ่งพาตนเองให้ได้ ปิดทองหลังพระ” 
โดยได้จัดทํา 5 Flagships ดังนี้ 1. MU-MRC และกลุ่มนักวิจัยสําเร็จรูป 2. การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible 
Education & Credit Bank System) 3. Wisdom of the land Platform 4.1 สร้าง Global Talents Platform ด้านการวิจัย และ       
4.2 Finance and Branding และจัดทําโครงการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1. Global Research and Innovation 2. Academic 
and Entrepreneurial Education 3. Policy Advocacy and Leaders in Professional Academic Services และ 4. Management for 
Self-Sufficiency and Sustainable Organization  

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยมีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธาน 3 ชุด คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย และ 3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และเพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และนโยบายมหาวิทยาลัย 
มีความชัดเจน เกิดการบูรณาการและเช่ือมโยงพันธกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ 552 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 จํานวน 7 ชุด โดยมีกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานฯ ดังน้ี 1. คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลด้านการวิจัย 2. คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลด้านการศึกษา 
3. คณะกรรมการนโยบายและกํ ากับดูแลด้ านทรัพยากรบุคคล 4. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย 5. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
7. คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลด้านการบริหารสินทรัพย์

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผล การดําเนินงานของ 38 ส่วนงาน โดยได้แบ่งส่วนงานตามสายงาน 4 กลุ่ม 
1. Health Sciences 2. Science & Technology 3. Social Sciences และ 4. Support เพื่ อชื่ นชมความสํา เร็จ  รับฟั ง เป้ าหมาย
แผนการดําเนินงาน และอุปสรรคของแต่ละส่วนงาน โดยได้ร่วมวางนโยบายและกําหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ

มกราคม 2562 – กันยายน 2563 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน 19 ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วนงานนําเสนอ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วจํานวน 13 ส่วนงาน สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ชื่นชม โดยให้
ข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของแต่ละส่วนงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ทําให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกส่วนงานเพื่อนํามหาวิทยาลัยมหิดลของเราสู่การเป็นหนึ่งในร้อย “มหาวิทยาลัยระดับโลก” ต่อไป 
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สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 



2 

สวนที ่1  
สภามหาวิทยาลยัมหิดล  

 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 อํานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550)

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 งบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหดิลและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 

คําขวัญ 
อตฺตานํ อุปมํ กเร พงึปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดงัปฏิบัติต่อตนเอง 
Do unto others as you would have others do unto you. 

ปรัชญา 
ความสําเร็จที่แท้จรงิอยูท่ี่การนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้  
เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
True success is not in the learning,  
but in its application to the benefit of mankind. 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นทีจ่ะเป็นมหาวิทยาลยัอยู่ในอันดับ  
1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในปี พ.ศ. 2573 
To be 1 in 100 World Class University. 

Global Research and Innovation 

ยทุธศาสตรที ่1 

Academic and Entrepreneurial Education 

ยทุธศาสตรที ่2 

Policy Advocacy and Leaders in Professional 
/ Academic Services 

ยทุธศาสตรที ่3 

Management for Self-Sufficiency and 
Sustainable Organization 

ยทุธศาสตรที ่4 

WISDOM OF THE LAND
ปญญาของแผนดนิ

มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ 

ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล  ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์  ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ 

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 

นางโชติกา สวนานนท์ 

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยชดุปจจบุนั 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  นายมนูญ สรรค์คุณากร  

ศ. ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล  ดร.โชค บูลกุล ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  

ศ.เกียรติคุณ พญ.นีโลบล เนื่องตัน นายมีชัย วีระไวทยะ 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒุ ิ

กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากผูบรหิารระดบัคณบดหีรอืเทยีบเทา 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยตาํแหนง 

ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา รศ. ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ 

กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากคณาจารยประจาํ 

ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ ์รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล 

กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากผูปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัทีม่ใิชคณาจารยประจาํ 

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
อธิการบดี 

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ 
ประธานสภาคณาจารย์ 

พลตํารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 

นายคํารณ โชธนะโชติ 

ศ. ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา 
คณะแพทยศาสตร์ 

รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย 
เกียรติถาวรเจริญ 

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ 

 

โครงสรางคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัมหดิล

อดตีคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั (มกราคม 62-พฤษภาคม63) 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 
(ดํารงตําแหน่ง 10 สิงหาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2562) 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ  
(ดํารงตําแหน่ง 13 กรกฎาคม 2559 - 8 พฤษภาคม 2562) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน  
(เร่ิมวาระ 14 สิงหาคม 2562 – 5 พฤษภาคม 2563) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ 

ผศ. ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล 
(เริ่มวาระ 6 พฤษภาคม 2561 – 5 พฤษภาคม 2563) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 

รศ. นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ 
(เริ่มวาระ 29 พฤศจกิายน 2561 – 5 พฤษภาคม 2563) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
(ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ต้ังแต่ 11 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2562) 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล 
(เร่ิมวาระ 6 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ 

ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช  
(เร่ิมวาระ 3 ตุลาคม 2561 - 5 พฤศจิกายน 2562) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

ศ. นพ.วชิร คชการ 
(เริ่มวาระ 26 มีนาคม 2561 – 1 ตุลาคม 2561) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 

นายกสภามหาวิทยาลัย
วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(14 ท่าน)

วาระการดํารง
ตําแหน่ง 4 ปี

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง     

อธิการบดี              
ประธานสภาคณาจารย์           
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

จากผู้บริหารระดับ
คณบดีหรือเทียบเท่า 

( 5 ท่าน)

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจํา               
( 5 ท่าน)

วาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย     
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ที่มิใช่คณาจารย์ประจํา              
( 1 ท่าน)

วาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี
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รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ 

อาํนาจหนาทีส่ภามหาวทิยาลยัมหดิล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

1. ออกข้อบังคับ/ประกาศ
ข้อบังคับและประกาศ
มหาวิทยาลัย

14. พิจารณา
แต่งตั้งถอดถอน
ศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์พิเศษ

163 
(ฉบับ) 

24 
(ราย) 

2. ออกข้อบังคับ/ประกาศ
ข้อบังคับฯ การบริหารงาน
บุคคล 

5. อนุมัติ
การจัดต้ัง การรวม และ
การยุบเลิกส่วนงาน

8. อนุมัติ
การเปิดสอน และ
ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร
การศึกษา

11. อนุมัติ
ปิดรายวิชา
ปิดหลักสูตร

6 
(ฉบับ) 

8 
(วาระ) 

441 
(หลักสูตร) 

11 
(หลักสูตร) 

16. พิจารณา
แต่งตั้ง/ถอดถอน รองอธิการบดี
คณบดี ผู้อํานวยการ และ
หัวหน้าส่วนงานฯ 

3. ออกข้อบังคับ/ประกาศ
ข้อบังคับฯ การเงนิ พัสดุ
และทรัพย์สินฯ 

6. อนุมัติ
การรบัเข้า/ยกเลกิสมทบ
ของสถานศึกษาช้ันสูงหรอื
สถาบันอื่น

9. อนุมัติ
ปริญญา อนุปริญญา

12. อนุมัติ
ประกาศนียบัตร/ปริญญา
กิตติมศักด์ิ

36 
(ราย) 

2 
(ฉบับ) 

- 

15,202 
(ราย) 

973 
(ราย) 

4. อนุมัติ
แผนพัฒนาและแผน
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

7. อนุมัติ
การจัดการและยกเลิกการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน

45 
(วาระ) 

1 
(วาระ) 

13. อนุมัติ
งบประมาณรายรับ/
รายจ่ายของมหาวิทยาลัย

10. อนุมัติ
เปิดสอน ปรับปรงุ รายวชิา

3 
(วาระ)

222 
(รายวิชา) 

17. รับรอง
รายงานประจําปีของ
มหาวิทยาลัย และเสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อรับทราบ

15. พิจารณา
แต่งต้ังถอดถอน 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1 
(วาระ) 

686 
(ราย) 

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

การสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวุฒ ิแทนตําแหนงทีว่าง 

ดํารงตําแหน่ง สมัยที่ 2 
     ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 554 วันที่ 18 
มี น าคม  2563 ไ ด้ พิ จ า รณาและมี มติ เ ห็ นชอบให้
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ 
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่  
6 สิงหาคม 2563 

  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 545 วันที่ 
19 มิถุนายน  2562 ได้พิจารณาและมีมติ เห็นชอบ  
ให้ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(แทนนายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ อดีตกรรมการสภาฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ขอลาออก เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ) 

และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ ง นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 538 วันที่ 
21 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้
ดํ าเ นินการเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ งตั้ ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.นีโลบล เน่ืองตัน ให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล  (แทนศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุณ  
นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้ขอลาออก เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.นีโลบล เน่ืองตัน ให้ดํารง
ตํ าแหน่ งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรง คุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 

  ดํารงตําแหน่ง สมัยที ่1 
      ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 546 วันที่ 24  
กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ 
ให้ ดํ าเนิ นการเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลแทน
ศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ  นพ . ไกรสิทธิ์  ตันติ ศิรินทร์   
(อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ขอลาออกเม่ือวันที่ 
10 พฤษภาคม  2562) และได้มีพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง ศาสตราจารย์คลิ นิกเกียรติคุณ 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา  
   มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
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ปี 2563 การเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่า ชุดใหม่ ผ่านระบบการเลือกตั้งออนไลน์ 
เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2563 วาระนับตั้งแต่วันที่  
6 พฤษภาคม 2563 ผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่า จํานวน 5 ท่าน  

