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จากการคลี่่�คลี่ายวิิกฤตการณ์์ การแพร่ระบาด 
COVID-19 ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ที่ำให้้มห้าลี่ัยมห้ิดลี่สามารถ
ก้าวิส่่สภาวิะปีกติ 

ได้ม่การจัดสัมมนาร่วิมระห้วิ่างคณ์ะกรรมการสภา
มห้าวิิที่ยาลัี่ย ผ่่้บริห้ารมห้าวิิที่ยาลัี่ย แลี่ะผ้่่บริห้ารส่วินงาน
ปีระจำปีีพทุี่ธศักัราช 2565 ด้วิยห้วัิข้้อ “แนวิที่างการข้บัเคล่ี่�อน
มห้าวิิที่ยาลี่ัยมห้ิดลี่ภายใต้บริบที่ที่่�เปีลี่่�ยนแปีลี่งรอบด้าน” 
เม่�อวินัที่่� 18 ถงึ 19 มน่าคม พทุี่ธศักัราช 2565 ที่่�อำเภอชะอำ 
จังห้วิัดเพชรบุร่

ผ่ลี่การสมัมนาที่ำให้ไ้ดป้ีระเด็นสำคญัในการกำห้นด
เพิ�มนโยบายข้องมห้าลี่ัยมห้ิดลี่ที่่�สำคัญ ดังน่�

1. มุ่งส่่เปี้าห้มายการพัฒนาที่่�ยั�งย่น ซึึ่�งเป็ีนกุญแจ
สำคัญในการยกระดบัมห้าวิทิี่ยาลัี่ยมห้ดิลี่ส่ก่ารเปีน็ “ปีญัญา
ข้องแผ่่นดิน” อย่างแที่้จริง 

2. เร่งดำเนินการผ่ลี่ักดัน Digital Transformation 
เพ่�อมุ่งส่่การเปี็นองค์กรดิจิที่ัลี่โดยเร็วิที่่�สุด

3. พจิารณ์าปีรับโครงสร้างข้องมห้าวิทิี่ยาลัี่ย เพ่�อให้้
เกิดการบ่รณ์าการในการที่ำงานร่วิมกันให้้มากยิ�งข้ึ�น

4. มุ่งเน้นการสร้างควิามร่วิมมอ่กบัภาคเอกชน ดา้น
การวิิจัย การร่วิมทีุ่น แลี่ะการพัฒนาการศัึกษา

5. ปีรับแก้ไข้ระเบ่ยบข้้อบังคับข้องมห้าวิิที่ยาลี่ัยให้้
ม่ควิามคลี่่องตัวิในทีุ่กด้าน ม่ควิามเปี็นปีัจจุบัน เพ่�อรองรับ
การพัฒนาอย่างยั�งย่นในอนาคต

6. มุง่เน้นการเป็ีน Innovative University โดยต่อยอด 
งานวิิจัยส่่การสร้างนวิัตกรรม

โดยนำค่านยิมห้ลี่กั 7 ปีระการข้องมหิ้ดลี่ (Mahidol 
 Core Values) เปี็นพ่�นฐานส่่การปีฏิิบัติด้วิยคุณ์ธรรม 
ปีัญญา สภาวิะผ่่้นำ กล้ี่าตัดสินใจ ด้วิยเก่ยรติ ศัักดิ�ศัร ่ 
เพ่�อการพึ�งตนเองได้อย่างยั�งย่น

ต่อจากนั�นได้ม่การจัดเสวินาสภามห้าวิิที่ยาลัี่ย 
ในห้วัิข้อ้ MU: The Way Forward 2022 เม่�อวินัที่่� 26 สงิห้าคม 
2565 ณ์ อาคารจอดรถมหิ้ดลี่สิที่ธาคาร โดยได้รับควิามร่วิม
ม่อเปี็นอย่างด่ยิ�งจากผ่่้บริห้ารมห้าวิิที่ยาลัี่ยแลี่ะผ้่่บริห้าร 
ส่วินงาน ซึึ่�งมาร่วิมงานด้วิยตนเองเก่อบ 100% ที่ำให้้ผ่่้เข้้า
ร่วิมเสวินาได้รับที่ราบถึงโครงการแบบบ่รณ์าการ โดยแต่ลี่ะ 
สว่ินงานกำลี่งัดำเนนิการอย่ ่ผ่ลี่สรปุีคอ่ เรง่สง่เสรมิ ผ่ลัี่กดนัให้เ้กดิ
การบ่รณ์าการข้้ามศัาสตร์ร่วิมกันเปี็น Super Collaboration 
and Integration เพ่�อให้้เกิดนวิัตกรรมที่างวิิที่ยาศัาสตร์ 
เที่คโนโลี่ย่แลี่ะสังคมอันนำไปีส่่การสร้างผ่ลี่กระที่บเชิงบวิก 
ในระดับชาติแลี่ะนานาชาติ

ตลี่อดปีีที่่�ผ่่านมาคณ์ะกรรมการที่่�สภามห้าวิิที่ยาลัี่ย
ได้ จั ดตั� งข้ึ� นตามพระราชบัญญัติ มห้าวิิที่ยาลี่ั ยมห้ิดลี่  
พระราชบัญญัติการอุดมศึักษา คณ์ะกรรมการขั้บเคล่ี่�อน
ยุที่ธศัาสตร์ คณ์ะกรรมการนโยบายแลี่ะกำกับด่แลี่ภารกิจ 
ด้านต่าง ๆ ข้องมห้าวิิที่ยาลัี่ยรวิมที่ั�งสิ�น จำนวิน 14 คณ์ะ
กรรมการ ได้ปีฎิิบัติห้น้าที่่�เปี็นอย่างด่ยิ�ง ได้เสนอนโยบาย 
แลี่ะข้้อเสนอแนะอันเปี็นคุณ์ปีระโยชน์ต่อการบริห้ารงาน 
ข้องสภามห้าวิิที่ยาลัี่ยแลี่ะฝ่่ายบริห้ารข้องมห้าวิิที่ยาลัี่ย 
ส่ ง ผ่ ลี่ ใ ห้้ ส า ม า ร ถ ข้ั บ เ ค ลี่่� อ น ม ห้ า วิิ ที่ ย า ลี่ั ย ม ห้ิ ด ลี่ 
ส่่วิิ สัยทัี่ศัน์ พันธกิจ แลี่ะปีณิ์ธานข้องมห้าวิิที่ยาลัี่ยได้
อย่ าง เ ป็ีนร่ปีธรรม ม่ผ่ลี่งานเ ป็ีนที่่�ปีระจักษ์ ในควิาม
เปี็น เลี่ิศัด้ านต่ าง  ๆ ที่ั� ง ในระดับชาติแลี่ะนานาชาติ  
โดยได้รับการยอมรับจากสถาบันจัดอันดับมห้าวิิที่ยาลัี่ย 
ที่่�ม่ช่�อเส่ยงให้้ เปี็นอันดับต้นข้องมห้าวิิที่ยาลี่ัยที่่�ด่ที่่�สุด 
ในปีระเที่ศัไที่ยมาอย่างต่อเน่�อง

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล



ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีย์รติคุณ นิพ.ปิิย์ะสกลิ สกลิสัตย์าทร
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มหาวิิทย์าลัิย์ ผ้�บริหารมหาวิิทย์าลัิย์
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1 

สภามหาวิิทยาลััยมหิดลัเป็็นองค์์กรสูงสุดของมหาวิิทยาลััยมหิดลัทำหน้าท่�ในการกำกับดูแลัมหาวิิทยาลััยให้ป็ฏิิบัติิหน้าท่�
อย่างสร้างสรรค์์โดยยึดหลัักธรรมาภิบาลั ถืือป็ระโยชน์ของมหาวิิทยาลััย สังค์มแลัะป็ระเทศชาติิเป็็นสำค์ัญ โดยม่อำนาจหน้าท่�ติาม 
พระราชบัญญัติิมหาวิิทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2550 

เมื�อวินัท่� 18-19 มน่าค์ม 2565 นายกสภามหาวิทิยาลัยัมหดิลั กรรมการสภาฯ ค์ณะผูู้บ้รหิารมหาวิทิยาลัยัแลัะหัวิหน้าส่วินงาน 
ได้ร่วิมสัมมนาผูู้้บริหารมหาวิิทยาลััย (Retreat) ป็ระจำป็ี 2565 หัวิข้อ “แนวิทางการขับเค์ลัื�อนมหาวิิทยาลััยมหิดลัภายใติ้บริบทท่�
เป็ลั่�ยนแป็ลังรอบด้าน”  โดยนายกสภาฯ บรรยายเรื�อง “มุมมองของสภามหาวิิทยาลััยติ่อการขับเค์ลัื�อนมหาวิิทยาลััย” ในการสัมมนา
ได้มก่ารนำเสนอผู้ลัแลัะแผู้นการดำเนินงานด้านต่ิาง ๆ  ติามยทุธศาสติร์ โดยอธิการบดแ่ลัะค์ณะผูู้้บรหิาร ผู้ลัการสัมมนาทำให้ไดป้็ระเด็น
สำค์ัญในการเพิ�มนโยบายของมหาลััยมหิดลั ดังน่� 1. มุ่งสู่เป็้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน ซึ่ึ�งเป็็นกุญแจสำค์ัญในการยกระดับมหาวิิทยาลััย
มหิดลัสู่การเป็็น “ป็ัญญาของแผู้่นดิน”อย่างแท้จริง  2. เร่งดำเนินการผู้ลัักดัน Digital Transformation เพื�อมุ่งสู่การเป็็นองค์์กรดิจิทัลั 
3. พจิารณาป็รบัโค์รงสร้างของมหาวิทิยาลัยั เพื�อให้เกดิการบูรณาการในการทำงานร่วิมกนัให้มากยิ�งขึ�น 4. มุง่เน้นการสร้างค์วิามร่วิมมอืกบั
ภาค์เอกชน ด้านการวิิจัย การร่วิมทุน แลัะการพัฒนาการศึกษา 5. ป็รับแก้ไขระเบ่ยบข้อบังค์ับของมหาวิิทยาลััยให้ม่ค์วิามค์ลั่องติัวิใน 
ทกุด้าน มค่์วิามเป็็นปั็จจบุนั เพื�อรองรบัการพัฒนาอย่างยั�งยนืในอนาค์ติ แลัะ 6. มุง่เน้นการเป็็น Innovative University โดยต่ิอยอด 
งานวิิจัยสู่การสร้างนวิัติกรรม นำค์่านิยมหลััก 7 ป็ระการของมหิดลั (Mahidol Core Values) เป็็นพื�นฐานสู่การป็ฏิิบัติิด้วิย ค์ุณธรรม 
ป็ัญญา สภาวิะผูู้้นำ กลั้าติัดสินใจ ด้วิยเก่ยรติิ ศักดิ�ศร่ เพื�อการพึ�งตินเองได้อย่างยั�งยืน

ในปี็ 2564-2565 ท่�ผู่้านมา นายกสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั กรรมการสภาฯ แลัะค์ณะผูู้้บริหารมหาวิิทยาลััย ได้ให้ค์วิาม
สำค์ญัแลัะผู้ลัักดนัเป็้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยได้จัดทำยุทธศาสติร์ Mahidol  
University Sustainability Strategy แลัะสำนักงานสภามหาวิิทยาลััยมหิดลัเป็็นส่วินงานหนึ�งท่�ช่วิยขับเค์ลัื�อนยุทธศาสติร์ 
แลัะนโยบายของมหาวิิทยาลััยจากวิิสัยทัศน์สู่การป็ฏิิบัติิ (From Vision to Action) โดยได้จัดทำโค์รงการอบรมเชิงป็ฏิิบัติิการ  
เรื�อง “การเรย่นรูเ้ป้็าหมายการพัฒนาท่�ยั�งยืน SDGs” ขึ�น ระหวิ่างวิันท่� 28-29 มิถืุนายน 2565 โดยม่ส่วินงานเข้าร่วิมการอบรมฯ  
36 ส่วินงาน 24 กองแลัะศูนย์ (ในสำนักงานอธิการบด่) รวิม 120 ค์น 

นอกจากน่� เมื�อวิันท่� 26 สิงหาค์ม 2565 สภามหาวิิทยาลััยมหิดลัร่วิมกับกองแผู้นงาน สำนักงานอธิการบด่ ได้จัดเสวินา
สภามหาวิทิยาลัยัมหิดลั “MU : The Way Forward 2022” โดยมว่ิตัิถุืป็ระสงค์์เพื�อแลักเป็ลั่�ยนเรย่นรู ้แสวิงหาแนวิทางเพื�อการบรูณาการ
ร่วิมกันระหวิ่างส่วินงาน ผู้ลัักดันมหาวิิทยาลััยมหิดลัให้เป็็นมหาวิิทยาลััยท่�ยั�งยืน รวิมถืึงแลักเป็ลั่�ยนค์วิามค์ิดเห็นร่วิมกับกรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย ผูู้้บริหารมหาวิิทยาลััย แลัะผูู้้บริหารส่วินงาน โดยการจัดเสวินาฯ ดังกลั่าวิทำให้ได้โค์รงการเด่นของแติ่ลัะส่วินงานท่�สร้าง
ค์วิามยั�งยนืให้กบัมหาวิทิยาลัยัมหิดลั ป็ระเทศชาติิ แลัะสังค์มโลัก เกิดการบูรณาการค์วิามร่วิมมือระหว่ิางส่วินงานทั�งภายในแลัะภายนอก
มหาวิิทยาลััย

ในปี็งบป็ระมาณ 2565 ท่�ป็ระชมุสภามหาวิทิยาลัยัได้รบัฟัังแนวิทางการป็ฏิริปู็อดุมศึกษา วิทิยาศาสติร์ วิจิยัแลัะนวัิติกรรมไทย  
โดยอธิการบด่ นโยบายแลัะทิศทางการบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิิทยาศาสติร์ วิิจัยแลัะนวิัติกรรม โดยป็ลััดกระทรวิงการ
อุดมศึกษา วิิทยาศาสติร์ วิิจัยแลัะนวิัติกรรม แลัะได้แลักเป็ลั่�ยนค์วิามค์ิดเห็นในป็ระเด็นค์วิามยั�งยืนของมหาวิิทยาลััยท่ามกลัางกระแส
การเป็ลั่�ยนแป็ลังของเศรษฐกจิแลัะสงัค์ม แลัะบทบาทมหาวิทิยาลัยัมหิดลักบัป็ระชาค์มอาเซ่ึ่ยนในยคุ์หลังั COVID-19 โดยกรรมการสภาฯ 
ผูู้้ทรงค์ุณวิุฒิ รวิมไป็ถืึงการนำเสนอวิิสัยทัศน์ ยุทธศาสติร์ แผู้นการดำเนินงานของหัวิหน้าส่วินงานท่�รับติำแหน่งใหม่จำนวิน 5 ส่วินงาน 
ทั�งน่� กรรมการสภาฯ ได้ม่การกำกับ ติิดติาม ให้ข้อค์ิดเห็นแลัะข้อเสนอแนะผู้ลัักดัน แลัะขับเค์ลัื�อนยุทธศาสติร์ของส่วินงานแลัะของ
มหาวิิทยาลััยมหิดลัอย่างติ่อเนื�อง เพื�อขับเค์ลัื�อนมหาวิิทยาลััยไป็สู่การพัฒนาท่�ยั�งยืนสืบไป็

บทสรุุปผู้้�บรุิหารุ
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1.1 แนะนำา มูหาวิทยาลัยมูหิดล

คำ�ำขวัญ MOTTO
อติฺติานํ อุป็มํ กเร พึงป็ฏิิบัติิติ่อผูู้้อื�น เหมือนดังป็ฏิิบัติิติ่อตินเอง

ปรัชญำ PHILOSOPHY

วิสัยทัศน์ 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

ยุทธศำสตร์ที่ 1

ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยุทธศำสตร์ที่ 3

ยุทธศำสตร์ที่ 4

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

ค์วิามสำเร็จท่�แท้จริงอยู่ท่�การนำค์วิามรู้ไป็ป็ระยุกติ์ใช้ เพื�อป็ระโยชน์สุขแก่มวิลัมนุษยชาติิ

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 and sustainable university in 2032.

