
รายงานประจำาปี 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล 2564



ภาพปกโดย 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล



รายงานประจำาปี 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล 2564

(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)



 ในรอบปีีท่ี่�ผ่่านมาวิิกฤตการณ์์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่่งผ่ลกระที่บอย่่างรุนแรงต่อทุี่กปีระเที่ศที่่�วิโลก 
รวิมท่ี่�งปีระเที่ศไที่ย่ในทุี่กมิติโดย่เฉพาะด้านเศรษฐกิจและ
ส่่งคม อย่่างไรก็ตาม จากการท่ี่�ส่ภามหาวิิที่ย่าล่ย่ได้เย่่�ย่มชม 
และร่บฟัังผ่ลการดำา เ นินงานของส่่วินงานท่ี่� งหมดของ
มหาวิิที่ย่าล่ย่มหิดลจำานวิน 41 ส่่วินงาน พบว่ิา ฝ่่าย่บริหารและ
ทุี่กส่่วินงานของมหาวิิที่ย่าล่ย่ ส่ามารถใช้วิิกฤติ คร่�งน่�ให้เป็ีน
โอกาส่ได้อย่่างน่าช่�นชม ส่ามารถข่บเคล่�อนและพ่ฒนาพ่นธกิจ
ไปีส่่่เป้ีาหมาย่ได้อย่่างโดดเด่นในหลาย่ด้าน ด่งน่�

 ด้านการวิิจ่ย่ ส่ามารถตอบโจที่ย์่ควิามต้องการ
ที่างเศรษฐกิจ ส่่งคม ของปีระเที่ศ ท่ี่�งภาคร่ฐ เอกชนและ
ส่ามารถถ่าย่ที่อดส่่่เชิงพาณิ์ชย่์ เช่น ส่ารส่ก่ดกระชาย่ขาวิ  
ส่่่การพ่ฒนาเป็ีนย่าต้าน COVID-19 การค้นพบย่่นคนไที่ย่ท่ี่�
ส่่มพ่นธ์ก่บการแพ้ย่ากลุ่มซ่ัลฟัาเปี็นคร่�งแรกของโลก การส่ร้าง
ผ่ลิตภ่ณ์ฑ์์เชิงช่วิว่ิตถุร่กษามะเร็งเม็ดเล่อดขาวิจากนว่ิตกรรม
ที่างการแพที่ย่์คุณ์ภาพระด่บโลกในร่ปีแบบของส่ตาร์ที่อ่พ
คร่�งแรกในภ่มิภาคอาเซ่ัย่น การศึกษาวิิจ่ย่ว่ิคซ่ันโควิิด-19 
“HXP-GPOVac” ซึั�งเป็ีนว่ิคซ่ันชนิดเช่�อตาย่ โดย่เริ�มที่ดลอง 
ในระย่ะท่ี่�ส่องและเม่�อว่ิคซ่ันผ่่านการวิิจ่ย่ในมนุษย์่ท่ี่�งส่าม
ระย่ะแล้วิ จะถ่กนำาไปีขึ�นที่ะเบ่ย่นก่บองค์การอาหารและย่า 
เพ่�อให้คนไที่ย่ได้เข้าถึงว่ิคซ่ันท่ี่�ม่คุณ์ภาพได้ง่าย่ในราคาท่ี่�ถ่กลง 

การผ่ลิตว่ิคซ่ันไรฝุ่่นท่ี่�ได้มาตรฐาน WHO และ FDA ของ
ปีระเที่ศส่หร่ฐอเมริกา รวิมท่ี่�ง อย่.ของปีระเที่ศไที่ย่ด้วิย่ น่บเป็ีน
ราย่แรกของกลุ่มปีระเที่ศอาเซ่ัย่น โดย่ม่บริษ่ที่เอกชนเป็ีนผ้่่ร่บ
ถ่าย่ที่อดเที่คโนโลย่่เพ่�อผ่ลิตและจ่ดจำาหน่าย่ ม่การส่ร้างและ
พ่ฒนา Research Cluster for Frontier Research ด้านวิิจ่ย่ 
และนว่ิตกรรม และท่ี่�น่าย่ินด่ค่อ ผ่ลงานต่พิมพ์ในระด่บนานาชาติ
ม่จำานวินเพิ�มมากขึ�น

 ด้านการศึกษา มหาวิิที่ย่าล่ย่มหิดลได้ร่บมาตรฐาน
หล่กส่่ตรระด่บส่ากลในปีีท่ี่�ผ่่านมา จำานวิน 9 หล่กส่่ตร ที่ำาให้
ปัีจจุบ่นมหาวิิที่ย่าล่ย่มหิดลม่หล่กส่่ตรท่ี่�ได้ร่บการร่บรองระด่บ
มาตรฐานส่ากล จำานวินถึง 37 หล่กส่่ตรซึั�งมากท่ี่�สุ่ดในปีระเที่ศไที่ย่ 
ม่การพ่ฒนาหล่กส่่ตรแบบ Flexible Education เช่น หล่กส่่ตร 
Bachelor of Arts and Science in Creative Technology 
(International Program) หล่กส่่ตร Double Degrees เช่น 
หล่กส่่ตรแพที่ย่ศาส่ตรบ่ณ์ฑ์ิต-การจ่ดการมหาบ่ณ์ฑ์ิต (หล่กส่่ตร
นานาชาติ) หล่กส่่ตรแพที่ย่ศาส่ตรบ่ณ์ฑิ์ต-วิิศวิกรรมศาส่ตร
มหาบ่ณ์ฑิ์ต ส่าขาวิิศวิกรรมช่วิการแพที่ย่์ เป็ีนต้น นอกจากน่�  
ย่่งม่การพ่ฒนา Flexible Education Platform เพ่�อส่น่บส่นุน 
การศึกษาตลอดช่วิิต ด้วิย่นโย่บาย่ยึ่ดผ้่่เร่ย่นเป็ีนศ่นย่์กลาง  
เปิีดโอกาส่ให้เร่ย่นร้่ ให้คิดให้ส่ร้างส่รรค์ ให้ปีฏิิบ่ติให้พึ�งตนเอง 
ส่ร้างควิามเป็ีนมนุษย์่ท่ี่�ส่มบ่รณ์์เห็นคุณ์ของแผ่่นดิน โดย่บ่รณ์าการ
การเร่ย่นร่้ค่่ก่บการใช้ช่วิิตในโลกแห่งควิามเปี็นจริง

สาร จากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล



 ด้านการบริการวิิชาการ หลาย่ส่่วินงานของมหาวิิที่ย่าล่ย่
ได้ร่บการร่บรองคุณ์ภาพในระด่บนานาชาติ เช่น Joint Commission 
International (JCI), The Association for Assessment and  
Accreditation of Laboratory Animal Care International 
(AAALAC), Certificate of Compliance to OECD Principles of 
GLP, Thailand Quality Class, Thailand Quality Class Plus:  
Operation เป็ีนต้น นอกจากน่� อุที่ย่านธรรมชาติวิิที่ย่าสิ่ร่รกุขชาติ
ย่่งได้ร่บการร่บรองจาก Botanic Gardens Conservation  
International (BGCI) ใหเ้ป็ีนส่วินพฤกษศาส่ตรท่์ี่�ม่มาตรฐานระด่บ
ส่ากลแห่งแรกของปีระเที่ศไที่ย่อ่กด้วิย่

 ด้านการบริหาร มหาวิิที่ย่าล่ย่ได้ปีร่บแผ่นยุ่ที่ธศาส่ตร์ 
กลยุ่ที่ธ์และต่วิช่�ว่ิด โดย่จ่ดที่ำาโครงการ Flagship Projects  
ให้ เข้ าก่บ  Per fo rmance Ag reements  ที่่� ได้ที่ำาก่บ 
ส่ภามหาวิิที่ย่าล่ย่ที่ำาให้เป้ีาหมาย่และการข่บเคล่�อนยุ่ที่ธศาส่ตร์ 
ม่ควิามเป็ีนร่ปีธรรมอย่่างช่ดเจน โดย่เฉพาะในเร่�องของ World 
University Rankings และ Sustainable Development Goals 
ที่ำาให้ม่ควิามม่�นใจได้เป็ีนอย่่างมากว่ิา มหาวิิที่ย่าล่ย่จะส่ามารถ
บรรลุถึงวิิส่่ย่ท่ี่ศน์ ปีณิ์ธาน และปีร่ชญาท่ี่�ต่�งไว้ิด้วิย่การบ่รณ์าการ 
ของทุี่กส่่วินงานภาย่ใน และบ่รณ์าการก่บหน่วิย่งานภาย่นอกท่ี่�ง
ภาคร่ฐและเอกชนท่ี่�งในและต่างปีระเที่ศ

ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีย์รติคุณ นิพ.ปิิย์ะสกลิ สกลิสัตย์าทร
นิาย์กสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ

ผ่มขอขอบคุณ์กรรมการส่ภามหาวิิที่ย่าล่ย่  

ผ้่่บริหารและบุคลากรของมหาวิิที่ย่าล่ย่ 

ทุี่กท่ี่านท่ี่� ไ ด้ ร่วิมแรงร่วิมใจข่บเคล่�อน

และพ่ฒนามหาวิิที่ย่าล่ย่แห่งน่� ให้เป็ีน 

มหาวิิที่ย่าล่ย่แห่งควิามหว่ิง มหาวิิที่ย่าล่ย่  

แห่งโอกาส่ และมหาวิิที่ย่าล่ย่แห่งอนาคต 

เพราะมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิคือปัิญญา

ของแผ่่นิดินิ เพ่�อปีระโย่ชน์สุ่ขของส่่งคม 

ปีระเที่ศชาติ และมวิลมนุษย่ชาติอย่่างย่่�งย่่น

“

”



ส ารบัญ
รายงานประจำาปีสภามหาวิทยาลัย

ส่่วนท่ี่� 1 ส่ภามหาวิที่ยาลััยมหิดลั

• เป้้าหมายของสภามหาวิิทยาลััยในการผลัักดัันเป้้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งยืน (SDGs)  14
• ผลัการเย่�ยมชมแลัะรับฟัังผลัการดัำาเนินงานของส่วินงาน ปี้ 2564 (MU Council Visit ครั�งท่� 2)  17
• โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดัลั      25
• ผลัการดัำาเนินงานของคณะกรรมการตาม พั.ร.บ. มหาวิิทยาลััยมหิดัลั พั.ศ. 2550 แลัะ 26 

 คณะกรรมการตาม พั.ร.บ. การอุดัมศึกษา พั.ศ. 2562 (5 คณะ)
• ผลัการดัำาเนินงานของคณะกรรมการป้ระจำำาสภามหาวิิทยาลััย (7 คณะ)   28
• รายงานผลัการดัำาเนินงานของอธิิการบด่ัต่อสภามหาวิิทยาลััย    30

• นโยบายของนายกสภามหาวิิทยาลััยมหิดลัต่่อ	 	 	 	 	 	 39 
	กรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั	แลัะผู้้�ทรงคุุณวุิฒิิ	(ชุุดใหม่)

• แนวิทางด�านการวิิจััยมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 	 	 	 	 	 40
 ดร.สมเกียรติ่	ตั่�งกิจัวิานิชุย์	กรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั	ผู้้�ทรงคุุณวุิฒิิ

• เส�นทางการเปลีั�ยนผู่้านส่้มหาวิิทยาลััยยุคุดิจิัทัลั	 	 	 	 	 	 41 
	ดร.ทวีิศัักดิ�	กออนันต่ก้ลั				กรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั	ผู้้�ทรงคุุณวุิฒิิ

• วิิสัยทัศัน์	ยุทธศัาสต่ร์	แผู้นการดำาเนินงานของ	 	 	 	 	 	 42 
	หัวิหน�าส่วินงานที�รับต่ำาแหน่งใหม่	(ตุ่ลัาคุม	2563	-	กันยายน	2564)

• คำาขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล    04
• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล       05
• โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล      07
• อำำานาจหน้าที�สภามหาวิทยาลัยมหิดล       07
• บทบาทหน้าที�และโครงสร้างสำานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล    08
• การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล       09
• งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล      10
• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานขอำงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 10
• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550      11

 และข้อำบังคับที�เกี�ยวข้อำงกับสภามหาวิทยาลัยมหิดล (สำาหรับ Download)

ส่่วนท่ี่� 2 ผลัการดำาเนินงานของส่ภามหาวิที่ยาลััยมหิดลั

ส่่วนท่ี่� 3 จากส่ภามหาวิที่ยาลััยส่่่การปฏิิบััติิ



1 

	 สภามหาวิิทยาลััยมหิดลัเป็็นองค์์กรสูงสุดของมหาวิิทยาลััยในการกำากับดูแลัมหาวิิทยาลััย	 ป็ฏิิบัติิหน้าท่�� โดยยึดหลััก 
ธรรมาภิบาลัถืือป็ระโยชน์ของมหาวิิทยาลััย	 สังค์ม	 แลัะป็ระเทศชาติิเป็็นสำาคั์ญ	 โดยม่อำานาจหน้าท่�ในการออกข้อบังคั์บ	 ป็ระกาศ	 อนุมัติิ	
พิิจารณา	รับรองเรื�องติ�าง	ๆ	ติามพิระราชบัญญัติิ	(พิ.ร.บ.)	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	พิ.ศ.	2550

	 ทั�งน่� 	 เมื�อวัินท่� 	 1	 มิถุืนายน	 2564	 –	 30	 สิงหาค์ม	 2564	 นายกสภามหาวิิทยาลััย	 กรรมการสภามหาวิิทยาลััย	
แลัะผูู้้บริหารมหาวิิทยาลััยได้เย่�ยมชมแลัะรับฟัังผู้ลัการดำาเนินงานของส�วินงาน	 ป็ี	 2564	 (MU	 Council	 Visit	 ค์รั�งท่� 	 2)	 
จำานวิน	 41	 ส�วินงาน	 โดยจะเห็นได้วิ�าส�วินงานม่ผู้ลัการดำาเนินงานท่�สอดค์ล้ัองกับยุทธศาสติร์ของมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 
แลัะม่โค์รงการท่�ม่ผู้ลัผู้ลิัติแลัะผู้ลัลััพิธ์ท่�โดดเด�น	 (High	 Output/High	 Impact)	 จำานวิน	 23	 ส�วินงาน	 43	 โค์รงการ	 ทั�งน่�	 
นายกสภามหาวิิทยาลััย	 กรรมการสภามหาวิิทยาลััย	 แลัะท่มผูู้้บริหารได้ให้ข้อคิ์ดเห็นแลัะข้อเสนอแนะติ�อหัวิหน้าส�วินงาน	 สรุป็ดังน่� 
1.	 พัิฒนาโค์รงสร้างแลัะสนับสนุนการพัิฒนาบุค์ลัากรทางการวิิจัย	 2.	 สร้างงานวิิจัยเพืิ�อติอบโจทย์/แก้ปั็ญหาสังค์มแลัะป็ระเทศ	 
3.		ผู้ลัักดันหลัักสูติร	Flexible	Learning	and	 Interdisciplinary	Education	4.	 พัิฒนา	Online	&	Extended	Learning	Platform 
5.	 นำาองค์์ค์วิามรู้เพืิ�อผู้ลัักดันเชิงนโยบายแลัะเผู้ยแพิร�สู�สาธารณะ	 6.	 ร�วิมมือกับภาค์เอกชนเพืิ�อเพิิ�มหุ้นส�วินเชิงกลัยุทธ์แลัะ 
พัิฒนาเชิงพิาณิชย์	 7.	 นำาเทค์โนโลัย่ดิจิทัลัแลัะปั็ญญาป็ระดิษฐ์์	 (AI)	 มาป็ระยุกต์ิใช้ในการทำางานเพืิ�อค์วิามยั�งยืนขององค์์กร	 แลัะ	 
8.	ผู้นวิกแนวิคิ์ดเรื�องเป้็าหมายการพัิฒนาท่�ยั�งยืน	(SDGs)	กับการดำาเนินพัินธกิจของมหาวิิทยาลััย

		 ติามท่�ม่พิระบรมราชโองการโป็รดเกล้ัาโป็รดกระหม�อมแติ�งตัิ�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััย	 ผูู้้ทรงคุ์ณวุิฒิ	 จำานวิน	 15	 ท�าน	 
ตัิ�งแติ�วิันท่�	 6	 ธันวิาค์ม	 2563	 เป็็นต้ินมา	 กรรมการสภามหาวิิทยาลััยชุดใหม�	 ได้ป็ฏิิบัติิหน้าท่�ติามมาติรา	 24	 ของ	 พิ.ร.บ.	 มหาวิิทยาลััย
มหิดลั	 พิ.ศ.	 2550	 โดยติลัอดช�วิงปี็งบป็ระมาณ	 2564	 ท่�ป็ระชุมสภามหาวิิทยาลััยได้รับฟัังแนวิทางการบริหารพิร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการขับเค์ลืั�อนด้านการวิิจัย	 นวัิติกรรม	 แลัะการเป็ลั่�ยนผู้�านสู�มหาวิิทยาลััยยุค์ดิจิทัลั	 จากกรรมการสภามหาวิิทยาลััย	 ผูู้้ทรงคุ์ณวุิฒิ	 
แลัะให้ข้อเสนอแนะหัวิหน้าส�วินงานท่�ได้รับการแติ�งตัิ�งใหม�	 จำานวิน	 13	 ส�วินงาน	 ทั�งน่�	 กรรมการสภามหาวิิทยาลััยได้ม่การกำากับ	 ติิดติาม	 
ให้ข้อเสนอแนะเพืิ�อผู้ลัักดันแลัะขับเค์ลืั�อนยุทธศาสติร์ของส�วินงานแลัะของมหาวิิทยาลััยมหิดลัอย�างติ�อเนื�อง	 เพืิ�อนำามหาวิิทยาลััยมหิดลั 
สู�การเป็็น	“มหาวิิทยาลััยระดัับโลัก”	แลัะ	“เพ่ื่�อไปสู่่�การพัื่ฒนาท่�ยั�งย่น”

	 ปั็จจุบันโค์รงสร้างค์ณะกรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั	 ป็ระกอบด้วิยค์ณะกรรมการติาม	 พิ.ร.บ.	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั 
พิ.ศ.	 2550	 แลัะค์ณะกรรมการติาม	 พิ.ร.บ.	 การอุดมศึกษา	 พิ.ศ.	 2562	 รวิม	 5	 ค์ณะกรรมการ	 ดังน่�	 1.	 ค์ณะกรรมการติรวิจสอบ 
การบริหารงานป็ระจำามหาวิิทยาลััย	2.	ค์ณะกรรมการอุทธรณ์แลัะร้องทุกข์ป็ระจำามหาวิิทยาลััยมหิดลั	3.	ค์ณะกรรมการพิิจารณาติำาแหน�ง 
ทางวิิชาการ	4.	ค์ณะกรรมการบรหิารค์วิามเส่�ยง	แลัะ	5.	ค์ณะกรมการธรรมาภบิาลัแลัะจรยิธรรม	แลัะค์ณะกรรมการป็ระจำาสภามหาวิิทยาลััย	
จำานวิน	 7	 ค์ณะกรรมการ	 ดังน่�	 1.	 ค์ณะกรรมการขับเค์ลืั�อนยุทธศาสติร์	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 2.	 ค์ณะกรรมการนโยบายแลัะกำากับดูแลั 
ด้านการวิิจัย	 3.	 ค์ณะกรรมการนโยบายแลัะกำากับดูแลัด้านการศึกษา	 4.	 ค์ณะกรรมการนโยบายแลัะกำากับดูแลัด้านทรัพิยากรบุค์ค์ลั	 
5.	ค์ณะกรรมการพิิจารณากลัั�นกรองแลัะใหค้์วิามเหน็ทางกฎหมาย	6.	ค์ณะกรรมการนโยบายแลัะกำากับดูแลัด้านการบรหิารสนิทรัพิย	์แลัะ	
7.	ค์ณะกรรมการนโยบายด้านการระดมทุนแลัะการสร้าง	Brand	MAHIDOL	โดยม่กรรมการสภามหาวิิทยาลััย	ผูู้้ทรงคุ์ณวุิฒิ	เป็็นป็ระธาน

บท สรุปผู้บริหาร



ประติิมากรรม พ่่ออ้�มลููก มหิิดลูสิิทธาคาร มหิาวิิทยาลูัยมหิิดลูกันภััยมหิิดลู ศููนย์การเรียนรู�มหิิดลู
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• คำำ�ขวััญ ปรััชญ� วิัสััยทััศน์์ ยุทัธศ�สัตร์ั มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั 04

• คำณะกรัรัมก�รัสัภ�มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั    05

• โคำรังสัร้ั�งคำณะกรัรัมก�รัสัภ�มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั   07

• อำำ�น์�จหน้์�ท่ั�สัภ�มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั    07

• บทับ�ทัหน้์�ท่ั�แลัะโคำรังสัร้ั�งสัำ�นั์กง�น์สัภ�มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั 08

• ก�รัปรัะชุมสัภ�มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั     09

• งบปรัะม�ณรั�ยจ่�ย มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั    10

• ผลัก�รัปรัะเมิน์คุำณธรัรัมแลัะคำวั�มโปร่ังใสั    10
 ใน์ก�รัดำ�เนิ์น์ง�น์ขอำงหน่์วัยง�น์ภ�คำรััฐ (ITA) 

• พรัะรั�ชบัญญัติมห�วิัทัย�ลััยมหิดลั พ.ศ. 2550   11
 แลัะข้อำบังคัำบท่ั�เก่�ยวัข้อำงกับสัภ�มห�วิัทัย�ลััยมหิดลั

ส่วนที่ 1  
สภามหาวิทยาลัยมหิดล
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 ลูานพ่ระราชาน้สิาวิรีย์ ศููนย์การเรียนรู�มหิิดลู
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มหาวิทยาลัยมหิดล
ปััญญาของแผ่่นดิน

คำำาขวัิญ MOTTO
อติฺติานำ	อุป็มำ	กเร	พิึงป็ฏิิบัติิติ�อผูู้้อื�น	เหมือนดังป็ฏิิบัติิติ�อตินเอง

ปรัชญา PHILOSOPHY

วิิสัู่ยทัศน์ VISION

 

Global Research 

and Innovation

 

Innovative  

Education and  

Authentic Learning

 

Policy Advocacy 

and Leaders in  

Professional /  

Academic Services

 

 

Management for 

Self-Sufficiency and 

Sustainable  

Organization

ยุทธศาสู่ตร์ท่� 1 ยุทธศาสู่ตร์ท่� 2 ยุทธศาสู่ตร์ท่� 3 ยุทธศาสู่ตร์ท่� 4

Do	unto	others	as	you	would	have	others	do	unto	you.