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

การเ ลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจํา ชุดใหม่ เม่ือวันที่ 1 เมษายน  
2563 โดยมีวาระนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผู้ ได้รับเลือกตั้ ง เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
จํานวน 5 ท่าน 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เดวิด จอห์น  รูฟโฟโล 
คณะวิทยาศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยที่มิ ใ ช่คณาจารย์ประจํา ชุดใหม่    
เม่ือวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 โดยมีวาระนับตั้งแต่วนัที่  
6 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจํา 
จํานวน 1 ท่าน 

นายคํารณ โชธนะโชติ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

การเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากผูบรหิารระดบัคณบดหีรอืเทยีบเทา เลอืกตัง้ออนไลน 

การเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากคณาจารยประจาํ เลอืกตัง้ออนไลน 

การเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากผูปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัทีม่ใิชคณาจารยประจาํ 
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

บทบาทหน้าที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดําเนินงานของส่วนงาน 
การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี 
การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจํา 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

การดําเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
วิเคราะห์ กล่ันกรอง และเสนอเรื่องเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย;\ 
ประสานงานในการนํานโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
จัดทํางบประมาณของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่าย 
จัดทํา Website ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ 
(ดํารงตําแหน่ง  5 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562) 

(ดํารงตําแหน่ง  1 พฤษภาคม 2562 – 27 ตุลาคม 2562) 
(ดํารงตําแหน่ง  9 มีนาคม 2563 – 4 กันยายน 2563) 

นางสาวดุจดาว ตูจ้ินดา นายศุภโชค อินทจกัร์ นายสถิตย์ กองตรี นางสาวอัญชลี อคัรเยนทร์ 

นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน จนัทรค์ํา นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์ นางสาวสุทสัศรี สายรวมญาติ นางสาวอรวรรณ ห่อหอม

นางสุนิดา เกียรติวฒันวิศาล 

รักษาการแทนหัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

หัวหน้าสํานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาต ิ
(ดํารงตําแหน่ง  1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2562)  
(ดํารงตําแหน่ง  28 ตุลาคม 2562 – 8 มีนาคม 2563) 
(ดํารงตําแหน่ง  5 กันยายน 2563 –  ปัจจุบัน) 
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหดิล 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มีการประชุม จํานวน 12 ครั้งต่อปี มีจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม 
เฉล่ียตลอดทั้งปี 2562 ร้อยละ 78 และเฉล่ียปี 2563 ร้อยละ 92 โดยกําหนดการประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน โดยนับตั้งแต่
มกราคม 2562 - กันยายน 2563 มีจํานวนระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งส้ิน 1,085 เรื่อง ดังแสดงในแผนภาพสรุป
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 

ประธานแจ้ง 
ต่อที่ประชุม 

67 เรื่อง 

เรื่องเสนอ 
เพื่อรับรอง 
41 เรื่อง 

เรื่องเสนอ 
เพื่อพิจารณา 
210 เรือ่ง 

เรื่องสืบเน่ือง 
41 เรื่อง 

เรื่องเสนอเพือ่
พิจารณาทักท้วง 

534 เรือ่ง 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
132 เรือ่ง

จํานวนระเบียบวาระ  

มกราคม 2562 – กันยายน 2563

เรื่องเสนอ
เชิงนโยบาย

42 เรื่อง

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการ 
 การต่อเวลาปฏิบัติงานฯ 
 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 ขออนุมัติเปิด-ปิด หลักสูตร รายวิชา 
 ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร 

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 การแต่งต้ังหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการอ่ืนๆ  

 ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ 
 ขออนุมัติหลักสูตร หลักการเปิดหลักสูตรใหม่ 
 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ 

เรื่องเสนอเพ่ือรับรอง 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) 

หมายเหตุ : วาระเรือ่งอืน่ๆ 18 เรื่อง 

เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 รายงานจากอธิการบดี  
 นโยบายและการดําเนินงานของรองอธิการบดี 

 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ 

แผนการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 
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รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ 

งบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล

เงินแผ่นดิน 
2561 

เงินรายได้  
2561 

เงินแผ่นดิน 
2562 

เงินรายได้  
2562 

เงินแผ่นดิน 
2563 

เงินรายได้  
2563 

งบบุคลากร ล้านบาท 9,384.39 6,354.42 9,071.29 6,677.50 9,616.88 7,046.84 
(%) 59.27 40.73 57.27 42.73 57.71 42.29 

งบดําเนินการ ล้านบาท 529.14 28,144.80 303.83 28,507.52 117.92 27,214.91 
(%) 2.31 97.69 1.47 98.53 0.43 99.57

งบลงทุน ล้านบาท 2,086.95 5,846.69 1,972.43 5,031.98 1,944.30 4,113.03 
(%) 26.31 73.69 28.16 71.84 32.10 67.90 

งบอุดหนุน ล้านบาท 2,267.46 3,885.89 1,794.36 4,042.69 344.32 4,260.39 
(%) 36.85 63.15 30.74 69.26 7.48 92.52 

งบรายจ่ายอื่น ล้านบาท - 822.99 - 1,350.07 - 787.58
(%) - 100 - 100 - 100.00

รวมทั้งสิ้น ล้านบาท 14,267.94 45,054.87 13,141.86 45,609.76 12,023.42 43,422.75
(%) 24.05 75.95 22.37 77.63 21.68 78.32 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย

 

 

สามารถเข้าดูรายละเอยีดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

และข้อบังคับทีเ่กี่ยวขอ้งกับสภามหาวิทยาลยั 

ได้ที่  https://uc.mahidol.ac.th/ 

59,322.81 58,751.62
55,446.17

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
ล้านบาท เงินแผ่นดิน เงินรายได้
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45.0K 45.6K 
43.4K 
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ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหดิล 



อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล (Mahidol Learning Center: MLC) 



สวนที ่2  
ผลการดาํเนนิงานของสภา
มหาวทิยาลยั 

 การร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผลการดําเนินงานคณะกรรมการตามมติสภามหาวิทยาลัย

 ผลการเยี่ยมชมและรับฟังผลการดําเนินงานของส่วนงาน (MU Council Visit)

 การปรับเปล่ียนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี 2562
(ประเมินตนเอง)



ยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัมหดิล 

1 Global Research 
and Innovation 

Academic and 
Entrepreneurial Education 2

Policy Advocacy and 
Leaders in Professional / 
Academic Services 3

4 Management for  
Self-Sufficiency and 
Sustainable Organization 

ยทุธศาสตร 
4 ดาน 

Education Law & 
Regulation Digital 

Planning 

HR 
Finanace 

Research 

International 

Environment 

Governance 

Quality 
Social 
Engagement 

To be 1 in 100 World Class University in 2030 

Key Success Factors 

1. Self Assessment
2. Need
3. Trend, Disruption
4. Budget
5. Resource
6. Management
7. Collaboration

สภามหาวทิยาลยักับการรวมจดัทาํแผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลยัมหิดล
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ 

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา และกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ ทีมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน ได้ร่วมทบทวน 
“แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 2563-2566 และวิธีการไปสู่ World Class University”
ซึง่มหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (2561 - 2580) ที่เริ่มกระบวนการระดม
ความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ให้สามารถตอบสนองและเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาประเทศ และทําคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ 
ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยด้วยการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”  

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 

อ้างอิง : รายงานจากอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 557 
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 
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การนาํมหาวทิยาลยัมหดิลสูการเปนมหาวทิยาลยัชัน้นาํของโลก  
Flagship Projects  

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภาฯ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน รวม 73 ท่าน 

ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจําปี 2563 “Strategies to World Class University : Revisited”
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 - 2566 และวิธีการไปสู่ World Class University และการระดมสมอง 
Prioritize direction & Flagship project และ OKR/KPI ซึ่งหารือในสาระสําคัญ เพื่อเช่ือมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ผลการสัมมนาผู้บริหาร (Retreat) ทําให้เกิดการขับเคล่ือนโครงการ 5 Flagships ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

2563 - 2566 ที่มุ่ง เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนํา 1 ใน 100 ของโลก ที่เน้นคิดนอกกรอบ 
รับผิดชอบในสิ่งที่ทํา ทําให้เร็ว พึ่งตนเองให้ได้ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

5 Flagships ตามแผนยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัมหดิล 2563-2566

 Wisdom of the land  
Platform 

1. สราง Platform และกลไก ระบบบริการวิชาการ
2. มีนโยบายช้ีนําสังคม 1 เร่ือง

Flagship 

3 

 
Flagship 

1 MU-MRC
และกลุมนักวจิยัสาํเรจ็รปู 

1. ผลักดันใหเกิดกลุม MU-MRC จํานวน 6 Clusters
2. ปลดล็อคระเบียบการเบิกจายเงินทุนวิจัย
3. ไดโจทยวิจัยที่ตอบโจทยนโยบาย และแกปญหาของประเทศ 1 เร่ือง
4. มี Flatform นักวิจัยสําเร็จรูปรวมกับกองทรัพยากรบุคคล

 
Flagship 

2 การศึกษาแบบยดืหยุน 
และระบบคลงัหนวยกติ  

(Flexible Education & 
Credit Bank System) 

1. มีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุน
2. หลักสูตรการศึกษาแบบยืดหยุน 16 หลักสูตร
3. มีระบบท่ีรองรับการจัดการศึกษาแบบยืดหยุน