มหาวิิทยาลััยมหิดลัมุ่งมั�นท่�จะเป็็นมหาวิิทยาลััยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิิทยาลััยท่�ด่ท่�สุดของโลักในป็ี พ.ศ. 2573 
แลัะการเป็็นมหาวิิทยาลััยเชิงนิเวิศ ภายในป็ี 2575

ปณิธำน DETERMINATION
ป็ัญญาของแผู้่นดิน

Wisdom of the Land

ยุทธศาสตรุ์มูหาวิทยาลัยมูหิดลรุะยะ 4 ปี

พ.ศ. 2563 -2566

วัฒนธรรมองคำ์กร CORE VALUESS
Mastery  รู้แจ้ง รู้จริง สมเหติุ สมผู้ลั

Altruism  มุ่งผู้ลัเพื�อผูู้้อื�น

Harmony กลัมกลัืนกับสรรพสิ�ง
Integrity  มั�นค์งยิ�งในค์ุณธรรม

Determination  แน่วิแน่ทำ กลั้าติัดสินใจ

Originality สร้างสรรค์์สิ�งใหม่

Leadership ใฝ่่ใจเป็็นผูู้้นำ



อ้างอิง ราชกิจจานุเบกษา ป็ระกาศสำนักนายกรัฐมนติร่ เรื�อง แติ่งติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยผูู้้ทรงค์ุณวิุฒิ ของมหาวิิทยาลััยมหิดลั 
         ป็ระกาศ ณ วิันท่� 8 ธันวิาค์ม 2563 5 

1.2 คณะกี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยมูหิดล 

ศำสตรำจำรย์คำลิินิกเกียรติคำุณ นพ.ปิยะสกลิ สกลิสัตยำทร

ดร.โชคำ บููลิกุลิ

ดร.ทวีศักดิ� กออนันตกูลิ ศ.เกยีรตคิำณุ นพ.ประเวศ วะสี ศ. ดร.ปรำณ ีทินกร

นำยมนูญ สรรคำ์คำุณำกร คำณุหญงิลิกัษณำจนัทร เลิำหพนัธุ์ รศ. ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ

ดร.สมเกียรต ิตั�งกจิวำนิชย์ 

นำงโชติกำ สวนำนนท์

นำงสำววลิัยรัตน์ ศรีอรุณ ศ. ดร.สรุศกัดิ� ลิขิสทิธิ�วัฒนกลุิ

ดร.สมศักดิ� ลิีสวัสดิ�ตระกูลิ ศ. ดร.อมร จันทรสมบููรณ์ นพ.อภิิชำติ วิชญำณรัตน์

ศ.คำลินิกิพเิศษ นพ.เสร ีตู�จนิดำ

กี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยผู้้�ทรุงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคำุณ

นายกี่สภามูหาวิทยาลัยมูหิดล

อปุนำยกสภิำมหำวทิยำลิยัมหดิลิ



หมายเหติุ : ติามป็ระกาศมหาวิิทยาลััยมหิดลั เรื�อง ผู้ลัการเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยจากผูู้้บริหารระดับค์ณบด่หรือเท่ยบเท่า  
ป็ระกาศ ณ วิันท่� 12 เมษายน 2565 แลัะ เรื�อง ผู้ลัการเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยจากค์ณาจารย์ป็ระจำ ป็ระกาศ ณ วิันท่� 19 เมษายน 25656 

กี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัย โดยตำาแหน่ง

กี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยจากี่ผู้้�บรุิหารุรุะดับคณบด่หรุือเท่ยบเท่า

กี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยจากี่คณาจารุย์ปรุะจำา

กี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยจากี่ผู้้�ปฏิบัติงานในมูหาวิทยาลัย 
ท่�มูิใช่คณาจารุย์ปรุะจำา

อ. ดร.ธิติคำม พัวพันสวัสดิ�

นำยกสมำคำมศิษย์เก่ำฯ

ผูู้�อำนวยกำร 
สถำบูันนวัตกรรมกำรเรียนรู�

คำณบูดคีำณะแพทยศำสตร์ 
โรงพยำบูำลิรำมำธิบูดี

คำณบูดี
คำณะทนัตแพทยศำสตร์

คำณบูดี
คำณะเภิสัชศำสตร์

คำณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบูำลิ คำณะวิทยำศำสตร์

คำณะสำธำรณสุขศำสตร์

คำณะวิทยำศำสตร์

คำณะแพทยศำสตร์ 
โรงพยำบูำลิรำมำธิบูดี

ศ. นพ.บูรรจง มไหสวริยะ

คำณบูดี 
คำณะเทคำนิคำกำรแพทย์

อธกิำรบูดี มหำวิทยำลิยัมหดิลิ ประธำนสภิำคำณำจำรย์

อำวเจนพงษ์
พลิตำรวจเอก นพ.จงเจตน์

อศิรำงกรู ณ อยุธยำ
ศ. ดร.ฉััตรเฉัลิิม

พิชิตพรชัย
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิิศ

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรำ

เกียรติถำวรเจริญ
ศ.คำลิินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย

รศ. ภิก.สุรกิจ นำฑีีสุวรรณ

รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุลิ จอห์น รูฟโฟโลิ
ศ.พิเศษ ดร.เดวิด

คำณะเวชศำสตร์เขตร�อน

ศ. ดร.นริศรำ จันทรำทิตย์

รศ. ดร.บูุณยฤทธิ� ปัญญำภิิญโญผู้ลิ ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง

นำยคำำรณ โชธนะโชติ



รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ� 
คำณะวิศวกรรมศำสตร์

(เริ่มวำระ 6 พฤษภิำคำม 2563 – 20 ธันวำคำม 2564)
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โครุงสรุ�างคณะกี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยมูหิดล

นำยกสภิำมหำวิทยำลิัย

อุปนำยกสภิำมหำวิทยำลิัย
วิาระการดำรงติำแหน่ง 4 ป็ี

วิาระการดำรงติำแหน่ง 4 ป็ี

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย
ผูู้้ทรงค์ุณวิุฒิ

(15 คำน)

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย
โดยติำแหน่ง

อธิกำรบูดี
ประธำนสภิำคำณำจำรย์
นำยกสมำคำมศิษย์เก่ำฯ

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย

จากผูู้้บริหารระดับ
ค์ณบด่หรือเท่ยบเท่า

( 5 คำน)

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย

จากค์ณาจารย์ป็ระจำ
( 5 คำน)

วิาระการดำรงติำแหน่ง 2 ป็ี วิาระการดำรงติำแหน่ง 2 ป็ี

กรรมการสภา
มหาวิิทยาลััย

จากผูู้้ป็ฏิิบัติิงานฯ
( 1 คำน)

วิาระการดำรงติำแหน่ง 4 ป็ี

อด่ตกี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัย (ตุลาคมู 2564-พฤษภาคมู 2565)

อด่ตกี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยจากี่ผู้้�บรุิหารุรุะดับคณบด่หรุือเท่ยบเท่า

อด่ตกี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยจากี่คณาจารุย์ปรุะจำา

ศ. ดร. นพ.ภิัทรชัย กีรติสิน 
ผูู้�อำนวยกำรสถำบูนับูรหิำรจดักำรเทคำโนโลิยแีลิะนวตักรรม

(เริม่วำระ 14 ตลุิำคำม 2563 – 20 ธนัวำคำม 2564)

รศ. ดร.ยำใจ สิทธิมงคำลิ 
คำณบูดีคำณะพยำบูำลิศำสตร์

(เริม่วำระ 6 พฤษภิำคำม 2563 – 5 พฤษภิำคำม 2565)

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ� วัฒนำภิำ 
คำณบูดีคำณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบูำลิ

(เร่ิมวำระ 6 พฤษภิำคำม 2563 – 5 พฤษภิำคำม 2565)

วิาระการดำรงติำแหน่ง 2 ป็ี
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ออกี่ข้�อบังคบัและปรุะกี่าศ

อนุมัูติ

1. ออกข้อบังค์ับแลัะป็ระกาศข้อบังค์ับ แลัะป็ระกาศมหาวิิทยาลััย (5 ฉบับ)

2. ออกข้อบังค์ับแลัะป็ระกาศข้อบังค์ับการบริหารงานบุค์ค์ลั (10 ฉบับ)

3. ออกข้อบังค์ับแลัะป็ระกาศข้อบังค์บั การเงิน พัสดุ แลัะทรัพย์สินฯ (2 ฉบับ)

พิจารุณา

รุบัรุอง

1. อนุมัติิแผู้นพัฒนาแลัะแผู้นป็ฏิิบัติิการมหาวิิทยาลััย (6 วิาระ)

2. อนุมัติิการจัดติั�ง การรวิมแลัะการยุบเลัิกส่วินงาน (4 วิาระ)

3. อนุมัติิการรับเข้าแลัะยกเลัิกสมทบของสถืานศึกษาชั�นสูงหรือสถืาบันอื�น (1 วิาระ)

4. อนุมัติิการจัดการ แลัะยกเลัิกการจัดการศึกษาร่วิมกับสถืานศึกษาชั�นสูงหรือสถืาบันอื�น

5. อนุมัติิการเป็ิดสอน แลัะป็รับป็รุง แก้ไขหลัักสูติรการศึกษา (345 หลัักสูติร)
6. อนุมัติิป็ริญญา อนุป็ริญญา (6,158 ราย)

7. อนุมัติิเป็ิดสอน ป็รับป็รุงรายวิิชา (46 รายวิิชา)

8. อนุมัติิป็ิดรายวิิชาป็ิดหลัักสูติร

9. อนุมัติิป็ระกาศน่ยบัติรแลัะป็ริญญากิติติิมศักดิ� (246 ราย)

10.อนุมัติิงบป็ระมาณรายรับแลัะรายจ่ายของมหาวิิทยาลััย (1 วิาระ)

1. พิจารณาแติ่งติั�ง ถือดถือน ศาสติราจารย์ แลัะศาสติราจารย์พิเศษ (31 ราย)

2. พิจารณาแติ่งติั�ง ถือดถือนติำแหน่งทางวิิชาการ (275 ราย)

3. พิจารณาแต่ิงติั�ง แลัะถือดถือน รองอธิการบด ่ค์ณบด ่ผูู้อ้ำนวิยการ แลัะหัวิหน้าส่วินงานฯ (11 ราย)

รับรองรายงานป็ระจำป็ีของมหาวิิทยาลััย แลัะเสนอติ่อรัฐมนติร่เพื�อรับทราบ (1 วิาระ)

อำานาจหน�าท่�สภามูหาวิทยาลัยมูหิดล
ค์ณะกรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลัออกข้อบังค์ับ ป็ระกาศ อนุมัติิ พิจารณา รับรองเรื�องติ่าง ๆ 
ติามอำนาจหน้าท่� พระราชบัญญัติิมหาวิิทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2550 (ตัิ�งแติ่ติุลัาค์ม 2564 - กันยายน 2565) สรุป็ดงัน่�



 โครุงสรุ�างบุคลากี่รุสำานักี่งานสภามูหาวิทยาลัยมูหิดล

1.3 สำานักี่งานสภามูหาวิทยาลัยมูหิดล

 บทบาทหน�าท่�ข้องสำานักี่งานสภามูหาวิทยาลัย

• การจัดป็ระชุมสภามหาวิิทยาลััย ติิดติามป็ระเมินผู้ลั 
การดําเนินงานติามนโยบาย แลัะมติิของสภามหาวิิทยาลััย

• การเย่�ยมชมส่วินงานของสภามหาวิิทยาลััย (Council Visit)
• การจัดเสวินาสภามหาวิิทยาลััย MU: The way forward 2022
• การจัดโค์รงการอบรมขับเค์ลัื�อนนโยบายมหาวิิทยาลััยสู่ 

การพัฒนาอย่างยั�งยืน (SDGs)
• การป็ระเมินผู้ลัการป็ฏิิบัติิหน้าท่�อธิการบด่
• การป็ระเมินส่วินงานของมหาวิิทยาลััย
• การสรรหานายกสภามหาวิิทยาลััย แลัะกรรมการสภา

มหาวิิทยาลััยผูู้้ทรงค์ุณวิุฒิ
• การเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยจากผูู้้บริหารระดับ

ค์ณบด่หรือเท่ยบเท่า
• การเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยจากค์ณาจารย์ป็ระจํา
• การเลืัอกตัิ�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยจากผูู้้ป็ฏิิบัติิงานใน

มหาวิิทยาลััยท่�มิใช่ค์ณาจารย์ป็ระจํา
• การป็ระชุมค์ณะกรรมการสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั

• การป็ระเมินผู้ลัการป็ฏิิบัติิงานของสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั
• การวิิเค์ราะห์ กลัั�นกรอง แลัะเสนอเรื�องเชิงนโยบายติ่อ 

สภามหาวิิทยาลััย
• การป็ระสานงานในการนํานโยบายหรือยุทธศาสติร์ของ 

สภามหาวิิทยาลััยไป็สู่การป็ฏิิบัติิ
• การจัดทํางบป็ระมาณของสํานักงานสภามหาวิิทยาลััย แลัะ

ขออนุมัติิในหลัักการค์่าใช้จ่าย
• การจัดทํารายงานป็ระจําป็ี สภามหาวิิทยาลััยมหิดลั
• การจัดทําเวิ็บไซึ่ติ์ของสํานักงานสภามหาวิิทยาลััย
• การป็ฏิิบัติิหน้าท่�อื�น ๆ ติามท่�ได้รับมอบหมาย

รักษำกำรแทนหัวหน�ำสำนักงำนสภิำมหำวิทยำลิัยมหิดลิ

หัวหน�ำสำนักบูริหำรกิจกำรสภิำมหำวิทยำลิัย

เจ้าหน้าท่�บริหารงานทั�วิไป็ นักวิิเค์ราะห์นโยบายแลัะแผู้น

รองศาสติราจารย์ นพ.ก้องเขติ เหรย่ญสุวิรรณ

นางสุนิดา เก่ยรติิวิัฒนวิิศาลั

นางสาวิดจุดาวิ ตู้ิจนิดา นายศุภโชค์ อินทจกัร์

นายสถืติิย์ กองติร่ นางสาวิอญัชลิัญาก์ โฉมสขุ นางสาวิอรวิรรณ ห่อหอมนางสาวิสทุสัศร่ สายรวิมญาติิ

นางสาวิสกุญัญา ป็ญุญกนัต์ินางสาวิเทย่นทพิย์ เศย่รเมฆันั จนัทร์ค์ำ

รองอธิการบด่ฝ่่ายบริหาร ผูู้้ช่วิยอธิการบด่ฝ่่ายบริหารสินทรัพย์

รองศาสติราจารย์ นพ.สรายทุธ สภุาพรรณชาติิ
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(ดำรงติำแหน่ง 21 ธนัวิาค์ม 2564 – 18 มถุิืนายน 2565)   
(ดำรงติำแหน่ง  1 กรกฎาค์ม 2565 – ปั็จจบุนั )

(ดำรงติำแหน่ง 11 กนัยายน 2564 – 20 ธนัวิาค์ม 2564)  
(ดำรงติำแหน่ง 19 มถิืนุายน 2565 – 30 มถิืนุายน 2565)

เทคโนโลยีีมีีความีเหมีาะสมี 
ทันสมีัยี และสร้้างสร้ร้ค์

ขัับเคล่�อนนโยีบายีมีหาวิทยีาลัยี 
อยี่างยีั�งยี่นเพื่่�อร้ับใช้้สังคมี 
(Sustainable Devlopment Goals)

บคุลากร้ดี ีเก่ง มีคีวามีสขุัในการ้ทำางาน 
Work-Life Balance



วำระที่ 3 วำระที่ 7

ประธำนแจ�งต่อที่ประชุม

วำระที่ 1

วำระที่ 2

เร่่องเสนอเพ่่อรับูรอง

• รับรองรายงานการป็ระชุมสภา

มหาวิิทยาลััย

• รับรองรายงานการป็ระชุมสภา

มหาวิิทยาลััย (วิาระลัับ)

30 เร่่อง

14 เร่่อง

วำระที่ 4

เร่่องส่บูเน่่อง

22 เร่่อง

เร่่องเสนอเชิงนโยบูำย

• รายงานจากอธิการบด่

• นโยบายแลัะทิศทางการบูรณา

การทํางานจากกระทรวิง อวิ.

• รายงานจากค์ณะกรรมการ

ติรวิจสอบการบริหารงานป็ระจํา

มหาวิิทยาลััย

• การนําเสนอของค์ณะกรรมการ

ป็ระจําสภามหาวิิทยาลััย

• วิิสัยทัศน์ ยุทธศาสติร์ แลัะแผู้น 

การดําเนินงานของหัวิหน้าส่วินงาน

28 เร่่อง

วำระที่ 5 วำระที่ 6

เร่่องเสนอเพ่่อพิจำรณำ

115 เร่่อง
• การแติ่งติั�งหัวิหน้าส่วินงาน  

ค์ณะกรรมการสรรหาแลัะ 

ค์ณะกรรมการอื�น ๆ 

• ขออนุมัติิจัดซึ่ื�อ จัดจ้าง  

งบป็ระมาณ

• ขออนุมัติิหลัักสูติร แลัะหลัักการ

เป็ิดหลัักสูติรใหม่

• ขออนุมัติิข้อบังค์ับมหาวิิทยาลััย

มหิดลั

• ค์ําวิินิจฉัยค์ณะกรรมการ

อุทธรณ์แลัะร้องทุกข์ป็ระจํา

มหาวิิทยาลััย

เร่่องเสนอเพ่่อพิจำรณำ 
ทักท�วง

423 เร่่อง
• ขออนุมัติิติําแหน่งทางวิิชาการ

• การติ่อเวิลัาป็ฏิิบัติิงานฯ

• ขออนุมัติิป็รับป็รุงหลัักสูติร

• ขออนุมัติิป็รับป็รุงแก้ไขหลัักสูติร

• ขออนุมัติิเป็ิด-ป็ิด หลัักสูติร    

รายวิิชา

• ขออนุมัติิป็ริญญาบัติร แลัะ

ป็ระกาศน่ยบัติร

หมายเหติุ : เรื�องอื�น ๆ 10 เรื�อง
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เร่่องแจ�งเพ่่อทรำบู

84 เร่่อง

 การป็ระชุมสภามหาวิิทยาลััย ม่การป็ระชุม จำนวิน 12 ค์รั�งติ่อป็ี ม่จำนวินกรรมการสภามหาวิิทยาลััยเข้าร่วิมการป็ระชุม  
เฉลั่�ยติลัอดทั�งปี็งบป็ระมาณ 2565 ค์ดิเป็็นร้อยลัะ 94.15 โดยกำหนดการป็ระชมุทกุวินัพธุท่� 3 ของทกุเดอืน ติั�งแต่ิติลุัาค์ม 2564 - กนัยายน 2565  
มจ่ำนวินระเบย่บวิาระการป็ระชุมสภามหาวิทิยาลัยั ทั�งสิ�น 726 เรื�อง ดงัแสดงในแผู้นภาพสรุป็ระเบ่ยบวิาระการป็ระชุมสภามหาวิทิยาลััย ดงัน่�

1.4 กี่ารุปรุะชุมูสภามูหาวิทยาลัยมูหิดล



หมายเหติุ : ติามป็ระกาศมหาวิิทยาลััยมหิดลั เรื�อง ผู้ลัการเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยจากผูู้้บริหารระดับค์ณบด่หรือเท่ยบเท่า  
ป็ระกาศ ณ วิันท่� 12 เมษายน 2565 แลัะ เรื�อง ผู้ลัการเลัือกติั�งกรรมการสภามหาวิิทยาลััยจากค์ณาจารย์ป็ระจำ ป็ระกาศ ณ วิันท่� 19 เมษายน 2565
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กำรเลิ่อกตั�งกรรมกำรสภิำมหำวิทยำลิัยฯ แทนตำแหน่งที่ว่ำงลิงก่อนวำระ