ค์วิามสำาเร็จท่�แท้จริงอยู�ท่�การนำาค์วิามรู้ไป็ป็ระยุกต์ิใช้	

เพืิ�อป็ระโยชน์สุขแก�มวิลัมนุษยชาติิ

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

To	be	ranked	no.1	in	the	World	Top	100	universities	in	2030.

มหาวิิทยาลััยมหิดลัมุ�งมั�นท่�จะเป็็นมหาวิิทยาลััยอยู�ในอันดับ	1	ใน	100 

มหาวิิทยาลััยท่�ด่ท่�สุดของโลักในปี็	พิ.ศ.	2573

WISDOM OF THE LAND



อ้างอิง	ราชกิจจานุเบกษา	ป็ระกาศสำานักนายกรัฐ์มนติร่	เรื�อง	แติ�งตัิ�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้้ทรงคุ์ณวุิฒิ	ของมหาวิิทยาลััยมหิดลั 
									ป็ระกาศ	ณ	วัินท่�	8	ธันวิาค์ม	2563 5 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาสู่ตราจารย์คำลิันิกเก่ยรติคุำณ นพื่.ปิยะสู่กลั สู่กลัสัู่ตยาทร

นายกสู่ภามหาวิิทยาลััยมหิดัลั

ดัร.โชคำ บ่ลักุลั

ดัร.ทว่ิศักดิั� กออนันตก่ลั ศ.เก่ยรติคุำณ นพื่.ประเวิศ วิะสู่่ ศ. ดัร.ปราณ่ ทินกร

นายมน่ญ สู่รรค์ำคุำณากร คุำณหญิงลัักษณาจันทร เลัาหพัื่นธ์ุ รศ. ดัร.วิรากรณ์ สู่ามโกเศศ

ดัร.สู่มเก่ยรติ ตั�งกิจวิานิชย์ 

นางโชติกา สู่วินานนท์

นางสู่าวิวิลััยรัตน์ ศร่อรุณ ศ. ดัร.สุู่รศักดิั� ลิัขสิู่ทธิ�วัิฒนกุลั

ดัร.สู่มศักดิั� ล่ัสู่วัิสู่ดิั�ตระก่ลั ศ. ดัร.อมร จันทรสู่มบ่รณ์ นพื่.อภิชาติ วิิชญาณรัตน์

ศ.คำลิันิกพิื่เศษ นพื่.เสู่ร่ ต่�จินดัา

อุปนายกสู่ภามหาวิิทยาลััยมหิดัลั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู่้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เก่ยรติคุำณ



อ้างอิง	พิระราชบัญญัติิมหาวิิทยาลััยมหิดลั	พิ.ศ.	2550 
									หมวิด	2	การดำาเนินการ	มาติรา	21	6 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำาแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู่้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ปัระจำา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู่้ปัฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ปัระจำา

อ. ดัร.ธิติคำม พัื่วิพัื่นสู่วัิสู่ดิั�

ประธานสู่ภาคำณาจารย์

พื่ลัตำารวิจเอก นพื่.จงเจตน์ อาวิเจนพื่งษ์

นายกสู่มาคำมศิษย์เก�าฯ

ศ. ดัร. นพื่.ประสิู่ทธิ� วัิฒนาภา

คำณบด่ัคำณะแพื่ทยศาสู่ตร์ศิริราชพื่ยาบาลั

ศ. นพื่.ปิยะมิตร ศร่ธรา

คำณบด่ัคำณะแพื่ทยศาสู่ตร์โรงพื่ยาบาลัรามาธิบด่ั

ศ. ดัร. นพื่.ภัทรชัย ก่รติสิู่น

ผู่้�อำานวิยการสู่ถาบันบริหารจัดัการเทคำโนโลัย่แลัะนวัิตกรรม

รศ. ดัร.ยาใจ สิู่ทธิมงคำลั

คำณบด่ัคำณะพื่ยาบาลัศาสู่ตร์

รศ. นพื่.ไชยรัตน์ เพิื่�มพิื่กุลั
คำณะแพื่ทยศาสู่ตร์ศิริราชพื่ยาบาลั

ศ.พิื่เศษ ดัร.เดัวิิดั จอห์น ร่ฟโฟโลั
คำณะวิิทยาศาสู่ตร์

รศ. ดัร.นริศรา จันทราทิตย์
คำณะเวิชศาสู่ตร์เขตร�อน

รศ. ดัร.ยศชนัน วิงศ์สู่วัิสู่ดิั�
คำณะวิิศวิกรรมศาสู่ตร์

นายคำำารณ โชธนะโชติ

คำณะวิิทยาศาสู่ตร์

ศ. นพื่.สุู่รเดัช หงส์ู่อิง
คำณะแพื่ทยศาสู่ตร์โรงพื่ยาบาลัรามาธิบด่ั

ศ. นพื่.บรรจง มไหสู่วิริยะ

อธิการบด่ั มหาวิิทยาลััยมหิดัลั

ศ. ดัร.ฉััตรเฉัลิัม อิศรางก่ร ณ อยุธยา

คำณบด่ัคำณะเทคำนิคำการแพื่ทย์



อ�ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2550
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ออกข้้อบัังคัับั
ประกาศ

อนุุมััติิ

โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสู่ภามหาวิิทยาลััย

อุปนายกสู่ภามหาวิิทยาลััย
วิาระการดำารงติำาแหน�ง	4	ปี็

วิาระการดำารงติำาแหน�ง	4	ปี็

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย
ผูู้้ทรงคุ์ณวุิฒิ

(15 ท�าน)

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย
โดยติำาแหน�ง

อธิการบด่ั
ประธานสู่ภาคำณาจารย์
นายกสู่มาคำมศิษย์เก�าฯ

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย

จากผูู้้บริหารระดับ
ค์ณบด่หรือเท่ยบเท�า

( 5 ท�าน)

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย

จากค์ณาจารย์ป็ระจำา
( 5 ท�าน)

วิาระการดำารงติำาแหน�ง	2	ปี็ วิาระการดำารงติำาแหน�ง	2	ปี็

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย

จากผูู้้ป็ฏิิบัติิงานฯ
( 1 ท�าน)

อำานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล

1.	ออกข้อบังคั์บ/ป็ระกาศ
ข้อบังคั์บ	แลัะป็ระกาศ
มหาวิิทยาลััย	(77	ฉบับ)

2.	ออกข้อบังคั์บ/ป็ระกาศ	
ข้อบังคั์บการบริหารงาน
บุค์ค์ลั (2	ฉบับ)

3.	ออกข้อบังคั์บ/ป็ระกาศ
ข้อบังคั์บ	การเงิน	พัิสดุ	
แลัะทรัพิย์สินฯ (1	ฉบับ)

1.	อนุมัติิแผู้นพัิฒนาแลัะแผู้น 
ป็ฏิิบัติิการมหาวิิทยาลััย (1	วิาระ)

2.	อนุมัติิการจัดตัิ�ง	การรวิมแลัะ 
การยุบเลิักส�วินงาน	(7	วิาระ)

3.	อนุมัติิการรับเข้า/ยกเลิัก 
สมทบของสถืานศึกษาชั�นสูง
หรือสถืาบันอื�น

4.	อนุมัติิการจัดการ	แลัะยกเลิัก
การจัดการศึกษาร�วิมกับ 
สถืานศึกษาชั�นสูงหรือ 
สถืาบันอื�น

5.	อนุมัติิการเปิ็ดสอน	แลัะ
ป็รับป็รุง	แก้ไขหลัักสูติร 
การศึกษา	(328	หลัักสูติร)

6.	อนุมัติิป็ริญญา	อนุป็ริญญา 
(6,588	ราย)

7.	อนุมัติิเปิ็ดสอน	ป็รับป็รุง 
รายวิิชา	(39	รายวิิชา)

8.	อนุมัติิปิ็ดรายวิิชาปิ็ด 
หลัักสูติร

9.	อนุมัติิป็ระกาศน่ยบัติร/ 
ป็ริญญากิติติิมศักดิ�	 
(191	ราย)

10.อนุมัติิงบป็ระมาณรายรับ/ 
	รายจ�ายของมหาวิิทยาลััย 
 (2	วิาระ)

1.	พิิจารณาแติ�งตัิ�ง	ถือดถือน 
ศาสติราจารย์	แลัะ 
ศาสติราจารย์พิิเศษ (82	ราย)

2.	พิิจารณาแติ�งตัิ�ง	ถือดถือน 
ติำาแหน�งทางวิิชาการ (370	ราย)

3.	พิิจารณาแติ�งตัิ�ง/ถือดถือน 
รองอธิการบด่	ค์ณบด่	 
ผูู้้อำานวิยการ	แลัะหัวิหน้า 
ส�วินงานฯ	(8	ราย)

1.	รับรองรายงานป็ระจำาปี็ของ 
มหาวิิทยาลััย	แลัะเสนอติ�อ 
รัฐ์มนติร่เพืิ�อรับทราบ	(1	วิาระ)

พิิจารณา

รับัรอง

2

3

4

1

ค์ณะกรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลัออกข้อบังคั์บ	ป็ระกาศ	อนุมัติิ	พิิจารณา	รับรองเรื�องติ�าง	ๆ	 
ติามอำานาจหน้าท่�	(ติั�งแติ�ติุลัาค์ม	2563	-	กันยายน	2564)	สรุป็ดังน่�

วิาระการดำารงติำาแหน�ง	4	ปี็



บุคลากรสำานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สำานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
บทบาทหน้าที่ของสำานักงานสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลัขานุการ • การป็ระชุมสภามหาวิิทยาลััย	ติิดติามป็ระเมินผู้ลัการดำาเนินงานติามนโยบาย/ 
มติิของสภามหาวิิทยาลััย

• การเย่�ยมชมส�วินงานของสภามหาวิิทยาลััย
• การป็ระเมินผู้ลัการป็ฏิิบัติิหน้าท่�อธิการบด่
• การป็ระเมินส�วินงานของมหาวิิทยาลััย
• การสรรหานายกสภามหาวิิทยาลััย	แลัะกรรมการสภามหาวิิทยาลััย	ผูู้้ทรงค์ุณวิุฒิ
• การเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััย	จากผูู้้บริหารระดับค์ณบด่หรือเท่ยบเท�า
• การเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััย	จากค์ณาจารย์ป็ระจำา
• การเลืัอกตัิ�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััย	จากผูู้้ป็ฏิิบัติิงานในมหาวิิทยาลััยท่�มิใช�ค์ณาจารย์ป็ระจำา
• การป็ระชุมค์ณะกรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั

• การป็ระเมินผู้ลัการป็ฏิิบัติิงานของสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั
• การวิิเค์ราะห์	กลัั�นกรอง	แลัะเสนอเรื�องเชิงนโยบายติ�อสภามหาวิิทยาลััย
• การป็ระสานงานในการนำานโยบายหรือยุทธศาสติร์ของสภามหาวิิทยาลััยไป็สู�การป็ฏิิบัติิ
• การจัดทำางบป็ระมาณของสำานักงานสภามหาวิิทยาลััย	แลัะขออนุมัติิในหลัักการค์�าใช้จ�าย
• การจัดทำา	Website	ของสำานักงานสภามหาวิิทยาลััย
• การป็ฏิิบัติิหน้าท่�อื�น	ๆ	ติามท่�ได้รับมอบหมาย

รักษาการแทนหัวิหน�าสู่ำานักงานสู่ภามหาวิิทยาลััยมหิดัลั

หัวิหน�าสู่ำานักบริหารกิจการสู่ภามหาวิิทยาลััย

เจ้าหน้าท่�บริหารงานทั�วิไป็

นักวิิเค์ราะห์นโยบายแลัะแผู้น

รองศาสติราจารย์	นพิ.สรายุทธ	สุภาพิรรณชาติิ รองศาสติราจารย์	นพิ.ก้องเขติ	เหร่ยญสุวิรรณ

นางสุนิดา	เก่ยรติิวิัฒนวิิศาลั

นางสาวิดุจดาวิ	ตู้ิจินดา นายศุภโชค์	อินทจักร์ นายสถิืติย์	กองติร่ นายสาวิอัญชล่ั	อัค์รเยนทร์

นางสาวิอรวิรรณ	ห�อหอมนางสาวิสุทัสศร่	สายรวิมญาติินางสาวิสุกัญญา	ปุ็ญญกันต์ินางสาวิเท่ยนทิพิย์	เศ่ยรเมฆััน	จันทร์ค์ำา

การดำาเนินการ

8 

(ดำารงติำาแหน�ง			4		ม่นาค์ม	2564	–	14	ม่นาค์ม	2564)		 
(ดำารงติำาแหน�ง		11	กันยายน	2564	–	ปั็จจุบัน)

(ดำารงติำาแหน�ง		5	กันยายน	2563	–			3	ม่นาค์ม		2564)			 
(ดำารงติำาแหน�ง	15	ม่นาค์ม	2564		–	10	กันยายน	2564)



การปัระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

• รายงานจากอธิการบด่
• ผู้ลัการดำาเนินงานค์ณะกรรมการ 

ติามมติิสภามหาวิิทยาลััย
• ข้อค์ิดเห็นเชิงนโยบายกรรมการ 

สภามหาวิิทยาลััย	ผูู้้ทรงค์ุณวิุฒิ
• วิิสัยทัศน์	ยุทธศาสติร์	แลัะแผู้น 

การดำาเนินงานของหัวิหน้าส�วินงาน

• ขออนุมัติิติำาแหน�งทางวิิชาการ
• การติ�อเวิลัาป็ฏิิบัติิงานฯ
• ขออนุมัติิป็รับป็รุงหลัักสูติร
• ขออนุมัติิป็รับป็รุงแก้ไขหลัักสูติร
• ขออนุมัติิเป็ิด-ป็ิด	หลัักสูติร	รายวิิชา

• ขออนมุติัิป็รญิญาบตัิร	แลัะป็ระกาศน่ยบตัิร

• การแติ�งติั�งหัวิหน้าส�วินงาน	ค์ณกรรมการ 

สรรหาแลัะค์ณะกรรมการอื�น	ๆ	

• ขออนุมัติิจัดซื�อ	จัดจ้าง	งบป็ระมาณ

• ขออนุมัติิหลัักสูติร	แลัะหลัักการเป็ิด

หลัักสูติรใหม�

• ขออนุมัติิข้อบังค์ับมหาวิิทยาลััยมหิดลั

• ค์ำาวิินิจฉัยค์ณะกรรมการอุทธรณ์แลัะ 

ร้องทุกข์ฯ

• รับรองรายงานการป็ระชุมสภา

มหาวิิทยาลััย

• รับรองรายงานการป็ระชุมสภา

มหาวิิทยาลััย	(วิาระลัับ)

ป็ระธานแจ้งติ�อท่�ป็ระชุม

เรื�องสืบเนื�อง

เรื�องเสนอเพืิ�อรับรอง

เรื�องเสนอเชิงนโยบาย

เรื�องเสนอเพืิ�อพิิจารณา

เรื�องเสนอเพืิ�อ 

พิิจารณาทักท้วิง

27 เร่�อง

26 เร่�อง

20 เร่�อง

16 เร่�อง

100 เร่�อง 328 เร่�อง

เรื�องแจ้งเพืิ�อทราบ

82 เร่�อง

หมายเหตุิ	:	เรื�องอื�น	ๆ		4	เรื�อง

9 

 การป็ระชุมสภามหาวิิทยาลััย	 ม่การป็ระชุม	 จำานวิน	 12	 ค์รั�งติ�อป็ี	 ม่จำานวินกรรมการสภามหาวิิทยาลััยเข้าร�วิมการป็ระชุม	 
เฉล่ั�ยติลัอดทั�งปี็งบป็ระมาณ	2564	ร้อยลัะ	93.58	โดยกำาหนดการป็ระชุมทุกวัินพุิธท่�	3	ของทุกเดือน	ตัิ�งแติ�ตุิลัาค์ม	2563	-	กันยายน	2564	 
ม่จำานวินระเบ่ยบวิาระการป็ระชุมสภามหาวิิทยาลััย	ทั�งสิ�น	603	เรื�อง	ดังแสดงในแผู้นภาพิสรุป็ระเบ่ยบวิาระการป็ระชุมสภามหาวิิทยาลััย	ดังน่�



อ้้างอิ้ง กอ้งแผนงาน สำำานักงานอ้ธิิการบดีี

อ้้างอิ้ง กอ้งกฎหมาย สำำานักงานอ้ธิิการบดีี

10 

ITA ปีี 2564 มหาวิิทยาลััยมหิดลัได้รัับ
คะแนน 91.08 อย่�ในรัะดับ A

งบปัระมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่ลการปัระเมินคุณธรรมและความโปัร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)



มหิิดลูสิิทธาคาร มหิาวิิทยาลูัยมหิิดลู 11 

พ่ระราชบัญญัติิมหิาวิิทยาลูัยมหิิดลู พ่.ศู. 2550 แลูะข�อบังคับที่เกี่ยวิข�องกับสิภัามหิาวิิทยาลูัยมหิิดลู
              https://uc.mahidol.ac.th/Download Link



อาคารศููนย์์การเรีย์นรู�มหิิดล (Mahidol Learning Center : MLC)

12 



13 

ส่วนที่ 2  
ผลการดำาเนินงานของ  
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

• เป้้าหมายของสภามหาวิิทยาลััยในการผลัักดัันเป้้าหมาย	 	 14

	การพััฒนาท่�ยั�งยืน	(SDGs)

• ผลัการเย่�ยมชมแลัะรับฟัังผลัการดัำาเนินงานของส่วินงาน	ปี้	2564	 17 

	(MU	Council	Visit	ครั�งท่�	2)	

• โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดัลั	 	 	 25

• ผลัการดัำาเนินงานของคณะกรรมการ	 	 	 	 26

	ตาม	พั.ร.บ.	มหาวิิทยาลััยมหิดัลั	พั.ศ.	2550	แลัะ 

	คณะกรรมการตาม	พั.ร.บ.	การอุดัมศึกษา	พั.ศ.	2562	(5	คณะ)

• ผลัการดัำาเนินงานของคณะกรรมการป้ระจำำา	 	 	 28

	สภามหาวิิทยาลััย	(7	คณะ)

• รายงานผลัการดัำาเนินงานของอธิิการบด่ัต่อสภามหาวิิทยาลััย	 30



14 
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“Will these  
setbacks have a  
permanent effect, 
jeopardizing  
progress towards  
the Global Goals  
for Sustainable  
Development
(SDGs)” 

ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีย์รติคุณ นิพ.ปิิย์ะสกลิ สกลิสัตย์าทร  
นิาย์กสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ

Flagship of Mahidol 
University Council



มหิิดลสิิทธาคาร มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

16 



Mahidol University Council Visit 2

17 

การเย่ียมชมและรับฟังผลการดำาเนินงานของส่วนงาน  
ประจำาปี 2564 (MU Council Visit ครั้งที่ 2)
 ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีย์รติคุณ นิพ.ปิิย์ะสกลิ สกลิสัตย์าทร นิาย์กสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ได้มีดำาริเพ่�อติดตามผลิการดำาเนิินิงานิตาม
เป้ิาหมาย์แลิะแผนิการดำาเนิินิงานิของส่วินิงานิที�ได้เสนิอไว้ิในิการเย์ี�ย์มส่วินิงานิปิระจำาปีิ 2562-2563 (ครั�งที� 1) แลิะเพ่�อทราบถึึงเป้ิาหมาย์ 
ในิการดำาเนิินิงานิอีก 2 ปีิข้างหน้ิา ตลิอดจนิปัิญหาแลิะอุปิสรรคในิการดำาเนิินิงานิ รวิมทั�งข้อคิดเห็นิแลิะข้อเสนิอแนิะจากกรรมการสภาฯ 
ที�เป็ินิปิระโย์ชน์ิต่อการดำาเนิินิงานิของส่วินิงานิ เพ่�อการบูรณาการทั�งภาย์ในิแลิะภาย์นิอก ซึึ่�งจะนิำามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิของเราสู่การเป็ินิ 
หน่ึ่�งในึ่ร้้อย “มหาวิิทยาลััยร้ะดัับโลัก”