 
Flagship 

4.1 
สราง Global Talents  
Platform ดานการวจิยั 

1. มีเกณฑการสรรหานักวจิัยสําเร็จรปู และ Global Talents
2. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ MU-Talents
3. ขยายผลการบริหารจัดการคนเกง (MU-Talents)
4. เกณฑการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ MU-Talents
5. ขยายผลการบริหารจัดการคนเกง (MU-Talents) ไปยังสวนงานตางๆ

 

Finance and Branding  
จัดต้ังกองทนุมหิดลย่ังยืน (Mahidol Endowment Fund) 

Flagship 

4.2 

อ้างอิง : รายงานจากอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 557 
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 

 
WORLD CLASS 

UNIVERSITY 
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โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัมหดิล

1. โครงการพัฒนาความ
เข้มแขง็ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและวิจัย
ศูนย์เครื่องมือศาลายา

ส่งผลให้เกดิการจัดหาเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของศูนย์ 
เครื่องมือกลาง เพื่อสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับสากล 

2. โครงการจดัตัง้หน่วยงาน
MU Research Global
Challenge และ
MU-SURF

สนับสนุนการเสนอขอรับทุน 
จากแหล่งทุนตา่งประเทศ 

3. โครงการรางวัลคุณภาพ/
โครงการรางวัลผลงาน
ตีพิมพ์

สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้
รางวัลสําหรับผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์ Review Article  
และตีพิมพ์ในวารสาร   
Open access ที่มีคุณภาพสูง 
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มหิดลมีจํานวนสูงสุดของ
ประเทศตลอด 10 ปทีี่ผ่านมา 

 4. โครงการจัดทาํระบบ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย

จัดทําระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวตักรรม  
(MU-RIMS) เพื่อบริหารจัดการ
และติดตามการจัดสรรเงินทุนวจิัย 
โดยเชื่อมต่อระบบ NRMS และ 
NRIIS และแหล่งทุนระดับประเทศ 

ผลงานวิจัยโดดเด่นที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และเชิงพาณิชย์ 

- การรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบําบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก (จาก RA)
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตกุ้ง ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ใช้สารชีวโมเลกุล

เพื่อกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้ง แทนการตัดตา เพื่อเพิ่มผลผลิตลูกกุ้ง และหลีกเล่ียง
ประเด็นการทารุณสัตว์

- การวิจัยแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU1) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแปลงเพศจากเพศ
ผู้เป็นเพศเมีย ผลงานวิจัย ทั้ง 2 เรื่อง (จาก MB) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี
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ผลงานวิจัยใน
วารสาร Q1 ถึง 

1,255  เรื่อง

ป 2019

MU-SURF 
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MOUs 

โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัมหดิล 

 1. โครงการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่สากล

หลักสูตรที่ได้รบัการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เช่น AUN-QA, ISPO, 
AACSB, WFME “มากกว่า
ร้อยละ 10 ของหลักสูตร
ทั้งหมด” มหาวทิยาลัย 

 2. โครงการทุนสนับสนุน
การออกแบบและพัฒนา
รายวิชาออนไลน์
และโครงการ Digital
Convergence University
(ด้านการศึกษา)

การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การจดัการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์ หรือ E-Learning 
ได้แก่บทเรียนแบบ MOOCs 
สําหรับบุคคลทั่วไป บทเรียน
แบบ SPOCs สําหรับนักศึกษา 

 3. โครงการสอบ
ภาษาอังกฤษ (MU-ELT)
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี

กําหนดให้นักศึกษาปริญญาตรี 
รหัส 60 เป็นตน้ไป ต้องสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีก่อนสําเร็จ
การศึกษา โดยมีผู้สอบผ่าน
ตามเกณฑ์แล้ว ร้อยละ 64 

  4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ต่อการเป็น Global
Citizen, Global Talent
Entrepreneurship และ
โครงการการพัฒนา
ศักยภาพของนกัศึกษา
เพื่อมุ่งสู่ Mahidol HIDEF

จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ 
Global Citizen และ  
Global Talents เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเป็นสําหรับ  
21st Century Skills โดยผ่าน
กิจกรรม Mahidol HIDEF 

5. โครงการทุนสนับสนุน
การทํา Joint Unit

ส่งเสริมความเปน็นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยสรา้ง Visibility 
ผ่านความร่วมมือกับคู่พันธมิตร 
ทางยทุธศาสตร ์เช่น การทํา 
Joint Unit และการทํา MOUs 

ยทุ
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หลักสูตรทีไ่ดรับการ
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล แลว
จํานวน  

37 หลักสูตร

การจัดตั้ง Joint Unit 

(10 units) 
การจัดทํา MOUs 
(400+ Institutions) 

รอยละ 44 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี 
ปสุดทาย ถกู
พัฒนาใหเปน 
Global Citizen 
ตามหลักสตูร 
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โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัมหดิล

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ด้าน Policy Advocacy

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการตอ่ยอด
งานวิจัย ด้วยการสร้างระบบ
ขับเคลื่อน และสนับสนุนทุนเพือ่
ทําใหเ้กิด Policy Advocacy จาก
การนําผลงานวจิยัไปพัฒนาต่อยอด
สู่การเป็นนโยบายชี้นําสังคม 
มาตรฐานของเล่นเด็ก การวิจยั
ของเล่นเด็กและของใช้เดก็
ประเภทพลาสตกิ PVC 

  การส่งเสริมใหห้น่วยบรกิาร
วิชาการของส่วนงานได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานระดับ
สากล ปัจจุบันมหีน่วยบรกิารฯ 
ที่ได้รับใบรับรองระดับสากล  
มากกว่าร้อยละ 75 จากหน่วย
บริการฯ ทัง้หมด 

เพื่อสนับสนุนการให้บรกิาร
สุขภาพ ส่วนงานได้นําเทคโนโลยี
มาเสริมใหก้ารบริการสุขภาพ
เป็นไปอย่างรวดเร็วโดย 
การจดัทํา Application เช่น 
“Siriraj Connect” และ 
“Rama App” ที่ช่วยอํานวย
ความสะดวกแกผู้่ใช้บริการ  
การนัดหมาย การชําระเงิน รับยา 
ตลอดจนการพบแพทย์ผ่าน
ระบบออนไลน ์
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มหาวิทยาลัยมี
หนวยบริการฯ ที่
ไดรับใบรับรอง
ระดับสากล  

82 หนวย จาก

107 หนวยบริการฯ 

ของเลนที่มี และ
ไมมีมาตรฐาน มอก. 
มีคาทาเลตเกิน 0.1 

สงผลตอระบบการสืบพันธุ 
และระบบตอมไรทอ 
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 โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัมหดิล

 1. โครงการส่งเสริม
การบริหารจดัการตาม
ระบบคุณภาพเพื่อ
ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยมหิดลและ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดร้บัรางวัล  
“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรอื 
Thailand Quality Class” 
(TQC) ประจําป ี2562 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล
ได้รับรางวัล TQC ประจําปี 2559 

  2. โครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลอยา่งทั่วถึง
ทั้งมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ 2562  
มหาวิทยาลัยไดร้ับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(ITA) 

3. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์

มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1  
ของประเทศไทย (4 ปตีิดต่อกนั) 
โดยผลการจัดอนัดับการใช้น้ําเป็น
ลําดับที่ 16 ของโลก 

  4. โครงการ Ranking
Activities

จัดตั้ง Ranking Unit และสร้าง 
Ecosystem เพือ่สนับสนุน 
ผลักดันนโยบายสําคัญที่มีผลต่อ
การเพิ่ม Ranking ของ
มหาวิทยาลัย จดัทําฐานข้อมูล
และเครือข่ายทีเ่กี่ยวกับการจัด
อันดับของมหาวิทยาลัย 

5. โครงการ Re-branding
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
และ Fund – Raising
Activities

สร้าง Theme and Campaign 
Branding เพิ่มการรับรูถ้ึงความ
หลากหลายของ Brand Mahidol 
และการเป็น Trusted Brand 
รวมทัง้มีการดําเนินการเพื่อศึกษา
และกําหนดแนวทางในการทํา
โครงการ Fund Raising ของ
มหาวิทยาลัย 

 6. โครงการ Digital
University

1. IT Development Ownership
2. Digital Analytics
3. IT Infrastructure for

Communication and
Collaboration

4. IT Supports for Workforce
Mobility

5. Digital Experts
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RA 
SIRIRAJ  

ไดรับรางวัล 

TQC 
ลําดบัที ่4 จาก 80
สถาบนัอุดมศกึษารวม
การประเมินดานคุณธรรม 
และความโปรงใส ( ITA) 

RE-BRANDING 

Trusted-Brand 

theme and campaign 

รอยละ 61
ผลความสําเร็จการ
ดําเนินงาน Digital 
University 

ผลการจดัอนัดบั 
WORLD UNIVERSITY RANKINGS 

อันดับที่  252 ของโลก
มีอันดับ ดีขึ้น 62 อันดับ 

QS World University 
Ranking 2021 

Mahidol University is ranked 1st in Thailand 75th in The World 
by UI GreenMetric World University Ranking 2019 

NO.1 
in Thailand 
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คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 24 (19) 

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจํามหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

“ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในและ                 
การสอบบัญชียังค่อนข้างไม่แตกต่างจากเดิม และ
มหาวิทยาลัยควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการดําเนินงานให้มากข้ึน” 
- วางนโยบายใหเ้น้นการให้คําปรกึษามากกว่าการตรวจสอบ
- ศูนย์ตรวจสอบภายในควรส่ือสารกับประชาคมมหิดลถึง
ประเด็นที่พบบ่อย เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
และด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักการควบคุมภายในที่ดีโดยทั่วไป