1.5 กี่ารุเลือกี่ตั้งกี่รุรุมูกี่ารุสภามูหาวิทยาลัยมูหิดล 

กำรเลิ่อกตั�งกรรมกำรสภิำฯ จำกผูู้�บูริหำร
ระดับูคำณบูดีหร่อเทียบูเท่ำ 1 ตำแหน่ง

รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เก่ยรติิถืาวิรเจริญ 
ค์ณบด่ค์ณะทันติแพทยศาสติร์

ติั�งแต่ิวินัท่� 12 มกราค์ม 2565 ถืงึ วัินท่� 5 พฤษภาค์ม 2565

กำรเลิอ่กตั�งกรรมกำรสภิำฯ จำกคำณำจำรย์
ประจำ 1 ตำแหน่ง

รศ. ดร.บุณยฤทธิ� ป็ัญญาภิญโญผู้ลั  
ค์ณะสาธารณสุขศาสติร์

ติั�งแต่ิวินัท่� 2 กมุภาพันธ์ 2565 ถึืง วินัท่� 5 พฤษภาค์ม 2565

กำรเลิ่อกตั�งกรรมกำรสภิำมหำวิทยำลิัยฯ คำรบูวำระกำรดำรงตำแหน่ง
วิาระการดำรงติำแหน่ง 2 ป็ี นับติั�งแติ่วิันท่� 6 พฤษภาค์ม 2565 ถืึงวิันท่� 5 พฤษภาค์ม 2567

กำรเลิอ่กตั�งกรรมกำรสภิำฯ จำกผูู้�บูรหิำรระดับูคำณบูดี 
หรอ่เทยีบูเท่ำ 5 ตำแหน่ง

1. ศ. นพ.ป็ิยะมิติร ศร่ธรา 
    ค์ณบด่ค์ณะแพทยศาสติร์โรงพยาบาลัรามาธิบด่
2. ศ. ดร.ฉัติรเฉลัิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 
    ค์ณบด่ค์ณะเทค์นิค์การแพทย์
3. รศ. ดร. นพ.ชัยเลัิศ พิชิติพรชัย 
    ผูู้้อำนวิยการสถืาบันนวิัติกรรมการเร่ยนรู้
4. ศ.ค์ลัินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เก่ยรติิถืาวิรเจริญ 
    ค์ณบด่ค์ณะทันติแพทยศาสติร์
5. รศ. ภก.สุรกิจ นาฑี่สุวิรรณ 
    ค์ณบด่ค์ณะเภสัชศาสติร์

กำรเลิ่อกตั�งกรรมกำรสภิำฯ จำกคำณำจำรย์ประจำ  
5 ตำแหน่ง

1. รศ. นพ.ไชยรัติน์ เพิ�มพิกุลั 
    ค์ณะแพทยศาสติร์ศิริราชพยาบาลั
2. ศ.พิเศษ ดร.เดวิิด จอห์น รูฟัโฟัโลั 
    ค์ณะวิิทยาศาสติร์
3. ศ. ดร.นริศรา จันทราทิติย์ 
    ค์ณะเวิชศาสติร์เขติร้อน
4. รศ. ดร.บุณยฤทธิ� ป็ัญญาภิญโญผู้ลั 
    ค์ณะสาธารณสุขศาสติร์
5. ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง 
    ค์ณะแพทยศาสติร์โรงพยาบาลัรามาธิบด่

กำรเลิอ่กตั�งกรรมกำรสภิำฯ จำกผูู้�ปฏิบิูตังิำนในมหำวทิยำลิยั 
ท่ีมิใช่คำณำจำรย์ประจำ 1 ตำแหน่ง
นายค์ำรณ โชธนะโชติิ   เจ้าหน้าท่�บริหารงานทั�วิไป็
ค์ณะวิิทยาศาสติร์

1. 2.

4. 5.

1. 2. 3.

4. 5.

3.



ข้อมูลั จากกองแผู้นงาน สำนักงานอธิการบด่
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1.6 งบปรุะมูาณรุายจ่าย มูหาวิทยาลัยมูหิดล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
https://uc.mahidol.ac.th/

1.7 พ.รุ.บ. มูหาวิทยาลัยมูหิดล พ.ศ. 2550  
 และข้�อบังคับท่�เกี่่�ยวข้�องกี่ับสภามูหาวิทยาลัยมูหิดล

เงินแผู้่นดิน

เงินรายได้ 

รวิมทั�งสิ�น

อุทยานธรรมชาติิวิิทยาสิร่รุกขชาติิ มหาวิิทยาลััยมหิดลั



อาค์ารสำนักงานอธิการบด่ มหาวิิทยาลััยมหิดลั 13 



บรรยากาศงาน Orientation Mahidol 2565 หอประชุุมมหิดลสิิทธาคาร14 
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2.2 สััภามหาวิิทยาลััยสัั่�การผลัักดันเป้้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งย่น (SDGs)    18
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2.7 รายงานผลัการดำเนินงานขัองอธิิการบด่ต�อสััภามหาวิิทยาลััย     35
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ป้ระจำป้ี พั.ศ. 2563-2564 

ส่่วนที่่� 2 
ผลการดำำาเนนิงานของส่ภามหาวิที่ยาลัย
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2.1 ส่ัมมนาส่ภามหาวิที่ยาลัยมหิดำล 

มุมมองการขับเคลื�อนมหาวิที่ยาลัยมหิดำล (Retreat)

18-19 มีีนาคมี 2565 ศาสตราจารย์์คลิินิกเกีย์รติคุณ นพ.ปิิย์ะสกลิ สกลิสัตย์าทร นาย์กสภามีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ  
กรรมีการสภาฯ ทีมีผู้้�บริหารมีหาวิิทย์าลิัย์แลิะหัวิหน�าส่วินงาน ได�ร่วิมีสัมีมีนาผู้้�บริหารมีหาวิิทย์าลิัย์ (Retreat) ปิระจำปิี 2565  
หัวิข้�อ “แนวทางการขัับเคลื่่�อนมหาวิทยาลื่ัยมหิดลื่ภายใต้้บริบทท่�เปลื่่�ยนแปลื่งรอบด้าน”  โดย์นาย์กสภาฯ บรรย์าย์เร่�อง “มุมมอง
ขัองสภามหาวิทยาลื่ัยต้่อการขัับเคลื่่�อนมหาวิทยาลื่ัย”

ในการสัมีมีนาได�มีีการนำเสนอการดำเนินงานตามียุ์ทธศาสตร์โดย์อธิการบดีแลิะคณะผู้้�บริหาร ปิระกอบด�วิย์การนำเสนอ

ผู้ลิแลิะแผู้นการดำเนินงานด�านต่าง ๆ ดังนี� 1. การดำเนินงานตามีย์ุทธศาสตร์ 2. ด�านกฎ ระเบีย์บ ข้�อบังคับแลิะกฎหมีาย์ที�เกี�ย์วิกับ 

การบริหารมีหาวิิทย์าลิัย์  3. ด�านการบริหารทรัพย์ากรบุคคลิ 4. ด�าน Endowment and Branding 5. ด�าน Digital Transformation 

6. ด�านการวิิจยั์แลิะนวัิตกรรมี 7. ด�านการศกึษาแลิะกจิการนกัศกึษา แลิะ 8. ด�านการบริการวิชิาการ ผู้ลิจากการสัมีมีนา นำไปิส้ก่ารสรุปิ

ภาพรวิมีกลิย์ุทธ์เพ่�อสนับสนุนการข้ับเคลิ่�อนมีหาวิิทย์าลิัย์ โดย์เปิ็นการรวิบรวิมีแนวิคิด ข้�อเสนอแนะแลิะมีุมีมีองข้องสภามีหาวิิทย์าลิัย์

ในปิระเดน็ตา่ง ๆ  เพ่�อให�คณะผู้้�บรหิารนำไปิปิรบัใช�กบัการข้บัเคลิ่�อนย์ทุธศาสตรม์ีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิให�บรรลิเุปิา้หมีาย์ที�กำหนดไวิ�ตอ่ไปิ

พัันธสััญญามหาวิิทยาลััยกัับสัังคม (University Social Engagement) 
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โดย์นำค่านิย์มีหลิัก 7 ปิระการข้องมีหิดลิ (Mahidol Core Values) เปิ็นพ่�นฐานส้่การปิฏิิบัติด�วิย์ คุณธรรมี ปิัญญา 

สภาวิะผู้้�นำ กลิ�าตัดสินใจ ด�วิย์เกีย์รติ ศักดิ�ศรี เพ่�อการพึ�งตนเองได�อย์่างย์ั�งย์่น

6 ประเดำ็นส่ำาคัญในการขับเคลื�อนนโยบายของมหาลัยมหิดำล  

1. มีุ่งส้่เปิ้าหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์่น ซึ่ึ�งเปิ็นกุญแจสำคัญในการย์กระดับ

มีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิส้่การเปิ็น “ปิัญญาข้องแผู้่นดิน”อย์่างแท�จริง

2. เร่งดำเนินการผู้ลิักดัน Digital Transformation เพ่�อมีุง่ส้ก่ารเป็ินองค์กรดจิทิลัิ

3. พจิารณาปิรบัโครงสร�างข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ เพ่�อให�เกิด 

การบ้รณาการในการทำงานร่วิมีกนัให�มีากย์ิ�งขึ้�น

4. มีุ่งเน�นการสร�างควิามีร่วิมีมี่อกับภาคเอกชน ด�านการวิิจัย์ การร่วิมีทุน 

แลิะการพัฒนาการศึกษา

5. ปิรับแก�ไข้ระเบีย์บข้�อบังคับข้องมีหาวิิทย์าลิัย์ให�มีีควิามีคลิ่องตัวิในทุกด�าน 

มีีควิามีเปิ็นปิัจจุบัน เพ่�อรองรับการพัฒนาอย์่างย์ั�งย์่นในอนาคต

6. มีุ่งเน�นการเปิ็น Innovative University โดย์ต่อย์อดงานวิิจัย์ส้่การสร�างนวิัตกรรมี
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2.2 ส่ภามหาวิที่ยาลัย

สู่่การผลักดำันเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งยืน

 นาย์กสภามีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ กรรมีการสภามีหาวิิทย์าลัิย์ แลิะทีมีผู้้�บริหาร ได�ให�ควิามีสำคัญแลิะมีุ่งผู้ลัิกดันเป้ิาหมีาย์การ
พัฒนาอย่์างย์ั�งย์น่ (Sustainable Development Goals) มีาอย่์างต่อเน่�อง สำนักงานสภามีหาวิิทย์าลิยั์ จงึได�จดัโครงการอบรมีเชงิปิฏิบิตักิาร 
เร่�อง “การเรีย์นร้�เปิ้าหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์่น SDGs” ซึ่ึ�งเปิ็นส่วินหนึ�งข้องการข้ับเคลิ่�อนนโย์บาย์ข้องสภามีหาวิิทย์าลิัย์แลิะผู้้�บริหาร
มีหาวิทิย์าลิยั์จากวิสิยั์ทศันส์้ก่ารปิฏิบิตั ิ(From Vision to Action) โดย์มีวีิตัถุปุิระสงคเ์พ่�อให�บคุลิากรสาย์สนบัสนนุมีคีวิามีร้�ควิามีเข้�าใจ
เกี�ย์วิกับเปิ้าหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์่น สร�างเคร่อข้่าย์กลิุ่มีเปิ้าหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์่น แลิะสามีารถุนำองค์ควิามีร้�ที�ได�รับจากการอบรมี
ไปิปิระย์กุตใ์ช�ในการทำงานให�เกดิควิามีย์ั�งย์น่ตอ่สว่ินงาน มีหาวิทิย์าลิยั์แลิะปิระเทศชาต ิทั�งนี� โครงการดงักลิา่วิมีบีคุลิากรสาย์สนบัสนนุ
ที�มีคีวิามีเกี�ย์วิข้�องกับการจัดทำเป้ิาหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์น่ (SDGs) แลิะเจ�าหน�าที�วิเิคราะห์นโย์บาย์แลิะแผู้น ข้องแต่ลิะส่วินงานเข้�าร่วิมี 
การอบรมีฯ จำนวิน 36 ส่วินงาน 24 กองแลิะศ้นย์์ (ในสำนักงานอธิการบดี) รวิมีทั�งสิ�น 120 คน

FROM VISION TO ACTION
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”

“ มหาวิิทยาลัยมหิดลมีศาสิตร์ที�หลากหลาย สิามารถ
นำาศาสิตร์ทั�งหมดมาบูรณาการ จััดเตรียมทักษะ 
องค์ควิามรู�ให�กับคนรุ�นหลัง ปลูกฝัังให�นักศึกษาได�มี
เปา้หมายการพััฒนาที�ยั�งยืนอยู�ในใจัทั�ง 17 เป้าหมาย
ของ SDGs เพั่�อทำาให�สิงัคม สิิ�งแวิดล�อม และเศรษฐกจิั 
เกดิควิามยั�งยืนต�อประเทศและโลกสืิบไป ดงัพัระราชุปณิธาน
ของสิมเด็จัพัระราชุบิดา
True Success is not in the learning, but in 
its application to the benefit of mankind.

  การปิระชุมีสมัีชชาสหปิระชาชาติ สมัีย์สามัีญ ครั�งที� 70 
เมี่�อวิันที� 25 กันย์าย์น 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหปิระชาชาติ 
ปิระเทศไทย์แลิะปิระเทศสมีาชิกสหปิระชาชาติรวิมี 193 ปิระเทศ 
ร่วิมีลิงนามีรับรองวิาระการพัฒนาที�ย์ั�งย์่น ค.ศ. 2030 (2030 
Agenda for Sustainable Development) ซึ่ึ�งเปิ็นกรอบการ
พฒันาข้องโลิกเพ่�อร่วิมีกันบรรลิกุารพัฒนาทาง สงัคมี สิ�งแวิดลิ�อมี 
แลิะเศรษฐกจิ ภาย์ในปิ ีค.ศ. 2030 โดย์กำหนดให�มีีเปิา้หมีาย์การ
พัฒนาที�ย์ั�งย์่น (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เปิ็นแนวิทางให�แต่ลิะปิระเทศดำเนินการร่วิมีกัน 
 เปิ้าหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์่น (SDGs) 17 เปิ้าหมีาย์
สามีารถุจัดกลิุ่มี SDGs ตามีปิัจจัย์ที�เช่�อมีโย์งกันใน 5 มีิติ (5P) 
ได�แก่ (1) การพััฒนาคน (People) ให�ควิามีสำคัญกับการข้จัด

ปิัญหาควิามีย์ากจนแลิะควิามีหิวิโหย์ แลิะลิดควิามีเหลิ่�อมีลิ�ำใน
สังคมี (2) สิ�งแวดลื่้อม (Planet) ให�ควิามีสำคัญกับการปิกปิ้อง
แลิะรักษาทรัพย์ากรธรรมีชาติแลิะสภาพภ้มีิอากาศเพ่�อพลิเมี่อง
โลิกรุ่นต่อไปิ (3) เศรษฐกิจแลื่ะความมั�งคั�ง (Prosperity)  
ส่งเสริมีให�ปิระชาชนมีีควิามีเปิ็นอย์้่ที�ดีแลิะสอดคลิ�องกับ
ธรรมีชาติ (4) สันต้ิภาพัแลื่ะความยุต้ิธรรม (Peace) ย์ึดหลิัก
การอย์้่ร่วิมีกันอย์่างสันติ มีีสังคมีที�สงบสุข้ แลิะไมี่แบ่งแย์ก แลิะ 
(5) ความเป็นหุน้สว่นการพัฒันา (Partnership) ควิามีรว่ิมีมีอ่
ข้องทุกภาคส่วินในการข้ับเคลิ่�อนวิาระการพัฒนาที�ย์ั�งย์่น
 มีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิมีีควิามีมีุ่งมีั�นในการบ้รณาการ 
เป้ิาหมีาย์การพัฒนาอย่์างย์ั�งย์่นเข้�ากับพันธกิจข้องมีหาวิิทย์าลัิย์ 
ดงัจะเห็นได�ใน Mahidol University Sustainability Strategy

เป้าหมายการพััฒนาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals : SDGs)



ศาสตราจารย์์ นพ.บรรจง มีไหสวิริย์ะ
อธิการบดี

มหิดลื่เป็นแหล่ื่งเร่ยนร้้ เพั่�อสร้าง
บุคลื่ากรท่�ม่ความสำคัญต่้อการพััฒนา
ประเทศ แลื่ะสังคมโลื่ก  นอกจาก 
ควิามีเข้�าใจถุงึวิธิกีารพัฒนาที�เกี�ย์วิข้�องแลิ�วิ 
ควิามีสำคัญย์ิ�งกว่ิา ค่อ ควิามีเข้�าใจถุึง  
การพัฒนาอย์่างไรจึงจะเกิดควิามีย์ั�งย์่น

หัวิข้�อ : Roles of Higher Education 
for SDGs

รองศาสตราจารย์์ ดร. ภญ.จุฑามีณี สุทธิสีสังข้์
รองอธิการบดี

มหาวิทยาลื่ัยมหิดลื่ม่เป้าหมายท่�
จะเป็นสถาบันการศึกษาท่�เป็นผู้้้นำด้าน
การพััฒนาอย่างยั�งย่น ด�วิย์การกำหนด
ย์ุทธศาสตร์การวิิจัย์แบบบ้รณาการข้�ามี
ศาสตร์ เพ่�อแก�ปัิญหาที�ซึ่บัซึ่�อน ตอบโจทย์์
ควิามีต�องการข้องปิระเทศ ส่งเสริมให้
บุคลื่ากรแลื่ะนักศึกษาขัองมหาวิทยาลัื่ย
เข้ัาใจหลื่กัการการพัฒันาอย่างยั�งยน่ผู่้าน
กระบวนการเร่ยนร้้จากประสบการณ์์จริง 
เพั่�อสร้างสงัคมท่�ด่สำหรบัทกุคน

หัวิข้�อ : SDGs : นโย์บาย์แลิะแผู้น
ย์ุทธศาสตร์ มีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ

รองศาสตราจารย์์ ดร.กิติกร จามีรดุสิต  
รองอธิการบดีฝ่่าย์สิ�งแวิดลิ�อมีแลิะ 
การพัฒนาอย์่างย์ั�งย์่น

มหาวิทยาลื่ัยมหิดลื่ มีุ่งมีั�นในการ
เปิ็นผู้้�นำในการข้ับเคลิ่�อน มหาวิทยาลัื่ย
เชิิงนิ เวศ แลิะการพัฒนาอย์่างย์ั� งย์่น 
ตอบโจทย์์ 17 เปิ้าหมีาย์ เพั่�อการพััฒนา
ท่�ยั�งย่น (17 SGDs) ให�บรรลิุภาย์ในปิี 
พ.ศ. 2575

หัวิข้�อ : จากมีหาวิิทย์าลัิย์สีเข้ีย์วิ (Green 
University) ส้่มีหาวิิทย์าลัิย์ย์ั�งย์่น  
(Sustainable University)

“

”

“

”

“

”

Vision
“MU strives to be a leader on sustainability”

Mission
“Mahidol University commits to the Sustainable 
Development Goals through our research  
and innovation, education and community  
engagement for sustainable future”

Objectives
1. MU will educate and shape our  

staff and students with sustainability  
mindsets to transform into change 
agents for sustainable society.