 นิาย์กสภามหาวิิทย์าลัิย์ กรรมการสภามหาวิิทย์าลัิย์ แลิะผู้บริหาร
มหาวิิทย์าลัิย์ได้เย์ี�ย์มชมแลิะรับฟัังผลิการดำาเนิินิงานิของส่วินิงานิ ปีิ 2564  
(MU Council Visit 2) ตั�งแต่วัินิที� 1 มิถุึนิาย์นิ 2564 ถึึง 30 สิงหาคม 2564  
รวิมทั�งสิ�นิ 41 ส่วินิงานิ โดย์ได้แบ่งส่วินิงานิตามสาย์งานิ 4 กลุ่ิม ดังนีิ� 1. วิิทย์าศาสตร์
สุขภาพ (Health Sciences) 15 ส่วินิงานิ 2. วิิทย์าศาสตร์แลิะเทคโนิโลิยี์  
(Science and Technology) 8 ส่วินิงานิ 3. สังคมศาสตร์แลิะมนุิษย์ศาสตร์ 
(Social Sciences and Humanities) 11 ส่วินิงานิ แลิะ 4. ส่วินิงานิสนัิบสนุินิ  
(Support) 7 ส่วินิงานิ ทั�งนีิ� มีโครงการที�มีผลิผลิิตแลิะผลิลัิพธ์์โดดเด่นิ  
(High Output/High Impact) จำานิวินิ 23 ส่วินิงานิ 43 โครงการ
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ผลการเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำาเนินงานของส่วนงาน 
(High Output/High Impact)
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คณะเวิชศาสตร์้เขตร้้อนึ่
เป็ินิศูนิย์์กลิางรองรับการเป็ินิ Ethics 
Committee (EC) Secretariat ของย่์านิ 
นิวัิตกรรมการแพทย์์โย์ธี์ (Yo-thi Medical 
Innovation District: YMID)

สถาบันึ่โภชนึ่าการ้
กระตุ้นิให้ภาคเอกชนิมาร่วิมวิิจัย์กับ 
สถึาบันิภาย์ใต้กรอบ Food Innopolis แลิะ 
การเป็ินิ node การให้ทุนิของแหล่ิงทุนิ  
เช่นิ สำานัิกงานิวิิจัย์การเกษตร

สถาบันึ่ชีวิวิิทยาศาสตร์้โมเลักุลั
มุ่งเป็ินิ “World-class Research Institute 
ทั�งด้านิการศึกษา การวิิจัย์ แลิะนิวัิตกรรม 
เสริมสร้างควิามเข้มแข็งของศูนิย์์วิิจัย์ฯ แลิะ 
จัดตั�งศูนิย์์วิิจัย์ปิระย์ุกต์แลิะนิวัิตกรรมกุ้ง  
เพ่�อรองรับการวิิจัย์มุ่งเป้ิาแลิะการถ่ึาย์ทอด 
องค์ควิามรู้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
แลิะการส่งออก

คณะวิิทยาศาสตร์้ คณะเทคโนึ่โลัยีสาร้สนึ่เทศแลัะการ้ส่�อสาร้
การพัฒนิาวิิทย์าศาสตร์ เทคโนิโลิย์ี วิิจัย์ 
แลิะนิวัิตกรรม ได้แก่ โครงการสนัิบสนุินิ 
กลุ่ิมวิิจัย์ Global Collaboration  
(Germany, Japan, Australia, China,  
Taiwan) โครงการวิิจัย์บูรณาการตาม 
ควิามต้องการปิระเทศ (ด้านิสังคมสูงวัิย์ 
ด้านิการแพทย์์ ด้านิสิ�งแวิดลิ้อม) แลิะ 
โครงการศูนิย์ร์วิมเทคโนิโลิยี์ดิจิทัลิอัจฉริย์ะ 
เพ่�อสร้างเศรษฐกิจ การเรีย์นิรู้ นิวัิตกรรม  
บูรณาการ ปัิญญาปิระดิษฐ์เพ่�อการแพทย์์  
(Intelligent Digital Hub in Medicine) 

สถาบันึ่วิิทยาศาสตร์้การ้วิิเคร้าะห์ 
แลัะตร้วิจสาร้ในึ่การ้กีฬา
นิำาผลิงานิวิิจัย์ไปิใช้ปิระโย์ชน์ิในิสังคม 
แลิะปิระเทศชาติ เช่นิ โครงการวิิจัย์ 
ศูนิย์์ตรวิจสอบสารต้องห้ามในินิักกีฬา 
ร่วิมกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  
(โครงการร่วิมวิิจัย์แลิะพัฒนิาร่วิมกันิ 
ในิการวิิเคราะห์สารออกฤทธิ์�ย์ับย์ั�ง 
การพัฒนิาการของลิูกนิำ�าย์ุง ในิกลุ่ิม  
non-nicotine จากกากวัิตถุึดิบในิ 
กระบวินิการกลัิ�นิสุราแลิะย์าสูบ) 

Health Sciences

Science and Technology

Support

สร้างการวิิจัย์แบบ Platform-to-Platform 
สนัิบสนุินินัิกวิิจัย์ คณาจารย์ใ์ห้ได้รับการ 
ย์อมรับในิระดับสากลิ Global Talent 
เพิ�มขึ�นิร้อย์ลิะ 5 ของจำานิวินิบุคลิากร 
สาย์วิิชาการคิดเป็ินิจำานิวินิที�เพิ�มขึ�นิ 15 คนิ  
ภาย์ในิปีิ 2564 ผลิิตผลิงานิวิิจัย์ที�นิำาไปิ 
ใช้ในิกระบวินิการแก้ปัิญหาท้าทาย์ของ 
สังคม จำานิวินิ 2 เร่�อง ภาย์ในิปีิ 2564

โคร้งการ้ร่้วิมวิิจัยแลัะพััฒนึ่าร่้วิมกันึ่

Health 
Sciences

Science & 
Technology

Social 
Sciences

Support
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คณะแพัทยศาสตร์้ศิริ้ร้าชพัยาบาลั
การปิรับปิรุงหลัิกสูตรแพทย์ศาสตร์ ให้เป็ินิ 
Flexible, Digital Education, Non–technical 
Skills แลิะ Pi-shaped program

สถาบันึ่แห่งชาติเพ่ั�อการ้พััฒนึ่าเด็ัก 
แลัะคร้อบครั้วิ
ขย์าย์ผลิการเรีย์นิต่อเน่ิ�องตลิอดชีวิิตของ 
สังคมไทย์ ในิรูปิแบบหลัิกสูตรการเรีย์นิ 
ร่วิมการเรีย์นินิอกระบบ การเรีย์นิตาม 
อัธ์ย์าศัย์ อย่์างน้ิอย์ให้ได้ 5 หลัิกสูตร แลิะ 
ครอบคลุิมผู้เรีย์นิ 2,000 คนิ

ปี 2564 ตามเป้าหมายและแผนการดำาเนินการของส่วนงาน  
(High Output/High Impact)

คณะสัตวิแพัทยศาสตร์้
เปิิดหลิักสูตร Residency Training ทาง 
ด้านิ Veterinary Medicine

คณะพัยาบาลัศาสตร์้
พัฒนิาบทเรีย์นิออนิไลิน์ิในิระดับปิริญญาตรี 
แลิะบัณฑิิตศึกษาในิราย์วิิชาการพย์าบาลิ 
ใช้การเรีย์นิการสอนิผ่านิระบบ Online  
25% ในิปิีการศึกษา 2563 แลิะ 100%  
ในิปีิการศึกษา 2564

คณะเวิชศาสตร์้เขตร้้อนึ่
• ปิรับปิรุงหลัิกสูตรการฝึึกอบรมแพทย์์ 

ปิระจำาบ้านิ สาขาเวิชศาสตร์ป้ิองกันิแขนิง 
เวิชศาสตร์การเดินิทางแลิะท่องเที�ย์วิ  
ให้สามารถึรับแพทย์์ชาวิต่างชาติมา 
ศึกษาให้หลัิกสูตรแพทย์ป์ิระจำาบ้านิฯ

• หลัิกสูตรสารสนิเทศศาสตร์ชีวิเวิชแลิะ 
สุขภาพ เป็ินิระบบการเรีย์นิการสอนิ 
ออนิไลิน์ิเต็มรูปิแบบ ระดับบัณฑิิตศึกษา 
หลัิกสูตรแรกของมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ

คณะวิิทยาศาสตร์้
สร้างหลัิกสูตรด้านิวิิทย์าศาสตร์แลิะ 
เทคโนิโลิย์ ีผลิิตบคุลิากรที�มีทักษะการวิิจัย์ 
เป็ินิที�ย์อมรับในิสากลิ/มีทักษะการเป็ินิ 
ผู้ปิระกอบการ ดังนีิ� 1. One MUSC  
Education แลิะ 2. การจัดการเรีย์นิการสอนิ 
ภาคพิเศษ/Online Learning Platform 
ที�สนัิบสนุินิการเรีย์นิรู้ตลิอดชีวิิต

คณะเทคโนึ่โลัยีสาร้สนึ่เทศแลัะ 
การ้ส่�อสาร้
การเสริมสร้างแลิะพัฒนิาศักย์ภาพทุนิ 
มนุิษย์์ ได้แก่ โครงการพัฒนิาหลัิกสูตร  
B.Sc. in Information and Communication  
Technology (ICT) หลัิกสูตร B.Sc.in Digital 
Science and Technology (DST)  
หลัิกสูตร Reskill (Flexi Education)

วิิทยาลััยการ้จัดัการ้
เพิ�มสาขาวิิชาที�ทันิสมัย์ แลิะสร้างควิามร่วิม 
ม่อกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพย์าบาลิ  
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลิรามาธิ์บดี  
แลิะวิิทย์าลัิย์ดุสิตธ์านีิ จัดทำาหลัิกสูตรร่วิม 
ที�เป็ินิ Interdisciplinary Programmes

คณะศิลัปศาสตร์้
พัฒนิาหลัิกสูตร Double Degree B.A. in  
Chinese ร่วิมกับ Shanghai Jiao Tong  
University เป็ินิที�แรกในิปิระเทศ

โร้งเร้ียนึ่สาธิิตนึ่านึ่าชาต ิ 
มหาวิิทยาลััยมหิดัลั
การเพิ�มวิิชาที�ทันิย์ุคสมัย์ 5 วิิชา ได้แก่  
1. Introduction to Robotics 2. AP  
Computer Science 3. International  
Relations 4. University Engilsh Skills  
แลิะ 5. Intergated Music 

คณะแพัทยศาสตร์้โร้งพัยาบาลัร้ามาธิิบดีั
เปิิดหลัิกสูตรร่วิม รามา-วิิทย์าลัิย์การจัดการ 
(MD - MM) ปีิการศึกษา 2564

Health Sciences

Science and Technology

Social Sciences and Humanities

FOR 21ST CENTURY

NEEDS

Shanghai Jiao Tong University
LA - Double Degree in B.A. 
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ศิูริราชพย์าบาล

Support

คณะแพทย์ศูาสิตร์ 
โรงพย์าบาลรามาธิบดี
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ผลการเย่ียมชมและรับฟังผลการดำาเนินงานของส่วนงาน  
(High Output / High Impact)

Health 
Sciences

Science & 
Technology

Social 
Sciences

Support

สถาบันึ่แห่งชาติเพ่ั�อการ้พััฒนึ่าเด็ัก 
แลัะคร้อบคร้ัวิ
ขับเคล่ิ�อนิเพ่�อให้มีนิโย์บาย์ระดับปิระเทศ 
ในิการแก้ไขจุดอ่อนิของการพัฒนิาเด็ก 
ปิฐมวัิย์ เพิ�มพ่�นิที�เล่ินิสู่การเรีย์นิรู้สำาหรับ 
เด็กแลิะครอบครัวิ แลิะพัฒนิาระบบเฝ้ึาระวัิง 
ผลิกระทบต่อสมองเด็กจากการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจแลิะเทคโนิโลิยี์ 4 เร่�อง ได้แก่  
ควิามย์ากจนิเหลิ่�อมลิำ�า สิ�งแวิดล้ิอมเป็ินิพิษ  
เทคโนิโลิยี์ IT แลิะอุบัติเหตุ-ควิามรุนิแรง- 
ภัย์พิบัติ

Health Sciences

Science and Technology

Social Sciences and Humanities
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คณะแพัทยศาสตร์้โร้งพัยาบาลั
ร้ามาธิิบดีั
เปิิดศูนิย์์การแพทย์์รามาธิ์บดีศรีอยุ์ธ์ย์า

คณะสัตวิแพัทยศาสตร์้
โรงพย์าบาลิสัตว์ิทั�ง 2 แห่ง ค่อ โรงพย์าบาลิ 
สัตว์ิปิระศุอาทร แลิะโรงพย์าบาลิปิศุสัตว์ิ 
แลิะสัตว์ิป่ิา ปิศุปิาลัินิ มุ่งสู่มาตรฐานิสถึานิ 
พย์าบาลิสัตว์ิในิปิระเทศไทย์คณะพัยาบาลัศาสตร์้

การพัฒนิาคุณภาพองค์กรผ่านิการรับรอง 
มาตรฐานิระดับชาติแลิะนิานิาชาติ  
เช่นิ TQC Plus 

คณะเวิชศาสตร์้เขตร้้อนึ่
ระบบ Smart Hospital นิำาเทคโนิโลิย์ี 
มาปิรับใช้ในิการบริหารจัดการระบบฐานิ 
ข้อมูลิ เพิ�มปิระสิทธิ์ภาพการจัดบริการ 
ปิระชาชนิ ทั�งด้านิควิามสะดวิกรวิดเร็วิ  
แลิะควิามปิลิอดภัย์

คณะเภสัชศาสตร์้
• ขย์าย์ควิามร่วิมม่อจากการวิิจัย์กับ 

ภาคเอกชนิสู่การนิำาควิามรู้ไปิใช้ในิเชิง 
พาณิชย์์

• เป็ินิผู้นิำาทางวิิชาการด้านิการพัฒนิา 
มาตรฐานิคุณภาพย์าโดย์การทำางานิ 
ร่วิมกับองค์กรระดับโลิก (United States  
Pharmacopoeia – USP) ในิโครงการ  
Promoting Quality Medicine Plus

คณะกายภาพับำาบัดั
• จัดตั�ง “ศูนิย์์ฝึึกอบรมกาย์ภาพบำาบัด 
ในิภาวิะกระดูกสันิหลัิงคด” แลิะ 
“ศูนิย์์กระตุ้นิสมองด้วิย์คล่ิ�นิแม่เหล็ิก 
ไฟัฟ้ัาผ่านิกะโหลิกศีรษะ ร่วิมกับการฝึึก 
กาย์ภาพบำาบัดแบบเฉพาะเจาะจง”

• โครงการบริการวิิชาการแลิะวิิจัย์ให้ 
กับแรงงานิต่างด้าวิแลิะผู้เกี�ย์วิข้อง 
ในิชุมชนิจังหวัิดกาญจนิบุรีร่วิมกับ  
International Organization of  
Migration (IOM)

สถาบันึ่นึ่วัิตกร้ร้มการ้เรี้ยนึ่ร้้้
ผลัิกดันิ Startup แลิะ Business 
Development Unit (BDU) โดย์ขย์าย์ 
ขอบเขตการดำาเนิินิงานิไปิสู่ AI Robot,  
Neuroscience แลิะ Transformative  
Education 

สถาบันึ่ชีวิวิิทยาศาสตร์้โมเลักุลั
มี ฺBiologics Candidate ต้นิแบบที�มี 
ศักย์ภาพในิการผลิิตเชิงพาณิชย์์อย่์างน้ิอย์  
1 ตัวิ

วิิทยาเขตกาญจนึ่บุรี้

สร้างเคร่อข่าย์ควิามร่วิมม่อทางวิิชาการ 
กับหน่ิวิย์งานิในิปิระเทศ เช่นิ จัดตั�งศูนิย์์ 
โอลิิมปิิกวิิชาการ สอวินิ. วิิชาวิิทย์าศาสตร์ 
โลิกแลิะอวิกาศ ปิระจำาภาคกลิางตอนิล่ิาง 1  
ศูนิย์์เทคโนิโลิยี์เกษตรแลิะนิวัิตกรรมแลิะ 
ศูนิย์์ Global Learning and Observations  
to Benefit the Environment (GLOBE)  
เป็ินิต้นิ

คณะวิิทยาศาสตร์้
ตั�งศูนิย์์ MUSC solutions เพ่�อสร้าง 
ควิามร่วิมม่อในิงานิวิิจัย์กับภาคเอกชนิ 
อย่์างมีปิระสิทธิ์ภาพ เพิ�มโครงการถ่ึาย์ทอด 
องค์ควิามรู้แลิะเทคโนิโลิยี์สู่สังคม 

คณะสังคมศาสตร์้แลัะมนุึ่ษยศาสตร์้
ผลัิกดันิการทำางานิเพ่�อแก้ปัิญหาควิาม 
เหล่ิ�อมลิำ�าทางสังคมผ่านิกิจกรรมการ 
วิิจัย์แลิะการผลัิกดันิทางวิิชาการของ 
ศูนิย์์ควิามเป็ินิเลิิศ ด้านิเพศสภาวิะ เพศวิิถีึ  
แลิะสุขภาพ ศูนิย์วิ์ิจัย์สังคมไม่ทอดทิ�งกันิ  
แลิะศูนิย์จี์นิศึกษาแลิะโลิกาภิวัิตน์ิเอเชีย์

สถาบันึ่วิิจัยภาษาแลัะวัิฒนึ่ธิร้ร้มเอเชีย
• จัดทำาระบบสารสนิเทศอัจฉริย์ะด้านิภาษา 

แลิะวัิฒนิธ์รรม
• ผลัิกดันินิโย์บาย์การสร้างควิามเป็ินิธ์รรม 
แลิะลิดควิามเหล่ิ�อมลิำ�าในิสังคม ด้วิย์การ 
วิิจัย์พัฒนิาระบบการศึกษาแลิะนิวัิตกรรมในิ 
พ่�นิที�พิเศษ (พหุชาติพันิธ์ุ์-พหุวัิฒนิธ์รรม) แถึบ 
ชาย์แดนิไทย์-พม่า แลิะขย์าย์ให้ครอบคลุิม 
ชาย์แดนิทั�วิปิระเทศ

• ผลัิกดันินิโย์บาย์การเสริมสร้างแลิะพัฒนิา 
ศักย์ภาพทุนิมนุิษย์์ด้วิย์วัิฒนิธ์รรม โครงการ 
ส่งเสริมควิามเข้มแข็งของครอบครัวิไทย์ผ่านิ 
ภาษาแลิะวัิฒนิธ์รรม

• ผลัิกดันินิโย์บาย์การสร้างควิามเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจแลิะแข่งขันิได้ โดย์วิิจัย์แลิะ 
พัฒนิาการท่องเที�ย์วิพ่�นิที�เม่องรองแลิะ 
ภูมิภาค (จีนิ อินิเดีย์ แลิะอาเซีึ่ย์นิ) ด้วิย์ 
ต้นิทุนิทางปิระวัิติศาสตร์แลิะวัิฒนิธ์รรม
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ผลการเย่ียมชมและรับฟังผลการดำาเนินงานของส่วนงาน  
(High Output / High Impact)

ปี 2564 ตามเป้าหมายและแผนการดำาเนินการของส่วนงาน  
(High Output / High Impact)

Health Sciences
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Support

หอสมุดัแลัะคลัังควิามร้้้มหาวิิทยาลััยมหิดัลั
• มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานิด้านิระบบบริหาร 

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 แลิะมาตรฐานิ 
ด้านิการจัดการสิ�งแวิดล้ิอม ISO 14001 : 2015  
ภาย์ในิปีิ 2563

• ขย์าย์งานิด้านิพันิธ์กิจสัมพันิธ์์เพ่�อสังคม 
แลิะชุมชนิโดย์รอบ เพ่�อย์กระดับคุณภาพ 
การศึกษาแลิะการเรีย์นิรู้ตลิอดชีวิิตให้ได้ 
ผลิสัมฤทธิ์�อย์่างเป็ินิรูปิธ์รรม

ศ้นึ่ย์สัตว์ิทดัลัองแห่งชาติ
• ขย์าย์แลิะเพิ�มขีดควิามสามารถึของ 
หน่ิวิย์งานิให้บริการวิิจัย์แลิะทดสอบ 
ผลิิตภัณฑ์ิตามหลัิกการ OECD GLP

• เพิ�มจำานิวินิการให้บริการสัตว์ิทดลิอง  
โดย์เฉพาะ หนูิตะเภา กระต่าย์ให้เพีย์งพอ 
ต่อควิามต้องการของนัิกวิิจัย์ นัิกวิิทย์าศาสตร์ 
ทั�วิปิระเทศ

คณะแพัทยศาสตร์้โร้งพัยาบาลัร้ามาธิิบดีั
นิำาระบบการติดตั�งเซึ่ลิล์ิพลัิงงานิแสงอาทิตย์ ์
บนิหลัิงคา (Solar Cell Rooftop) มาใช้ 
ที�สถึาบันิการแพทย์์จักรีนิฤบดินิทร์ (Green  
Campus) เพ่�อการใช้พลัิงงานิอย่์างย์ัั�งย์่นิ

Support
บัณฑิิตวิิทยาลััย
การนิำาระบบดิจิทัลิมาใช้ในิการบริหารจัดการ 
การศึกษาเพ่�อควิามย์ั�งย่์นิขององค์กร 

หอสมุดัแลัะคลัังควิามร้้้มหาวิิทยาลััยมหิดัลั
พัฒนิาระบบบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด 
ให้ทัดเทีย์มกับห้องสมุดมหาวิิทย์าลัิย์ชั�นินิำา 
ระดับโลิก 

                           ตามเป้าหมายของส่วินึ่งานึ่                           ตามเป้าหมายของส่วินึ่งานึ่

“Green Campus”

สรุ้ปผลัการ้ปร้ะเมินึ่ 

Solar Rooftop



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
นาย์กสิภามหิาวิิทย์าลัย์ กรรมการสิภามหิาวิิทย์าลัย์  
และทีมผูู้�บริหิารมหิาวิิทย์าลัย์ต่อหิัวิหิน�าสิ่วินงาน
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            มหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ มีส่วินิงานิที�หลิากหลิาย์ทั�งขนิาดแลิะพันิธ์กิจ การบูรณาการทำางานิร่วิมกันิ การกำาหนิด 
เป้ิาหมาย์ที�ชัดเจนิในิการพัฒนิาที�ย์ั�งย์่นิสอดรับกับเป้ิาหมาย์การพัฒนิาที�ย์ั�งย่์นิ มุ่งปิระโย์ชน์ิสุขแก่มวิลิมนุิษย์ชาติ ดั�งปิรัชญา 