- การตรวจสอบภายในควรนํา Data Analytics Tools และ
Audit Tools มาใช้ในการตรวจสอบมากขึ้น

- มหาวิทยาลัยควรแก้ไขข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินฝาก และการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่เข้าข่ายให้ถูกต้อง

- ปรับปรุงข้อบังคับ 2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563

 
 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

“พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ 
พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเร่ือง
อุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อสภาฯ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นอันเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ 
การร้องทุกข์ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
- ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 20 ครั้ง

- พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 7 ราย /เรื่องร้องทุกข์ 8 ราย
- เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย กรณีขออุทธรณ์คําส่ัง

ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 1 ราย

- กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

พ.ศ. 2552
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554
3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก

กรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ พ.ศ. 2552
4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก

กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554
5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง แต่งต้ังเลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561

ประธานกรรมการ 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
(ดํารงตําแหน่ง 25 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2562)

ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล 
(ดํารงตําแหน่ง 26 ตุลาคม 2562 - 14 มกราคม 2563) 
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา 
(ดํารงตําแหน่ง 15 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน) 

1 
2 

ประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ 
(ดํารงตําแหน่ง 18 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน) 

ผลการดาํเนนิงานคณะกรรมการตามมตสิภามหาวทิยาลยั

อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล (Mahidol Learning Center: MLC) 
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คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1. เสนอแต่งตั้งและไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
 

ข้อมูล 1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2563

“พิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิ เศษ เทียบ
ตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอื่นกับตําแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และผลการ
ตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ”

2. การเทียบตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 11 ราย
3. เสนอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 23 ราย
4. ทบทวนผลการพิจารณาตําแหน่ง 5 ราย
5. การเทียบเคียงสาขาวิชา อนุสาขาวิชา ของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 573 ราย

6. จัดทําข้อบังคับฯ จํานวน 2 ฉบับ และประกาศฯ จํานวน 5
ฉบับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งนักวิจัย
พ.ศ. 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่
และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เ ร่ือง ลักษณะการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เ ร่ือง  เอกสารหลักฐานท่ีใช้
ในการประเมินผลการสอนสําหรับการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคําขอตําแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือ
กําหนดเงินประจําตําแหน่งเพ่ิมขึ้นของศาสตราจารย์ให้ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2562

ศ. ไดรับเงิน
ประจํา

ตําแหนงสูงขึ้น
4 3 233

จํานวน (ราย) 

นักวิจัย
ระดับ 4 

1
24 17

ศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

360

รองศาสตราจารย

274

นักวิจัย 

ระดับ 3 
นักวิจัย
ระดับ 2 

ยังไมแตงต้ัง

นักวจิยั ระดบั2 

นักวจิยั ระดบั3 

นักวจิยั ระดบั4 

ศาสตราจารย รอง 

ศาสตราจารย ผูชวย 

ศาสตราจารย คลนิิก 

ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ไดรบัเงนิประจาํ
ตาํแหนงสงูขึน้ 

ศาสตราจารย
คลินิก

3
ประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา  
(ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 3 กันยายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2562 )

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.นีโลบล เน่ืองตัน 
(ดํารงตําแหน่ง 20 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน )
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คณะกรรรมการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 มาตรา 24 (19)

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ทบทวนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 552 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2563 ปรับจาก “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ” 

เป็น “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563” 

คณะกรรมการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร
มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการ 
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร 
การบรหิารจดัการ

 
1. คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและกําหนด
ทิศทางวิจัย 

2. คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรและกําหนด
ทิศทางการศึกษา 

3. คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรบุคคล

4. คณะกรรมการ
กฎหมายและ
ธรรมาภิบาล

5.คณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงาน 
ประจํามหาวิทยาลัย 

4.คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองและใหความเห็น 

ทางกฎหมาย 

6.คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

7.คณะกรรมการ
นโยบายและกํากับดูแล 
ดานการบริหาร 
สินทรัพย 

1.คณะกรรมการ
นโยบายและกํากับดูแล 

ดานการวิจัย 

2.คณะกรรมการ
นโยบายและกํากับดูแล 

ดานการศึกษา 

3.คณะกรรมการ
นโยบายและกํากับดูแล 
ดานทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลด้านการวิจัย 
ประธานกรรมการ ดร.สมเกยีรติ ตัง้กิจวานิชย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผลการดําเนินงาน สรุปประเดน็ ดังน้ี 
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยการพัฒนา
ระบบนิเวศน์การวิจัย 4 ด้าน คือ  
1. การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (MU-RIMS)
3. การบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยกลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

5 Platforms
4. การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยผ่านโครงการนักวิจัยสําเร็จรูป การผลักดันให้เกิดกลุ่มวิจัยสังคมศาสตร์สุขภาพ

และการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานที่มี Impact สูง

1
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ผลการดําเนินงาน สรุปประเด็น ดังนี ้
1. ให้มีการจัดทํานโยบายในการขับเคล่ือนระบบบริหาร

ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดแผนการดําเนินการวิเคราะห์และประเมิน

ความเส่ียงมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2564
3 . เสนอให้มี การบู รณาการความร่ วมมือระหว่ าง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

4. การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ 2564 ควรพิจารณาปัจจัยภายนอก
(External Factor) เช่น วิกฤตการเงินการคลังภาครัฐ
ที่ ส่ งผลกระทบต่อการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ,
COVID- 19 - New Normal, Disruptive Technology,
Cyber Security, Aging Society และ Climate Change

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการ คุณวลยัรัตน์ ศรีอรุณ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

6

คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล
ด้านการศึกษา 
ประธานกรรมการ ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผลการดําเนินงาน สรุปประเดน็ ดังน้ี 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับรองตามมาตราฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็น Outcome-Based Education

(OBE), Double Degree & Joint Program, Flexi-Program
3. พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี

ให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education
4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน MUPSF 
5. โครงการพัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการเรียนการสอน

ออนไลน์ SPOCs & MOOCs
6. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามมาตรฐานของ CEFR และจัดสอบ
MU-ELT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2 คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล
ด้านทรัพยากรบุคคล 
ประธานกรรมการ นายมนูญ สรรค์คุณากร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผลการดําเนินงาน สรุปประเดน็ ดังนี ้
1. ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลโดยถ่ายทอดและติดตามไปยังทุกส่วนงาน
2. ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามโครงการ Flagships โดยสร้าง

Global Talents Platform ด้านการวิจัย และพัฒนา
ระบบสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-Talent) ในส่วนงานต้นแบบ (DT, EG)

4. ปรับแนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานยิ่งขึ้น

5. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  โดยปรั บอง ค์ประกอบการประเ มิ น เป็ น
ร้อยละ 80 (ผลงาน) : 20 (สมรรถนะหลัก)

6. ปรับคําอธิบายพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก (Core
Competency) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

7. ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของนักวิจัย โดยปรับ
ชื่อตําแหน่ง นักวิจัยระดับ 4 ให้เป็น ศาสตราจารย์วิจัย

8. ส่งเสริมระบบสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible
Benefit) เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

9. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
พฤติกรรมใหม่ (HR New Normal)

3

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ 
ให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ประธานกรรมการ  
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสทิธิ์วฒันกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผลการดําเนินงาน สรุปประเดน็ ดังน้ี 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

และให้ประกาศบังคับใช้แล้ว 22 ฉบับ
2. ให้ความเห็นประเด็นเชิงกฎหมายและธรรมาภิบาล

เพื่อประกอบการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย 4 เร่ือง

3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และให้ประกาศบังคับใช้แล้ว 4 ฉบับ

4

คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล 
ด้านการบริหารสินทรัพย์
ประธานกรรมการ ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

7

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน 
ประจํามหาวิทยาลัย (อ้างอิงผลการดําเนินงาน หน้า 22) 
ประธานกรรมการ  
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5

25



ผลการเยีย่มชมและรบัฟงผลการดาํเนนิงานของสวนงาน 
(MU Council Visit) 

อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล (Mahidol Learning Center: MLC) 



คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
คร้ังที ่2/2562 วันที ่4 เมษายน 2562 

วิสัยทัศน์ : เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและ 
มีประสิทธิภาพ เพื ่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ 

1. ให้มีการตอบโจทย์ด้วยงานวิจัย ที่มีการเสนอหลักคิดทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมด้วย อีกทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล นําไปสู่การเป็นนโยบายสาธารณะ และ
ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2. คณะฯ ควรต้องมีความร่วมมือด้านกีฬากับโอลิมปิกสากล
3. คณะฯ ต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัย

ให้เป็นสหสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
4. คณะฯ ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย สนับสนุน ดังน้ี

(1) ให้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ี
ชัดเจน

(2) ขอให้มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ของคณะฯ ให้สําเร็จเป็นแผนแม่บทหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คร้ังที ่1/2562 วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562 

วิสัยทัศน์ : วิจยับูรณาการมุง่สู่วิศวกรรมระดับโลก 

1. เสนอให้คณะฯ มุ่งสู่การเป็นจุดเช่ือมต่อ S-Curve Hub
ของรัฐบาล และให้ เน้นการประชาสัมพันธ์คณะฯ
ให้สังคมรู้จักมากยิ่งขึ้น