2. MU will address local and global  
challenges, tackle complex sustainability  
issues and promote sustainability actions  
in all research activities.

3. MU will embed continuous improvement  
of a sustainability operations.

4. MU will embrace a culture of well-being and 
 sustainability throughout the campuses and  

promote inclusive society.

Mahidol University Sustainability StrategyMahidol University Sustainability Strategy
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รองศาสตราจารย์์ ดร.ณัฐวิุฒิ พิมีพา
ผู้้�ช่วิย์คณบดีฝ่่าย์ควิามีย์ั�งย์่น วิิทย์าลิัย์การจัดการ

การพัฒนาอย์่างย์ั�งย์่น ค่อ ทักษะ
สากลิในการใช�ชีวิิต แลิะอย์้่ร่วิมีกันเพ่�อ
คุณภาพชีวิิตข้องพวิกเราแลิะคนรุ่นต่อไปิ 
มหิดลื่ ค่อ หนึ�งในเสาหลื่ักท่�จะชิ่วยสร้าง 
แลื่ะพััฒนาทักษะน่�ให้กับคนรุ่นน่�เพ่ั�อ
อนาคต้ขัองโลื่ก

ศาสตราจารย์์เกีย์รติคุณ นพ.ไกรสิทธิ� ตันติศิรินทร์ 
สมีาชกิวิฒุสิภาแลิะอดตีนาย์กสภามีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ

คุณหญิงลิักษณาจันทร เลิาหพันธุ์  
กรรมีการสภามีหาวิิทย์าลิัย์ผู้้�ทรงคุณวิุฒิ

ผู้้�ช่วิย์ศาสตราจารย์์ชลิ บุนนาค  
ผู้้�อำนวิย์การศ้นย์์วิจัิย์แลิะสนับสนุนเป้ิาหมีาย์การพัฒนา
ที�ย์ั�งย์่น (SDG Move) มีหาวิิทย์าลิัย์ธรรมีศาสตร์

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุข้สรรค์ กันตะบุตร  
รองคณบดีงานวิิจัย์ แลิะผู้อ.ศ้นย์์วิิจัย์ภาวิะผู้้�นำ 
อย์่างย์ั�งย์่น วิิทย์าลิัย์การจัดการ

เป้าหมายแต่้ลื่ะข้ัอขัอง SDG เป็น
เร่�องใกล้ื่ต้ัวแลื่ะเก่�ยวกับตั้วขัองเรา ไม่ีว่ิา
คณุจะเป็ินใคร ทำงานอย์้ใ่นตำแหน่งหน�าที�ใด 
คุณก็สามีารถุใช�ทักษะปิระสบการณ์ แลิะ
ศกัย์ภาพข้องคุณเข้�ามีามีส่ีวินร่วิมีในการทำให�
เปิา้หมีาย์บรรลิผุู้ลิ เพัราะมันค่อหนา้ท่�ขัอง
พัวกเราทุกคน

SDG Impact Ranking เปิน็เพีย์งจุด
เริ�มีที�จะทำให�มีหาวิิทย์าลิัย์เข้�าใจสถุานะ
ข้องการสร� างผู้ลิกระทบที� สนับสนุน 
เปิ้าหมีาย์ SDGs ข้องมีหาวิิทย์าลิัย์เท่านั�น 
เราต้้องก้าวไปส้่การสร้างผู้ลื่กระทบท่�แท้
จริงทั�งในแลื่ะนอกมหาวิทยาลื่ัยเพั่�อให้
เกิดความยั�งย่นท่�แท้จริงให้ได้ มีิใช่เพ่�อ
ใครแต่เพ่�อพวิกเราทุกคนแลิะลิ้กหลิาน
ข้องพวิกเรา

หวัใจขัองการพัฒันาอยา่งยั�งยน่ คอ่ 
ควิามีสามีารถุในการบริหารจัดการควิามี
ต�องการข้องผู้้�มีีส่วินได�ส่วินเสีย์ที�หลิาก
หลิาย์รวิมีถุึงปิระชากรในอนาคต ให�มีี 
Sustainable well-being คอ่ พึั�งต้นเองได้ 
ม่ภม้คิุม้กันในตั้วเอง แลื่ะสามารถยน่หยัด 
อย้่ได้อย่างม่ประสิทธิภาพัท่ามกลื่าง 
สิ�งแวดลื่้อมท่�เปลื่่�ยนแปลื่งอย่างรวดเร็ว 
โดยใชิ้สต้ิปัญญาแลื่ะคุณ์ธรรม ในการ
กำกับการกระทำขัองต้น

หวัิข้�อ : Mahidol University’s theory of 
Corporate Sustainability: Policy implications 
for MU sustainable development

หัวิข้�อ : เปิ้าหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์่นกับ 
การราย์งานผู้ลิกระทบข้องมีหาวิิทย์าลิัย์
ตามีกรอบ Times Higher Education

หัวิข้�อ : งานวิิจัย์จะช่วิย์ให�มีนุษย์์แลิะ
ธรรมีชาติดำรงอย์้่อย์่างสมีดุลิได�หร่อไมี่

หัวิข้�อ : Mahidol University &  
Sustainable Development Goals

“

”

“

”

“

”

“

”

เป้ิาหมีาย์ในการพัฒนาที�ย์ั�งย์่น ก็ค่อ 
การทำให้เศรษฐกจิด่ สงัคมด่ สิ�งแวดล้ื่อมด่ 
การเมอ่งด ่แลื่ะมวั่ฒนธรรมท่�ยั�งยน่ ท่�สำคญั
ต้้องม่การเชิ่�อมสัมพัันธ์กับสังคม (Social 
Engagement) ด�วิย์ ถุ�าทำได�ทั�งหมีดเรากจ็ะ
กลิาย์เป็ิน World Class University

“

”

เพ่�อให�บุคลิากรมีีควิามีร้�ควิามีเข้�าใจ
เกี�ย์วิกับเป้ิาหมีาย์การพัฒนาที�ย์ั�งย์่น  
(Sustainable Development 
Goals, SDGs)

เพ่�อสร�างเคร่อข้่าย์กลิุ่มีเปิ้าหมีาย์การ
พัฒนาที�ย์ั�งย์่น

เพ่�อให�บุคลิากรสามีารถุนำองคค์วิามีร้�
ที�ได�รับจากการอบรมีไปิปิระยุ์กตใ์ช�ใน
การทำงานให�เกดิควิามีย์ั�งย์น่ต่อส่วินงาน 
มีหาวิิทย์าลิัย์แลิะปิระเทศชาติ

1

2

3

Knowledge

Network

Apply

ผู้้�ดำเนินราย์การ

โครงการอบรมเชิิงปฏิิบัติิการเร่�อง โครงการอบรมเชิิงปฏิิบัติิการเร่�อง 
“การเรียนร้�เป้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งยืน SDGs”“การเรียนร้�เป้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งยืน SDGs”
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- โครงการส่งเสริมีสมีุนไพรไทย์ส้่ตลิาดโลิก 
พัฒนามีาตรฐานการผู้ลิิตแลิะส่งเสริมี
มีาตรฐานการทำ clinical trials

- โครงการการท่องเที�ย์วิเชิงอนุรักษ์แลิะ 
ส่งเสริมีสุข้ภาพ

คณ์ะแพัทยศาสต้ร์ศิริราชิพัยาบาลื่ (SI)

- ศ้นย์์ Mind Center ผู้ลิักดันการสร�าง
นวิตักรรมีแลิะอปุิกรณ์ทางการแพทย์์แบบ
องค์รวิมี

- โครงการ Rama Frontier ให�บริการทางการ
แพทย์์แลิะการด้แลิสุข้ภาพ (wellness) 
ให�กบัองค์กรเอกชน

คณ์ะแพัทยศาสต้ร์โรงพัยาบาลื่รามาธิบด ่(RA)

- โครงการด�านการศกึษาทำ full online course 
หลิกัสต้ร Biomedical and Health Informatics 
(BHI) ทั�งในระดับ Diploma & M.Sc.

- โครงการพัฒนาหน่วิย์งานสนับสนนุการวิจิยั์ 
TropMed DC (TropMed Diagnostic 
Development Center) มีโีครงสร�างย่์อย์ 
Diagnostic Development Unit, Diagnostic  
Reference Laboratory, Innovation 
Driving Unit

คณ์ะเวชิศาสต้ร์เขัต้ร้อน (MT)

- โครงการบร้ณาการระบบนิเวิศเพ่�อสง่เสริมี 
การวิิจัย์แลิะพัฒนานวัิตกรรมีเคร่�อง
มี่อแพทย์์แลิะอุปิกรณ์การแพทย์์แบบ
ครบวิงจร เพ่�อการใช�ปิระโย์ชน์แลิะการ
จำหน่าย์เชิงพาณิชย์์ภาย์ใต�โครงการพลิิก
โฉมีมีหาวิทิย์าลิยั์ (Reinventing University- 
Medical devices)

คณ์ะเทคนิคการแพัทย์ (TM)

- โครงการคลิินิกการพย์าบาลิแลิะการ
ผู้ดงุครรภ์ เป็ินหน่วิย์บริการร่วิมีให�บริการ
ในระบบหลิักปิระกันสุข้ภาพแห่งชาติเพ่�อ
ให�บริการปิระชาชนในเข้ตเมี่อง แลิะเป็ิน
แหลิ่งบ้รณาการการเรีย์นการสอน วิิจัย์ 
แลิะบริการวิิชาการองค์ควิามีร้�ที�เข้�าถุึง
สุข้ภาพข้องปิระชาชน ให�บริการติดตามี
ดแ้ลิผู้้�ป่ิวิย์โรคเร่�อรงัตอ่เน่�องที�บ�าน อนามัีย์
โรงเรีย์น คลิินิกสุข้ใจ รักษ์ส้งวิัย์ สุข้ภาพ
สตรี ด้แลิแผู้ลิทุกชนิด สุข้ภาพเด็กดี

คณ์ะพัยาบาลื่ศาสต้ร์ (NS)

- โครงการส่งเสริมีสุข้ภาพช่องปิากแบบ
องค์รวิมี สนองนโย์บาย์รัฐบาลิแลิะเน�น
การสร�างนวิัตกรรมีเชิงพาณิชย์์

คณ์ะทันต้แพัทยศาสต้ร์ (DT)

- โครงการสร�าง facility เพ่�อรองรับการ
ทดสอบในสตัว์ิข้นาดใหญ่ เช่น สกุร แพะ 
แกะ เพ่�อรองรบัการทดสอบแลิะวิจัิย์ต่าง ๆ

- โครงการพัฒนาศักย์ภาพเพ่�อการวิินิจฉัย์
แลิะรักษาโรคสัตว์ิที�มีีควิามีสลัิบซัึ่บซึ่�อน
แลิะโรคเฉพาะระบบเพ่�อเป็ินโรงพย์าบาลิ
สัตวิ์ชั�นนำข้องภ้มีิภาคอาเซึ่ีย์น

คณ์ะสัต้วแพัทยศาสต้ร์ (VS)

- การพัฒนา flexible education ที�ให�ควิามี
สำคัญกับการเรีย์นร้�เร่�อง i-design 21st  
century skills แลิะการเรีย์นร้�จริงข้อง
นักศึกษา (Experiential Learning and 
Service Learning Projects)

- การพัฒนา Student-centered innovation 
ผู่้านCollabolation Biodesign ข้อง 
คณะแพทย์ศาสตร์ศริริาชพย์าบาลิ

วิทยาลื่ัยนานาชิาต้ิ (MUIC)

- การผู้ลิติบณัฑติ MVP (Modern Versatile 
Professional)

- CMMU พร�อมีจะเป็ินแพลิตฟอร์มีเป็ิน
ตวัิกลิางในการปิระสานงานให�ทุกคนทั�งใน
แลิะนอกมีหดิลิ เพ่�อร่วิมีกนัทำปิระโย์ชน์แก่
ผู้้�อ่�นเป็ินปัิญญาข้องแผู่้นดนิโลิก

วิทยาลื่ัยการจัดการ(CMMU)

- การผู้ลิกัดนั TPO ส้ ่global stage
- การผู้ลิกัดนัการวิจิยั์ด�าน artistic research 
(เป็ินเร่�องใหม่ีสำหรับการทำวิจัิย์ข้อง MS) 
ในระดบันานาชาติ

- เปิิดหลัิกสต้ร Music Therapy ในระดบั
ปิริญญาตรีแลิะตั�งศ้นย์์ดนตรีบำบัดเพ่�อ 
เช่�อมีโย์งกับพนัธกจิหลัิกข้องมีหาวิิทย์าลิยั์

วิทยาลื่ัยดุริยางคศิลื่ป์ (MS)

- ชุดโครงการระบบนิเวิศพหุวิัฒนธรรมี-พหุ
ภาษาเพ่�อการลิดควิามีเหลิ่�อมีลิ�ำ ย์กระดบั 
inclusivity แลิะสร�างสังคมีอย์้่ดีมีีสุข้ด�วิย์ 
socio-economic empowerment ควิามี
เท่าเทีย์มีทางดิจิทัลิ แลิะผู้ลัิกดันนโย์บาย์
สาธารณะในกลิุ่มีคนเปิราะบาง ผู้้�ส้งวิัย์ 
แรงงานข้�ามีชาต ิผู้้�ลิี�ภยั์ แรงงานดแ้ลิ

- ข้ับเคล่ิ�อน “ภาคีเคร่อข่้าย์สังคมีศาสตร์
มีนุษย์ศาสตร์แลิะศิลิปิะมีหาวิิทย์าลัิย์
มีหิดลิ” ย์กระดับระบบนิเวิศการทำงาน
ด�านสังคมีศาสตร์การทำงานข้�ามีศาสตร์
ข้องมีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ

สถาบนัวจิยัภาษาแลื่ะวฒันาธรรมเอเชิย่ (LC)

- โครงการศึกษาแลิะวิิจัย์เชิงพ่�นที�ผู่้าน
การออกแบบหลิักส้ตรที�เน�น flexible 
education แลิะส่งเสริมีควิามีร่วิมีมี่อเชิง
พ่�นที� (area-based) เพ่�อแก�ไข้ปิญัหาสังคมี
แลิะผู้ลัิกดันนโย์บาย์สาธารณะ (policy 
advocacy)

คณ์ะสงัคมศาสต้ร์แลื่ะมนษุยศาสต้ร์ (SH)

- โครงการให�บรกิารด�านภาษาผู่้านระบบการเรยี์น 
online (MUx) แลิะสอนภาษาองักฤษเพ่�อ
วิตัถุุปิระสงค์เฉพาะ (Professional English)

- การพัฒนาหลัิกสต้รร่วิมี (DDP) แลิะการแปิลิ
ส้ภ่าษาต่าง ๆ  เพ่�อเพิ�มีโอกาสในการเผู้ย์แพร่
ผู้ลิงานข้องมีหาวิิทย์าลิัย์

คณ์ะศิลื่ปศาสต้ร์ (LA)

- โครงการสร�าง Human Rights and Peace 
Education Hub ผู้่านการเรีย์นการสอน 
การอบรมีแลิะการสร�างวิัฒนธรรมีสิทธิ
มีนุษย์ชนแลิะสันติศึกษา

โครงการจัดต้ั�งสถาบันสิทธิมนุษยชินแลื่ะ
สันต้ิศึกษา (OPHP)

- โครงการพัฒนาหลิักส้ตรออนไลิน์แลิะ 
จัดบริการวิิชาการร่วิมีกับเคร่อข่้าย์ต่าง ๆ  
ทั�งระดบัชาตแิลิะนานาชาติ

วิทยาลื่ัยศาสนศึกษา (CR)

Social Sciences & Humanities

Health Sciences
โ ค ร งก าร เพื่ ่� อ ผลัั กดัั นมหาวิ ิ ทย าลัั ย แ ห ่ ง ควิ ามยั� ง ยื น

2.3 เส่วนาส่ภามหาวิที่ยาลัยมหิดำล MU : The Way Forward 2022
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- โครงการพัฒนา Drug Discovery & 
Development Platform เพ่�อส่งเสริมี
ควิามีสามีารถุในการพัฒนาย์า สมุีนไพร
แลิะผู้ลิิตภัณฑ์สุข้ภาพข้องปิระเทศ

คณ์ะเภสัชิศาสต้ร์ (PY)
- โครงการกาย์ภาพบำบดั กจิกรรมีบำบัดทางไกลิ 
(HealthcaRe Tele-delivery Service: 
HeaRTS) แลิะสร�างบรษิทัเกดิใหม่ี (Startup) 
เพ่�อให�บริการสุข้ภาพ เพิ�มีการเข้�าถุึงการ
รับบริการในปิระเทศแถุบเอเชีย์แลิะสร�าง 
ควิามีย์ั�งย์่นให�คณะแลิะมีหาวิิทย์าลิัย์