“ควิามสำาเร็้จที�แท้จริ้ง อย่้ที�การ้นึ่ำาควิามร้้้ไปปร้ะยุกต์ใช้ เพ่ั�อปร้ะโยชน์ึ่สุขแก่มวิลัมนุึ่ษยชาติ” จึงเป็ินิสิ�งที�สภามหาวิิทย์าลัิย์ให้ควิามสำาคัญ

     จากการเย์ี�ย์มชมแลิะรับฟัังผลิการดำาเนิินิงานิของส่วินิงานิของสภามหาวิิทย์าลิัย์มหิดลิ (MU Council Visit ครั�งที� 2) 
นิาย์กสภามหาวิิทย์าลิัย์ กรรมการสภามหาวิิทย์าลิัย์ แลิะทีมผู้บริหารมหาวิิทย์าลิัย์ ได้ให้ข้อคิดเห็นิแลิะข้อเสนิอแนิะส่วินิงานินิำาไปิปิรับใช้ 
เพ่�อบรรลิุตามเปิ้าหมาย์ของส่วินิงานิ โดย์สอดคลิ้องกับแผนิย์ุทธ์ศาสตร์มหาวิิทย์าลิัย์มหิดลิ สรุปิได้ดังนิี� 1. พัฒนิาโครงสร้างแลิะสนิับสนิุนิ 
การพัฒนิาบุคลิากรทางการวิิจัย์ 2. สร้างงานิวิิจัย์เพ่�อตอบโจทย์์/แก้ปิัญหาสังคมแลิะปิระเทศ 3. ผลิักดันิหลิักสูตร Flexible Learning 
and Interdisciplinary Education 4. พัฒนิา Online & Extended Learning Platform 5. นิำาองค์ควิามรู้เพ่�อผลิักดันิเชิงนิโย์บาย์ 
แลิะเผย์แพร่สู่สาธ์ารณะ 6. ร่วิมม่อกับภาคเอกชนิเพ่�อเพิ�มหุ้นิส่วินิเชิงกลิย์ุทธ์์แลิะพัฒนิาเชิงพาณิชย์์ 7. นิำาเทคโนิโลิย์ีดิจิทัลิแลิะ 
ปิญัญาปิระดษิฐ ์(AI) มาปิระย์กุตใ์ชใ้นิการทำางานิเพ่�อควิามย์ั�งย์น่ิขององคก์ร แลิะ 8. ผนิวิกแนิวิคดิเร่�องเปิา้หมาย์การพฒันิาที�ย์ั�งย์น่ิ (SDGs) 
กับการดำาเนิินิพันิธ์กิจของมหาวิิทย์าลิัย์



อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับการรับรองจาก Botanic Gardens Conservation  
International (BGCI) ให้เป็น

“สวนพฤกษศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
แห่งแรกของประเทศไทย”

อุทย์านธรรมชาติวิิทย์าสิิรีรุกขชาติ มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล
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อาคารศููนย์์การเรีย์นรู�มหิิดล (Mahidol Learning Center : MLC)



โครงสรา้งคณะกรรมการสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ปิระกอบด้วิย์ คณะกรรมการตามพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ  

พ.ศ. 2550 แลิะคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 จำานิวินิ 5 คณะกรรมการ แลิะคณะกรรมการปิระจำาสภามหาวิิทย์าลัิย์ 

จำานิวินิ 7 คณะกรรมการ โดย์มีกรรมการสภามหาวิิทย์าลัิย์ ผู้ทรงคุณวุิฒิ เป็ินิปิระธ์านิ ดังนีิ�

(5 คณะ) (7 คณะ)
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โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการประจำาสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
และคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ทวีีศัักด์�
กออนัันัตกูล

1. คณะกรรมการตรวีจสอบ 
การบริหารงานัประจำามหาวิีทยาลัย

2. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์์
ประจำามหาวิีทยาลัยมห์ดล

3. คณะกรรมการ 
พิิจารณาตำาแหน่ังทางวิีชาการ

5. คณะกรรมการ 
ธรรมาภ์ิบาลและจริยธรรม

4. คณะกรรมการบริหารควีามเส่�ยง

1. คณะกรรมการข์ับเคล่�อนัยุทธศัาสตร์ มหาวีิทยาลัยมห์ดล

5. คณะกรรมการพิิจารณากลั�นักรอง 
และให้ควีามเห็นัทางกฎหมาย

6. คณะกรรมการนัโยบายและกำากับ
ดูแลด้านัการบริหารส์นัทรัพิย์

7. คณะกรรมการนัโยบายด้านัการระดมทุนั 
และการสร้าง Brand MAHIDOL

2. คณะกรรมการนัโยบาย
 และกำากับดูแลด้านัการวีิจัย

3. คณะกรรมการนัโยบาย
 และกำากับดูแลด้านัการศัึกษา

4. คณะกรรมการนัโยบาย
 และกำากับดูแลด้านัทรัพิยากรบุคคล

ดร.อมร
จันัทรสมบูรณ์

ดร.สุรศักัด์�
ล์ข์ส์ทธ์�วัีฒนักุล

นัพิ.อภิ์ชาต์
วิีชญาณรัตน์ั

วีลัยรัตนั์ 
ศัรีอรุณ

ดร.สมเกย่รต์
ตั�งก์จวีานั์ชย์

นัพิ.บรรจง
มไหสวีริยะ

ดร.สุรศัักด์�
ล์ข์ส์ทธ์�วัีฒนักุล

ดร.วีรากรณ์
สามโกเศัศั

ดร.สมศัักด์�
ล่สวัีสด์�ตระกูล

นัพิ.เสรี์
ตู้จินัดา

มนัูญ
สรรค์คุณากร

ศัาสตราจารย์

อธ์การบด่

ศัาสตราจารย์เก่ยรต์คุณ

ศัาสตราจารย์

ศัาสตราจารย์

รองศัาสตราจารย์

ศัาสตราจารย์

ศัาสตราจารย์คล์น์ักพิิเศัษ

นัางสาวี

นัาย



จำำานวิน (ราย์)

ศูาสิตราจำารย์์

รอง 
ศูาสิตราจำารย์์

ผูู้�ช่วิย์ 
ศูาสิตราจำารย์์

ศู.ได�รับเงินประจำำา 
ตำาแหิน่งสูิงข้�น

1

82
นักวิิจัำย์ 
ระดับ 2

ยั์งไม่แต่งตั�ง

8

103

ศูาสิตราจำารย์์ 
คลินิก

173

3
44

เสินออนุมัติแต่งตั�งและไม่แต่งตั�งบุคคลใหิ�ดำารงตำาแหิน่งทางวิิชาการ
ต่อสิภามหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

ข้อมูลิ 1 ตุลิาคม 2563 - 30 กันิย์าย์นิ 2564
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คณะกรรมการพิจำารณาตำาแหิน่งทางวิิชาการ 

ศูาสิตราจำารย์์เกีย์รติคุณ พญ.นีโลบล เน่�องตัน
(ดำารงตำาแหิน่ง 20 พฤศูจิำกาย์น 2562 – 15 ธันวิาคม 2563)
ศูาสิตราจำารย์์เกีย์รติคุณ นพ.อภิชาติ วิิชญาณรัตน์ 
(ดำารงตำาแหิน่ง 16 ธันวิาคม 2563 – ปัจำจำุบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่ิงทางวิิชาการ (กพวิ.) พิจารณาการขอ 
ตำาแหน่ิงทางวิิชาการ โดย์มีการปิระชุมเด่อนิลิะครั�งในิวัินิจันิทร์สัปิดาห์ 
ที�หนึิ�งของเด่อนิ สรุปิดังนีิ�

คณะกรรมการอุทธรณ์และร�องทุกข์ประจำำา
มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

ศูาสิตราจำารย์์ ดร.อมร จำันทรสิมบูรณ์
(ดำารงตำาแหิน่ง 18 เมษาย์น 2561 – ปัจำจุำบัน) 

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�

คณะกรรมการตรวิจำสิอบการบริหิารงาน 
ประจำำามหิาวิิทย์าลัย์

ศูาสิตราจำารย์์คลินิกพิเศูษ นพ.เสิรี ตู�จำินดา 
(ดำารงตำาแหิน่ง 15 มกราคม 2563 – 19 มกราคม 2564)
ดร.ทวิีศูักดิ� กออนันตกูล 
(ดำารงตำาแหิน่ง 20 มกราคม 2564 - ปัจำจุำบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่� 
คณะกรรมการตรวิจสอบการบริหารงานิปิระจำามหาวิิทย์าลัิย์ปิฏิิบัติ 
หน้ิาที�ครบถ้ึวินิตามข้อบังคับมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ว่ิาด้วิย์การตรวิจสอบ 
ภาย์ในิของมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ พ.ศ. 2563 โดย์ข้อเสนิอแนิะสำาคัญ 
ที�ให้ต่อมหาวิิทย์าลัิย์ สรุปิดังนีิ�
1. ควิรให้การปิฐมนิิเทศเกี�ย์วิกับระบบควิบคุม แลิะระบบสนัิบสนุินิ 

การปิฏิิบัติงานิ แก่ผู้บริหารใหม่ปิระจำาส่วินิงานิ
2. ควิรใช้ระบบ ERP ให้เต็มรูปิแบบ ในิระดับเดีย์วิกับองค์กรระดับโลิก
3. ควิรพิจารณาจัดตั�งหน่ิวิย์งานิด้านิ Compliance เพ่�อให้มั�นิใจ 

ได้ว่ิา มหาวิิทย์าลัิย์ถ่ึอปิฏิิบัติตามกฎหมาย์แลิะปิระกาศ ข้อบังคับ 
ของมหาวิิทย์าลัิย์ ควิรมีควิามทันิต่อสถึานิการณ์ ไม่เป็ินิ 
ข้อติดขัดในิการดำาเนิินิงานิ แต่ย์ังคงมีระบบควิบคุมที�เพีย์งพอ

4. เหตุการณ์ควิามเสี�ย์งในิระดับมหาวิิทย์าลัิย์ ควิรพิจารณาโดย์ 
ครอบคลุิมควิามเสี�ย์งทุกด้านิ (กลิย์ุทธ์์ การเงินิ การปิฏิิบัติการ 
แลิะการปิฏิิบัติตามกฎ ระเบีย์บ)

               ของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  
 และคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (5 คณะ)
ผลการดำาเนินงาน

1. การแต่งตั�งแลิะไม่แต่งตั�งบุคคลิให้ดำารงตำาแหน่ิงทางวิิชาการ  
รายละเอีียดดังแผนภููมิิทีี่�แสดง

2. เสนิอแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ิงศาสตราจารย์์เกีย์รติคุณ จำานิวินิ 12 ราย์ 
แลิะตำาแหน่ิงศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีย์รติคุณ จำานิวินิ 11 ราย์

3. การเทีย์บตำาแหนิ่งรองศาสตราจารย์์ จำานิวินิ 4 ราย์ แลิะ 
ผู้ช่วิย์ศาสตราจารย์์ จำานิวินิ 10 ราย์

4. การทบทวินิผลิการพิจารณาตำาแหน่ิงศาสตราจารย์์ จำานิวินิ 3 ราย์ 
แลิะผู้ช่วิย์ศาสตราจารย์์ จำานิวินิ 1 ราย์

5. การเทีย์บเคีย์งสาขาวิิชาของผู้ดำารงตำาแหน่ิงทางวิิชาการ จำานิวินิ  
3 ราย์ แลิะอนุิสาขาวิิชา จำานิวินิ 1 ราย์ 

6. การจัดทำาข้อบังคับมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ว่ิาด้วิย์ตำาแหน่ิงทางวิิชาการ 
(ฉบับที� 3) พ.ศ. 2563

คณะกรรมการอุทธ์รณ์แลิะร้องทุกข์ 
ปิระจำามหาวิิทย์าลัิย์ พิจารณาเร่�อง 
อุทธ์รณ์แลิะร้องทุกข์ พร้อมเสนิอ 
ควิามเห็นิแลิะข้อวิินิิจฉัย์ ต่อสภา 
มหาวิิทย์าลัิย์ สรุปิดังนีิ�
1.   ดำาเนิินิการจัดปิระชุมคณะกรรมการ 
     อุทธ์รณ์แลิะร้องทุกข์ฯ 46 ครั�ง
2.  พิจารณาเร่�องอุทธ์รณ์ร้องทุกข์แลิะ 
   เร่�องที�สภามหาวิิทย์าลัิย์มอบหมาย์ 
    จำานิวินิ 5 ราย์
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ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
คณะกรรมการบริหารควิามเสี�ย์ง เสนิอเพิ�มเหตุการณ์ควิามเสี�ย์ง 
สำาคัญระดับมหาวิิทย์าลัิย์ ปิระจำาปีิงบปิระมาณ 2564 สรุปิดังนีิ�
1. การส่�อสารภาย์นิอกมหาวิิทย์าลัิย์ในิเร่�องที�มหาวิิทย์าลัิย์มีควิาม 

เชี�ย์วิชาญ เพ่�อส่งเสริมโอกาสการเป็ินิผู้นิำา
2. การสร้างโอกาสจากวิิกฤต COVID-19 พลิิกบทบาทจากควิาม 

ท้าทาย์ใหม่ (New normal) การเรีย์นิการสอนิในิรูปิแบบ 
ออนิไลิน์ิ โอกาสในิการสร้างราย์ได้เพิ�ม

3.  การศึกษาหลัิง COVID-19 ที�อาจส่งผลิต่อจำานิวินินัิกศึกษาต่างชาติ 
ลิดลิง (mobility ของนัิกศึกษาต่างชาติ)

4. ภัย์คุกคามทางไซึ่เบอร์ Ransomware
5. การสร้างแรงจูงใจเพ่�อให้ได้คนิเก่ง แลิะรักษาคนิที�มีควิาม 

สามารถึไว้ิกับองค์กร
   “เสนิอทบทวินิแลิะปิรับช่�อเหตุการณ์ควิามเสี�ย์ง ตัวิชี�วัิดควิามเสี�ย์ง 

กิจกรรมการบริหารควิามเสี�ย์งให้มีควิามเหมาะสม แลิะให้
ปิรับรูปิแบบการราย์งานิผลิการปิระเมินิควิามเสี�ย์งระดับ 
มหาวิิทย์าลัิย์ ในิรอบไตรมาส 3 - 4 ให้มีควิามชัดเจนิยิ์�งขึ�นิ”

คณะกรรมการบริหิารควิามเสีิ�ย์ง

นางสิาวิวิลัย์รัตน์ ศูรีอรุณ 
(ดำารงตำาแหิน่ง 6 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564)
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจุำบัน)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจำริย์ธรรม

ศูาสิตราจำารย์์ ดร.สิุรศูักดิ� ลิขสิิทธิ�วิัฒนกุล
ประธานกรรมการ

การปิระชุมสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ครั�งที� 571 เม่�อวัินิที� 18 
สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั�ง ศาสตราจารย์์ ดร.สุรศักดิ�  
ลิิขสิทธิ์� วัิฒนิกุลิ ให้ดำารงตำาแหน่ิงปิระธ์านิคณะกรรมการ 
ธ์รรมาภิบาลิแลิะจริย์ธ์รรม แลิะการปิระชุมสภามหาวิิทย์าลัิย์ 
มหิดลิ ครั�งที� 572 เม่�อวัินิที� 15 กันิย์าย์นิ 2564 ได้พิจารณาเล่ิอก 
กรรมการธ์รรมาภิบาลิแลิะจริย์ธ์รรม ผู้ทรงคุณวุิฒิจากภาย์นิอก  
2  ท่านิ ดังนีิ� 1. ศาสตราจารย์ค์ลิินิิกเกีย์รติคุณ พญ.วิรรณา ศรีโรจนิกุลิ 
แลิะ 2. ศาสตราจารย์์แสวิง บุญเฉลิิมวิิภาส ทั�งนิี� คำาสั�งแต่งตั�ง 
คณะกรรมการธ์รรมาภิบาลิแลิะจริย์ธ์รรม อย์ูร่ะหว่ิางดำาเนิินิการ



ของคณะกรรมการประจำาสภามหาวิทยาลัย (7คณะ)
คณะกรรมการขับเคล่�อนยุ์ทธศูาสิตร์ มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

ศูาสิตราจำารย์์ นพ. บรรจำง มไหิสิวิริย์ะ  อธิการบดี
(ดำารงตำาแหิน่ง 15 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจำุบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
1. ให้คำาปิรึกษา ข้อคิดเห็นิ แลิะแนิะแนิวิทาง รวิมถึึงชี�ให้เห็นิ

ปิระเด็นิสำาคัญ การดำาเนิินิงานิตามแผนิยุ์ทธ์ศาสตร์
1.1  การเปิลีิ�ย์นิช่�อยุ์ทธ์ศาสตร์ที� 2 จาก Academic and  
 Entrepreneurial Education เป็ินิ Innovative  
 Education and Authentic Learning
1.2   การปิรับตัวิชี�วัิดแลิะค่าเป้ิาหมาย์ของแผนิย์ุทธ์ศาสตร์  
 มหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ พ.ศ.2563-2566 ให้สอดคล้ิองกับ 
 ผลิการดำาเนิินิงานิแลิะสถึานิการณ์ปัิจจุบันิ

2. ให้คำาปิรึกษา ข้อคิดเห็นิ แลิะแนิะแนิวิทาง รวิมถึึงชี�ให้เห็นิปิระเด็นิ 
สำาคัญ ของการจัดทำาโครงการ Flagship Project ปิระจำาปีิ 2564  
จำานิวินิ 10 โครงการ แลิะติดตามควิามค่บหน้ิา จำานิวินิ 2 ครั�ง 

MU-MRC แลิะกลุ่ิมนัิกวิิจัย์สำาเร็จรูปิ (โครงการต่อเน่ิ�อง)
เพ่�อผลัิกดันิอันิดับ Subject Ranking โดย์สนัิบสนุินิ 
งานิวิิจัย์เฉพาะสาขา
เพิ�มศักย์ภาพโครงสร้างพ่�นิฐานิด้านิการวิิจัย์ เพ่�อ 
รองรับศาสตร์ในิอนิาคต
การศึกษาแบบย่์ดหยุ่์นิแลิะระบบคลัิงหน่ิวิย์กิต  
(โครงการต่อเน่ิ�อง) (Flexible Education & Credit  
Unit Bank System)
พัฒนิาอาจารย์์ตามเกณฑ์ิมาตรฐานิคุณภาพอาจารย์์  
(MUPSF - Professional Standards Framework)
Mahidol University Extension (MUx) Platform
Career Support Services
MU Social Engagement Platform (โครงการต่อเน่ิ�อง) 
(เดิม ค่อ Wisdom of the Land Platform)
สร้าง Global Talents Platform (โครงการต่อเน่ิ�อง)
Finance and Branding (โครงการต่อเน่ิ�อง)

คณะกรรมการนโย์บาย์และกำากับดูแลด�านการวิิจัำย์

ดร.สิมเกีย์รติ ตั�งกิจำวิานิชย์์ 
(ดำารงตำาแหิน่ง 15 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจุำบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
1.  การสร้าง Research Sandbox ของคณะแพทย์ศาสตร์ 

ศิริราชพย์าบาลิ (Siriraj Sandbox)
2. การสนัิบสนุินิงานิวิิจัย์แลิะงานิวิิชาการด้านิสังคมศาสตร์แลิะ 

มนุิษย์ศาสตร์ ของมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ แลิะการทำางานิร่วิมกันิ 
ของสาขาสังคมศาสตร์ฯ แลิะด้านิการแพทย์ ์โดย์มหาวิิทย์าลัิย์ 
มีคณะกรรมการ เพ่�อขับเคล่ิ�อนิงานิดังกล่ิาวิ 2 ชุด ได้แก่

 2.1 คณะกรรมการอำานิวิย์การเพ่�อขับเคล่ิ�อนิ กำาหนิดมาตรฐานิ 
       แลิะสนัิบสนุินิวิิชาการ ด้านิสังคมศาสตร์ มนุิษย์ศาสตร์ แลิะ 
     ศิลิปิะ ของมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ

 2.2 คณะกรรมการอำานิวิย์การภาคเีคร่อข่าย์ ด้านิสังคมศาสตร์ 
     มนุิษย์ศาสตร์ แลิะศิลิปิะ ของมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ

3. การสนัิบสนุินิแลิะเพิ�มจำานิวินินัิกศึกษาหลัิงปิริญญาเอก 
(Postdoctoral Fellow) เพ่�อเพิ�มงานิวิิจัย์ โดย์มหาวิิทย์าลัิย์ 
ได้ดำาเนิินิการปิรบัปิรุงปิระกาศทนุิการศึกษาสำาหรับนัิกศึกษา 
หลัิงปิริญญาเอก ได้แก่ 1. ไม่จำากัดอายุ์นัิกศึกษาหลัิงปิริญญาเอก 
2. ตำาแหน่ิงรองศาสตราจารย์์ขอนัิกศึกษาหลัิงปิริญญาเอกได้ 1 คนิ 
ศาสตราจารย์์ขอได้ 3 คนิ ในิโครงการ MU-MRC ขอได้ 5 คนิ  
3. กรณีโครงการระย์ะย์าวิ 3 ปีิ สามารถึทำาสัญญาระย์ะย์าวิได้ 
4. เสนิอการให้ทุนินัิกศึกษาหลัิงปิริญญาเอกเป็ินิ 1 ในิ Flagship 
ด้านิการวิิจัย์

4. ปิรับตัวิชี�วัิดด้านิวิิจัย์ในิการทำา Performance Agreement  
กับส่วินิงานิ (เปิลีิ�ย์นิเป็ินิ ร้อย์ลิะของหัวิหน้ิาโครงการใหม่)