2. คณะฯ  ได้สร้ าง  Educational Makerspace สํ าหรับ
นั ก ศึ กษาและ  University Industrial Mega Space
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางเทคนิคระหว่าง
ผู้ประกอบการภายนอก

3. คณะฯ ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย สนับสนุน ดังนี้
(1) การส่งเสริมให้มี Eco-system ท่ีดี
(2) การสื่อสารและประกาศให้ศาลายา เป็น Start-up Town
(3) การเป็น Logistics Hub
(4) การสนับสนุนให้คณะฯ เป็น Think Tank ระดับ

ประเทศในด้าน Health Care Logistics
(5) การเพิ่มอัตรากําลังบุคลากรที่ยังขาดแคลน
(6) ความยืดหยุ่นเร่ืองกฎระเบียบการบริการวิชาการ

และการวิจัย

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นพ.ไกรสทิธิ ์ตนัตศิรินิทร 
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย เขาเยีย่มชมสวนงาน 
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ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัต
ยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีดําริเพ่ือทําความรู
จักและประมวลผลความสําเร็จ เปาหมาย แผนดําเนินการ 
ตลอดจนอุปสรรคและการแกไขปญหาของแตละสวนงาน เพ่ือ
ทํา ให เห็นภาพรวมในปจ จุบันของทั้ งสวนงานและของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมวางนโยบายและกําหนดเปาหมายใน
อนาคตที่ ชัดเจน ทําใหเกิดการบูรณาการทั้งภายในและ
ภายนอก ซ่ึงจะนํามหาวิทยาลัยมหิดลของเราสูการเปนหนึ่ง
ในรอย “มหาวิทยาลัยระดับโลก” 

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เยี่ยมชมและรับฟังผลการดําเนินงานของ
ส่วนงาน (Council Visit) ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 
มีนาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 38 ส่วนงาน โดยได้แบ่งส่วนงานตาม 
สายงาน 4 กลุ่ม ดังน้ี (1) Health Sciences 13 ส่วนงาน (2) Social 
Sciences 10 ส่วนงาน (3) Science & Technology 8 ส่วนงาน  
(4) Support 7 ส่วนงาน โดยสรุปภาพรวมการเยี่ยมชม

“ชื่นชมผลสําเร็จการดําเนินงานของแต่ละ 
ส่วนงานที่ได้มุ่งมั่นให้บรรลุตามภารกิจและ 
พันธ กิจของส่ วนงาน  อันสอดคล้ อ ง กับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” เช่น การได้รับ

มาตรฐานหลักสูตรระดับสากล การรับรองคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ์ AUN-QA การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ 
เพื่อความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) มาตรฐาน ISO 
รวมถึงมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล (ESPReL) เป็นต้น 

ด้านภาพรวมเป้าหมาย 2 ปี (2563-2564) 

ทุกส่วนงาน มุ่งเป้าให้ผ่านมาตรฐานสากล AUN-QA และการ
ประกันคุณภาพ (EdPEx) ให้ได้มากกว่าระดับ 300 คะแนน 
รวมถึงการออกแบบและจัดทําหลักสูตร Flexible Education 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
ที่หลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

Health Sciences (13) Social Sciences (10) 
(SI) 
(RA) 

(MT) 
(DT) 
(NS) 
(PY) 
(PT) 
(PH) 
(TM) 
(VS) 
(CF) 

(AIHD) 
(SS) 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลลรามาธิบดี 
คณะเทคนิคการแพทย 
คณะทันตแพทยศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร 
คณะกายภาพบําบัด 
คณะสาธารณสุขศาสตร 
คณะเวชศาสตรเขตรอน 
คณะสัตวแพทยศาสตร 
สถาบันแหงชาติเพ่ือ 
การพัฒนาเด็กและครอบครัว 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการกีฬา 

(LA) 
(SH) 

(IPSR) 

(LC) 

(CMMU) 
(MS) 
(CRS) 
(MUIC) 
(RS) 
(CE) 

คณะศิลปศาสตร 
คณะสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร 
สถาบันวิจัยประชากร 
และสังคม 
สถาบันวิจัยภาษา 
และวัฒนธรรมเอเชีย 
วิทยาลัยการจัดการ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยราชสุดา 
ศูนยจิตตปญญา 

Science & Technology (8) Support (7) 
(EG) 
(EN) 

(ICT) 

(SC) 
(IL) 
(MB) 
(NU) 
(KA) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะส่ิงแวดลอม 
และทรัพยากรศาสตร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
คณะวิทยาศาสตร 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
สถาบันโภชนาการ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ฯ 

(GR) 
(iNT) 

(DC) 

(NLAC) 
(LI) 
(MUIDS) 
(MU) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สถาบันวิทยาศาสตร 
การวิเคราะหและตรวจสาร 
ในการกีฬา 
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
หอสมุดและคลังความรู ฯ 
รร. สาธิตนานาชาติ ฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ศาสตราจารยคลนิกิเกียรตคิณุ นพ.ปยะสกล สกลสตัยาทร 
นายกสภามหาวิทยาลัย เขาเยี่ยมชมและรับฟงผลการดําเนินงานของสวนงาน

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสตัยาทร 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหดิล ไดมีดํารเิพ่ือทําความรูจัก 
และประมวลผลความสําเร็จ เปาหมาย แผนดําเนินการ 
ตลอดจนอุปสรรคและการแกไขปญหาของแตละสวนงาน  
เพ่ือทําใหเห็นภาพรวมในปจจุบันของทั้งสวนงานและของ

มหาวิทยาลยัมหิดล รวมวางนโยบายและกําหนดเปาหมายใน
อนาคตที่ชดัเจน ทําใหเกดิการบูรณาการทัง้ภายในและภายนอก 
ซึ่งจะนํามหาวทิยาลัยมหิดลของเราสูการเปนหนึ่งในรอย 

“มหาวิทยาลัยระดับโลก” 
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สรางความสัมพนัธเครอืขายภายในและภายนอก 
สรางชือ่เสยีง เพิม่โอกาสใหตวัเอง และสรางประโยชนเพือ่ผูอืน่ 

4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่เชิง
พาณิชย์  โดยทุก ส่วนงานร่วมมือกับ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (iNT)

5. ผนึกกําลังสายสังคมศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
Impact และ Ranking ให้มหาวิทยาลัย

6. ผสาน  Health Sciences และ  Social
Sciences เพื่ อสร้ างผลงานที่ มีพลวัต
และความหลากหลายยิ่งขึ้น

ด้านข้อเสนอแนะ สรุปโดยสังเขป 12 ประเด็น ดังนี้

1. ความร่วมมือระหว่างส่วนงาน
 ด้านเด็ก ครอบครัว และด้านผู้สูงอายุ
 การพัฒนา “สิรีรุกขชาติ” ให้เติบโตเต็มศักยภาพ
 ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป จัดกลุ่มรายวิชาที่อาจซ้ําซ้อน
และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

 บู รณาการความรู้ ด้ าน ศิลปศาสตร์ ร่ วมกับ
ส่วนงานอื่นๆ เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรม

2. ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี YMID เสนอ
คณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยราชสุดา
หารือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของย่านนวัตกรรม YMID
ความร่วมมือเชิงพื้นที่ (YMID) ที่ไม่จํากัดเฉพาะในพื้นที่

3. การร่วมลงทุน และใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
พันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

COLLABORATION 
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เสริมสรางพฒันาศกัยภาพ บรูณาการความรวมมอืระหวาง 
สวนงานและภาคเอกชน เพือ่ขามขดีจาํกดัของตวัเองใหได 

7. เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล Big Data แลกเปล่ียน
และใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Platform ที่พัฒนา
ร่วมกัน ได้แก่ Digital Convergence University
และ Mahidol Channel

9. ทบทวนหลักสูตร  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

8. เพิ่มเติม Business Mind ทุกส่วนงาน เพื่อการ
พัฒนาและความเติบโตอย่างยั่งยืน

10. การจัดทําแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อ
ขยายตลาดในอนาคต โดยคํานวณค่าใช้จ่ายรอบด้าน
เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
และผลักดันให้เก ิดความร่วมมือกับภาคเอกชน
ยิ่งขึ้น

11. การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ นําเสนอความรู้
สู่สังคมอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

12. เสนอกลยุทธ์ Make a Difference เพื่อสร้างความโดดเด่น
ในศาสตร์ของตน เพื่อดึงดูดนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
(Stakeholders) ให้เลือกมหาวิทยาลัยมหิดลมากขึ้น
สุดท้ายมหาวิทยาลัยมีส่วนงานที่หลากหลายทั้งขนาด และ
ภารกิจ ขอให้บูรณาการความร่วมมือเป็นส่ิงสําคัญที่สุด

DO YOU KNOW YOUR
CUSTOMER NEEDS 

SUSTAINABLE GROWTH  

MAKE A DIFFERENCE

INCREASE PUBLIC 
RELATIONS CHANNELS 

INVESTMENT 
FEASIBILITY 

ด้านข้อเสนอแนะ สรุปโดยสังเขป 12 ประเด็น ดังนี้ (ต่อ) 

Marketing 

Project 
Model 

Financial 

Investment 
Budgets 
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“คดินอกกรอบ ทาํใหเรว็ 
พึง่พาตนเองใหได ปดทองหลังพระ” 

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร 



พิธลีงนามการจดัทาํขอตกลงการปฏิบตังิานของ

อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหิดล
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 การปรบัเปลีย่นกระบวนการประเมนิผลการปฏบิัตหินาทีข่องอธกิารบดี