- โครงการสร�างเทอร์โมีพลิาสตกิอปุิกรณ์ดามี
จากย์างพารา

- โครงการการศึกษาย์่ดหย์ุ่นเพ่�อเพิ�มีควิามี
เท่าเทีย์มีข้องการเข้�าถุึงทางการศึกษา 
ที�มีีคุณภาพข้องนักกาย์ภาพบำบัดทั�งใน
ปิระเทศแลิะแถุบอาเซึ่ีย์น ผู้่าน MAP-C 
แลิะ Micro-credit

คณ์ะกายภาพับำบัด(PT)

- โครงการ Wellness Data Integration เกบ็
รวิบรวิมีข้�อมี้ลิในการเสริมีสร�างคุณภาพ
ชีวิิตร่วิมีกับภาคเอกชน แลิะการสร�าง 
Metaverse ด�านอาชีวิอนามีัย์

คณ์ะสาธารณ์สุขัศาสต้ร์ (PH)

- โครงการพัฒนาการวิิจัย์ผู้ลิิตวัิคซีึ่นต�นน�ำ 
การพัฒนาย์าเกี�ย์วิกับระบบปิระสาทแลิะ 
ผู้ลิติภัณฑ์การแพทย์์ข้ั�นสง้ ATMP (Advanced 
Therapy Medicinal Products)

สถาบันชิ่ววิทยาศาสต้ร์โมเลื่กุลื่ (MB)

- โครงการตลิาดเรยี์นร้�เพ่�อการพฒันาเดก็แลิะ
ครอบครัวิสองแสนคน โครงการเฝ้่าระวิัง 
ผู้ลิกระทบนโย์บาย์รัฐแลิะการลิงทุนที�นำ 
ส้่วิิกฤตเด็กแลิะครอบครัวิ

สถาบันแห่งชิาต้ิเพั่�อการพััฒนาเด็กแลื่ะ
ครอบครัว (CF)

- โครงการส่งเสรมิีภาระกจิสขุ้ภาพโลิกมีหิดลิ 
(MU Global Health) เพ่�อพัฒนาเคร่อ
ข่้าย์ด�าน social health protection แลิะ 
universal healthcare coverage

สถาบันพััฒนาสุขัภาพัอาเซี่ยน (AD)

- โครงการผู้ลิกัดนันโย์บาย์ด�านการกฬีากบั
หน่วิย์งานรัฐแลิะการจัดตั�งองค์กรวิิชาชีพ
ด�านการกีฬา

- ให�สภามีหาวิิทย์าลิัย์ช่วิย์ผู้ลัิกดันการปิรับ
แผู้นแม่ีบทในเส�นทางการเดนิรถุ ให�สามีารถุ
มีเีส�นทางเดนิรถุที�สญัจรไปิ-มีา ย์งัสนามีกีฬา
ได�อย่์างสะดวิกข้ึ�น พร�อมีกับการปิรับปิรุง
สนามีกีฬาให�มีคีวิามีเหมีาะสมีกับการใช�งาน 

วิทยาลื่ัยวิทยาศาสต้ร์แลื่ะเทคโนโลื่ย่การ
ก่ฬา (SS)

- โครงการเพิ�มีศกัย์ภาพการตรวิจสารกระตุ�น 
แลิะการตรวิจวิเิคราะห์

สถาบันวิทยาศาสต้ร์การวิเคราะห์แลื่ะ
ต้รวจสารในการก่ฬา (DC)

- โครงการ Global Connectivity ผู่้าน 
Migration Center เพ่�อสนบัสนนุการ 
ผู้ลิกัดนันโย์บาย์สาธารณะ (policy advocacy) 
แลิะ social lab ด�านการย์�าย์ถุิ�นข้องปิระเทศ

สถาบันวิจัยประชิากรแลื่ะสังคม (PR)

- โครงการส่งเสรมิี disability awareness 
program ในมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ แลิะ
ส่งเสริมีการจ�างงานผู้้�พิการ แลิะการรับ
นกัศึกษาพกิารในมีหาวิทิย์าลิยั์มีหิดลิ

วิทยาลื่ัยราชิสุดา (RS)

- ข้ับเคลิ่�อนนโย์บาย์มีหาวิิทย์าลิัย์แห่งสติ 
- ข้ับเคลิ่�อนการนำจิตตปิัญญาไปิใช�กับการ
ทำงานเพ่�อแก�ปัิญหาควิามีเหล่ิ�อมีลิ�ำทาง
สังคมี

ศ้นย์จิต้ปัญญาศึกษา (OPCE)

- โครงการ Global Connectivity เพ่�อ
พัฒนาส้่การเปิ็นศ้นย์์ตรวิจวิิเคราะห์ สาร
อาหาร สารออกฤทธิ�ทางชีวิภาพ แลิะ 
bio-marker ทางสขุ้ภาพ ซึึ่�งเปิน็ที�ย์อมีรบั
ระดับสากลิ แลิะการสร�างโรงงานต�นแบบ
มีาตรฐาน GMP สำหรับอาหารทางการ
แพทย์แ์ลิะ functional food เพ่�อผู้ลิกัดนั
ผู้ลิงานวิิจัย์ส่้การค�าแลิะการใช�ปิระโย์ชน์
ทางสังคมี

สถาบันโภชินาการ (NU)
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- การพฒันา future learning แลิะ partnership 
platform

คณ์ะวิทยาศาสต้ร์ (SC)

- การพฒันาเครอ่ข่้าย์ทางวิศิวิกรรมีแลิะควิามี
ร่วิมีมีอ่สหสาข้า เน�นการพัฒนานวิตักรรมีทาง
วิศิวิกรรมีทางด�านการแพทย์์แลิะสาธารณสุข้
ตามีควิามีเข้�มีแข้ง็ข้องมีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิเพ่�อ
การนำไปิส้ก่ารแข่้งข้นัระดบัโลิก

คณ์ะวิศวกรรมศาสต้ร์ (EG)

- โครงการศน้ย์์รวิมีเทคโนโลิย์ดีจิทิลัิอจัฉรยิ์ะ
เพ่�อสร�างเศรษฐกิจการเรีย์นร้� นวิัตกรรมี 
บ้รณาการ ปิัญญาปิระดิษฐ์เพ่�อการแพทย์์ 
(Intelligent Digital Hub in Medicine: IDHM)

คณ์ะเทคโนโลื่ย่สารสนเทศแลื่ะการส่�อสาร 
(ICT)

- โครงการพัฒนาเทคโนโลิยี์อวิกาศแลิะ
ภ้มีิสารสนเทศที�เน�นระบบการจัดการสิ�ง
แวิดลิ�อมีที�ย์ั�งย์่น แลิะสามีารถุ่าย์โอนองค์
ควิามีร้�ให�กับสังคมีแลิะชุมีชน

- โครงการติดตามีแลิะเฝ่้าระวิังคุณภาพ
อากาศ โดย์การติดตั�งสถุานีตรวิจวัิดถุาวิร
ที�เปิน็มีาตรฐานข้องปิระเทศแลิะสากลิ ณ 
มีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ ศาลิาย์า

คณ์ะสิ�งแวดล้ื่อมแลื่ะทรพััยากรศาสต้ร์ (EN)
- การพฒันา Digital Innovative Learning 
Complex แลิะ การพฒันาบคุลิากรทางการ
เรีย์นการสอนแลิะการวิิจัย์เพ่�อนำไปิส้่ 
การสร�างหลัิกส้ตร Flexible Education 
แลิะเพิ�มีผู้ลิงานการตีพิมีพ์เพ่�อให�สถุาบันฯ 
ได�รบัการจัดอนัดบั Top Ten ข้องเอเชยี์

สถาบันนวัต้กรรมการเร่ยนร้้ (IL)

- โครงการ Eco-Smart Campus เน�นการ
ทำงานร่วิมีกับชุมีชนเพ่�อแก�ปัิญหา (area- 
based engagement) ผู่้านการถุ่าย์โอน
เทคโนโลิย์แีลิะการสร�างหลิกัสต้รที�ตรงกบั
ควิามีต�องการข้องพ่�นที� เช่น การจัดการ
อาหาร แลิะ earth science

- โครงการ Social Enterprise Sandbox 
เพ่�อพัฒนาชุมีชนแลิะส่งเสริมีควิามีย์ั�งย์่น
วิิสาหกิจชุมีชน

วิทยาเขัต้กาญจนบุร่ (KA)

- โครงการศ้นย์์ด้แลิผู้้�ส้งอายุ์แลิะการแพทย์์
ผู้สมีผู้สาน (แผู้นจนี แผู้นไทย์ แผู้นปัิจจบัุน) 
ผู่้านศ้นย์์การแพทย์์มีหดิลิบำรงุรกัษ์จงัหวิดั
นครสวิรรค์

- โครงการ MUNA Farm ส่งเสรมิีควิามีเข้�มีแข้ง็
ทางการเกษตรแลิะควิามีมีั�นคงทางอาหารใน
พ่�นที�เพ่�อเพิ�มีผู้ลิผู้ลิติทางการเกษตรมีล้ิค่าสง้

- โครงการศ้นย์์วิิจัย์เพ่�อพัฒนาอุตสาหกรรมี
เกษตรแปิรร้ปิแลิะอุตสาหกรรมีฐานชีวิภาพ 
รว่ิมีกบัจงัหวิดันครสวิรรค ์(bio-hub) เพ่�อ
แก�ไข้ปิัญหาเชิงพ่�นที�แลิะผู้ลิิตงานวิิจัย์

โครงการจัดต้ั�งวทิยาเขัต้นครสวรรค์ (OPNA)

- โครงการ U2T พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แลิะพัฒนาผู้ลิิตภัณฑ์ในพ่�นที�แบบองค์รวิมี 
(สนับสนุนโดย์กระทรวิง อวิ.)

- สมีุนไพร - ท่องเที�ย์วิเชิงอนุรักษ์

โครงการจดัต้ั�งวทิยาเขัต้อำนาจเจรญิ(OPAM)

- โครงการ Health and Wellness Destination  
สำหรับทกุสรรพสิ�ง พฒันาพ่�นที�เป็ิน Innovative 
Ecosystem เพ่�อการเรยี์นร้�การพฒันาอย์า่ง 
ย์ั�งย์่น ที�สร�างสมีดุลิเชิงสิ�งแวิดลิ�อมี สังคมี 
แลิะเศรษฐกจิ ผู่้านการปิระย์กุต์ใช�ควิามีร้�จาก 
งานวิิจัย์หลิาย์ศาสตร์ แลิะถุ่าย์ทอดควิามีร้� 
ส้ส่งัคมี ผู่้านบรกิารวิชิาการแลิะการศึกษา

โครงการจัดต้ั�งสถาบันอุทยานธรรมชิาต้ิ
วิทยาสิร่รุกขัชิาต้ิ (SR)

- สนับสนนุส่วินงานด�านการวิจิยั์แลิะพัฒนา
นวัิตกรรมีวิทิย์าศาสตร์การแพทย์์ โดย์การ
บรกิารสตัว์ิทดลิองแลิะการบริการทดสอบ 
ย์า วิคัซึ่นี แลิะเคร่�องมีอ่แพทย์์

ศน้ย์สตั้วทดลื่องแห่งชิาต้ ิ(AC)

- โครงการ Smart Digital Library ปิรับปิรุง
โครงสร�างพ่�นฐานข้องห�องสมีดุแลิะปิรบัปิรงุ
การบรกิารด�านการจดัการห�องสมีดุ

หอสมดุแลื่ะคลื่งัความร้ม้หาวทิยาลื่ยัมหิดลื่ (LI)

- ผู้ลิักดันแลิะส่งเสริมีส่วินงานผู่้าน LIFT 
Strategy ผู่้าน 1) การเช่�อมีโย์งองค์ควิามีร้�
ด�านเทคโนโลิยี์ต่างๆแลิะการเข้�าถึุง deep 
technology 2) การผู้ลิักดันองค์ควิามีร้�
ออกเป็ินผู้ลิิตภัณฑ์แลิะการพัฒนาศักย์ภาพ
ข้องผู้้�พัฒนาผู้ลิิตภัณฑ์ (developers) 
หน่วิย์บ่มีเพาะ (incubator units) แลิะ 
spin-off companies ในส่วินงานต่าง ๆ 
3) การพฒันา social enterprises แลิะการ
ส่งเสริมีการพฒันานวิตักรรมีข้�ามีศาสตร์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลื่ย่แลื่ะ
นวัต้กรรม (INT)

- โครงการกำหนดเกณฑ์ในการส่งเสรมิี การ
กำกับด้แลิการตรวิจสอบติดตามีแลิะ
ปิระเมีนิผู้ลิ แลิะการปิระกนัคณุภาพการ
บรหิารการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

บณั์ฑิติ้วทิยาลัื่ย (GR) Science & Technology
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1. ส่งเสริมีแลิะผู้ลัิกดันให�เกิดการทำงานร่วิมีกัน เพิ�มีการบ้รณาการข้�ามีศาสตร์ระหว่ิางส่วินงานทั�งภาย์ในแลิะภาย์นอก (Super  
Collaboration & Integration) เพ่�อสร�างนวิัตกรรมีทางสังคมี (Social Innovation) แลิะสร�าง Impact ระหวิ่างปิระเทศ

2. ปิรับระเบีย์บ ข้�อบังคับ แลิะหลัิกการปิฏิิบัติงานข้องมีหาวิิทย์าลัิย์ให�มีีควิามีทันสมัีย์ สอดรับกับพันธกิจแลิะยุ์ทธศาสตร์หลิักข้อง
มีหาวิิทย์าลิัย์ เพ่�อให�ส่วินงานมีีอิสระแลิะเกิดควิามีคลิ่องตัวิในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ

3. เน�นการสร�างแลิะเปิิดเวิทีเสวินาร่วิมีระหวิ่างส่วินงาน เพ่�อแลิกเปิลิี�ย์นควิามีคิดเห็น แชร์ปิระสบการณ์ รวิมีถุึงแชร์ผู้ลิงาน  
จากทุกศาสตร์ ทุกสาข้าวิิชาภาย์ในมีหาวิิทย์าลิัย์ เพ่�อหาปิระเด็นที�เปิ็น Mega Trend ในการแก�ไข้ปิัญหาข้องปิระเทศแลิะข้องโลิก  
แลิะข้ย์าย์ไปิส้่การเสวินาร่วิมีระหวิ่างสถุาบัน 

4. พัฒนาแลิะสร�าง Shared Platform ที�เหมีาะสมีกับบริบทข้องมีหาวิิทย์าลิัย์ในปิัจจุบัน ทุกส่วินงานสามีารถุเข้�าถุึงแลิะมีีส่วินร่วิมี  
มีีการเช่�อมีต่อผู้้�ใช�งานบนแพลิตฟอร์มีเข้�าด�วิย์กัน เพ่�อปิระโย์ชน์ในการแชร์ข้�อมี้ลิแลิะทรัพย์ากรร่วิมีกัน

5. การพฒันาศกัย์ภาพบคุลิากรสาย์สนบัสนนุในสาย์งานตา่ง ๆ  เชน่ Lab technician นกับญัช ีฯลิฯ แลิะโอกาสควิามีก�าวิหน�าในอาชพี 
เช่น การกำหนดตำแหน่งทางวิิชาการด�าน Teaching Professor

6. ใช�จุดแข้็งข้องวิิทย์าเข้ตต่าง ๆ ในการเปิ็นผู้้�นำเชิงพ่�นที� (Area-based Development) เพ่�อสร�างมี้ลิค่าเพิ�มีให�กับพ่�นที�ในท�องถุิ�น

7. สนบัสนนุให�มีกีารทำงานวิจิยั์แบบบร้ณาการข้�ามีศาสตรร์ะหวิา่งศาสตรท์างการแพทย์แ์ลิะสงัคมีศาสตรเ์พิ�มีข้ึ�น (Transdisciplinary 
Research) เพ่�อให�เกิดการสร�างนวิัตกรรมีที�สะท�อนปิระโย์ชน์กลิับส้่ชุมีชนแลิะสังคมีอย์่างแท�จริง

กลไกขับเคลื�อน
การดำำาเนินงานเพื�อผลักดำันมหาวิที่ยาลัยแห่งความยั�งยืน

Trans/Inter 
disciplinary 
Research

Shared 
Resources 

and Platform

Area-based 
Development

Mega Trend 
Issues



โครงสร�างคณะกรรมีการสภามีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ ปิระกอบด�วิย์ คณะกรรมีการตามีพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) มีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ  

พ.ศ. 2550 แลิะคณะกรรมีการตามี พ.ร.บ. การอุดมีศกึษา พ.ศ. 2562 จำนวิน 5 คณะ แลิะคณะกรรมีการปิระจำสภามีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ 

จำนวิน 9 คณะ โดย์มีีกรรมีการสภามีหาวิิทย์าลิัย์ผู้้�ทรงคุณวิุฒิ แลิะอธิการบดี เปิ็นปิระธาน ดังนี�

(9 คณะ)

8. คณะกรรมการนโยบายด้้าน Marketing 
and Endowment Fund

ด้ร.ทวีีศัักด้์�
กออนันตระกลู

นพ.เสรี์
ตู้จิินด้า

ศัาสตราจิารย์คล์น์กพิเศัษ

9. คณะกรรมการโครงการควีามร่วีมมอื
ภาครัฐและภาคเอกชน

นพ.บรรจิง
มไหสวีริยะ
อธิ์การบด้ี

ศัาสตราจิารย์

(5 คณะ)

26 

2.4 โครงส่ร้างคณะกรรมการ ส่ภามหาวิที่ยาลัยมหิดำล

คณะกรรมการประจำำาส่ภามหาวิที่ยาลัยมหิดำลคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิที่ยาลัยมหดิำล พ.ศ. 2550 
และคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. การอุดำมศกึษา พ.ศ. 2562