5. การสร้างเคร่อข่าย์วิิจัย์ทั�งในิปิระเทศแลิะต่างปิระเทศ เช่นิ  
การสนัิบสนุินิทุนิ Mahidol University–Global Partnering  
Initiative (MU-GPI) 

คณะกรรมการนโย์บาย์และกำากับดูแลด�านการศึูกษา

ดร. ทวีิศัูกดิ� กออนันตกูล 
(ดำารงตำาแหิน่ง 15 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 
รองศูาสิตราจำารย์์ ดร.วิรากรณ์ สิามโกเศูศู
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจุำบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
1.  การพัฒนิาบทเรีย์นิออนิไลิน์ิ Mahidol University Extension  

(MUx) Platform โดย์ราย์วิิชา MOOCs มุ่งเน้ินิในิเร่�องของ 
คุณภาพของบทเรีย์นิเป็ินิสิ�งสำาคัญ แลิะให้เป็ินิไปิตามมาตรฐานิ 
สากลิ Certificate of ISO 40180:2017 

2. การพัฒนิาอาจารย์์ทั�งในิด้านิการจัดการเรีย์นิการสอนิ การวิัด 
แลิะปิระเมินิผลิ ตลิอดจนิให้เป็ินิไปิตามเกณฑ์ิมาตรฐานิคุณภาพ 
อาจารย์์ Mahidol University Professional Standards 
Framework (MUPSF)

3. การวิางแผนิการศึกษาที�มองไปิถึึงสถึานิการณ์ในิอนิาคต ควิามต้องการ 
ของตลิาด เช่นิ การเปิิดหลัิกสูตร การปิรับปิรุงหลัิกสูตร การปิิด 
หลัิกสูตร ตลิอดจนิการทำาหลัิกสูตรให้เป็ินิแบบย์ด่หย์ุ่นิ 

4. การติดตามผลิการดำาเนิินิงานิด้านิการศึกษาเป็ินิระย์ะ ทุก 3 เด่อนิ  
เป็ินิต้นิ เพ่�อเป็ินิการกระตุ้นิให้แต่ลิะส่วินิงานิได้รับรู้ถึึงการดำาเนิินิงานิ 
ด้านิการศึกษาของมหาวิิทย์าลัิย์

5. การขับเคล่ิ�อนิการจัดการศึกษาให้เป็ินิรูปิแบบ Digital Education  
หร่อเป็ินิในิลัิกษณะของ New Normal

ผลการดำาเนินงาน

Flagship 1.1 
Flagship 1.2

Flagship 1.3

Flagship 2.1

Flagship 2.2

Flagship 2.3
Flagship 2.4
Flagship 3

Flagship 4.1
Flagship 4.2
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คณะกรรมการนโย์บาย์และกำากับดูแล 
ด�านทรัพย์ากรบุคคล  

นาย์มนูญ สิรรค์คุณากร
(ดำารงตำาแหิน่ง 15 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจุำบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
1.  ขับเคล่ิ�อนิการดำาเนิินิงานิตามแผนิยุ์ทธ์ศาสตร์การบริหาร 

ทรัพย์ากรบุคคลิ โดย์ถ่ึาย์ทอดไปิยั์งทุกส่วินิงานิเพ่�อจัดทำาแผนิ 
ดำาเนิินิงานิของส่วินิงานิที�สอดคล้ิองกับยุ์ทธ์ศาสตร์การบริหาร 
ทรัพย์ากรบุคคลิของมหาวิิทย์าลัิย์ รวิมถึึงติดตามผลิสำาเร็จของ 
การดำาเนิินิการเป็ินิระย์ะ ซึึ่�งส่วินิงานิสามารถึดำาเนิินิการได้ 
ตามแผนิ คิดเป็ินิร้อย์ลิะ 79.26

2. กำาหนิดแนิวิทางการสนัิบสนุินิด้านิทรัพย์ากรบุคคลิเพ่�อ 
ขับเคล่ิ�อนิ Flagship Projects ของมหาวิิทย์าลัิย์ทั�ง 4 ด้านิ  
ร่วิมกับผู้รับผิดชอบของแต่ลิะ Flagship Project 

3. ขับเคล่ิ�อนิการดำาเนิินิโครงการ Flagship Project 4.1  
สร้าง Global Talents Platform ด้านิการวิิจัย์ ดังนีิ�

 3.1.  พัฒนิาระบบการสรรหาบุคลิากรผู้มีศักย์ภาพสูงจาก 
 ภาย์นิอก (Global Talents) แลิะกำาหนิดเป็ินิ ปิระกาศ 
 มหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ เร่�อง หลัิกเกณฑ์ิการสรรหานัิกวิิจัย์ 
 สำาเร็จรูปิแลิะอาจารย์์ศักย์ภาพสูง (Global Talents)  
 พ.ศ. 2564 โดย์มผีลิบังคับใช้ตั�งแต่ วัินิที� 17 มีนิาคม 2564

   3.2.  พัฒนิาระบบบริหารจัดการคนิเก่ง มหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ 
 (MU-Talents) เพ่�อค้นิหาแลิะระบุคนิเก่งจากภาย์ในิ 
 โดย์เริ�มดำาเนิินิการในิส่วินิงานิต้นิแบบ 2 ส่วินิงานิ 
  ค่อ คณะทันิตแพทย์ศาสตร์ แลิะคณะวิิศวิกรรมศาสตร์ 
 แลิะส่วินิงานิขย์าย์ผลิเพิ�มเติม 8 ส่วินิงานิ ได้แก่  
 คณะเทคนิิคการแพทย์์ คณะเวิชศาสตร์เขตร้อนิ  
 คณะกาย์ภาพบำาบดั คณะเภสชัศาสตร ์คณะสาธ์ารณสขุ- 
 ศาสตร์ สถึาบันิชีวิวิิทย์าศาสตร์โมเลิกุลิ สถึาบันิวิิจัย์ภาษา 
 แลิะวัิฒนิธ์รรมเอเชีย์ แลิะวิิทย์าลัิย์นิานิาชาติ

 3.3     จัดตั�งศูนิย์์บริหารบุคลิากรชาวิต่างปิระเทศ (International 
 Affairs Office) เพ่�อดูแลิบุคลิากรชาวิต่างปิระเทศ รวิมถึึง 
 Global Talents ของมหาวิิทย์าลัิย์

4. กำาหนิดแนิวิทางการปิรับปิรุงระบบบริหารเงินิเด่อนิแลิะ 
ค่าตอบแทนิของพนิักงานิมหาวิิทย์าลัิย์ โดย์การจัดทำาระบบ 
ค่างานิ (Job Grade)

คณะกรรมการพิจำารณากลั�นกรองและ
ใหิ�ควิามเหิ็นทางกฎหิมาย์

ศูาสิตราจำารย์์ ดร.สิุรศูักดิ� ลิขสิิทธิ�วิัฒนกุล
(ดำารงตำาแหิน่ง 15 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจำุบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
1.  ข้อบังคับมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ซึึ่�งสภามหาวิิทย์าลัิย์อนุิมัติแลิะ 

ให้ปิระกาศบังคับใช้แล้ิวิ จำานิวินิ 14 ฉบับ 
2. ข้อบังคับมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ซึึ่�งอย์ู่ระหว่ิางการพิจารณา จำานิวินิ 

3 ฉบับ
3. ให้ควิามเห็นิปิระเด็นิเชิงกฎหมาย์แลิะธ์รรมาภิบาลิ เพ่�อปิระกอบ 

การพิจารณาของมหาวิิทย์าลัิย์ แลิะสภามหาวิิทย์าลัิย์ จำานิวินิ 2 ฉบับ

คณะกรรมการนโย์บาย์และกำากับดูแล 
ด�านการบริหิารสิินทรัพย์์

ดร.สิมศูักดิ� ลีสิวิัสิดิ�ตระกูล
(ดำารงตำาแหิน่ง 15 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจำุบัน)

อย์ู่ระหว่ิางดำาเนิินิการ

คณะกรรมการนโย์บาย์ด�านการระดมทุน
และการสิร�าง Brand MAHIDOL

ศูาสิตราจำารย์์คลินิกพิเศูษ นพ.เสิรี ตู�จิำนดา
(ดำารงตำาแหิน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจำจุำบัน)

ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ สรุ้ปปร้ะเด็ันึ่สำาคัญ ดัังนีึ่�
1.  การทำา Brand MAHIDOL มีวัิตถุึปิระสงค์เพ่�อมุ่งเน้ินิให้เกิด 

การระดมทุนิสนัิบสนุินิการดำาเนิินิงานิในิแต่ลิะพันิธ์กิจของ 
มหาวิิทย์าลัิย์ ซึึ่�งกระบวินิการสร้าง Brand เป็ินิเพีย์งส่วินิหนึิ�งของ 
กระบวินิการดำาเนิินิการ “ด้านิการตลิาด” ดังนัิ�นิ มหาวิิทย์าลัิย์ 
ควิรนิำาปิระเด็นิที�โดดเด่นิของแต่ลิะยุ์ทธ์ศาสตร์มาจัดทำาแผนิการ 
ตลิาดสู่ภาย์นิอก โดย์จะต้องกำาหนิดโครงสร้าง แลิะวิิธี์ทำาการตลิาด  
รวิมทั�งย์ึดโย์งให้เข้ากับย์ุทธ์ศาสตร์มหาวิิทย์าลัิย์

2. เสนิอให้ทำาเร่�อง Brand ให้มีควิามชัดเจนิแลิะเข้มแข็ง แต่ไม่ควิร 
เป็ินิการ Re-Brand เน่ิ�องจากมหาวิิทย์าลัิย์มี Brand ที�โดดเด่นิ 
ด้านิการแพทย์์แลิะสาธ์ารณสุขอยู่์แล้ิวิ แต่อาจต้องใช้วิิธี์การนิำา  
Sub-Brand มาสนัิบสนุินิให้เกิดปิระโย์ชน์ิมากขึ�นิ

3. ควิรกำาหนิดวิิธี์การระดมทุนิ (Endowment Fund) จากเงนิิบริจาค
4. กำาหนิดโครงสร้างด้านิการตลิาด เพ่�อจัดทำาแผนิกลิย์ุทธ์์ 
5. จัดทำา Sandbox 2 เร่�อง เพ่�อสนัิบสนุินิการดำาเนิินิงานิด้านิ  

Marketing แลิะการระดมทุนิ
 5.1 Cutting Edge Research 
 5.2 Music & Culture Promotion

อ้างอิง กองทรัพย์ากรบุคคลิ สำานัิกงานิอธิ์การบดี

29 
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 ตามปิระกาศสำานัิกนิาย์กรัฐมนิตรีฯ ศาสตราจารย์์ นิพ.บรรจง มไหสวิริย์ะ ได้รับโปิรดเกล้ิาโปิรดกระหม่อมแต่งตั�งให้ดำารง

ตำาแหน่ิงอธิ์การบดีมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ตั�งแต่วัินิที� 10 กรกฎาคม 2563 ทั�งนีิ� เพ่�อเสริมสร้างควิามเข้มแข็ง แลิะให้การปิฏิิบัติหน้ิาที� 

ของอธิ์การบดีมีปิระสิทธิ์ภาพแลิะปิระสิทธิ์ผลิย์ิ�งขึ�นิ ในิการปิระชุมสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ครั�งที� 560 เม่�อวัินิที� 16 กันิย์าย์นิ 2563  

จึงมีมติอนุิมัติขอ้บังคับมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ว่ิาด้วิย์การปิระเมินิผลิการปิฏิิบตัหิน้ิาที�ของอธิ์การบดี 2563 แลิะได้มีคำาสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการ

ปิระเมินิผลิการปิฏิิบัติหน้ิาที�ของอธิ์การบดี (คำาสั�งสภาฯ ที� 51/2563)  ทั�งนีิ� เพ่�อเป็ินิไปิตามข้อบังคับฯ อธิ์การบดีได้ลิงนิามการจัดทำา 

ข้อตกลิงการปิฏิิบัติงานิของอธิ์การบดีระหว่ิางนิาย์กสภามหาวิิทย์าลัิย์แลิะอธิ์การบดี ในิการปิระชุมสภามหาวิิทย์าลัิย์ ครั�งที� 561 เม่�อวัินิที� 

21 ตุลิาคม 2563 โดย์เป็ินิการจัดทำาข้อตกลิงการปิฏิิบัติงานิฯ ปิระจำาปีิงบปิระมาณ 2564 ซึึ่�งอธิ์การบดีได้ราย์งานิควิามก้าวิหน้ิาในิการ

ปิฏิิบัติงานิตามข้อตกลิงราย์ไตรมาสต่อที�ปิระชุมสภามหาวิิทย์าลัิย์ โดย์มีสาระสำาคัญ เพ่ั�อเป็นึ่การ้ขับเคล่ั�อนึ่โคร้งการ้ตามแผนึ่ยุทธิศาสตร์้

มหาวิิทยาลััยร้ะยะ 4 ปี ค่อ พั.ศ. 2563 – 2566 แลัะมุ่งเน้ึ่นึ่การ้ขยายผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่การ้ Flagship Projects ร้วิมทั�งสิ�นึ่ 10 โคร้งการ้

รายงานผลการดำาเนินงานของ 
อธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย
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10 Flagship Projects
การนำามหาวิทยาลัยมหิดล
ส่่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก
มหาวิิทยาลััยให้การ้สนัึ่บสนุึ่นึ่ทุกส่วินึ่งานึ่ในึ่การ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ตามยุทธิศาสตร์้

เพ่ั�อผลัักดัันึ่ให้มหาวิิทยาลััยบร้ร้ลุัเป้าหมายตามวิิสัยทัศน์ึ่ ที�มุ่งเป้าหมาย 

ส่้การ้เป็นึ่มหาวิิทยาลััยชั�นึ่นึ่ำา 1 ในึ่ 100 ของโลัก 

MU-MRC แลัะกลัุ่มนึ่ักวิิจัยสำาเร้็จร้้ป

Flagship 1.1

เพัิ�มศักยภาพัโคร้งสร้้างพั่�นึ่ฐานึ่ดั้านึ่การ้วิิจัย 
เพั่�อร้องร้ับศาสตร้์ในึ่อนึ่าคต

Finance and Branding

การ้ศ่กษาแบบย่ดัหยุ่นึ่แลัะร้ะบบคลัังหน่ึ่วิยกิต   
(Flexible Education & Credit Unit Bank System)

Flagship 2.1

Mahidol University Extension (MUx)  
Platform

Flagship 2.3

Career Support Services

MU Social Engagement Platform

Flagship 3

Flagship 1.3
ผลัักดัันึ่ Subject Ranking โดัยสนัึ่บสนุึ่นึ่งานึ่วิิจัย
เฉพัาะสาขา

สร้้าง Global Talents Platform

Flagship 4.1

Flagship 1.2

พััฒนึ่าอาจาร้ย์ตามเกณฑ์ิมาตร้ฐานึ่คุณภาพัอาจาร้ย์ 
(MUPSF -  Professional Standards Framework)

Flagship 2.2

Flagship 2.4

Flagship 4.2

ร้ายงานึ่ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ของอธิิการ้บดีัต่อสภามหาวิิทยาลััยมหิดัลั ครั้�งที� 570 เม่�อวัินึ่ที� 21 กร้กฎาคม 2564
อ้างอิง กองแผนึ่งานึ่ สำานัึ่กงานึ่อธิิการ้บดีั



32 

    รายงานผลการดำาเนินงานของอธิการบดี  ปีงบประมาณ 2564
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1. มีกลุ่ิม MU-MRC จำานิวินิ 3 กลุ่ิม กลุ่ิมวิิจัย์ 

แบบนัิกวิิจัย์หลิาย์รุ่นิ กลุ่ิมนัิกวิิจัย์แบบ 
บูรณาการแลิะสหสาขา

2. อย์ู่ระหว่ิางพิจารณา จำานิวินิ 2 กลุ่ิม

1. สนัิบสนุินิกลุ่ิม MU-MRC จำานิวินิ 3 กลุ่ิมFlagship 1.1 MU-MRC แลัะกลุ่ัม  
นัึ่กวิิจัยสำาเร็้จร้้ป

2. สนัิบสนุินิกลุ่ิมวิิจัย์ขนิาดเล็ิก MU-MiniRC 
จำานิวินิ 20 กลุ่ิม

1. มีกลุ่ิมวิิจัย์ขนิาดเล็ิก MU-MiniRC จำานิวินิ  
11 กลุ่ิม

2. อย์ู่ระหว่ิางพิจารณา จำานิวินิ 3 กลุ่ิม

Flagship 1.2 ผลัักดัันึ่อันึ่ดัับ Subject 
Ranking โดัยสนัึ่บสนุึ่นึ่งานึ่วิิจัย 
เฉพัาะสาขา

1. สนัิบสนุินินัิกวิิจัย์หลัิงปิริญญาเอก 
ชาวิต่างปิระเทศ จำานิวินิ 20 ทุนิ

วัิตถุึปิระสงค์ : มุ่งผลิิตผลิงานิวิิจัย์ที�มี 
คุณภาพระดับสูง แลิะได้รับการตีพิมพ์ 
ในิวิารสาร Q1

วัิตถุึปิระสงค์ : มุ่งเน้ินิการผลัิกดันิอันิดับ 
Subject Ranking สาขา Medicine 
แลิะ Pharmacy & Pharmacology  
ให้อย์ู่ในิอันิดับ 1-100 ของโลิก 2. สนัิบสนุินิกลุ่ิมวิิจัย์สาขา Life science & 

Medicine / Pharmacy & Pharmacology 
จำานิวินิ อย์่างน้ิอย์ 10 กลุ่ิม (50 ราย์)

1. สนัิบสนุินินัิกวิิจยั์หลัิงปิริญญาเอกชาวิต่าง 
ปิระเทศ จำานิวินิ 15 ราย์ จาก 4 ส่วินิงานิ

2. อยู่์ระหว่ิางการพิจารณาจัดสรรทุนิสนัิบสนุินิ 
นัิกวิิจัย์หลัิงปิริญญาเอกชาวิต่างปิระเทศ 
จำานิวินิ 5 ราย์

1. ปิระกาศราย์ช่�อผู้ได้รับทุนิสนัิบสนุินิกลุ่ิม 
วิิจัย์สาขา Life science & Medicine/ 
Pharmacy & Pharmacology รอบที� 1 
จำานิวินิ 38 ราย์

2. อย์ูร่ะหวิา่งพิจารณาผู้ได้รับทุนิสนิบัสนุินิฯ 
เพิมเติมในิรอบที� 2

3. สนัิบสนุินิการดำาเนิินิงานิ Joint Unit 
Phase 2 จำานิวินิ 3 กลุ่ิม

1. จากผลิการดำาเนิินิการของ Joint Unit 
Phase 1 มีส่วินิงานิที�ได้รับการจัดสรรทุนิ 
จำานิวินิ 11 ส่วินิงานิ

2. โครงการที�ได้รับทุนิสนัิบสนุินิการพัฒนิา 
ควิามร่วิมม่อระหวิ่างปิระเทศต่อเน่ิ�องในิ 
Joint Unit Phase 2

Flagship 1.3 เพิั�มศักยภาพั 
โคร้งสร้้างพ่ั�นึ่ฐานึ่ด้ัานึ่การ้วิิจัยเพ่ั�อ 
ร้องรั้บศาสตร์้ในึ่อนึ่าคต

1. ขย์าย์ฐานิศูนิย์เ์คร่�องม่อวิิทย์าเขตแลิะ 
มีควิามพร้อมในิการปิฏิิบัติการปีิลิะ  
1 แห่ง

วัิตถุึปิระสงค์ : มุ่งสร้างควิามพร้อม 
โครงสร้างพ่�นิฐานิดา้นิการวิิจัย์ขั�นิสูง 
(Frontier Research)

1. ขย์าย์ศักย์ภาพศูนิย์เ์คร่�องม่อวิิทย์าศาสตร์ 
ณ คณะวิิทย์าศาสตร์ (วิิทย์าเขตพญาไท)

2. ขย์าย์พ่�นิที�การให้บริการ Core Facility

2. ขย์าย์ควิามร่วิมม่อ Pilot Plant สู่ 
ส่วินิงานิภาย์ในิแลิะภาย์นิอก อย่์างน้ิอย์ 
2 แห่ง

1. การขย์าย์ควิามร่วิมม่อภาย์ในิมหาวิิทย์าลัิย์ 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพย์าบาลิ แลิะ 
คณะวิิทย์าศาสตร์

2. การขย์าย์ควิามร่วิมม่อสู่ภาย์นิอก 
 - บริษัท คินิเจนิ ไบโอเทค จำากัด 
 - บริษัท ใบย์า ไฟัโตฟัาร์ม จำากัด 
 - มหาวิิทย์าลิัย์เทคโนิโลิย์ี 
   พระจอมเกลิ้าธ์นิบุรี 
 - บริษัท เจเนิพูติก ไบโอ จำากัด 
 - บริษัท แอสเซึ่นิแดนิท์ ไบโอเทค 
   คอร์ปิอเรชั�นิ จำากัด

3. จัดทำา Ecosystem เพ่�อรองรบัศาสตร์ 
แขนิงใหม่ จำานิวินิ 3 กลุ่ิม

1. จัดทำา Ecosystem เพ่�อรองรับศาสตร์ 
แขนิงใหม่ จำานิวินิ 5 กลุ่ิม

2. ได้รับงบปิระมาณสนัิบสนุินิเพิ�มเติมภาย์ใต้ 
โครงการพลิิกโฉมมหาวิิทย์าลัิย์ (Re-inventing 
University) จากสำานัิกงานิปิลัิดกระทรวิง 
การอุดมศึกษา วิิทย์าศาสตร์ วิิจัย์ แลิะ 
นิวัิตกรรม (สปิ.อวิ.) จำานิวินิ 178,971,000 บาท