 

 
 

เน่ืองจากการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดทําข้อตกลงการปฎิบัติงานกับ
สภามหาวิทยาลัยหลังได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง และการ
ประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เป็น
การประเมินผลงานย้อนหลัง เ ม่ือปฎิบัติหน้าที่ครบตาม
กําหนดเวลา ทําให้มีข้อจํากัดต่อการนําผลการประเมินไปใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาจเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการ
บริหารงานในยุคปัจจุบัน  

“เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดีให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” 
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้ งที่  548 เ ม่ือวันที่   
18 กันยายน 2562 จึงมีมติให้ปฏิรูปการกํากับดูแล และ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยมีหลัก
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. อธิการบดีทํ าข้อตกลงการปฏิบัติ งานเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเม่ือเข้า
ดํารงตําแหน่ง  และรายงานความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสามเดือน

 

 

 

 

2. สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี หลังเห็นชอบข้อตกลงการปฏิบัติงาน
โดยมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีพร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเป็นระยะและจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมิน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาเม่ือครบตามกําหนดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่

3. จัดทําร่างข้อบัง คับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของอธิการบดีขึ้นใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิรูป ซึ่งร่างข้อบังคับดังกล่าวได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 560
เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2563

ศาสตราจารย นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

ดํารงตําแหนงวันท่ี 10 กรกฎาคม  2563 
(รักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2560) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย 
การประเมินผลการปฏิบัติหนาทีข่อง

อธิการบดี พ.ศ. 2563 

2.1 สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 

ภายใน  30 วัน  หลั ง เ ห็นชอบขอตกลงการ
ปฏิบัติงาน 

2.2  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ติดตาม ใหคําปรึกษา 
และดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ตามขอตกลงการปฏิบัติงาน เสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เม่ือครบตามกําหนดเวลาของการปฏิบัติหนาท่ี 

2. แตงตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี

1.1  อธิการบดทํีาขอตกลงการปฏิบัติงาน เสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยภายใน 90 วนั นับแตวันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

1.2  อธิการบดีรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงาน 

ตอสภามหาวิทยาลัยทุก 3 เดอืน

1. อธิการบดีจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน และ
รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานเปนระยะ
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 การประเมนิผลการปฏิบตังิานของสภามหาวทิยาลยัมหิดลประจาํป 2562
(ประเมินตนเอง) 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี ด้วยวิธีการประเมินตนเอง 
โดยยึดตามอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 24 
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 เป็นสําคัญ  
ซึ่ ง สํา นักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  เ ป็น ผู้ดํ า เ นินการ 
จัดประเมิน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มหิดลทุกท่าน ตอบแบบประเมิน จากจํานวนทั้งหมด 30 ท่าน  
มี ผู้ตอบกลับ จํานวน 28 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ทั้ ง น้ี 
การประเมินล่าสุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 
2563 รายงานผลการประเมินน้ี ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 558 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
รายงานฉบับเต็ม เผยแพร่บนเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
https://uc.mahidol.ac.th/mureport/ 

วัตถุประสงค์การประเมินฯ เพื่อ (1) ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับบทบาทและอํานาจ
หน้าที่ (2) สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน  
ปัญหา และอุปสรรค (3) นําข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น โดยเกณฑ์ให้คะแนน  
5 ระดับความคิดเห็น คือ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  
2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด และมีข้อคําถามปลายเปิด เพื่อเขียน
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
ได้คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับ มาก จากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนน
เฉล่ีย 4.38 (SD = 0.43) เพิ่มขึ้น 0.25 จากปี 2561 คะแนนเฉล่ีย 
4.13 (SD = 0.43) โดยสรุปคะแนนเฉล่ียใน 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี  
(1) กระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 4.35 (SD = 0.54)
(2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย 4.45 (SD = 0.38) และ (3) ผลการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 4.35 (SD = 0.51) ทั้งน้ี มีสถิติ
แสดงการประเมินฯ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 2561 และล่าสุดปี 2562
สรุปดังแผนภาพคะแนนการประเมินฯ ดังน้ี

 
 

 
 
 

2560 2561 2562

กระบวนการทํางานสภามหาวิทยาลัย 3.99 4.19 4.35

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 4.16 4.21 4.45

ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย 3.98 4.04 4.35

สรุปคะแนนเฉล่ียรวม 4.03 4.13 4.38

4.03
4.13

4.38

2.80

3.30

3.80

4.30

4.80

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลีย่รวม 

สงูขึน้

กราฟแสดงการประเมินผลการปฏบิตังิานของสภามหาวทิยาลยัมหดิล ประจาํป 2562 
สถติเิปรยีบเทยีบการประเมนิฯ 3 ป ตัง้แต 2560 2561 และ 2562 ดงันี ้
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การพัฒนาการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวบรวมส่ิงที่พัฒนา ปรับปรุง และ
ปฏิบัติแ ล้ว  ในการปฏิบัติหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย 
โดยสังเขป ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 กระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
สิ่งที่ปรับปรุงและพัฒนาแลว้ ได้แก่ 
1. Council Visit ทุกส่วนงาน : กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ได้รู้จัก รับฟัง เยี่ยมชมส่วนงาน
2. แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการส่ือสารอย่างใกล้ชิดกับ

ประชาคมมหิดล
3. มีระบบติดตามผลตามมติสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นต่างๆ
4. การประสานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อส่ือสารการทํางานและ

ผลงานด้านต่างๆ

ประเด็นที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
สิ่งที่ปรับปรุงและพัฒนาแลว้ ได้แก่ 
1. ด้านระเบียบวาระ ข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการ

พิจารณาวาระ ผ่านการกล่ันกรองอย่างละเอียด ครบถ้วน
รอบคอบ และรอบด้าน

2. ด้านข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ชัดเจน
ส่งเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาล่วงหน้า

3. การกําหนดสัดส่วนวาระให้เหมาะสม ตามความสําคัญและ
เวลา มีแบบฟอร์มที่ชัดเจน และการนําเสนอวาระ

4. การกําหนดสัดส่วนเวลา และการปรับเปล่ียนวิธีการ
นําเสนอด้วย Clip Video ในเรื่องเชิงนโยบาย

 ด้านการลงมติต่างๆ มีความเป็นอิสระ เป็นการลงคะแนนผ่าน
ระบบ IT

 เพิ่มเติมการจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ คู่ขนานกับการ
จัดประชุม ณ ห้องประชุม

 การอนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 3 ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
สิ่งที่ดําเนินการ และจะพัฒนาต่อไป ได้แก ่
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อเสริมความเข้มแข็ง และ
ให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. การปรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
รักษาการแทนอธิการบดี และข้อเสนอแนะสู่การปฏิรูป
กระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

3. การสรรหาตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนครบวาระ และการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ การดําเนินการเลือกตั้งตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกประเภท ชุดใหม่

4. การทบทวน และการปรับคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการด้านต่างๆ

5. การติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร
และส่วนงาน

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานมหาวิทยาลัย
มหิดล

7. การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน และการนําเสนอวิสัยทัศน์
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล (Mahidol Learning Center: MLC) 
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รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 

อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล (Mahidol Learning Center: MLC) 



รายงานประจําปสีภามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 

สวนที ่3   
จากสภามหาวิทยาลยัสูการปฏบิัติ

 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน

 บูรณาการเชื่อมโยงเชิงนโยบาย
o การวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)
o การศึกษา (Education)
o ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)



 
 
วสิยัทศัน ยุทธศาสตร แผนการดาํเนินงานของหวัหนาสวนงาน 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งส้ิน 19 ท่าน โดยปี 2562 แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน 11 ท่าน และ 
ปี 2563 แต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน 8 ท่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2563 มีหัวหน้าส่วนงาน นําเสนอวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงาน รวม 13 ส่วนงาน โดยสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ชื่นชม และมีข้อเสนอแนะที่สําคัญ  
เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของแต่ละส่วนงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น ส่วนงานแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

เร
ือ่ง
เช
งิน
โย
บา
ย

“มหาวทิยาลัยมหดิลเปนองคกรนโยบาย  
ทีค่วรทาํนโยบายสรางสขุภาพดแีละมีความสขุ” 

ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ นพ.ประเวศ วะส ี
กรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูทรงคณุวฒุ ิ

Health Sciences 

Science & 
Technology 

Social Sciences 

Support 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AIHD) 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (SI) 

คณะสัตวแพทยศาสตร (VS) 
คณะเทคนคิการแพทย (MT) 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี (RA) 
คณะเวชศาสตรเขตรอน (TM) 
คณะพยาบาลศาสตร (NS) 

Health Sciences 

Social Sciences 

วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC)

Science & Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
คณะวิศวกรรมศาสตร (EG) 
คณะวิทยาศาสตร (SC) 
สถาบันโภชนาการ (NU) 

  Support

  บัณฑิตวิทยาลัย (GR) 
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GR 
“ส่งเสริมการสร้างและบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ” 

Support 

NU 
“เป็นสถาบันวิจัยด้านอาหาร
และโภชนาการชั้นนําในระดับ
สากล ภายในปี พ.ศ.2573” 

Science & Technology 

NS 
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนํา
ทางการพยาบาลระดับประเทศ 
และนานาชาติ เป็นแกนนําในการ
สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม” 