ส่ภามหาวิที่ยาลัยมหิดำล

ด้ร.ทวีีศัักด์้�
กออนันตกูล

1. คณะกรรมการตรวีจิสอบ 
การบริหารงานประจิำามหาวิีทยาลยั

2. คณะกรรมการอทุธิรณ์และร้องทกุข์์
ประจิำามหาวิีทยาลยัมหด์้ล

3. คณะกรรมการ 
พิจิารณาตำาแหน่งทางวิีชาการ

5. คณะกรรมการ 
ธิรรมาภ์บาลและจิริยธิรรม

4. คณะกรรมการบริหารควีามเสี�ยง

1. คณะกรรมการข์ับเคลื�อนยุทธิศัาสตร์มหาวีิทยาลัยมห์ด้ล

5. คณะกรรมการพิจิารณากลั�นกรอง 
และให้ควีามเห็นทางกฎหมาย

6. คณะกรรมการนโยบายและกำากับ
ด้แูลด้้านการบริหารสน์ทรพัย์

7. คณะกรรมการนโยบายและกำากับ 
ด้แูลด้้านด์้จิิทลั ทรานส์ฟอร์เมชนั

2. คณะกรรมการนโยบาย
 และกำากับดู้แลด้้านการวีิจิัย

3. คณะกรรมการนโยบาย
 และกำากับดู้แลด้้านการศัึกษา

4. คณะกรรมการนโยบาย
 และกำากบัด้แูลด้้านทรพัยากรบคุคล

ด้ร.อมร
จิันทรสมบูรณ์

ด้ร.สุรศักัด์้�
ล์ข์สท์ธิ์�วีฒันกลุ

นพ.อภ์ชาต์
วิีชญาณรัตน์

วีลัยรัตน์ 
ศัรีอรุณ

ด้ร.สมเกียรต์
ตั�งก์จิวีาน์ชย์

นพ.บรรจิง
มไหสวีริยะ

ด้ร.สุรศัักด้์�
ล์ข์ส์ทธิ์�วัีฒนกลุ

ด้ร.วีรากรณ์
สามโกเศัศั

ด้ร.สมศัักด้์�
ลสีวัีสด์้�ตระกลู

มนูญ
สรรค์คุณากร

ศัาสตราจิารย์

อธิ์การบด้ี

ศัาสตราจิารย์เกียรต์คณุ

ศัาสตราจิารย์

ศัาสตราจิารย์

รองศัาสตราจิารย์

ศัาสตราจิารย์

นางสาวี

นาย

เลข์านุการ : ผูู้อ้ำานวียการกองแผู้นงาน

เลข์านุการ : รองอธิก์ารบด้ฝ่ี่ายวิีจิยั เลข์านุการ : รองอธิก์ารบด้ฝ่ี่ายการศักึษา

เลข์านุการ : รองอธิก์ารบด้ฝ่ี่ายพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เลข์านุการ : ผูู้อ้ำานวียการกองกฎหมาย

เลข์านุการ : ผูู้ช่้วียอธิก์ารบด้ฝ่ี่ายบริหารสน์ทรพัย์ เลข์านุการ : รองอธิก์ารบด้ฝ่ี่ายสารสนเทศัฯ

เลข์านุการ : ผูู้อ้ำานวียการกองแผู้นงาน 
ผูู้อ้ำานวียการศันูย์บริหารสน์ทรพัย์

เลข์านุการ : ผูู้ช่้วียอธิก์ารบด้ฝ่ี่ายบริหารสน์ทรพัย์

เลข์านกุาร : ผูู้อ้ำานวียการศูันย์ตรวีจิสอบภายใน เลข์านกุาร : ผูู้อ้ำานวียการกองกฎหมาย

เลข์านกุาร : ผูู้อ้ำานวียการกองทรัพยากรบุคคล เลข์านกุาร : รองอธิก์ารบดี้ฝ่่ายพัฒนาคณุภาพ
                  และบริการวิีชาการ

เลข์านกุาร : ผูู้อ้ำานวียการกองกฎหมาย



แผนภูมูทีิ� 1 : ข�อมูลการเสินอแต�งตั�งและไม�แต�งตั�งบคุคลให�ดำารง 
ตำาแหน�งทางวิิชุาการต�อสิภูามหาวิิทยาลัยมหดิล

ข้�อมี้ลิ 1 ตุลิาคมี 2564 - 30 กันย์าย์น 2565

คณะกรรมการพิจำารณาตำาแหน่งที่างวิชาการ

ศาสิตราจัารย์เกียรติคุณ นพั.อภูิชุาติ วิิชุญาณรัตน์ 
(ดำารงตำาแหน�ง 16 ธันวิาคม 2563 – 19 พัฤศจัิกายน 2565)
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คณะกรรมการพิจำารณาตำาแหน่งที่างวิชาการ (ต่่อ)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
คณะกรรมีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชิาการ (กพวิ.) พจิารณาการ
ข้อตำแหน่งทางวิชิาการ สรปุิดงันี�
1. การแต่งตั�งแลิะไม่ีแต่งตั�งบุคคลิให�ดํารงตําแหน่งทางวิิชาการ 

รายละเอีียด ดังแผนภููมิิที่ี� 1
2. การแต่งตั�งให�ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์์เกีย์รตคิณุ จำนวิน 11 ราย์ 

แลิะศาสตราจารย์์คลิินิกเกีย์รติคุณ จำนวิน 4 ราย์
3. การเทีย์บตําแหน่งรองศาสตราจารย์์ จํานวิน 3 ราย์ แลิะผู้้�ช่วิย์

ศาสตราจารย์์ จํานวิน 1 ราย์
4. การทบทวินผู้ลิการพจิารณาตาํแหน่งศาสตราจารย์์ จำนวิน 8 ราย์ 

แลิะรองศาสตราจารย์์ จำนวิน 4 ราย์
5. การเทยี์บเคยี์งสาข้าวิชิาข้องผู้้�ดำรงตำแหน่งทางวิชิาการ จำนวิน  

2 ราย์ 
6. การจดัทาํข้�อบงัคบั จำนวิน 3 ฉบบั แลิะปิระกาศ จำนวิน 5 ฉบบั

คณะกรรมการตรวจำส่อบการบริหารงาน 
ประจำำามหาวิที่ยาลยั

ดร.ทวิีศักดิ� กออนันตกูล 
(ดำารงตำาแหน�ง 26 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2565)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่� 
คณะกรรมีการตรวิจสอบการบริหารงานปิระจำมีหาวิิิทย์าลัิย์ปิฏิบัิติ 
หน�าที�ครบถุ�วินตามีข้�อบังคับมีหาวิิิทย์าลิัย์มีหิดลิ วิ่าด�วิย์การตรวิจ
สอบภาย์ในข้องมีหาวิิิทย์าลิัย์มีหิดลิ พ.ศ. 2563 ดังนี�
1. การบร้ณาการร่วิมีข้องหน่วิย์งานที�เกี�ย์วิข้�องในสำนกังานอธกิารบดี 

เช่น กองคลิงั ศน้ย์์ตรวิจสอบภาย์ใน แลิะส่วินงาน เพ่�อร่วิมีพจิารณา 
แก�ปิัญหาแลิะวิางแนวิทางการแก�ไข้เพ่�อให�เกิดผู้ลิที�ย์ั�งย์่น

2. การใช�ปิระโย์ชน์จากระบบ MU-ERP ให�ครอบคลุิมีกระบวินงาน
ต่าง ๆ แลิะนำเอาระบบ Data Analytics มีาใช�ในการปิฏิิบตังิาน 
การกำกบัการดำเนนิงาน แลิะการแก�ไข้ปัิญหาที�ตรวิจพบ 

3. การจดัอบรมีให�ควิามีร้�เร่�องบญัชพ่ี�นฐานที�ผู้้�บริหารควิรทราบ 
เพ่�อให�เกดิควิามีเข้�าใจ แลิะกำกบัให�บุคลิากรสามีารถุปิฏิบัิตติามี
ระเบีย์บได�อย่์างถุก้ต�อง อาท ิงบการเงินรวิมีข้องมีหาวิทิย์าลัิย์ฯ

               คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิที่ยาลัยมหิดำล  
พ.ศ. 2550 และคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. การอุดำมศึกษา พ.ศ. 2562 (5 คณะ)
2.5 ผลการดำำาเนินงาน

• ข้�อบังคับมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ วิ่าด�วิย์ตำแหน่งทางวิิชาการ 
(ฉบับที� 4) พ.ศ. 2564

• ข้�อบังคับมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ วิ่าด�วิย์ตำแหน่งทางวิิชาการ 
(ฉบับที� 5) พ.ศ. 2564

• ข้�อบังคับมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ วิ่าด�วิย์ตำแหน่งทางวิิชาการ 
พ.ศ. 2565

• ปิระกาศมีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ เร่�อง ลิักษณะการมีีส่วินร่วิมีใน
ผู้ลิงานทางวิิชาการ พ.ศ. 2565

• ปิระกาศมีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ เร่�อง คำนยิ์ามี รป้ิแบบ การเผู้ย์แพร่  
แลิะลิักษณะคุณภาพข้องผู้ลิงานทางวิิชาการ พ.ศ. 2565

• ปิระกาศมีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ เร่�อง เอกสารหลิักฐานที�ใช�ใน
การปิระเมิีนผู้ลิการสอนสำหรับการข้อกำหนดตำแหน่งทาง
วิิชาการ พ.ศ. 2565

• ปิระกาศมีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ เร่�อง แบบคำข้อตำแหน่งทาง
วิิชาการ พ.ศ. 2565

• ปิระกาศมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ เร่�อง แนวิทางการปิระเมิีนผู้ลิ
งานทางวิิชาการข้องผู้้�ทรงคุณวิุฒิ พ.ศ. 2565

 เพ่�อให�การดำเนินงานข้องสภามีหาวิทิย์าลัิย์ ในการกำหนดเป้ิาหมีาย์ ทศิทางนโย์บาย์ แลิะยุ์ทธศาสตร์ด�านต่าง ๆ เป็ินไปิอย่์าง 

มีปีิระสทิธิภาพ อาศัย์อำนาจตามีควิามีในมีาตรา 24 (19) แห่งพระราชบญัญตัมิีหาวิทิย์าลัิย์มีหิดลิ พ.ศ. 2550 ที�ปิระชมุีสภามีหาวิทิย์าลัิย์มีหิดลิ

มีมีีตอินมุีตัแิต่งตั�งคณะกรรมีการชุดต่าง ๆ โดย์มีบีทบาทหน�าที�หลิกัในการให�ข้�อเสนอแนะเชงินโย์บาย์ กำกับดแ้ลิ ตดิตามี แลิะปิระเมีินผู้ลิ 

การดำเนินการเพ่�อบรรลิุเปิ้าหมีาย์ตามีที�กำหนดไวิ� ดังราย์งานผู้ลิการดำเนินงาน ปิระจำปิีงบปิระมีาณ 2565



ศาสิตราจัารย์ ดร.สิุรศักดิ� ลิขสิิทธิ�วิัฒนกุล 
(ดำารงตำาแหน�ง 11 ตุลาคม 2564 – 10 ตุลาคม 2566)
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ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. การพิจารณาให�ควิามีเห็นต่อการวิิเคราะห์ควิามีเสี�ย์งที�อาจ

เกิดข้ึ�นจากสภาพแวิดลิ�อมีภาย์นอก ทั�งระดับปิระเทศแลิะ 
ระดับโลิก โดย์ครอบคลิุมีทุกพันธกิจหลิักแลิะสนับสนุนที�
สำคัญข้องมีหาวิิทย์าลิัย์ 

• ด�านการวิิจัย์ “ควิามีผู้ันผู้วินทางเศรษฐกิจแลิะสังคมี แลิะ
เกณฑ์การจัดสรรทุนเพ่�อการวิิจัย์” พิจารณาให�ครอบคลิุมี
ข้�อมี้ลิแหลิ่งทุนภาย์ในปิระเทศแลิะแหลิ่งทุนต่างปิระเทศ 

• ด�านการศึกษา “แนวิโน�มีข้องจำนวินนักศึกษาระดับ
ปิริญญาตรี แลิะระดับบัณฑิตศึกษาลิดลิง” ให�พิจารณาถุึง
ระบบการเรีย์นแบบสะสมีหน่วิย์กิต Credit Bank 

• ด�านทรัพย์ากรบคุคลิ “การข้าดแคลินบุคลิากรที�มีคีวิามี
เชี�ย์วิชาญควิามีสามีารถุในอนาคต (Global Talent)” ให�
พจิารณาในมีมุีมีองข้องการทำงานข้�ามีเครอ่ข่้าย์ รวิมีถุงึการ
ที�มีหาวิทิย์าลิยั์จะทำ Digital Transformation ในอนาคต

• ด�านเทคโนโลิย์ีสารสนเทศ “การเตรีย์มีควิามีพร�อมีในการ
ดำเนินงานตามีพระราชบัญญัติคุ�มีครองข้�อมี้ลิส่วินบุคคลิ 
พ.ศ. 2562” มีหาวิทิย์าลิยั์จำเปิน็ต�องเปิน็ตวัิอย์า่งแลิะเปิน็
ผู้้�นำให�กับสังคมีในการดำเนินการด�านควิามีเปิ็นส่วินตัวิ
ข้องข้�อมี้ลิ (Data Privacy) เพ่�อปิ้องกัน Data Broker ที�
อาจจะนำข้�อมีล้ิข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ไปิใช�ในทางที�ไมีเ่หมีาะสมี

2. การพิจารณาให�ควิามีเห็นในการกำหนดตัวิชี�วิัดควิามีเสี�ย์งที�
ควิรเปิ็นไปิในแนวิทางเดีย์วิกันในทุกเหตุการณ์ พร�อมีทั�งให�
มีีการกำหนดระดับควิามีเสี�ย์งที�ย์อมีรับได� (Risk Appetite) 
เพ่�อสะท�อนแนวิโน�มีการเกิดเหตุการณ์ควิามีเสี�ย์ง แลิะเพ่�อ
การติดตามีเฝ่้าระวิังโอกาสที�จะเกิดเหตุการณ์

3. การพจิารณาให�ควิามีเหน็ต่อการวิางแผู้นการบรหิารจดัการ 
ควิามีเสี�ย์ง ให�มีคีวิามีครอบคลุิมีปัิจจัย์เสี�ย์ง เพ่�อให�การบริหาร
จดัการเกดิปิระสทิธภิาพมีากย์ิ�งข้ึ�น เช่น การนำเทคโนโลิย์ี  
Blockchain มีาใช�ในการจัดการปิระกาศนีย์บัตร  
(Certificate) รวิมีถุึงการรับรอง (Accreditation) ต่าง ๆ 
เพ่�อให�สามีารถุส่บค�นได�ง่าย์ แลิะมีีควิามีปิลิอดภัย์ในการเก็บ
รักษาข้�อมี้ลิ

4. การพิจารณาให�ควิามีเห็นให�มีีการราย์งานผู้ลิการบริหาร
จัดการควิามีเสี�ย์งมีหาวิิทย์าลิัย์ในทุกกิจกรรมีตามีแผู้นการ
บริหารควิามีเสี�ย์งที�วิางไวิ�

5. การพจิารณาให�ควิามีเหน็แลิะเสนอปิรบัแก�ไข้แลิะเพิ�มีเตมิีต่อ 
(ร่าง) ข้�อบังคับมีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ วิ่าด�วิย์คณะกรรมีการ
บริหารควิามีเสี�ย์ง พ.ศ. 2565

คณะกรรมการบริหารความเส่่�ยง

นางสิาวิวิลัยรัตน์ ศรีอรุณ 
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กุมภูาพันัธ์ 2564 – ปัจัจุับัน)

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและจำริยธรรม

คณะกรรมการอุที่ธรณ์และร้องทีุ่กข์ประจำำา
มหาวิที่ยาลัยมหิดำล

ศาสิตราจัารย์ ดร.อมร จัันทรสิมบูรณ์
(ดำารงตำาแหน�ง 18 เมษายน 2561 – 6 ธันวิาคม 2567) 

ผู้ลื่การดำเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�

คณะกรรมีการอทุธรณแ์ลิะร�องทุกข้ป์ิระจำมีหาวิทิย์าลิยั์ พจิารณา
เร่�องอุทธรณ์แลิะร�องทุกข้์ พร�อมีเสนอควิามีเห็นแลิะข้�อวิินิจฉัย์  
ต่อสภามีหาวิิทย์าลิัย์ จำนวิน 4 เร่�อง จากที�มีีการดำเนนิการจดั
ปิระชมุีคณะกรรมีการอุทธรณ์แลิะร�องทุกข้์ฯ ทั�งหมีด 22 ครั�ง

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. ข้�อบงัคบั หรอ่ปิระกาศมีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ ที�อย์้ร่ะหว่ิางการ

พจิารณา จำนวิน 1 ฉบบั 
• (ร่าง) ปิระกาศมีหาวิทิย์าลิยั์มีหิดลิ เร่�อง แนวิทางการจดัการ 

เร่�องร�องเรยี์น พ.ศ. 2565
2. การพจิารณาให�ควิามีเหน็ทางกฎหมีาย์ จำนวิน 1 เร่�อง 
• (ร่าง) ศกึษาสรปุิเพ่�อจดัทำตารางเปิรยี์บเทีย์บแนวิปิฏิิบตัติามี 

หลิกัธรรมีาภบิาลิในสถุาบนัอดุมีศึกษา



คณะกรรมการประจำำาส่ภามหาวิที่ยาลัย (9 คณะ)

คณะกรรมการขบัเคลื�อนยทุี่ธศาส่ตร์ มหาวิที่ยาลัยมหดิำล

ศาสิตราจัารย์ นพั. บรรจัง มไหสิวิริยะ  อธิการบดี
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กุมภูาพัันธ์ 2564 – ปัจัจัุบัน)

2.6 ผลการดำำาเนินงาน

ภาพท่ี่� 1 รายงานควิามคืบหน�าการดำาเนินงานของ Flagship Projects หรือ 
ระบบ Project Management System (PMS)

แผนภููมิที� 2 ภูาพัรวิมระดับควิามสิำาเร็จั 19 Flagship Projects 
คิดำเป็นร้อยละ 88.9
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ยุทธศาสต้ร์ท่� 1 Global Research and Innovation  
(5 Flagships)

Flagship 1.1 สร�างระบบนิเวิศงานวิิจัย์คุณภาพส้งด�วิย์ AXiiS Plat-
form (New)