เป้้าหมาย ผลการดำำาเนิินิงานิ
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1. ขย์าย์ผลิการจัดทำาหลัิกสูตรแบบย่์ดหยุ่์นิ 
สู่ส่วินิงานิอ่�นิภาย์ในิมหาวิิทย์าลัิย์ 6 ส่วินิงานิ

2. หลัิกสูตรการศึกษาแบบย่์ดหยุ่์นิ (นิำาร่อง) 
หลัิกสูตรศิลิปิศาสตรแลิะวิิทย์าศาสตร 
บัณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนิโลิยี์สร้างสรรค์ 
(หลัิกสูตรนิานิาชาติ) ของวิิทย์าลัิย์นิานิาชาติ 
มีนัิกศึกษาที�เข้าศึกษาแล้ิวิ จำานิวินิ 19 คนิ

3. Roadshow แนิวิทางการจัดทำา Flexible 
Education แลิะ Credit Unit Bank System 
สำาหรับส่วินิงานิที�จัดการเรีย์นิการสอนิ 
หลัิกสูตรระดับปิริญญาตรี ทั�งสิ�นิ 22 ส่วินิงานิ

4. จัดทำา Flexible Assistant Clinic (FAC)
5. มีการเจรจากับภาคอุตสาหกรรมในิการจัดทำา 

หลัิกสูตรแบบย่์ดหยุ่์นิ 

1. ขย์าย์ผลิการจัดทำาหลัิกสูตรแบบ 
ย่์ดหยุ่์นิสู่ส่วินิงานิอ่�นิภาย์ในิ 
มหาวิิทย์าลัิย์ อย่์างน้ิอย์ 5 ส่วินิงานิ

Flagship 2.1 การ้ศ่กษาแบบย่ดัหยุ่นึ่ 
แลัะร้ะบบคลัังหน่ึ่วิยกิต (Flexible 
Education & Credit Unit Bank 
System)

Flagship 2.2 พััฒนึ่าอาจาร้ย์ 
ตามเกณฑ์ิมาตร้ฐานึ่คุณภาพั 
อาจาร้ย์ (MUPSF - Professional  
Standards Framework)

1. มีเกณฑ์ิมาตรฐานิระดับสมรรถึนิะ 
อาจารย์์ 4 ระดับ

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อขย์าย์ผลิการจัดทำา 
หลัิกสูตรแบบย่์ดหยุ่์นิสู่ส่วินิงานิอ่�นิ

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อพัฒนิาศักย์ภาพ 
อาจารย์์ในิมหาวิิทย์าลัิย์ให้ตอบสนิอง 
ต่อกระบวินิการจัดการเรีย์นิการสอนิ 
รูปิแบบใหม่แลิะมีควิามหลิากหลิาย์

2. มีผลิการจำาแนิกระดบัสมรรถึนิะของ 
อาจารย์์จากการปิระเมินิตนิเอง

ย์กร่างเกณฑ์ิมาตรฐานิคุณภาพการจัดการเรีย์นิ 
การสอนิตามเกณฑ์ิมาตรฐานิคุณภาพอาจารย์์ 
4 ระดับ

นิำาผลิการจำาแนิกระดับสมรรถึนิะอาจารย์์มาหา 
Skill Gap ของอาจารย์์ เพ่�อนิำาไปิพัฒนิาหลัิกสูตร 
อบรมการพัฒนิาอาจารย์์ให้ได้การรับรองตามเกณฑ์ิ 
มาตรฐานิคุณภาพอาจารย์์ในิระดับที�สูงขึ�นิ

Flagship 2.3 Mahidol University 
Extension (MUx) Platform

1. ราย์วิิชา MOOCs ที�ผลิิตขึ�นิใหม่ 
ทุกวิิชาต้องอยู่์ภาย์ใต้มาตรฐานิ  
ISO 40180:2017

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อสร้างมาตรฐานิ 
แลิะคุณภาพบทเรีย์นิออนิไลิน์ิของ 
มหาวิิทย์าลัิย์ให้มีคุณภาพเป็ินิที� 
ย์อมรับตามมาตรฐานิสากลิ

3. มีจำานิวินิผู้ปิระเมินิ (Assessor) ระดับ 
สมรรถึนิะอาจารย์์ จำานิวินิ 30 คนิ

อบรมแลิะพัฒนิากลุ่ิมผู้ปิระเมินิสมรรถึนิะของ 
มหาวิิทย์าลัิย์ร่วิมกับ บริษัท Advance Higher 
Education ได้แล้ิวิ จำานิวินิ 35 คนิ

Flagship 2.4 Career Support 
Services

1. สนัิบสนุินิการได้งานิทำาของนัิกศึกษา 
แลิะผลัิกดันิให้นัิกศึกษาที�มีศักย์ภาพสูง 
สามารถึเข้าทำางานิในิองค์กรระดับชาติ 
แลิะนิานิาชาติวัิตถุึปิระสงค์ : 

1. เพิ�มช่องทางในิการเข้าถึึงตลิาด 
แรงงานิที�มีคุณภาพ

2. เสริมทักษะที�จำาเป็ินิให้แก่นัิกศึกษา 
ในิการเตรีย์มควิามพร้อมก่อนิการ 
ทำางานิ

3. เป็ินิส่�อกลิางระหว่ิางนัิกศึกษา 
ศิษย์์เก่า แลิะสถึานิปิระกอบการ/ 
นิาย์จ้าง

1. วิางระบบ Career Support Services โดย์ 
มีการดำาเนิินิการ

 1.1 จัดทำา Website: Mahidol University  
      Careers Service เสร็จสิ�นิแล้ิวิ

 1.2 จัดทำา Video แนิะนิำาอาชีพ
 1.3 จัดสรร Licenses สำาหรับนัิกศึกษา 

 แลิะบัณฑิิตเข้าถึึง Platform “linkedin 
 Learning” จำานิวินิ 10,000 Licenses

 1.4 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที�จำาเป็ินิด้านิ 
 อาชีพ ในิรูปิแบบผสมผสานิทั�ง Onsite 
 แลิะ Online

 1.5 โครงการบ่มเพาะควิามเป็ินิเลิิศทาง 
 อาชีพของนัิกศึกษา

 1.6 จัด Job Fair ในิรูปิแบบ Online บนิ  
 Platform ของ job BKK

เป้้าหมาย ผลการดำำาเนิินิงานิ

1. ผ่านิการตรวิจปิระเมินิภาย์ในิ (Internal  
Audit) แลิะการตรวิจปิระเมินิภาย์นิอก 
(External Audit) โดย์อยู่์ระหว่ิางรอ Letter 
of Compliance ภาย์ในิเด่อนิสิงหาคม  
เพ่�อปิระกาศอย่์างเป็ินิทางการ

2. มีราย์วิิชาที�พัฒนิาตามแนิวิทางมาตรฐานิ  
ISO  40180 : 2017 จำานิวินิ 16 ราย์วิิชา

 2.1 เปิิดสอนิแล้ิวิ จำานิวินิ 3 ราย์วิิชา
 2.2 อยู่์ระหว่ิางพัฒนิา จำานิวินิ 13 ราย์วิิชา

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ต่อสภามหาวิทยาลัย
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1. ในิปีิการศึกษา 2564 มีราย์วิิชาศึกษาทั�วิไปิ 
ที�สอนิทักษะการเป็ินิผู้ปิระกอบการ จำานิวินิ  
2 ราย์วิิชา

1. มีราย์วิิชาศึกษาทั�วิไปิที�สอนิการเป็ินิ 
ผู้ปิระกอบการ เพิ�มขึ�นิอย่์างน้ิอย์ 2 
ราย์วิิชา

1. การ้ส่งเสริ้มให้นัึ่กศ่กษามีพ่ั�นึ่ฐานึ่แลัะ 
ควิามเข้าใจในึ่การ้เป็นึ่ผ้้ปร้ะกอบการ้ 
(Entrepreneurial Education)

2. นัิกศึกษารหัสการศึกษา 64 ทุกคนิ 
ต้องลิงทะเบีย์นิเรีย์นิราย์วิิชาศึกษาทั�วิไปิ 
ที�เกี�ย์วิข้องกับการเป็ินิผู้ปิระกอบการ  
อย์่างน้ิอย์ 2 หน่ิวิย์กิต

1. ราย์วิิชา สมสค 123 การตัดสินิใจทางการ 
บริหารสำาหรับการเปิ็นิผู้ปิระกอบการ 
ย์ุคดิจิทัลิ ของคณะสังคมศาสตร์แลิะ 
มนุิษย์ศาสตร์ จำานิวินิ 2 หน่ิวิย์กิต

2. ราย์วิิชา มมศท 100 การศึกษาทั�วิไปิเพ่�อ 
การพัฒนิามนุิษย์์ มีการปิรับ content 
ของราย์วิิชา มมศท 100 ให้ครอบคลุิม 
การเป็ินิผู้ปิระกอบการในิราย์วิิชานีิ�

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อพัฒนิาศักย์ภาพ 
นัิกศึกษาให้มีทักษะในิการเป็ินิ 
ผู้ปิระกอบการ (Entrepreneurial  
Mindset)

Flagship 3 MU Social Engagement  
Platform

1. ขับเคล่ิ�อนินิโย์บาย์ชี�นิำาสังคมโดย์ 
มุ่งเน้ินิด้านิ Health Policy 1 เร่�อง 

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อขับเคล่ิ�อนิผลิงานิ 
วิิจัย์ของมหาวิิทย์าลัิย์ไปิสู่การเป็ินิ 
นิโย์บาย์ชี�นิำาสังคม แลิะส่งเสริมให้มี 
การกำาหนิดมาตรฐานิที�ถูึกสร้างโดย์ 
มหาวิิทย์าลัิย์

1. ปีิ 2563 มหาวิิทย์าลัิย์ให้ทุนิสนัิบสนุินิ 
โครงการขับเคล่ิ�อนินิโย์บาย์ชี�นิำาสังคม 
จำานิวินิ 5 โครงการ

2. ปีิ 2564 มีโครงการขับเคล่ิ�อนินิโย์บาย์ 
ชี�นิำาสังคม ที�ผ่านิการคัดเล่ิอกรอบที� 1  
จำานิวินิ 2 โครงการ

3. จัดกิจกรรมเพ่�อสนัิบสนุินิการเข้าสู่ 
ตำาแหน่ิงทางวิิชาการของบุคลิากรสาย์ 
วิิชาการด้วิย์ผลิงานิวิิชาการรับใช้สังคม

4. จัดงานิมหกรรมมหิดลิเพ่�อสังคม MU  
Social Engagement Forum 2021  
(MUSEF 2021) ในิรปูิแบบ Virtual Event

2. มีมาตรฐานิที�ถูึกสร้างโดย์มหาวิิทย์าลัิย์ 
1 มาตรฐานิ

จัดทำาระบบติดตามแลิะปิระเมินิผลิการดำาเนิินิ 
งานิมหาวิิทย์าลัิย์สุขภาพภาย์ใต้ AUN–HPN 
Healthy University Framework โดย์ระบบ 
มีการทดลิองเรีย์บร้อย์แล้ิวิ เปิิดใช้จริงเด่อนิ 
สิงหาคม 2564

3
ผลัการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ตามยุทธิศาสตร์้ด้ัานึ่การ้ศ่กษา

เป้้าหมาย ผลการดำำาเนิินิงานิ

ในิปีิงบปิระมาณ 2564 มหาวิิทย์าลัิย์มีหลัิกสูตร 
ที�รอรับการตรวิจปิระเมินิ AUN-QA ระดับ 
อาเซีึ่ย์นิ จำานิวินิ 8 หลัิกสูตร

1. จำานิวินิหลัิกสูตรที�ได้รับการรับรอง 
ระดับสากลิ จำานิวินิอย่์างน้ิอย์ 8 หลัิกสูตร 

2. การ้ได้ัรั้บการ้รั้บร้องมาตร้ฐานึ่ 
หลัักส้ตร้ร้ะดัับสากลั

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อผลัิกดันิให้ 
หลัิกสูตรของมหาวิิทย์าลัิย์ได้รับการ 
รับรองตามเกณฑ์ิมาตรฐานิสากลิ

มหิิดลสิิทธาคาร มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

    รายงานผลการดำาเนินงานของอธิการบดี  ปีงบประมาณ 2564
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1. ขย์าย์ผลิ Global Talents Platform ด้านิการ 
วิิจัย์ สู่ส่วินิงานิอ่�นินิอกเหน่ิอจากส่วินิงานิ 
ต้นิแบบ จำานิวินิ 10 ส่วินิงานิ

2. มีนัิกวิิจัย์สำาเร็จรูปิปิฏิิบัติงานิแล้ิวิ 8 ราย์
3. อยู่์ระหว่ิางการจัดตั�งศูนิย์์บริหารบุคลิากร 

ชาวิต่างปิระเทศ (International Affair 
Office : IAO)

1.  ขย์าย์ผลิ Global Talents Platform 
ด้านิการวิิจัย์สู่ส่วินิงานิอ่�นิ นิอกเหน่ิอจาก 
ส่วินิงานิต้นิแบบ จำานิวินิ 10 ส่วินิงานิ 

Flagship 4.1 สร้้าง Global Talents 
Platform

Flagship 4.2 Finance and Branding 1. ระดมทุนิผ่านิการพัฒนิาเคร่อข่าย์ 
ศิษย์์เก่าแลิะ Endowment Fund 
ได้อย์่างน้ิอย์ 20 ล้ิานิบาท

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อสรรหาบุคลิากรที� 
เป็ินิ Global Talents จากภาย์นิอก  
รวิมถึึงพฒันิาบคุลิากรภาย์ในิใหเ้ป็ินิ 
Global Talents แลิะขย์าย์ผลิ Global  
Talents Platform ด้านิการวิิจัย์แลิะ 
การศึกษา 2. สร้าง Global Talents Platform 

ด้านิการศึกษา

กำาหนิดโครงสร้างด้านิ Marketing เพ่�อจัดทำา 
แผนิ Marketing แลิะจัดทำา Sandbox 2 เร่�อง ค่อ
   1. Cutting Edge Research แลิะ
   2. Music & Culture Promotion
 รวิมถึึงการจัดทำาแผนิการระดมทุนิระย์ะสั�นิ

1. พััฒนึ่าการ้ดัำาเนิึ่นึ่งานึ่ตามหลััก 
ธิร้ร้มาภิบาลั

ได้รับคะแนินิอย์ู่ในิเกณฑิ ์“ดีมาก” ของ 
การปิระเมินิคุณธ์รรมแลิะควิามโปิร่งใส 
ในิการดำาเนิินิงานิของหน่ิวิย์งานิภาครัฐ 
(ITA) ของกลุ่ิมสถึาบันิอุดมศึกษา ที�เข้า 
รับการปิระเมินิ

1. จัดโครงการอบรมให้ควิามรู้ผู้มีส่วินิได้ 
ส่วินิเสีย์ภาย์ในิมหาวิิทย์าลัิย์ เพ่�อเข้ารับการ 
ปิระเมินิ ITA ปิระจำาปีิงบปิระมาณ พ.ศ. 2564

2. มหาวิิทย์าลัิย์ได้ผลิการปิระเมินิ ITA ปีิ 2564 
คะแนินิ 91.08 ระดับ “A” 

2. THE Impact Rankings /  
Green University Rankings

1. ปีิ 2021 มหาวิิทย์าลัิย์อย์ู่ในิลิำาดับที� 
101-200 ของ THE Impact Rankings 

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อขับเคล่ิ�อนิ 
มหาวิิทย์าลัิย์สู่การพฒันิาอย์า่งย์ั�งย์น่ิ

1. ผลิการปิระเมินิปีิ 2021 มหาวิิทย์าลัิย์อยู่์ในิ 
ลิำาดับที� 101 – 200

2. มหาวิิทย์าลัิย์ติดอันิดับ 1 ในิ 100 จำานิวินิ 
7 เป้ิาหมาย์ จาก 16 เป้ิาหมาย์ที�เข้ารับการ 
ปิระเมินิ โดย์ GOAL 3: Good Health 
and Wellbeing มหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิได้ 
รับการจัดอันิดับ เป็ินิลิำาดับที� 7 ของโลิก  
จากมหาวิิทย์าลัิย์ที�เข้าร่วิมทั�งหมด 871 แห่ง

3. วิิเคราะห์ข้อมูลิผลิการจัดอันิดับเพ่�อเปิรีย์บ 
เทีย์บกับมหาวิิทย์าลัิย์ TOP 5 สำาหรับ 
วิางแผนิการพัฒนิาทั�ง 17 เป้ิาหมาย์

4. ปิระกาศนิโย์บาย์ขับเคล่ิ�อนิมหาวิิทย์าลัิย์ 
มหิดลิสู่การพัฒนิาอย่์างย์ั�งย์่นิ

5. ปิรับปิรุงปิระกาศมหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิที� 
เกี�ย์วิข้องเพ่�อสร้างควิามเป็ินิมหาวิิทย์าลัิย์ 
เชิงนิิเวิศน์ิ

4

วิางแผนิการคัดเล่ิอก MU-Talents ด้านิการ 
ศึกษา เพ่�อเข้ารับการปิระเมินิตามเกณฑ์ิ  
MUPSF ระดับสมรรถึนิะอาจารย์์ 4 ระดับ

ผลัการ้ดัำาเนึ่ินึ่งานึ่ตามยุทธิศาสตร้์ดั้านึ่การ้บร้ิหาร้จัดัการ้

2. ปีิ 2021 มหาวิิทย์าลัิย์อยู่์ ลิำาดับที� 1-100 
ของ Green University Rankings

มหาวิิทย์าลัิย์จัดทำาข้อมูลิสำาหรับส่งปิระเมินิ UI  
GreenMetric World University Ranking  
2021 ในิช่วิงเด่อนิตุลิาคม 2564 โดย์ผลิการ 
จัดลิำาดับจะทราบในิช่วิงเด่อนิ ธั์นิวิาคม 2564

3. Digital Convergence University ควิามสำาเร ็จของการเปิ็นิ Digital  
Convergence University ร้อย์ลิะ 70

วัิตถุึปิระสงค์ : เพ่�อพัฒนิาแลิะ 
ปิรับปิรุงเทคโนิโลิยี์ดิจิทัลิเพ่�อ 
สนัิบสนุินิพันิธ์กิจหลัิกแลิะพันิธ์กิจ 
สนิบัสนินุิอ่�นิ ๆ  รวิมถึงึการสรา้งฐานิ 
ข้อมูลิกลิางเพ่�อการตัดสินิใจ

มีการดำาเนิินิการทั�งหมด 6 ด้านิเพ่�อพัฒนิา 
มหาวิิทย์าลัิย์ให้เป็ินิ Digital Convergence  
University ดำาเนิินิการสำาเร็จเป็ินิไปิตาม 
เป้ิาหมาย์ ร้อย์ลิะ 70.65

เป้้าหมาย ผลการดำำาเนิินิงานิ

รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ต่อสภามหาวิทยาลัย
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มหิิดลสิิทธาคาร มหิาวิิทยาลัยมหิิดล
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ส่วนที่ 3  
จากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

• นโยบายของนายกสภามหาวิิทยาลััยมหิดลัต่่อ	 	 	 39

	กรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั	แลัะผู้้�ทรงคุุณวุิฒิิ	(ชุุดใหม่)

• แนวิทางด�านการวิิจััยมหาวิิทยาลััยมหิดลั    40

 ดร.สมเกียรติ่	ตั่�งกิจัวิานิชุย์	กรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั	ผู้้�ทรงคุุณวุิฒิิ

• เส�นทางการเปลีั�ยนผู่้านส่้มหาวิิทยาลััยยุคุดิจิัทัลั	 	  41

 ดร.ทวีิศัักดิ�	กออนันต่ก้ลั				กรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั	ผู้้�ทรงคุุณวุิฒิิ

• วิิสัยทัศัน์	ยุทธศัาสต่ร์	แผู้นการดำาเนินงานของ	 	  42

 หัวิหน�าส่วินงานที�รับต่ำาแหน่งใหม่	(ตุ่ลัาคุม	2563	-	กันยายน	2564)



38 

อาคารศููนย์การเรียนรู�มหิิดล (Mahidol Learning Center : MLC)

“การเรียนรู�ที่ดี ีเป็นสิ�งที่ประเสริฐที่สุดีของมนุษย์  
เป็นหน�าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต�องช่่วยให�เพื่่่อนมนุษย ์
มีการเรียนรู�ที่ดี”ี

ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ นพ.ประเวศ วะสี 
กีรรมกีารสภามหาวิทย์าลััย์มหิดลั ผู้้�ทรงคุุณวุฒิิ  

กีล่ัาวในกีารประชุุมสภามหาวิทย์าลััย์มหิดลั คุรั�งที� 569 เม่�อวันที� 16 มิถุุนาย์น 2564
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ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีย์รติคุณ นิพ.ปิิย์ะสกลิ สกลิสัตย์าทร 
นิาย์กสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ

กล่ิาวิในิการปิระชุุมสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ครั�งที� 563 เม่�อวัินิที� 16 ธัันิวิาคม 2563 

นโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดีลต่อ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดีล และผู�ทรงคุณวุฒิ (ชุ่ดีใหม่)

“คิดีนอกกรอบ ทำาให�เร็ว  
พื่่่งตนเองให�ไดี� เพื่่่อความยั่งยืน  
ปิดีทองหลังพื่ระ”