Health Sciences 

Social Sciences 

MUIC  
“มุ่งสู่การยอมรับในฐานะสถาบัน 
ระดั บ โลกด้ านการ ศึ กษาที่
หลากหลาย” 

AIHD 
“เป็นหน่ึงในสถาบันทางวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ด้านสุขภาวะโลก นโยบาย และ
การพัฒนาสุขภาพ โดยใช้หลักการ 
สาธารณสุขมูลฐาน” 

SI 
“ เ ป็นสถา บันการแพทย์ของ
แผ่นดินที่สร้างสุขภาวะ เพื่อมวล
มนุษยชาติ”

VS 
“เป็นผู้นําด้านการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการทางการสัตวแพทย์
ในระดับนานาชาติ  โดยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม” 

MT 
“ เ ป็นเ ลิศทางวิชา ชีพเทคนิค
การแพทย์และรั ง สี เทคนิคใน
ระดับสากล  สร้ า งสรร ค์อง ค์
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและการพึ่งพาตนเอง
ของสังคม”

RA 
“เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนําใน
ระดับสากล มีพันธกิจหลักด้าน
การศึกษา การวิจัย การบริการ
รักษาพยาบาลและการบริการ
วิ ช า ก า ร  เ น้ น ผ ลิ ต บุ คล าก ร 
และ ผู้ เ ช่ี ย วชาญที่ มี คุณภาพ 
ทางการแพทย์ พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ”

TM 
“เป็นสถาบันวิจัยช้ันนําระดับโลก
ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน”

ICT 
“ เป็นสถาบันชั้นนําที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของโลก
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ด้านการศึกษา การวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล” 

EG  
“วิจัยและการศึกษาเชิงบูรณาการ
มุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก”

SC  
“เป็นผู้นําด้านการศึกษา วิจัย 
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
อย่างบูรณาการ เพื่อความเป็นอยู่ 
ที่ดีของมนุษยชาติ”

เร
ือ่ง
เช
งิน
โย
บา
ย

วสิยัทศัน (VISION) 

39



 

 

 

 

 

AIHD สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น ILO และ แสวงหาทุนวิจัย
จากแหล่งทุนที่หลากหลาย 

SI (1) มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มข้ึน 
ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน
การแพทย์ โดยการลงนามความร่วมมือกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
การรักษาพยาบาล เช่น การคิดค้นและพัฒนา
วัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่น แบบครบวงจร 
เป็นรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากองค์กรอนามัยโลกและ
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และ
ผ่านการอนุมัติ จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้
ในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ทําให้ประเทศไทย 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าวัคซีนภูมิแพ้
จากต่างประเทศ และการได้ รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยสูงในการผลิตงานวิจัย 
รวมท้ัง การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
โรงเรียนแพทย์ในอาเซียน  
(2) การปฏิรูประบบบริหารจัดการวิจัย เพื่อสร้าง
ผลงานที่มี High impact ได้แก่ CORE-M & RED
program และสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
SICRES, Clinical data management unit
(3) ด้วยการเชื่อมโยงการนํา 5G มาใช้ในการ
พัฒนาการบริการผู้ป่วยคู่ขนานไปกับ AI และ
CLOUD TECHNOLOGY
(4) โครงการศิริราชสัปปายสถาน พื้นที่จังหวัด
นนทบุรี เพื่อดูแลผู้ ป่วย End of Life อย่างเป็น
องค์รวม โครงการก่อสร้างสถานี ร่วมศิ ริราช
และอาคารรักษาพยาบาล และโครงการศูนย์
วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ พื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร

VS (1) พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติ และส่งเสริมการนํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมการทํางาน
ด้านการสัตวแพทย์ทุกมิติ และมีแผนพัฒนาเพื่อ
สร้างผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองมาตรฐาน 
จาก American Board of Veterinary Specialties 
(2) การจัดตั้งศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
ศูนย์เฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน ที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือและได้รับงบประมาณจากองค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for
Animal Health หรือ Office International des
Epizooties : OIE)

MT (1) บูรณาการงานวิจัย ตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง เพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ โดยเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผ่านโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนา 
ชุดทดสอบ น้ํายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์และการ
ก่อตั้งบริษัท MT INNOTREX ที่คณะฯ ถือหุ้น 100% 
(2) การส่งเสริมประสบการณ์ด้าน Entrepreneurship 
และการต่อยอด Innovation แก่ บุคลากร และ
สถาบัน เพื่อการสร้างประโยชน์แก่ประเทศ
(3) การขยายผลความเป็นเลิศงานวิจัยด้าน Data
Mining and Health Informatics ที่มีสัมฤทธ์ิผล
โดดเด่นในระดับโลก

RA (1) จัดระบบการสนับสนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้า 
โดยให้ทุน เ ร่ิมต้นขนาดใหญ่แก่ทีม วิจัยที่มี  
ศักยภาพนอกเหนือจากทุนวิจัยปกติของคณะฯ 
ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งด้าน Genomics 
(2) ปรับปรุงระบบการจัดการและดําเนนิการ Clinical 
Trial ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
การจัดตั้ง Clinical Research Enterprise ของประเทศ
(3) สร้างนวัตกรรมด้านเคร่ืองมือแพทย์ โดยความ
ร่วมมือข้ามศาสตร์กับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคเอกชน ผ่าน Medical
Innovations Development Center (MIND Center)
(4) ร่วมมือกับภาคเอกชนท้ังในการรับโจทย์วิจัย
และการพัฒนาต่อยอดผลงาน วิจัย ใ ห้ เกิด
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

TM (1) ความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้านโรคเขตร้อน 
ที่บูรณาการการวิจัย และการเรียนการสอนที่มีมา
ยาวนานกว่า 40 ปี กับมหาวิทยาลัย Oxford 
ก่อให้เกิดผลงานวิจัยระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ด้านโรคเขตร้อน 
(2) เปิดบริการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัย ระดับ 3
หรือ BSL 3 ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูง

NS (1) พัฒนานักวิจัย สร้างกลุ่มวิจัย (Research 
Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi-generation 
Researchers)  แบบบู รณาการและสหสาขา 
(Integrated and Multidisciplinary) 
(2) พัฒนาศูนย์การพยาบาลผู้ ป่วย NCDs ใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ
Johns Hopkins University ปี 2563
(3) พัฒนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ปี 2563

Social Sciences 
MUIC พัฒนากลุ่มวิจัยสหสาขา เช่น ด้าน 
Plastic Odyssey expedition, a discussion 
of maritime plastic pollution and its 
negative effects on humans, animals, and 
the environment. 

Science and 
Technology 

ICT (1) โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัย Global 
Collaboration 
(2) โครงการวิจัยบูรณาการตามความต้องการ
ของประเทศ
(3) โครงการสนับสนุนกลุ่ ม วิ จั ย  Local
Collaboration

EG โครงการ Salaya Start Up Town เพื่อ 
มุ่ งสู่การเชื่อมโยงและส่ง เสริมการสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ Medical  Device, 
Robotics and Automation, AI and Digital
และ Bio-refinery ซ่ึงรองรับนโยบาย BCG 
และ EEC 

SC (1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงาน 
วิจัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
(2) สร้างการวิจัยแบบ Platform-to-Platform
สนับสนุนนักวิจัย คณาจารย์ ให้ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล Global Talent เพิ่มขึ้น

NU (1) สร้างมาตรการเชิงบวก เพื่อส่งเสริม 
ให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1-Q2) 
ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัยร่วมกับ 
สถาบันระดับนานาชาติ 
(2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ด้านอาหาร
และโภชนาการที่ มี คุณภาพสู ง โดยเฉพาะ
ในประเด็นวิจัยขั้นแนวหน้าต่อยอดความเป็น
เลิศด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการมูลฐาน
สู่โภชนาการเฉพาะบุคคล (Personalized Nutrition) 
อาหารทางการแพทย์และอาหารเพื่อสุขภาพ

GR ส่งเสริมการสร้างผลงานเพื่อวิทยานิพนธ์ 
จากผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ 

Support 

การวจิยัและนวัตกรรม (RESEARCH and INNOVATION) 
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AIHD หลักสูตรมีเนื ้อหาสอดคล้องกับเรื ่อง 
สุขภาวะโลก นโยบายและการพัฒนาสุขภาพ 
โดยใช้หลักการการสาธารณสุขมูลฐาน และ 
มีการผลักดันหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูล
ฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ให้ได้รับ Global 
Accreditation 

SI (1) หลักสูตรได้รับการตรวจประเมิน/ผ่านการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ WFME
(BME) และ AUN-QA 
(2) Dual/joint Doctorate Degree กับสถาบัน
ต่างประเทศทั่วโลก ทั้ง Asia, Australia USA
Europe
(3) การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้เป็น
Flexible, Digital Education, Non– technical
Skills และ Pi-shaped program เพื่อให้บัณฑิต
พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

VS พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอน ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานระดับ
นานาชาติ เช่น AVBC หรือ AUN-QA (รวมถึงคู่
เทียบระดับนานาชาติ) และพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษา และเปิด
หลักสูตร Residency Training ทางด้าน Veterinary 
Medicine 

MT การพัฒนาหลั กสู ตรการ เ รี ยน รู้ ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพ
รอบด้าน และ การ Up-Skill Re-Skill แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