   ตามท่ี่�ม่พระบรมราชโองการโปรดเกล้้าโปรดกระหม่อมแต่งต้�งกรรมการสภามหาวิิที่ยาล้้ย  
ผู้้้ที่รงคุุณวุิฒิิ ของมหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ จำำานวิน 15 ราย ต้�งแต่ว้ินท่ี่�  6 ธ้ันวิาคุม 2563  ท้ี่�งน่�  ในการประชุมสภามหาวิิที่ยาล้้ย
มหิดล้ คุร้�งท่ี่� 563 เม่�อว้ินท่ี่� 16 ธ้ันวิาคุม 2563  ศาสตราจำารย์คุลิ้นิกเก่ยรติคุุณ นพ.ปิยะสกล้ สกล้ส้ตยาที่ร  
นายกสภามหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ ได้กล่้าวิต้อนร้บกรรมการสภามหาวิิที่ยาล้้ย ผู้้้ที่รงคุุณวุิฒิิ (ชุดใหม่) แล้ะกล่้าวิถึึง 
คุำาขว้ิญ ปร้ชญา วิิส้ยท้ี่ศน์ พ้นธักิจำ ยุที่ธัศาสตร์ ว้ิฒินธัรรมองค์ุกรของมหาวิิที่ยาล้้ย แล้ะนำาเสนอภาระหน้าท่ี่�ของ
กรรมการสภามหาวิิที่ยาล้้ย ตามมาตรา 24 ของพระราชบ้ญญ้ติ มหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ พ.ศ. 2550 ด้งน่� 

1. กำาหนดเป้าหมาย วิางนโยบาย กำาก้บ แล้ะติดตามการดำาเนินงานของมหาวิิที่ยาล้้ย 
2. ออกข้อบ้งคุ้บต่าง ๆ 
3. อนุม้ติการแบ่งหน่วิยงาน การจ้ำดการศึกษา แล้ะปริญญา 
4. สรรหานายกสภามหาวิิที่ยาล้้ย แล้ะอธิัการบด่ 
5. แต่งต้�งถึอดถึอนตำาแหน่งที่างวิิชาการ แล้ะตำาแหน่งบริหาร 
6. อนุม้ติงบประมาณรายร้บ/รายจ่ำายของมหาวิิที่ยาล้้ย 
7. แต่งต้�งคุณะกรรมการ กำาก้บด้แล้ ด้านต่าง ๆ 
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มุ่่�งสร้้าง “ปััญญาของแผ่�นดิิน” ท่ี่� “กิินได้ิ ใช้้ด่ิ”

สิร�างองค์ควิามรู�ใหิม่ 
ร่วิมกับมหิาวิิทยาลัยระดับโลก

ดร.สมเกีย์รติ ตั�งกิจวิานิิชุย์์ 
กรรมการสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ผู้้�ทรงคุณวุิฒิิ

 มหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ ม่บที่เร่ยนท่ี่�ด่มากมาย ได้แก่ คุวิามร่วิมม่อก้บมหาวิิที่ยาล้้ยระด้บโล้ก ต้วิอย่างจำาก MORU Tropical Health  
Network การขอทุี่นก้อนใหญ่จำากต่างประเที่ศ ต้วิอย่างจำาก คุณะแพที่ยศาสตร์ศิริราชพยาบาล้ แล้ะคุณะเวิชศาสตร์เขตร้อน  
การหารายได้จำากที่ร้พย์สินที่างปัญญา ต้วิอย่างจำาก สถึาบ้นช่วิวิิที่ยาศาสตร์โมเล้กุล้ การวิิจ้ำยแล้ะพ้ฒินางานพ่�นท่ี่� ต้วิอย่างจำาก 
โคุรงการสมุที่รสาคุร แล้ะการสร้างผู้ล้กระที่บเชิงนโยบายท่ี่�ม่ต้วิอย่างมากมาย ท่ี่�ส่วินงานต่าง ๆ สามารถึเร่ยนร้้จำากบที่เร่ยนท่ี่�ด่ 
เพ่�อต่อยอดการที่ำางานต่อไป (เสนอท่ี่�ประชุมสภามหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ คุร้�งท่ี่� 570 เม่�อว้ินท่ี่� 21 กรกฎาคุม 2564)

ชวินสิังคมและมนุษยศูาสิตร์
มาร่วิมวิิจััย

วิิจััยเชิงพาณิิชย์ 
โดยเข้�าร่วิมใน Value Chain ท่�พร�อม

วิิจััยเพ่�อแก�ปััญหิาสิังคม 
ร่วิมกับผูู้�กำาหินดนโยบาย

สิร�าง Research Sandbox 
ท่�ใช� Multiyear Block Grant

ปัรับแหิล่งทุน 
ใหิ�สิอดคล�องกับผูู้�ได�ปัระโยชน์ 

แนวทางด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

วิิจััยแบบปัาสิเตอร์ 
เปั็นโมเดลหิลัก

7 ข�อเสนอแนะเพื่่่อขับเคลื่อน 
และผลักดีันการวิจัยและนวัตกรรมระดีับโลก 

GLOBALIZATION
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ดร.ทวีิศักดิ� กออนัินิตก้ลิ
กรรมการสภามหาวิิทย์าลัิย์มหิดลิ ผู้้�ทรงคุณวุิฒิิ

เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู ่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล

 เส้นที่างการเปล่้�ยนผู่้านส่้มหาวิิที่ยาล้้ยยุคุดิจิำท้ี่ล้ อาศ้ย 3 องค์ุประกอบหล้้ก ได้แก่ 1. การล้งทุี่นที่างเที่คุโนโล้ย่ 
(Technology) 2. กระบวินการ (Process) แล้ะ 3. บุคุล้ากร (People) โดยจำะเห็นได้ว่ิามหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ม่การล้งทุี่นในโคุรงสร้าง 
พ่�นฐานได้เป็นอย่างด่แล้ะต่อเน่�อง ยกต้วิอย่างเช่น คุณะแพที่ยศาสตร์ศิริราชพยาบาล้ท่ี่�เป็นต้วิอย่างท่ี่�โดดเด่นในการแสวิงหา  
New Customer Experience แล้ะการพ้ฒินาด้วิยโคุรงการ Smart Hospital ตล้อดจำนมหาวิิที่ยาล้้ยได้ม่การจ้ำดที่ำา Application  
“We Mahidol” ในการที่ำาบริการดิจิำท้ี่ล้แก่น้กศึกษาแล้ะคุณาจำารย์ (เสนอท่ี่�ประชุมสภามหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ คุร้�งท่ี่� 572 เม่�อว้ินท่ี่� 15 
ก้นยายน 2564)

ข�อเสนอแนะเพื่่่อขับเคลื่อน 
และผลักดีันสู่มหาวิทยาลัยยุคดีิจิทัล

“Digital Transformation Roadmap”

8

Digital  
Value Chain

New Business Model for 
New Normal

Customer  
Experience

Customer Journey

เสินอ 
“Flagship 4.3 MU Digital Transformation”

Data Govenance

MU Digital Culture 

Analysis and Design of

Design Thinking
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนการดีำาเนินงานของ

HEALTH 
SCIENCES

“ปี 2567 คุณะกายภาพบำาบ้ดจำะเป็น
 สถึาบ้นอ้นด้บ 1 ใน 3 ของเอเช่ย
 ด้านการศึกษา วิิจ้ำย นว้ิตกรรม
 แล้ะบริการสุขภาพท่ี่�ม่ผู้ล้กระที่บ
 ต่อสุขภาวิะของประชาชน”

“เป็นสถึาบ้นการศึกษา
 ด้านเภส้ชศาสตร์ท่ี่�ม่

มาตรฐานระด้บสากล้ 
 ส่้การพ้ฒินาส้งคุม
 ท่ี่�ย้�งย่น”

“เป็นสถึาบ้นช้�นนำาในระด้บ
นานาชาติท่ี่�สรรสร้าง
วิิที่ยาการด้านประชากร
แล้ะส้งคุม เพ่�อการพ้ฒินา
อย่างย้�งย่น”

“สถึาบ้นช้�นนำาระด้บ
นานาชาติในการวิิจ้ำย

 ด้านภาษาแล้ะว้ิฒินธัรรม
เพ่�อการพ้ฒินาอย่างย้�งย่น”

SOCIAL 
SCIENCES & 
HUMANITIES

SCIENCE & 
TECHNOLOGY

“สถึาบ้นการศึกษาด้านสิ�งแวิดล้้อม
เป็นล้ำาด้บท่ี่� 1 ของประเที่ศ 
ภายในปี พ.ศ. 2568 แล้ะ

 ล้ำาด้บ 1 ใน 3 ของอาเซ่ียน 
ภายในปี พ.ศ. 2574”

รศ. ดร.อาร่ จำำาปากล้าย
ผู้้้อำานวิยการสถึาบ้นวิิจ้ำยประชากรแล้ะส้งคุม

IPSR

รศ. ดร. กภ.จำารุก้ล้ ตร่ไตรล้้กษณะ
คุณบด่คุณะกายภาพบำาบ้ด

PT รศ. ภก.สุรกิจำ นาฑ่ีสุวิรรณ
คุณบด่คุณะเภส้ชศาสตร์

PY

ผู้ศ. ดร.มรกต ไมยเออร์
ผู้้้อำานวิยการสถึาบ้นวิิจ้ำยภาษาแล้ะว้ิฒินธัรรมเอเช่ย

LC

รศ. ดร. สุระ พ้ฒินเก่ยรติ
คุณบด่คุณะสิ�งแวิดล้้อมแล้ะที่ร้พยากรศาสตร์

EN ผู้ศ. ดร.ธ้ัชว่ิร์ ล่้ล้ะว้ิฒิน์
รองอธิัการบด่ฝ่่ายสารสนเที่ศแล้ะวิิที่ยาเขตกาญจำนบุร่

KA

“เป็นผู้้้นำาการศึกษาแล้ะ 
วิิชาการแบบบ้รณาการ 
บนฐานที่ร้พยากรในภ้มิภาคุ
ตะว้ินตกของอาเซ่ียน”

Faculty of Environment and Resource Studies Mahidol University Kanchanaburi Campus

Institute for Population and Social Research Reserch Institute for Languages  
and Cultures of Asia

Faculty of Physical Therapy Faculty of Pharmacy
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หัวหน�าส่วนงานท่ีรับตำาแหน่งใหม่ (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

“เป็นคุณะท้ี่นตแพที่ยศาสตร์
 ช้�นนำาในระด้บสากล้”

“เป็นผู้้้นำาที่างวิิที่ยาศาสตร์
การก่ฬาในระด้บ
นานาชาติ”

“สร้างคุน สร้างคุวิามร้้ 
 ข้บเคุล่้�อนไที่ย เช่�อมโยงโล้ก 

ส่้การพ้ฒินาส้งคุม
 อย่างย้�งย่น”

“เป็นสถึาบ้นการศึกษา
 ด้านศิล้ปศาสตร์ช้�นนำา

ระด้บประเที่ศ”

“To be the Wisdom 
 of the Land in 
 Management 
 Education”

“เป็นสถึาบ้นวิิจ้ำย 
ช้�นนำาระด้บโล้กด้าน
ช่วิวิิที่ยาศาสตร์โมเล้กุล้”

“มุ่งม้�นท่ี่�จำะเป็นห้องสมุด
 แล้ะแหล่้งเร่ยนร้้ช้�นนำา 
 เพ่�อข้บเคุล่้�อน
 มหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้
 ส่้ระด้บโล้ก”

SUPPORT

HEALTH 
SCIENCES

ศ. ดร. นพ.นร้ตถึพล้ เจำริญพ้นธ์ุั
ผู้้้อำานวิยการสถึาบ้นช่วิวิิที่ยาศาสตร์โมเล้กุล้

MB

รศ. ดร. นพ. ที่พ.ศิริช้ย เก่ยรติถึาวิรเจำริญ
คุณบด่คุณะท้ี่นตแพที่ยศาสตร์

DT รศ. นพ.บวิรฤที่ธิั� จ้ำกรไพวิงศ์
คุณบด่วิิที่ยาล้้ยวิิที่ยาศาสตร์แล้ะเที่คุโนโล้ยก่ารก่ฬา SS

รศ. ดร.เสาวิคุนธ์ั ร้ตนวิิจิำตราศิล้ป์
คุณบด่คุณะส้งคุมศาสตร์แล้ะมนุษยศาสตร์

SH ผู้ศ. ดร.ณ้ฏฐพงศ์ จ้ำนที่ร์อย้่
คุณบด่คุณะศิล้ปศาสตร์

LA รศ. ดร.วิิชิตา ร้กธัรรม
คุณบด่วิิที่ยาล้้ยการจ้ำดการ

CM

LIผู้ศ. ดร.นพพล้ เผู่้าสว้ิสดิ�
ผู้้้อำานวิยการหอสมุดแล้ะคุล้้งคุวิามร้้มหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้

Institute of Molecular Biosciences Mahidol University Library  
and Knowledge Center

Faculty of Social Sciences  
and Humanities

Faculty of Liberal Arts College of Management

Faculty of Dentistry College of Sports Science and Technology
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01

(PT) • พ้ฒินาระบบสน้บสนุนการดำาเนินงานวิิจ้ำยท่ี่�ม่ 
คุุณภาพระด้บสากล้ แล้ะผู้ล้้กด้นโคุรงการจ้ำดต้�ง  
Research Center of Human Movement Sciences

• คุลิ้นิกเฉพาะกายภาพบำาบ้ด การกระตุ้นสมอง 
ผู่้านกะโหล้กศ่รษะด้วิยสนามแม่เหล็้กไฟฟ้า 
การร้กษาแนวิใหม่ เพ่�อส่งเสริมการฝึ่กแขนแล้ะม่อ 
ในโรคุหล้อดเล่้อดสมอง

(MB) • พ้ฒินานว้ิตกรรมแล้ะเที่คุโนโล้ย่ เพ่�อรองร้บ 
ส้งคุมผู้้้ส้งอายุ เช่น ปัญหานอนไม่หล้้บ

• สร้างเคุร่อข่ายวิิจ้ำยสหวิิที่ยาการ 
• หน่วิยวิิจ้ำย แล้ะบริการใหม่ เช่น หน่วิยส้ตว์ิที่ดล้อง 

ท่ี่�ให้บริการคุรบวิงจำร

(DT) พ้ฒินางานวิิจ้ำยเพ่�อสร้างนว้ิตกรรมท่ี่�ม่ 
คุุณภาพแล้ะต่อยอดเชิงพาณิชย์ เช่น การพ้ฒินายา 
Fluocinolone gel เพ่�อการร้กษาแผู้ล้ช่องปาก,  

 ปล้อกจ้ำบอุปกรณ์ที่ำาคุวิามสะอาด 
  ช่องปาก เป็นต้น

(IPSR) สร้างกลุ่้มวิิจ้ำยท่ี่�ประกอบด้วิยน้กวิิจ้ำยหล้าย 
รุ่นแล้ะม่คุวิามเป็นสหสาขา สรรหาน้กวิิจ้ำยสำาเร็จำร้ป 
เพ่�อเพิ�มคุวิามเข้มแข็งของงานวิิจ้ำย โดยเฉพาะด้าน 
Migration, Aging แล้ะอ่�น ๆ

(LC) จ้ำดที่ำานว้ิตกรรมที่างด้านภาษาแล้ะว้ิฒินธัรรม 
เพ่�อการพ้ฒินาส้งคุมพหุว้ิฒินธัรรม เช่น งานวิิจ้ำยท่ี่� 
ออกแบบเคุร่�องม่อการสอนแบบที่วิิภาษา (ภาษา 
ไที่ย-มล้าย้ถิึ�น) ได้ร้บรางว้ิล้ THE UNESCO KING 
SEJONG LITERACY PRIZE 2016 เป็นนว้ิตกรรม 
แห่งการร้้หน้งส่อ

(CM) เพิ�มจำำานวินกลุ่้มงานวิิจ้ำย (Research clusters) 
ท่ี่�ม่ผู้ล้กระที่บต่อภาคุส่วินต่าง ๆ  เช่น Innovation 
and Technology, Supply Chain Analytics แล้ะ 
Sustainability

(PY) พ้ฒินาระบบวิิจ้ำยแล้ะข้บเคุล่้�อนองค์ุคุวิามร้้ 
เภส้ชศาสตร์ส่้นว้ิตกรรม เพ่�อตอบสนองคุวิาม 
ต้องการของส้งคุม โดยมุ่งสร้าง New Research 
Eco-system

การวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)

Research Cluster

Research Network and Global Connectivity
02

04

03

(PT) ส่งเสริมแล้ะผู้ล้้กด้นการที่ำางานวิิจ้ำยร่วิมก้บ 
น้กวิิจ้ำยภายนอกสถึาบ้นท้ี่�งในแล้ะต่างประเที่ศ 
แล้ะการเป็นผู้้้นำา ASEAN ด้านกายภาพบำาบ้ด

(PY) ที่ำางานร่วิมก้บแหล่้งทุี่น ภาคุเอกชนแล้ะเคุร่อข่าย 
เภส้ชศาสตร์ระด้บโล้ก เช่น Research Unit  
ด้าน Aging and Chronic Diseases ก้บคุ่้พ้นธัมิตร (LC) ยกระด้บการสร้างผู้ล้งานวิิจ้ำยด้านภาษา 

ว้ิฒินธัรรม พหุว้ิฒินธัรรม การส่�อสารระหว่ิาง 
ว้ิฒินธัรรมแล้ะพิพิธัภ้ณฑ์ีศึกษา การบ้รณาการ 
ข้ามศาสตร์ ท่ี่�มุ่งเน้นคุวิามเป็นเลิ้ศระด้บโล้กก้บ 
คุ่้พ้นธัมิตร

(EN) สร้างแล้ะขยายเคุร่อข่ายการวิิจ้ำยด้าน 
สิ�งแวิดล้้อมก้บกรมคุวิบคุุมมล้พิษ ดำาเนินการเช่�อม 
โยงข้อม้ล้จำากดาวิเท่ี่ยมในการพยากรณ์สภาวิะ 
สิ�งแวิดล้้อม เช่น ฝุ่่นล้ะอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมคุรอน

(KA) สร้างพ้นธัมิตรท่ี่�เข้มแข็งท้ี่�งภาคุร้ฐแล้ะเอกชน 
ท้ี่�งในแล้ะต่างประเที่ศ โดยเน้นเช่�อมโยงโจำที่ย์วิิจ้ำย 
เชิงพ่�นท่ี่�ก้บคุ่้พ้นธัมิตรในเอเช่ยตะว้ินออก

(SH) ขยายการสร้างเคุร่อข่ายคุวิามร่วิมม่อที่างวิิชาการ 
ท้ี่�งระด้บท้ี่องถิึ�น ระด้บชาต ิแล้ะระด้บนานาชาต ิ
เช่น ร่วิมม่อในการพ้ฒินารายวิิชาแล้ะการวิิจ้ำย  
ด้าน Developmental Studies ภายใต้ Thai-UK 
World Class University Consortium

(IPSR) สน้บสนุน Global Connectivity ด้วิย 
การสร้างคุวิามร่วิมม่อวิิจ้ำยก้บสถึาบ้น/โคุรงการ 
วิิจ้ำยระด้บนานาชาติแบบสหสถึาบ้นท่ี่�ม่ Global 
Impact แล้ะเน้นการเป็นประต้ส่้ภ้มิภาคุ

(SS) ม่คุ่้คุวิามร่วิมม่อด้านวิิที่ยาศาสตร์การก่ฬา ก้บ 
มหาวิิที่ยาล้้ยแล้ะสถึาบ้นการศึกษาต่างประเที่ศ เช่น 
Loughborough University, Liverpool John 
Moores University, University of Western 
Australia เป็นต้น

(DT) ประสานคุวิามร่วิมม่อก้บ WHO CC (Center  
for Continuing Education and Research)  
Minamata Convention; Prevention of Oral 

 Disease

(CM) ต่อยอดแล้ะขยายคุวิามร่วิมม่อด้านการ 
เร่ยนร้้วิิจ้ำยแล้ะพ้ฒินา ระหว่ิาง CMMU/ ASEAN 
Centre for Sustainable Development Studies 
and Dialogue : ACSDSD แล้ะหน่วิยงานอ่�น ๆ  
เน้นงานวิิจ้ำยท่ี่�เก่�ยวิข้องก้บการพ้ฒินาอย่างย้�งย่น  
การได้ร้บทุี่นการศึกษาแล้ะวิิจ้ำยจำากองค์ุกรภายนอก  
เช่น ม้ล้นิธิัเอสซ่ีจ่ำ (SCG Foundation)

(PY) วิิจ้ำยแล้ะพ้ฒินาระบบการนำาส่งยาเพ่�อการ 
ร้กษาแบบมุ่งเป้า

(PT) ผู้ล้้กด้นผู้ล้งานวิิจ้ำยแล้ะนว้ิตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ในส้งคุมแล้ะเชิงพาณิชย์ เช่น นว้ิตกรรมอุปกรณ์ดาม 
จำากเที่อร์โมพล้าสติก ในโคุรงการ MU Reinventing 
University Splint Innovative Project

(SS) มุ่งเป้างานวิิจ้ำยท่ี่�ตรงก้บกระแสคุนกลุ่้มใหญ่ (MB) เน้นวิิจ้ำยส่้คุวิามเป็นเลิ้ศแบบมุ่งเป้าแล้ะม่ 
ปล้ายที่างเป็นการผู้ลิ้ตองค์ุคุวิามร้้แล้ะนว้ิตกรรมท่ี่� 
นำาไปใช้ประโยชน์ได้จำริง แล้ะเกิดรายได้จำากที่ร้พย์สิน 
ที่างปัญญา เช่น การพ้ฒินาว้ิคุซ่ีนไข้เล่้อดออกเดงก่ 
(Dengue) ชุดตรวิจำแล้ะเคุร่�องม่อแพที่ย์ 

(SS) • ม่คุ่้คุวิามร่วิมม่อด้านวิิที่ยาศาสตร์การก่ฬา 
ก้บมหาวิิที่ยาล้้ยแล้ะสถึาบ้นการศึกษาต่างประเที่ศ 
เช่น Loughborough University เป็นต้น 

• เน้นการต่พิมพ์ผู้ล้งานวิิจ้ำยในวิารสาร Q1 ท่ี่�ม่  
Impact Factor ส้ง

Research Commercialization

(DT) พ้ฒินาวิารสาร “วิิที่ยาสารท้ี่นตแพที่ยศาสตร์ 
มหิดล้” เข้าส่้ระด้บสากล้(LI) ร่วิมม่อก้บองค์ุกรต่างประเที่ศ เพ่�อพ้ฒินาแล้ะ 