RA จัดทําหลักสูตรให้ตอบสนองกับสภาวะ
ปัจจุบันและอนาคต และมีลักษณะข้ามศาสตร์ 
เช่น (1) หลักสูตรร่วม รามา-วิทยาลัยการจัดการ 
(MD-MM) ปีการศึกษา 2564  
(2) หลักสูตรร่วมแพทยศาสตร์บัณฑิตและ
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
เรียน 7 ปี ได้ 2 ปริญญา เพื่อเป้าหมายการสร้าง
แพทย์นวัตกร

TM (1) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์เต็ม
รูปแบบ เป็นหลักสูตรแรกในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  
(2) การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ได้แก่
หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต
(นานาชาต)ิ
(3) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การ
เดินทางและท่องเที่ยว ได้เปิดเป็นหลักสูตรแรก
ของโลก และปรับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง
เวชศาสตร์การ เดินทางและท่อง เ ท่ียวใ ห้
สามารถรับแพทย์ชาวต่างชาติมาศึกษาให้
หลักสูตรแพทย์ประจําบ้านฯ

NS พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
การปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ให้สามารถใช้ฝึกทักษะทางการพยาบาล 
ที่เข้มแข็ง ได้แก่  
(1) การจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา
เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
(2) เปิดสอนรายวิชา “ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” เป็นรายวิชาร่วมสหสาขา
(3) เปิดสอนวิชาแบบสหสาขาวิชาชีพ “Enhancing
patient safety through Inter – Professional
Collaborative Practice” เ ป็นรายวิชา ร่วม
สหสาขาวิชาแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล
(4) การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์ใช้การเรียนการสอน
ผ่านระบบ Online ร้อยละ 25 ในปีการศึกษา 2563 
และร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2564

Health Sciences 

Social Sciences 
MUIC การเตรียมเปิดหลักสูตร Bachelor of 
Arts and Science in Creative Technology 
ซ่ึง เป็นหลักสูตรแบบ hybrid โดยผู้ เ รียนจะ 
ได้รับคุณวุฒิ ทั้งศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ เ รียน Gen Z 
(เปิดเรียน มกราคม 2564) 

Science and 
Technology 

ICT การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร
ICT+DST+Reskill (Flexi-Education) 

EG พัฒนายกระดับขีดความสามารถ
ทางด้านหลักสูตรการศึกษาให้ทัดเทียมและ
แข่งขันได้ในระดับสากล และมุ่งสู่การได้รับ
การรับรองระดับสากล  Accreditation 
Board for Engineering and Technology 
(ABET) ทุกสาขาวิศวกรรม เป็นที่แรกของ
ประเทศไทย 

SC (1) ส่งเสริมทักษะ Entrepreneurially 
Minded, 2 1 st Century Learning และ 
STEM Education  
(2) ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทาง
การ ศึ กษาพั ฒนาหลั กสู ตร ร่ วมแบบ
Transnational Education เช่น โครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทย์เพื่อชุมชน ภายในปี 2564

NU ผลักดัน AUN-QA Accreditation หรือ
มาตรฐานนานาชาติ พัฒนาหลักสูตร และ 
การฝึ กอบรมที่ มี ความยื ดห ยุ่ น  และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 
สังคม และการพัฒนาประเทศ 

Support 

GR (1) กําหนดทิศทาง และสนับสนุนการ
สร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศและสังคมโลก 
(2) กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับ
บัณฑิตศึกษา
(3) ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษามี
ความยืดหยุ่นสูงย่ิงข้ึน และเป็นระบบ IT
มากกว่าร้อยละ 95

การศกึษา (EDUCATION) 



 

 

 

 

 

 

 

AIHD (1) เป็นสํานักงานเลขาธิการ AUN-HPN 
สนั บสนุ นการจั ดทํ า  Healthy University 
Rating System (HURS) 
(2) จัดตั้ง Mahidol Active Ageing Policy
Watch Centre (MAPC), Regional Training
Centre on Local Health Security Management 
(Community Ownership through Sufficiency 
Economy Philosophy [SEP],Training Centre 
on Healthy Lifestyle, Secretariat Office
for Asia Pacific Regional Technical Facility
on Social Health Protection (CONNECT),
WHO CC for IPCHS and DHS Management
และ พัฒนา ASEAN Primary Health Care
Information Centre

SI คณะแพทยศาสต ร์ ศิ ริ ร าช  ได้ รับ เลื อก
ให้เป็นสํานักงานเลขาธิการของกลุ่มความร่วมมือ
ทางการแพทย์และสุขภาพ  (China-ASEAN
University Consortium on Medicine and
Health)  ร่ ว มกั บ  21 โ ร ง เ รี ย นแพท ย์ ขอ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 24 โรงเรียนแพทย์
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

VS การให้บริการด้านการดูแลสัตว์ผ่านโรงพยาบาล
สัตว์ประศุอาทร โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า 
ปศุปาลัน ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ฯ 
ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ และศูนย์
สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ 

MT (1) บทบาทนําทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
และการเป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐานทางห้อง
ปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ทั้งประเทศ 
และการขยายศักยภาพในระดับอาเซียน เช่น 
การขยายบริบททางเทคนิคการแพทย์กับการ
พัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย และการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ประชาชน 
ในเขตสุขภาพที่ 13 และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 
ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(2) พัฒนา National Clinical Laboratory
Validation Center เพื่อส่งเสริมการทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย และ
การทดสอบอาหาร เพื่อสุขภาพแห่งอนาคต
รองรับทิศทาง Food for the Future
(3) ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม และ คลินิกสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค เพื่อรองรับประชาชน ทุกกลุ่มวัย
และสังคมผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ

RA (1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
ภาคีเครือข่าย ผลักดันนโยบาย การรวมพลัง
ชุมชนต้านมะเร็ง ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ 
และตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ร่วมกับท้องถ่ิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ระบบจัดการ ผลักดัน
การให้ยาเคมีบําบัดที่บ้าน โดยประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการนอนโรงพยาบาล 
(2) สร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจรและบริบาลผู้ ป่วยระยะท้าย
จ.สมุทรปราการ
(3) ผลักดันการเบิกจ่ายโรคหายาก เช่น Gaucher
Disease ผ่านระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
(4 ) ร่ วมกับอมตะ  พัฒนา  Edu- town และ
Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
(Rama-Frontier)

TM (1) Smart Hospital นําระบบเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน 
ทั้งความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย 
(2) เป็น IRB of Record สําหรับงานวิจัยที่
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลของย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yo-thi Medical
Innovation District: YMID)
(3) ระบบเฝ้าระวังระดับประเทศ 2 ระบบ
1.โรคไข้มาลาเรีย 2.วัณโรค ซ่ึงถูกนําไปใช้
ถาวรในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

NS นโยบายสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร์  พัฒนาระบบและกลไก 
เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคกลางและ 
ภาคตะวันตก ได้ถูกกําหนดเป็น นโยบายนําร่อง 
“การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข และสวัสดิการ
ของหญิ งตั้ งครรภ์  และเด็กกลุ่ มเสี่ ยง” ตาม
ยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย ในอําเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

Social Sciences 

MUIC การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร  เพื่ อ บูรณาการโครงการ 
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
โครงการ (1) บางกอกน้อย (2) Sustainable 
Community-Based Tourism (3) พัฒนา
บุคลากรของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
และ (4) Communication Arts and Design 
เพื่อการสื่อสารเร่ืองยาให้แก่โรงพยาบาลศิริราช 

Science and 
Technology 

ICT (1) โครงการพัฒนา MUICT สู่ Intelligent 
Digital Hub 
(2) การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ ได้แก่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วย Digital Technology

EG ( 1 )  ร่ ว ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ร อ ง รั บ
แผนพัฒนา EEC โดยช่องทางโครงการ  
EECi ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และความ
ร่วมมือกับอมตะคอร์เปอเรชั่น 
(2) วางระบบโลจิสติกส์ด้ านการแพทย์
และสุ ขภาพให้ กระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อการรักษา เช่น แก้ปัญหาขาดแคลนวัสดุ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับ
ผลกระทบ COVID- 19 เป็นต้น

SC ตั้ งศูนย์  MUSC Solutions เพื่ อสร้าง
ความร่วมมือในงานวิจัยกับภาคเอกชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโครงการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สั งคม เพื่อ
ความสุขและการเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ 
จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ภายในปี 2565 

NU (1 )  แหล่ ง อ้ าง อิ ง ด้ านอาหารและ
โภชนาการให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน 
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
(2) บริการผลิตอาหารทางการแพทย์ และ
อาหารเพื่ อสุขภาพด้ วยโรงงานต้นแบบ
มาตรฐาน GMP สําหรับต่อยอดการวิจัยสู่
ผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะและ
เชิงพาณิชย์

Support 
GR (1) ร่วมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรมใน
การผลิตหลักสูตรและบัณฑิตที่ตรงกับความ
ต้องการของประเทศ 
(2) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้/ทักษะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย (POLICY ADVOCACY) 

Health Sciences 
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ที่ปรกึษา 
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหดิล

2. รองศาสตราจารย์ นพ.กอ้งเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรกัษ์ ธรีะฐิติ รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

4. รองศาสตราจารย์ นพ.สรายทุธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกจิกรรมพิเศษ

และรักษาการแทนหัวหน้าสํานกังานสภามหาวทิยาลัยมหิดล

5. นางสุนิดา เกยีรติวัฒนวิศาล หัวหน้าสํานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอบคณุขอมลู 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ และงานส่ือสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป  

จดัทาํโดย 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหดิล http://www.uc.mahidol.ac.th 
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