สน้บสนุนการวิิจ้ำย โดยแสวิงหาแหล่้งอำานวิยคุวิาม 
สะดวิก ให้น้กวิิจ้ำยได้ม่การเผู้ยแพร่บที่คุวิามระด้บ 
คุุณภาพสากล้

(PY) ผู้ล้้กด้น “วิารสารเภส้ชศาสตร์ มหาวิิที่ยาล้้ย 
มหิดล้” เข้าส่้ฐานข้อม้ล้ Web of Sciences แล้ะ 
มุ่งผู้ล้งานวิิจ้ำยท่ี่�ได้ร้บการต่พิมพ์ในวิารสารช้�นนำา 
ระด้บโล้ก ท่ี่�ม่การอ้างอิงส้ง 

(IPSR) สน้บสนุนการวิิจ้ำยท่ี่�ตอบสนองคุวิามต้องการ 
เชิงนโยบายแล้ะคุวิามต้องการของส้งคุมทุี่กระด้บ  
มุ่งผู้ล้งานต่พิมพ์ในวิารสาร Q1 

(EN) พ้ฒินาวิารสาร “EnNRJ” เข้าส่้ฐานข้อม้ล้  
Science Citation Index Expand (SCIE) ซึี�งอย่้ใน 
Web of Science Core Collection

(KA) • มุ่งสร้างผู้ล้งานต่พิมพ์ให้เท่ี่ยบเท่ี่าคุ่้เท่ี่ยบ  
University of Malaya 

• ส่งเสริมแล้ะพ้ฒินาผู้ล้งานวิิจ้ำยส่้ระด้บสากล้ โดย 
ม่ผู้ล้งานวิิจ้ำยต่พิมพ์ใน Q1 เท่ี่ยบก้บผู้ล้งานวิิจ้ำย 
ท่ี่�ต่พิมพ์ท้ี่�งหมดในแต่ล้ะปี ไม่ตำ�ากว่ิาร้อยล้ะ 50 

Publication
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การศึกษา (Education)

Quality Assurance

Online Learning and Flexible / Interdisciplinary Education 

Internationalization of Higher EducationGlobal Citizenship

(PT) พ้ฒินาหล้้กส้ตร ผู้้้สอน กระบวินการเร่ยนร้้ 
แล้ะการประเมนิท่ี่�มุ่งเนน้เชิงผู้ล้ล้้พธ์ั แล้ะผู้ล้้กด้น 
ให้หล้้กส้ตร ได้ร้บการร้บรองตามเกณฑ์ีมาตรฐาน 
ระด้บโล้ก (World Confederation for Physical  
Therapy : WCPT)

(CM) วิิที่ยาล้้ยการจ้ำดการได้ร้บการร้บรองมาตรฐาน 
จำาก Association to Advance Collegiate Schools 
of Business : AACSB เป็นสถึาบ้นร้บรองมาตรฐาน 
การศึกษาที่างด้านบริหารธุัรกิจำแล้ะการบ้ญช่ท้ี่�วิโล้ก

(PT) พ้ฒินา Blended Classroom (On-site & 
On-line) แล้ะเพิ�มโอกาสแล้ะช่องที่างการเร่ยนร้้ 
ของผู้้้เร่ยน อาจำารย์ แล้ะน้กวิิชาช่พท้ี่�งในแล้ะต่าง 
ประเที่ศ 

(DT) • พ้ฒินาบที่เร่ยนเป็น E-Learning แล้ะการ 
จ้ำดการเร่ยนการสอนแบบ Hybrid Training  
for Comprehensive Clinical Skills ร่วิมก้บ 
ส่วินงานในมหาวิิที่ยาล้้ย เพ่�อให้คุวิามร้้การด้แล้ 
สุขภาพช่องปากแล้ะสุขภาพผู้้้ส้งอายุ 

•  Double degree หล้้กส้ตรปริญญาตร่ ท้ี่นตแพที่ย 
ศาสตรบ้ณฑิีต/ปริญญาโที่วิิศวิกรรมศาสตร์  
(ปริญญาโที่ วิิที่ยาล้้ยการจ้ำดการ)

(LA) ออกแบบหล้้กส้ตรสาขาวิิที่ยาเสร่ เป็น Flexible 
Education ท่ี่�ผู้สานก้บหล้้กส้ตรของคุณะต่าง ๆ 

(EN) หล้้กส้ตรระยะส้�นสำาหร้บบุคุคุล้ท้ี่�วิไป 
เช่น หล้้กส้ตรเที่คุโนโล้ย่การจ้ำดการมล้พิษ 
สิ�งแวิดล้้อม

(IPSR) พ้ฒินาหล้้กส้ตรบ้รณาการท่ี่�ม่คุวิามย่ดหยุ่น 
แล้ะพ้ฒินาช่องที่างการเข้าถึึงการศกึษา (Platform)  
ท่ี่�หล้ากหล้ายร้ปแบบ

(SH) จ้ำดหล้้กส้ตรแบบย่ดหยุ่นเพ่�อให้บุคุล้ากรภาคุร้ฐ 
ในระด้บท้ี่องถิึ�นเข้ามาศึกษาแล้ะพ้ฒินาหล้้กส้ตร  
Society Design and Development Program 
ในระด้บปริญญาตร่แล้ะบ้ณฑิีตศึกษา

(MB) ออกแบบหล้้กส้ตรร้ปแบบใหม่ เพ่�อตอบสนอง 
ล้้กคุ้าท่ี่�ต้องการนำาคุวิามร้้ไปใช้จำริงหร่อประกอบ 
วิิชาช่พ เช่น “การใช้แล้ะการด้แล้เคุร่�องม่อแพที่ย์ 
ในหอผู้้้ป่วิยวิิกฤตสำาหร้บพยาบาล้” แล้ะหล้้กส้ตร 
ระด้บบ้ณฑิีตศึกษา ท่ี่�เน้นผู้ลิ้ตน้กวิิจ้ำยข้�นส้งแล้ะ 
ม่คุวิามเป็นผู้้้ประกอบการ เฉพาะด้านช่วิวิิที่ยาศาสตร์ 
โมเล้กุล้ วิิที่ยาศาสตร์ข้�นส้ง รวิมท้ี่�งหล้้กส้ตรต่าง ๆ   
ท่ี่�เน้น Innovation ให้น้กศึกษาเร่ยนร้้แล้กเปล่้�ยน 
ก้บภาคุอุตสาหกรรม/เอกชน

(SS) • ร่วิมม่อที่างวิิชาการก้บคุณะแพที่ยศาสตร์ 
โรงพยาบาล้รามาธับิด่ จ้ำดที่ำาโคุรงการวิิที่ยาศาสตร์ 
การก่ฬา-จำฉพ. (เจ้ำาพน้กงานฉุกเฉินการแพที่ย์)

• กำาหนดหล้้กส้ตรร่วิมก้บวิิที่ยาล้้ยนานาชาติ  
เพ่�อสร้างโมเดล้การเร่ยนร้้แบบ International/ 
Flexible Program 

•  อบรมผู้้้ฝึ่กสอนที่างการก่ฬาแล้ะพ้ฒินาหล้้กส้ตร 
ระยะส้�นร่วิมก้บคุณะแพที่ยศาสตร์ศิริราชพยาบาล้

• ผู้ล้้กด้นหล้้กส้ตรออนไล้น์แล้ะหล้้กส้ตรระยะส้�น 
เช่น วิิที่ยาศาสตร์การวิิ�งมาราธัอน Extreme 
Sports แล้ะการจ้ำดการการก่ฬา เป็นต้น

(CM) เพิ�มสาขาวิิชาท่ี่�ท้ี่นสม้ย แล้ะจ้ำดที่ำาหล้้กส้ตร
ร่วิม Interdisciplinary ก้บส่วินงานภายในแล้ะ
ภายนอกมหาวิิที่ยาล้้ย โดยเฉพาะกลุ่้มธุัรกิจำช้�นนำา 

(LC) จ้ำดการศึกษาระด้บบ้ณฑิีตศึกษาแล้ะ 
การศึกษาตล้อดช่วิิตด้านภาษาแล้ะว้ิฒินธัรรม 
แบบสหวิิที่ยาการ แล้ะแบบยด่หยุ่น

(EN) (LA) (KA) พ้ฒินาผู้้้เร่ยนให้ม่ท้ี่กษะด้าน 
ศตวิรรษท่ี่� 21 เป็นพล้เม่องโล้ก

(SS) หล้้กส้ตรปร้ชญาดุษฎ่บ้ณฑิีต สาขา 
วิิที่ยาศาสตร์การก่ฬา (นานาชาติ) แบบสอง 
ปริญญา (Double Degree) ก้บ Liverpool John 
Moores University

(KA) ปร้บรายวิิชาสหกจิำศึกษาท่ี่�เอ่�อให้น้กศึกษา 
ได้ฝ่ึกงานจำากสถึานที่่�จำริง (On-site Training)

(EN) โคุรงการแล้กเปล่้�ยนน้กศึกษาก้บต่างประเที่ศ 
ก้บคุ่้พ้นธัมิตรในญ่�ปุ่นแล้ะจ่ำน

(LA) เปิดหล้้กส้ตร Dual Degree ร่วิมก้บ 
มหาวิิที่ยาล้้ย Shanghai Jiao Tong ประเที่ศจ่ำน  
หล้้กส้ตร (B.A. in Chinese, Mahidol University  
& B.A. in Chinese Language and Culture/ 
Business Chinese, SJTU) แล้ะระด้บบ้ณฑิีต 
ศึกษาร่วิมก้บมหาวิิที่ยาล้้ยโอซีาก้า ประเที่ศญ่�ปุ่น 
หล้้กส้ตร (M.A. in Applied Linguistics, Mahidol  
University & M.A. in Japanese Studies,  
Osaka University)

(PY) หล้้กส้ตรระด้บบ้ณฑิีตศึกษาม่คุวิามเป็น 
นานาชาติ 100% ในสาขาเภส้ชศาสตร์

อักษรย่์อ 
คุณะกายภาพบำาบ้ด (PT) คุณะท้ี่นตแพที่ยศาสตร์ (DT) คุณะเภส้ชศาสตร์ (PY) คุณะศิล้ปศาสตร์ (LA) คุณะส้งคุมศาสตร์แล้ะมนุษยศาสตร์ (SH)  
คุณะสิ�งแวิดล้้อมแล้ะที่ร้พยากรศาสตร์ (EN) วิิที่ยาเขตกาญจำนบุร่ (KA) วิิที่ยาล้้ยการจ้ำดการ (CM) วิิที่ยาล้้ยวิิที่ยาศาสตร์แล้ะเที่คุโนโล้ย่การก่ฬา (SS)  
สถึาบ้นช่วิวิิที่ยาศาสตร์โมเล้กุล้ (MB) สถึาบ้นวิิจ้ำยประชากรแล้ะส้งคุม (IPSR) สถึาบ้นวิิจ้ำยภาษาแล้ะว้ิฒินธัรรมเอเช่ย (LC)  
หอสมุดแล้ะคุล้้งคุวิามร้้ มหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ (LI)

(PY) หล้้กส้ตรเภส้ชศาสตรบ้ณฑิีต เข้าส่้การร้บรอง 
ในระด้บภ้มิภาคุ แล้ะระด้บโล้ก (Accreditation 
Council of Pharmacy Education : ACPE)  
เป็นหล้้กส้ตรแรกของไที่ย

(KA) (DT) (SS) (IPSR) (EN) (SH) (LA) (MB) 
(LC) ปร้บหล้้กส้ตรให้ม่คุวิามย่ดหยุ่น แล้ะม่เป้าหมาย 
ให้หล้้กส้ตรได้ร้บการร้บรองตามเกณฑ์ีมาตรฐาน 
ระด้บสากล้
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พระราชปัณิิธานข้องพระราชบิดา ปั้ายหิน�ามหิาวิิทยาลัยมหิิดล

01

02

Social Engagement

Policy Recommendation

ข�อเสนอแนะเช่ิงนโยบาย (Policy Advocacy)

(MB) แก้ปัญหาส้งคุม เช่น การปร้บปรุงพ้นธ์ุัพ่ช 
พ้นธ์ุัส้ตว์ิ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

(LI) ข้บเคุล่้�อนโคุรงการเชิงกล้ยุที่ธ์ักว่ิา 30 โคุรงการ 
เพ่�อสน้บสนุนเป้าหมายการพ้ฒินาอย่างย้�งย่น 
ในการก้าวิส่้มหาวิิที่ยาล้้ยระด้บโล้ก

(LA) การบริการวิิชาการท่ี่�สร้างคุุณคุ่าแล้ะประโยชน์ 
ต่อส้งคุม ร่วิมก้บเคุร่อข่ายคุวิามร่วิมม่อท้ี่�งในประเที่ศ 
แล้ะต่างประเที่ศ เช่น โคุรงการภ้ษาอาภรณ์ใน 
ประเที่ศไที่ย

(PT) ฝึ่กอบรมผู้้้ด้แล้กายภาพบำาบ้ด เพ่�อด้แล้ 
ผู้้้ส้งอายุในชุมชน ร่วิมก้บสถึาบ้นอาศรมศลิ้ป์แล้ะ 
การด้แล้ผู้้้ส้งอายุในกลุ่้มแรงงาน

(KA) • ผู้ล้้กด้นให้เกิด Social Enterprise เพ่�อการ 
พ้ฒินาอย่างย้�งย่น 

• พ้ฒินาศ้นย์เที่คุโนโล้ย่เกษตรแล้ะนว้ิตกรรม 
แหล่้งเร่ยนร้้แห่งชุมชน ส้งคุม แล้ะภ้มิภาคุ 
ตะว้ินตก

(SH) ร่วิมม่อก้บภาคุร้ฐแล้ะเอกชนโคุรงการท่ี่�สร้าง
ประโยชน์เพ่�อส้งคุม เช่น ร่วิมม่อก้บตล้าดหล้้กที่ร้พย์
แห่งประเที่ศไที่ย ในโคุรงการ Care the Whale

(DT) ดำาเนินการศ้นย์ท้ี่นตกรรมพระราชที่าน 
สมเดจ็ำพระกนษิฐาธัริาชเจ้ำา กรมสมเดจ็ำพระเที่พ 
ร้ตนราชสุดาฯ ให้การร้กษาตรวิจำสุขภาพช่องปาก 
แก่น้กเร่ยนในโคุรงการพระราชดำาริฯ แล้ะโรงเร่ยน 
ตำารวิจำตระเวินชายแดน แล้ะโคุรงการด้แล้สุขภาพ 
ช่องปากผู้้้ส้งอายุแล้ะผู้้้ป่วิยติดเต่ยง

(EN) สร้างเมล็้ดพ้นธ์ุัสิ�งแวิดล้้อม จำากโคุรงการ 
อบรมเยาวิชนคุ่ายร้กสิ�งแวิดล้้อม Power Green 
Camp ดำาเนินต่อเน่�อง 14 ปี แล้ะโคุรงการ 
โรงเร่ยนสิ�งแวิดล้้อม ก้บองค์ุการบริหารส่วิน 
จ้ำงหว้ิดสมุที่รสาคุร (โคุรงการต่อเน่�อง 12 ปี)

(SS) จ้ำดต้�งกลุ่้มก่ฬาเฉพาะสำาหร้บเด็ก

(CM) จ้ำดที่ำาโคุรงการเพ่�อสาธัารณชน ในประเดน็ 
ท่ี่�ท้ี่นสม้ย ตอบสนองส้งคุม แล้ะการพ้ฒินาท่ี่�ย้�งย่น 
เช่น โคุรงการ CMMU Go-Green Challenge 
เป็นต้น

(EN) • พ้ฒินาเว็ิบไซีต์รายงานคุุณภาพอากาศ 
แล้ะคุวิามร่วิมม่อด้าน Space Technology & 
Geo-Informatics ก้บสำาน้กงานพ้ฒินาเที่คุโนโล้ย่ 
อวิกาศแล้ะภ้มสิารสนเที่ศ (องค์ุการมหาชน)  
ในการเตร่ยมการด้าน Climate Change 

• พ้ฒินาการด้แล้ระบบที่างสิ�งแวิดล้้อมแล้ะ 
ที่ร้พยากร ให้ประเที่ศแล้ะภ้มิภาคุ โดยร่วิมม่อ 
ก้บกรมคุวิบคุุมมล้พษิ ดำาเนนิการเช่�อมโยงข้อม้ล้ 
จำากดาวิเท่ี่ยม พยากรณ์สภาวิะสิ�งแวิดล้้อม เช่น 
ฝุ่่นล้ะอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมคุรอน

(CM) บริหาร ASEAN Centre for Sustainable  
Development Studies and Dialogue : ACSDSD 
ซึี�งเป็นศ้นย์หล้้กของประเที่ศในการส่งเสริมการ 
พ้ฒินาอย่างย้�งย่น

(IPSR) • ร่วิมพ้ฒินา “รายงานการคุาดประมาณ 
ประชากรของประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2553-2583” 
ก้บสำาน้กงานสภาพ้ฒินาการเศรษฐกิจำแล้ะ 
ส้งคุมแห่งชาติ เพ่�อนำาไปใช้ในการพ้ฒินาแผู้น 
ประชากรเพ่�อการพ้ฒินาประเที่ศระยะยาวิ 20 ปี 
(2560-2579) 

• ข้บเคุล่้�อนการพ้ฒินาบริการวิิชาการ วิิจ้ำยแล้ะ 
นว้ิตกรรมที่างส้งคุม เพ่�อพ้ฒินาคุุณภาพช่วิิต 
ประชากรให้ด่ขึ�น

(LC) ใช้คุวิามเช่�ยวิชาญด้านภาษาแล้ะว้ิฒินธัรรม 
เป็นประโยชน์แล้ะตอบร้บส้งคุมยุคุใหม่

(PY) ผู้ล้้กด้นโคุรงการเภส้ชพ้นธุัศาสตร์ เพ่�อการใช้ 
ยาอยา่งสมเหตสุมผู้ล้ในประเที่ศไที่ย แล้ะพ้ฒินา 
ฐานข้อม้ล้สมุนไพร แล้ะคุล้้งข้อม้ล้ยา มุ่งเป้าเพ่�อ 
ให้ประชาชนม่สุขภาพด่

(SS) จ้ำดต้�งสภาวิิชาช่พวิิที่ยาศาสตร์การก่ฬา

(LI ) หอสมุดแล้ะคุล้้งคุวิามร้้ฯ เป็นศ้นย์บริการ 
คุวิามร้้ของชุมชน ประชาชน แล้ะเป็นแหล่้งอ้างอิง 
ให้ก้บหน่วิยงานภายในแล้ะภายนอก

อักษรย่์อ 
คุณะกายภาพบำาบ้ด (PT) คุณะท้ี่นตแพที่ยศาสตร์ (DT) คุณะเภส้ชศาสตร์ (PY) คุณะศิล้ปศาสตร์ (LA) คุณะส้งคุมศาสตร์แล้ะมนุษยศาสตร์ (SH)  
คุณะสิ�งแวิดล้้อมแล้ะที่ร้พยากรศาสตร์ (EN) วิิที่ยาเขตกาญจำนบุร่ (KA) วิิที่ยาล้้ยการจ้ำดการ (CM) วิิที่ยาล้้ยวิิที่ยาศาสตร์แล้ะเที่คุโนโล้ย่การก่ฬา (SS)  
สถึาบ้นช่วิวิิที่ยาศาสตร์โมเล้กุล้ (MB) สถึาบ้นวิิจ้ำยประชากรแล้ะส้งคุม (IPSR) สถึาบ้นวิิจ้ำยภาษาแล้ะว้ิฒินธัรรมเอเช่ย (LC)  
หอสมุดแล้ะคุล้้งคุวิามร้้ มหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้ (LI)
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ที�ปิรึกษา
1. ศาสตราจำารย์คุลิ้นิกเก่ยรติคุุณ นพ.ปิยะสกล้ สกล้ส้ตยาที่ร นายกสภามหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้
2. รองศาสตราจำารย์ นพ.ก้องเขต เหร่ยญสุวิรรณ รองอธิัการบด่ฝ่่ายบริหาร เล้ขานุการสภามหาวิิที่ยาล้้ย
3. รองศาสตราจำารย์ ดร.นภเรณ้ ส้จำจำร้กษ์ ธ่ัระฐิติ รองอธิัการบด่ฝ่่ายวิิเที่ศส้มพ้นธ์ัแล้ะส่�อสารองค์ุกร
4. รองศาสตราจำารย์ นพ.สรายุที่ธั สุภาพรรณชาติ ผู้้้ช่วิยอธิัการบด่ฝ่่ายกิจำกรรมพิเศษ 
    แล้ะร้กษาการแที่นห้วิหน้าสำาน้กงานสภามหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้

บรรณาธิัการ
นางสุนิดา เก่ยรติว้ิฒินวิิศาล้ ห้วิหน้าสำาน้กบริหารกิจำการสภามหาวิิที่ยาล้้ย

กองบรรณาธิัการ
สำาน้กงานสภามหาวิิที่ยาล้้ยมหิดล้

ออกแบบแลิะจัดทำาร้ปิเล่ิม
1. นางสาวิสุก้ญญา ปุญญก้นต์
2. นางสาวิอ้ญชล่้ อ้คุรเยนที่ร์

ขอบคุณข�อม้ลิ
นายกสภามหาวิิที่ยาล้้ย กรรมการสภามหาวิิที่ยาล้้ย ผู้้้บริหารมหาวิิที่ยาล้้ย
ห้วิหน้าส่วินงาน ผู้้้อำานวิยการกอง/ศ้นย์ แล้ะงานส่�อสารองค์ุกร กองบริหารงานท้ี่�วิไป
http://www.uc.mahidol.ac.th
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