Flagship 1.2 ผู้ลิักดันอันดับ Subject Ranking โดย์สนับสนุน 
งานวิิจัย์เฉพาะสาข้า 

Flagship 1.3 เพิ�มีศักย์ภาพโครงสร�างพ่�นฐานด�านการวิิจัย์เพ่�อ
รองรับศาสตร์ในอนาคต

Flagship 1.4 Scholarships for Ph.D. Student
Flagship 1.5 Deep Tech Accelerator Platform and  

Commercialization

ยุทธศาสต้ร์ท่� 2 Innovative Education and Authentic 
Learning (5 Flagships)

Flagship 2.1 การศึกษาแบบย์่ดหย์ุ่นแลิะระบบคลิังหน่วิย์กิต 
(Flexible Education & Credit Unit Bank System)

Flagship 2.2 MUx for Flexible Education: Micro- 
Credential to Degree

Flagship 2.3 การพัฒนาอาจารย์์ตามีเกณฑ์มีาตรฐานคุณภาพ
อาจารย์ ์มีหาวิิทย์าลิยั์มีหดิลิ (Mahidol University Professional 
Framework: MUPSF) 

Flagship 2.4 Career Support Services
Flagship 2.5 Alumni Engagement (New)

ยทุธศาสต้ร์ท่� 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / 
Academic Services (2 Flagships)

Flagship 3.1 MU Social Engagement Platform
Flagship 3.2 MU Accreditation Center

ยทุธศาสต้ร์ท่� 4 Management for Self-Sufficiency and  
Sustainable Organization (5 Flagships)

Flagship 4.1 Global Talents Platform
Flagship 4.2 Marketing Drive and Endowment Funding
Flagship 4.3 MU Digital Transformation
Flagship 4.4 MU SDGs
Flagship 4.5 MU Academic Position Promotion Sandbox

ผู้ลื่การดำเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่� 
1. สรุปิภาพรวิมีการดำเนินโครงการ Flagship Projects ปิระจำปิี 

2565 ปิีงบปิระมีาณ พ.ศ. 2565 มีหาวิิทย์าลิัย์ย์ังคงข้ับเคลิ่�อน
แผู้นย์ุทธศาสตร์มีหาวิิทย์าลิัย์ระย์ะ 4 ปิี พ.ศ. 2563-2566 ด�วิย์
โครงการ Flagship Projects ซึ่ึ�งเดิมีมีี 10 โครงการ แลิะเพิ�มีเติมี
อีก 9 โครงการ รวิมีทั�งสิ�น 19 Flagship ดังในแผู้นภ้มีิที� 2

2. การผู้ลัิกดันให�เกิดการพัฒนาระบบติดตามีควิามีค่บหน�าการ 
ดำเนินงานข้อง Flagship Projects หรอ่ ระบบ Project Management  
System (PMS) เพ่�อราย์งานผู้ลิการดำเนนิงานแลิะนำเสนอผู้้�บรหิาร
ได�อย่์างเป็ินปัิจจบุนั แลิะสามีารถุแก�ไข้ปัิญหาได�ทนัท ี เพ่�อการแก�ไข้
ปัิญหาอย่์างเป็ินระบบ

3) การส่�อสารควิามีร้�ทางวิชิาการข้องมีหาวิทิย์าลัิย์มีหิดลิที�จะผู้ลัิกดนั
ไปิเป็ินนโย์บาย์ส้ป่ิระชาชน ผู่้านกิจกรรมี MU-SEF Virtual Platform 

4) การจดัปิระชุมีชี�แจงข้ั�นตอนการเสนอข้อตำแหน่งทางวิชิาการ แลิะ
แนวิทางการข้อตำแหนง่ทางวิชิาการด�วิย์ผู้ลิงานวิชิาการรบัใช�สงัคมี

4. นำควิามีคิดเห็นข้องคณะกรรมีการฯ กำหนดการจัดทำโครงการ 
Flagship Projects ปิงีบปิระมีาณ พ.ศ. 2566 จำนวิน 17 Flagship 
Projects ดังนี�

3. นำเสนอแนวิทางการพฒันาแลิะปิรบัปิรุงกระบวินการดำเนนิงานข้อง 
Flagship Projects ให�เป็ินไปิตามีผู้ลิลัิพธ์ที�กำหนด ตามีข้�อเสนอแนะ
ข้องคณะกรรมีการฯ เช่น

1) การราย์งานควิามีคบ่หน�าตามีหลิกัการข้อง 9 to Do or to Die  
เพ่�อให�เหน็ควิามีคบ่หน�าข้องการดำเนนิโครงการ Flagship Projects 
ราย์ไตรมีาสในร้ปิแบบที�เข้�าใจง่าย์ 

2) การปิรับปิรุงกฎระเบีย์บ หร่อข้�อบังคับต่าง ๆ ให�สอคคลิ�องกับ
ปิัจจุบัน

• ปิรับปิรุงนโย์บาย์ระดับมีหาวิิทย์าลัิย์ที�ปิระกาศใช�เกิน 5 ปิี  
ให�เปิ็นปิัจจุบัน

• การเตรีย์มี ร่าง ปิระกาศการใช�ตรามีหิดลิในเชิงพาณิชย์์ 

• จัดทำปิระกาศมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ เร่�อง หลิักเกณฑ์แลิะวิิธี
การสรรหาการจ�าง แลิะการสนับสนุนอาจารย์์หร่อนักวิิจัย์ผู้้�มีี
ศักย์ภาพส้งระดับนานาชาติ (Global Talent) พ.ศ. 2565 



คณะกรรมการนโยบายและกำากับดำแูล 
ด้ำานการศกึษา

รองศาสิตราจัารย์ ดร.วิรากรณ์ สิามโกเศศ
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กมุภูาพันัธ์ 2564 – ปัจัจุับนั)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. ส่วินงานเข้�าร่วิมีโครงการในการนำบทเรีย์นหร่อราย์วิิชาสะสมี

หน่วิย์กิตไวิ�ในระบบคลิังหน่วิย์กิต เพ่�อตอบสนองผู้้�เรีย์นที�ไมี่ใช่
นักศึกษาในระบบข้องหลิักส้ตรสามีารถุศึกษาราย์วิิชาในระบบ
การศกึษาแบบย์ด่หย์ุน่ในรป้ิแบบ Micro – Credential (Reskill 
& Upskill course) มีีทั�งหมีด 4 หลิักส้ตร จาก 3 ส่วินงาน

2. มีีบทเรีย์นออนไลิน์แบบ MOOCs บนระบบ MUx สำหรับ
กลิุ่มีนักเรีย์นระดับมีัธย์มีศึกษา ที�ตอบสนองควิามีต�องการแลิะ 
ควิามีคาดหวิงัข้องผู้้�เรยี์น ซึ่ึ�งสามีารถุเกบ็หน่วิย์กติการเรยี์นล่ิวิงหน�า
ในหลิักส้ตรระดับปิริญญาตรีได� โดย์เปิ็นการให�ทุนสนับสนุน 
การพัฒนาบทเรยี์นแลิะราย์วิชิาออนไลิน์ จำนวินทั�งสิ�น 12 ราย์วิิชา

3. กำหนดทักษะการเรีย์นร้�ในศตวิรรษที� 21 ทั�งหมีด 6 ด�าน ดังนี�
 1) MU Literacy
 2) Health Literacy
 3) Science and Environmental Literacy
 4) Inter Cultural & Global Awareness Literacy
 5) Civic Literacy
 6) Finance and Management Literacy
4. จัดตั�งศ้นย์์ส่งเสริมีการเรีย์นร้�แบบบ้รณาการชีวิิต (Center for 

Life-integrated Learning)

5. ผู้ลิกัดนัโครงการที�เกี�ย์วิข้�องกบัการศกึษา ให�มีคีวิามีสอดคลิ�อง
กบัแนวิคดิข้ององค์การเพ่�อควิามีร่วิมีมีอ่ทางเศรษฐกจิแลิะการ
พฒันา (OECD) เร่�อง Future of Education and Skills 2030  
ซึ่ึ�งเป็ินหนึ�งในแนวิคิดข้องการจดัการศกึษาในศตวิรรษที� 21 แลิะ
รป้ิแบบข้องทักษะในอนาคตที�นกัศึกษาต�องมีสีำหรับการทำงาน
ในอนาคตตามีแนวิคดิข้อง McKinsey

คณะกรรมการนโยบายและกำากบัดำแูล 
ด้ำานการวิจำยั

ดร.สิมเกยีรต ิตั�งกจิัวิานิชุย์ 
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กุมภูาพันัธ์ 2564 – ปัจัจุับัน)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. พิจารณาควิามีค่บหน�านโย์บาย์แลิะแผู้นดำเนินการสนับสนุน

งานวิิชาการด�านสังคมีศาสตร์ มีนุษย์ศาสตร์ แลิะศิลิปิะข้อง
มีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ (MU-SSHA) รวิมีทั�งควิามีก�าวิหน�าข้อง 
Research Sandbox ข้องคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพย์าบาลิ 
แลิะร่วิมีหาร่อเชิงนโย์บาย์ในการวิางแผู้นยุ์ทธศาสตร์ Mahidol 
Research Strategy 2022-2024 

2. ดำเนินการหารอ่เชงินโย์บาย์ “แผู้นยุ์ทธศาสตร์การสร�างนวัิตกรรมี 
เพ่�อผู้ลิักดันงานวิิจัย์ไปิส้่การใช�ปิระโย์ชน์ทางสังคมีแลิะเชิง
พาณิชย์์” แลิะตดิตามีผู้ลิดำเนินงานด�านวิจิยั์ในปีิงบปิระมีาณ 2565  
ตามี Flagship ได�แก่ (1) การสนบัสนุนกลิุม่ีวิจัิย์ MU-MRC 9 กลุ่ิมี  
(2) การสนับสนุนกลุ่ิมีวิิจัย์ข้นาดเล็ิก MU-MiniRC 12 กลิุม่ี แลิะ  
(3) การสนับสนุนโครงการวิจัิย์เพ่�อสร�างควิามีร่วิมีมีอ่กับต่างปิระเทศ 
MU-GPI 6 โครงการ 

3. ข้�อเสนอแนะเชงินโย์บาย์ในการเพิ�มีทรัพย์ากรเข้�าไปิในการวิจัิย์พ่�นฐาน 
เพ่�อเพิ�มีผู้ลิผู้ลิติด�านการวิจัิย์ให�ได�ตามีเป้ิาหมีาย์ย์ิ�งข้ึ�น รวิมีไปิถึุง
การนำผู้ลิงานวิจิยั์ไปิส้เ่ชงิพาณชิย์์เพ่�อให�เกดิผู้ลิ ผู่้านกองบรหิาร
งานวิิจยั์แลิะสถุาบนับรหิารจดัการเทคโนโลิย์แีลิะนวิตักรรมี 
(iNT) ซึึ่�งที�ผู่้านมีาได�ดำเนินการผู้ลัิกดนัให�เกิดบรษิทัเกดิใหม่ี  
(Start up) ต่าง ๆ โดย์มีีกลิุ่มีเป้ิาหมีาย์ทั�งกลิุ่มีนักศึกษา 
บุคลิากรบางส่วินข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ แลิะบคุคลิทั�วิไปิ รวิมีถึุง
มีุง่เน�นการทำงานร่วิมีกบับรษิทัข้นาดใหญ่ในด�าน Technology 
Transfer & Technology Commercialization เพ่�อเรีย์นร้�
การปิฏิบิตัทิี�ด ี (Good Practice) จากภาคเอกชน แลิะเพ่�อ
พัฒนาผู้ลิงานวิิจัย์ไปิส้่เชิงพาณิชย์์ด�วิย์โจทย์์วิิจัย์จากกลิุ่มี 
เป้ิาหมีาย์ นอกจากนี� คณะกรรมีการฯ ย์งัเสนอให�ปิรบัวิธิสี่�อสาร 
ผู้ลิงานวิจัิย์ส่้สาธารณะให�มีพีลัิงมีากย์ิ�งข้ึ�น แลิะทำงานร่วิมีกับ 
ผู้้�กำหนดนโย์บาย์ข้องปิระเทศ เพ่�อให�เกิดควิามีเข้�าใจร่วิมีกัน

MU Research Strategy  
2022-2024

MU-SSHA

Research Sandbox
คณะแพัทยศาสิตร์ศริิราชุพัยาบาล 

MU-GPI 6 โครงการ

MU-MiniRC 12 กลุ�ม

MU-MRC 9 กลุ�ม

Learning Skills

Life Skills

Literacy Skills

21st  Century Ski l ls
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คณะกรรมการนโยบายและกำากับดำูแล 
ดำ้านที่รัพยากรบุคคล

นายมนญู สิรรค์คณุากร
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กุมภูาพันัธ์ 2564 – ปัจัจุับัน)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. การข้ับเคลิ่�อนการดำเนินงานตามีแผู้นย์ุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพย์ากรบุคคลิ โดย์ถุ่าย์ทอดไปิย์ังทุกส่วินงานเพ่�อจัดทำแผู้น
ดำเนินงานที�สอดคลิ�องกับย์ุทธศาสตร์การบริหารทรัพย์ากร
บคุคลิข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ รวิมีถึุงติดตามีผู้ลิสำเรจ็เปิน็ระย์ะ ทั�งนี� 
ส่วินงานสามีารถุดำเนินงานได�ตามีแผู้น คิดเปิ็นร�อย์ลิะ 68.54

2. การกำหนดแนวิทางเพ่�อสนบัสนนุการข้บัเคล่ิ�อน Flagship Projects 
ข้องมีหาวิิทย์าลิัย์ทั�ง 4 ด�าน ร่วิมีกับผู้้�รับผู้ิดชอบข้องแต่ลิะ 
Flagship

3. ข้ับเคลิ่�อนการดําเนินโครงการ Flagship Projects 
 ด�านทรัพย์ากรบุคคลิ ดังนี�

3.1 พัฒนาระบบการสรรหาบุคลิากรผู้้�มีีศักย์ภาพส้งจาก
ภาย์นอก (Global Talents) โดย์ทบทวินหลิักเกณฑ์แลิะ
วิิธีการสรรหา การจ�าง แลิะการสนับสนุนอาจารย์์หร่อ 
นักวิิจัย์ศักย์ภาพส้ง (Global Talents) แลิะจัดทำเป็ิน
ปิระกาศมีหาวิิทย์าลัิย์ โดย์สามีารถุสรรหาแลิะบรรจุ
อาจารย์์ หร่อนักวิิจัย์ศักย์ภาพส้งที�มีีผู้ลิงานเปิ็นที�ย์อมีรับ 
ในระดับนานาชาติได� จำนวิน 4 ราย์ (แบ่งเปิน็ระดับ World 
Class 1 ราย์, Expert 1 ราย์ แลิะ Beginner 2 ราย์)

3.2 พฒันาบคุลิากรสาย์วิชิาการภาย์ในส้ก่ารเป็ิน Global Talents 
โดย์ร่วิมีกบัที�ปิรกึษาจากภาย์นอกเพ่�อพฒันาระบบบรหิาร
จัดการคนเก่ง (MU-Talents) ซึ่ึ�งเริ�มีต�นดำเนินการใน 10 
สว่ินงาน โดย์มีผีู้ลิสัมีฤทธิ�ข้องการพัฒนา MU-Talents ตามี
แผู้นพัฒนาราย์บุคคลิ (IDP) โดย์เฉพาะกลิุ่มี MU-Talents 
ด�านวิิจัย์ที�สามีารถุตีพิมีพ์ผู้ลิงานในวิารสาร Q1 ได�ถึุง
จำนวิน 35 เร่�อง

3.3 สนับสนุนให�เกิดควิามีคล่ิองตวัิแลิะเพิ�มีปิระสิทธิภาพให� 
คณาอาจารย์์ได�รบัตำแหน่งทางวิชิาการ โดย์มีหาวิทิย์าลิยั์
มีอบอำนาจให�ส่วินงานเป็ินผู้้�พิจารณาการข้อตำแหน่งผู้้�ช่วิย์
ศาสตราจารย์์ ผู้้�ช่วิย์ศาสตราจารย์์พิเศษด�วิย์ตนเอง เริ�มีดำเนิน
การในส่วินงานที�เป็ิน Sandbox ทั�งหมีด 8 ส่วินงาน โดย์มีี 
การจดัทำข้�อบงัคบั 1 ฉบบั แลิะปิระกาศที�เกี�ย์วิข้�อง 3 ฉบบั 

4 พจิารณาแนวิทางการปิรับปิรุงระบบบริหารเงินเดอ่นแลิะค่า
ตอบแทนข้องพนกังานมีหาวิทิย์าลิยั์ โดย์การจดัทำระบบค่างาน 
(Job Grade)

5 ศกึษาหาแนวิทางการพฒันาแลิะสนบัสนนุ Global Talents ภาย์ใน 
ให�เทีย์บเคีย์งกับ Global Talents ภาย์นอก เพ่�อรกัษาคนเก่งให� 
คงอย์้ก่บัมีหาวิทิย์าลิยั์ 

6. ทบทวินคุณสมีบัตขิ้อง Global Talents สาย์สนับสนุน โดย์พิจารณา
กำหนดช่�อตำแหน่งที�สนับสนุนการขั้บเคล่ิ�อนยุ์ทธศาสตร์ข้อง
มีหาวิิทย์าลิัย์ทั�ง 4 ด�าน เพ่�อปิรับเปิลิี�ย์นให�เหมีาะสมีพร�อมี
ทั�งกำหนดแนวิทางการพัฒนาระบบบริหาร Global Talents 
สาย์สนับสนุน

คณะกรรมการพิจำารณากลั�นกรอง 
และให้ความเห็นที่างกฎหมาย

ศาสิตราจัารย์ ดร.สิุรศักดิ� ลิขสิิทธิ�วิัฒนกุล
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กุมภูาพัันธ์ 2564 – ปัจัจัุบัน)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. ข้�อบังคับมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ ซึึ่�งสภามีหาวิิทย์าลัิย์อนุมีัติแลิะให�

ปิระกาศบังคับใช�แลิ�วิ จำนวิน 9 ฉบับ 

2. ข้�อบงัคบัมีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ ซึ่ึ�งอย์้ร่ะหว่ิางการพจิารณา จำนวิน 4 ฉบบั  

3. การให�ควิามีเห็นเชงิกฎหมีาย์แลิะธรรมีาภิบาลิ เพ่�อปิระกอบการ
พจิารณาข้องมีหาวิทิย์าลัิย์ แลิะสภามีหาวิทิย์าลิยั์ จำนวิน 5 เร่�อง

คณะกรรมการนโยบายและกำากับดำูแล 
ดำ้านการบริหารส่ินที่รัพย์

ดร.สิมศักดิ� ลีสิวิัสิดิ�ตระกูล
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กุมภูาพัันธ์ 2564 – ปัจัจัุบัน)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. นโย์บาย์ให�ทุกส่วินงานในมีหาวิิทย์าลิัย์ ดำเนินการจัดจ�างผู้้�สอบ

บัญชีราย์เดีย์วิกับข้องมีหาวิิทย์าลิัย์ แลิะมีีการพัฒนาควิามีร้�ด�าน
มีาตรฐานการบัญชีภาครัฐที�เกี�ย์วิข้�องกับการบริหารสินทรัพย์์

2. นโย์บาย์ให�มีีระบบงานบริหารควิามีเสี�ย์ง แลิะระบบตรวิจสอบ 
เป็ินคนลิะทีมีกับทีมีลิงทุน เพ่�อเพิ�มีปิระสิทธิภาพการทำงาน 
แลิะให�มีีการรวิมีศ้นย์์ผู้้�มีีควิามีร้�ในการลิงทุนจากส่วินงานต่าง ๆ  
ให�เปิ็นทีมีเดีย์วิกับศ้นย์์บริหารสินทรัพย์์

3. นโย์บาย์มีีการจ�างการบริหารเงินลิงทุนบางส่วินจากภาย์นอก  
เพ่�อกระจาย์ควิามีเสี�ย์งแลิะเปิรีย์บเทีย์บปิระสิทธิภาพกับการ
บริหารข้องศ้นย์์บริหารสินทรัพย์์

4. นโย์บาย์การลิงทุนหร่อร่วิมีทุนตามีนโย์บาย์ข้องภาครัฐหร่อ
ข้องมีหาวิิทย์าลิัย์ที�ไมี่มีีข้�อมี้ลิในการปิระเมีินควิามีคุ�มีค่าในการ
ลิงทุน หร่อมีีแต่ไม่ีคุ�มีค่าในการลิงทุน แต่จะเกิดปิระโย์ชน์ต่อ 
มีหาวิิทย์าลิัย์หร่อต่อปิระเทศ ให�นำโครงการดังกลิ่าวินำเสนอต่อ
ที�ปิระชุมีคณะกรรมีการนโย์บาย์แลิะกำกับด้แลิด�านการบริหาร
สินทรัพย์์พิจารณาก่อนนำเสนอสภามีหาวิิทย์าลิัย์

5. งานบริหารอสังหาริมีทรัพย์์ ให�มีีการบริหารข้�อมี้ลิแย์กปิระเภท
แลิะบรหิารการใช�พ่�นที�อย่์างเหมีาะสมีโดย์การวิางแผู้นแม่ีบท เพ่�อ
ให�เกิดการพึ�งพาตัวิเองได�อย์่างย์ั�งย์่น แลิะให�มีีการพัฒนาพ่�นที� 
เชงิพาณชิย์อ์ย์า่งเปิน็ระบบเพ่�อรองรบัการเปิลิี�ย์นแปิลิงในอนาคต 
โดย์เฉพาะการมีาถุึงข้องรถุไฟฟ้า

6. งานบริหารทรัพย์์สินทางปัิญญา ให�มีกีารจัดหาราย์ได�จากทรัพย์์สิน
ทางปัิญญา (IP) นอกเหน่อจาก Licensing ไปิเป็ินการร่วิมีทนุกับ
บริษัทเอกชน โดย์ให�เน�นการนำ IP ไปิแปิลิงเป็ินสิทธิ�ในการถุ่อ
หุ�นให�บริษัทที�ส่วินงานต่าง ๆ จัดตั�งข้ึ�น รวิมีถึุงบริษัทร่วิมีทุน 
ที�จัดตั�งขึ้�นใหมี่จะต�องตั�งเปิ็นบริษัทลิ้กภาย์ใต�บริษัท Holding  
ที�มีีมีหาวิิทย์าลิัย์ถุ่อหุ�นร�อย์ลิะ 100 เพ่�อให�เกิดควิามีสอดคลิ�อง
ในการบริหารงาน
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คณะกรรมการนโยบายและกำากับดำูแล 
ดำ้านดำิจำิที่ัล ที่รานส่์ฟอร์เมชัน

ดร.ทวิีศักดิ� กออนันตกูล
(ดำารงตำาแหน�ง 1 กุมภูาพันัธ์ 2564 – ปัจัจุับัน)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. ด�านการศึกษา 

• พัฒนาแลิะฝ่ึกอบรมีการทำ Virtual Tour ให�กับส่วินงาน 
• พัฒนาระบบ Digital Transcript สำหรับมีหาวิิทย์าลิัย์ รวิมี

ถุึงให�บริการกับส่วินงานที�มีีการออกหนังส่อรับรองผู้ลิการ
ศึกษา (Transcript) เพ่�อรองรับการใช�งานในร้ปิแบบเดีย์วิกัน
ทั�งมีหาวิิทย์าลิัย์ 

• พัฒนาระบบสอบออนไลิน์แลิะฝ่ึกอบรมีการจัดทำข้�อสอบ
ออนไลิน์กับส่วินงานนำร่อง รวิมีทั�งส่�อสารกับส่วินงานเกี�ย์วิกับ
แนวิทางปิฏิิบัติในการจัดสอบ 

• จัดทำแลิะปิระชาสัมีพันธ์ Digital Verification เพ่�อรองรับ
การลิงทะเบีย์นสำหรับกลิุ่มีศิษย์์เก่าแลิะอย์้่ระหวิ่างดำเนินการ
สำหรับกลิุ่มีผู้้�เรีย์นที�เปิ็นคนไทย์

• จัดทำระบบลิงทะเบีย์นสำหรับ Credit Bank System 
• จดัตั�งงาน Data Analytics and Digital Integration เพ่�อดำเนนิ

การด�าน Data Governance แลิะวิางระบบ Data Warehouse 
เพ่�อรองรบัการบร้ณาการข้�อมีล้ิกบัส่วินงานที�มีรีะบบลิงทะเบยี์น

2. ด�านการวิิจัย์  
• จดัทำแพลิตฟอร์มีกลิางในการให�บรกิาร Processing Resources 

สำหรับการทำ HPC (High Performance Computing) ด�าน
การวิิจัย์โดย์ได�รับควิามีสนใจจากมีหาวิิทย์าลิัย์ในปิระเทศ  
ในการเข้�าศกึษาดง้าน แลิะมีนีกัวิจิยั์จากกลิุม่ีภารกจิศน้ย์ป์ิฏิบิตัิ
การด�านชีวิวิิทย์าศาสตร์คอมีพิวิเตอร์ (ICBS) มีาทดลิองใช�งาน 

3. ด�านบริการวิิชาการ อย์้่ระหว่ิางการออกแบบแลิะจัดทำใบเสร็จ
ร้ปิแบบ e-Receipt

4. ด�านสนับสนุนอ่�น ๆ 
• จดัตั�งคณะกรรมีการที�เกี�ย์วิข้�องกบัพระราชบญัญตักิารบรหิารงาน 

แลิะการให�บริการภาครัฐผู่้านระบบดิจทิลัิ พ.ศ. 2562 พระราช
บัญญัติการรักษาควิามีมีั�นคงปิลิอดภัย์ไซึ่เบอร์ พ.ศ. 2562 แลิะ 
พระราชบัญญัติคุ�มีครองข้�อมี้ลิส่วินบุคคลิ พ.ศ. 2562 เพ่�อกำกบั 
ดแ้ลิการดำเนนิงานข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ในเร่�องที�เกี�ย์วิข้�องกบั 
พ.ร.บ.ทั�ง 3 ฉบับ ในการวิางโดเมีนการปิระเมิีน การสั�งการ แลิะ 
การเฝ้่าตดิตามี (EDM) เชงินโย์บาย์ รวิมีทั�งวิางระบบรองรบั 
การดำเนนิการตามี พ.ร.บ.ทั�ง 3 ชดุ แลิะอบรมีเพ่�อสร�างควิามี
ตระหนกัให�กบับคุลิากรเกี�ย์วิกบั พ.ร.บ.ทั�ง 3 ชดุ 

• จัดตั�งคณะกรรมีการเตรีย์มีควิามีพร�อมีแลิะ core team ข้อง
ส่วินกลิางแลิะส่วินงาน เพ่�อดำเนินการด�าน PDPA โดย์ปิระชุมี
คณะกรรมีการฯ เปิ็นปิระจำทุกเด่อน 

• ฝ่ึกอบรมีเกี�ย์วิกับ Data Analytics แลิะ Business Canvas 
เพ่�อนำจุดอ่อนมีาใช�วิิเคราะห์เพ่�อสนับสนุนการแก�ปิัญหา

คณะกรรมการนโยบายด้ำาน Marketing and  
Endowment Fund

ศาสิตราจัารย์คลินิกพัิเศษ นพั.เสิรี ตู�จัินดา
(ดำารงตำาแหน�ง 1 ตุลาคม 2564 – ปัจัจุับัน)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
ย์ทุธศาสตร์ด�านการตลิาดแลิะระดมีทนุ (Marketing Strategy 

for Endowment) ได�กำหนดการดำเนนิงาน ออกเปิ็น 3 ช่วิง ได�แก่
• Phase 1: ปิระเมีนิสถุานการณ์ทางการตลิาด (Assessing Land-

scape & Situational Analysis)
• Phase 2: ออกแบบแผู้นกลิย์ุทธ์ (Design and Determine 

Strategy) 
การดำเนนิงานข้องคณะกรรมีการได�ดำเนนิการ Phase 1-2 แลิ�วิ 

โดย์เป็ินการศกึษาแลิะวิเิคราะห์ข้�อมีล้ิการส่�อสารภาพลัิกษณ์ข้อง
มีหาวิทิย์าลัิย์ต่อภาย์นอก โดย์ได�สรุปิเป็ิน MU Brand Framework ดงันี�

• Phase 3: การออกแบบแผู้นการดำเนินการทางการตลิาด  
(Design Marketing Idea & Activation Plan)
การส่�อสารการตลิาดแบบบร้ณาการ (Integrated Marketing  

Communication) การส่�อสารภาย์ในมีหาวิทิย์าลิยั์แลิะการส่�อสาร
ผู่้านการระดมีทุน มีกีารดำเนินการใน 2 รป้ิแบบควิบค่้กัน ได�แก่  
การระดมีทุนเพ่�อสนับสนุนแลิะการจัดกิจกรรมีร่วิมีกัน โดย์หัวิใจ
สำคญัในการตอกย์�ำควิามีเป็ิน “ปัิญญาข้องแผู่้นดนิ” (Wisdom of 
the Land) รวิมีถุงึการมีองหาพันธมีติรในการสร�างการเปิลิี�ย์นแปิลิง 
(Long-term Future Partner) โดย์เป็ินการดำเนนิการผู่้าน Sandbox 
3 ด�าน ได�แก่

1) Cutting Edge Research: Life Reinvented มีุง่สร�างงาน
วิิจัย์เพ่�อพัฒนาคุณภาพชีวิิตแลิะนวิัตกรรมีในอนาคต

2) อทุย์านธรรมีชาตวิิทิย์าสริรีกุข้ชาต ิ(Sireeruckhachati Nature 
Learning Park): Living Reinvented มีุง่เน�นการเรยี์นร้�ในการอย่้์
ร่วิมีกบัธรรมีชาตแิลิะการสร�างพ่�นที�การเรยี์นร้� (Learning Space)

3) หอปิระชมุีมีหดิลิสทิธาคาร (Prince Mahidol Hall): Rhythm 
Reinvented มีุ่งเน�นการสร�างมีิติควิามีคิดผู้่านศาสตร์ด�านดนตรี  
ผู้่านงานแสดงข้อง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) 
แลิะการใช�พ่�นที�ข้องหอปิระชุมี

MU Brand Framework

Brand Purpose WISDOM OF THE LAND
“We are here to REINVENT the wisdom

For the better living of FUTURE GENERATION”
Brand Archetype MAGICIAN

Brand Personality Visionary Mastery Curiosity Genuine
Brand Values Integrity – Innovation – Proven by Science – 

Inspiring

Brand Campaign KEEP EVOLVING FULLY LEVERAGING OUR 
WISDOM

ภาพท่ี่� 2 : MU BRAND FRAMEWORK

SPARK SPIN SUSTAIN

การสิร�าง การรับรู�ผ�าน 
“Wisdom of the Land”

การสิร�างพ่ั�นที� 
ให�เกดิการมสีิ�วินร�วิม  
เกดิกจิักรรมต�าง ๆ  
ร�วิมกบัพัันธมิตร

การสืิ�อสิารอย�างต�อเนื�อง
ผ�านเนื�อหาหรือแนวิคิดของ
แต�ละ Sandbox เพ่ั�อนำามา

ต�อยอดและสิร�างการมี 
สิ�วินร�วิมของสิงัคมรวิมไปถึง 

ผู�บริจัาค
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ขัับเคล่ื่�อนมหาวิิทยาลื่ัยมหิดลื่ด้วิย 
Data Driven Culture



คณะกรรมการโครงการความร่วมมอืภาครฐั 
และภาคเอกชน

ศาสิตราจัารย์ นพั. บรรจัง มไหสิวิริยะ  อธิการบดี
(ดำารงตำาแหน�ง 2 พัฤษภูาคม 2565 – ปัจัจัุบัน)

ผู้ลื่การดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญ ดังน่�
1. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพย์าบาลิ

โครงการ Health Policy Research เป็ินการดำเนนิโครงการวิจิยั์
เพ่�อตอบสนองนโย์บาย์ปิระเทศ โดย์มีหีน่วิย์งานตอบสนองการ
ทำงานที�รบัผู้ดิชอบการข้บัเคลิ่�อนนโย์บาย์ ได�แก่
• คณะอนกุรรมีการพฒันาบญัชยี์าหลิกัแห่งชาต ิ(Medical 

benefit package)
• คณะอนกุรรมีการกำหนดปิระเภทแลิะข้อบเข้ตในการให�บรกิาร

สาธารณสขุ้ สปิสช. (Non-medical benefit package)
• ควิามีร่วิมีมีอ่ด�านการวิจิยั์ การศกึษา แลิะการให�บริการผู้้�ป่ิวิย์

กับ Mayo Clinic ปิระเทศสหรัฐอเมีริกา
2. คณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลิรามีาธบิดี
2.1 โครงการควิามีร่วิมีมีอ่ Clinixir ตอบสนองนโย์บาย์ภาครฐักลิุม่ี

อตุสาหกรรมีสุข้ภาพแลิะการแพทย์์ ในด�าน Clinical Research
2.2 โครงการควิามีร่วิมีมีอ่ Nan Sandbox ร่วิมีกับ คณะเภสัชศาสตร์ 

มีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ มีีแนวิคิดจากการพัฒนางานวิิจัย์ร่วิมีกับ
พัฒนาชุมีชนสร�างราย์ได�ให�ชุมีชน รวิมีถึุงการฟ้�นฟ้พ่�นที�ปิ่า
ต�นน�ำในจังหวิัดน่าน

2.3 โครงการควิามีร่วิมีมีอ่ CAR-T-CELL Therapy  มีแีนวิคดิเริ�มีต�น 
จากควิามีร่วิมีมี่อระหวิ่างคณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลิ
รามีาธิบดี แลิะศน้ย์ค์วิามีเป็ินเลิศิด�านชีวิวิทิย์าศาสตร์ (องค์การ
มีหาชน) โดย์ สวิทช. ร่วิมีทุนกับพันธมีิตร “บริษัท เจเนพ้ติก 
ไบโอ จำกดั” ตอ่ย์อดงานวิจิยั์การแพทย์ ์เพ่�อรักษาผู้้�ป่ิวิย์มีะเรง็ 
ที�เกี�ย์วิกบัเลิอ่ดด�วิย์เทคโนโลิย์เีซึ่ลิลิแ์ลิะย์นีบำบดั เปิน็ราย์แรก 
ข้องปิระเทศไทย์ ที�มีีค่ารักษาถุ้กกวิ่าเดิมี

คณะอนุุกรรมการพััฒนุา 
บััญชีียาหลัักแห่งชีาติิ

โครงการ Health Policy Research

โครงการความร่วมม่อ Clinixir

โครงการความร่วมมอ่ Nan Sandbox 

โครงการความร่วมม่อ CAR-T-CELL Therapy

33 ห�องบรรยาย ศาสิตราจัารย์นายแพัทย์กษาน จัาติกวินิชุ  
ชุั�น 1 อาคารสิำานักงานอธิการบดี



34 กันภูัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู�ัมหิดล (Mahidol Learning Center : MLC)



โครงการ Flagship Projects ปี 2565 ตามข�อตกลงการปฏิิบัติงานผู�บริหารมหาวิิทยาลัยมหิดล

Startegy 1 Global Research and Innovation (7 Flagships)

Startegy 2 Innovation Education and Authentic Learning (4 Flagships + 1 KPI)

Startegy 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services (2 Flagships)

Startegy 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (6 Flagships + 1 KPI)

New

New

New
New

New
New

New

New

New
New
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 อธกิารบดีได�ราย์งานควิามีก�าวิหน�าในการปิฏิบิตังิานตามีข้�อตกลิงราย์ไตรมีาสต่อที�ปิระชมุีสภามีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ ครั�งที� 582  
เมี่�อวินัที� 20 กรกฎาคมี 2565 โดย์มีสีาระสำคญั เก่�ยวกบัการขับัเคลื่่�อนโครงการต้ามแผู้นยทุธศาสต้รม์หาวทิยาลื่ยัมหดิลื่ระยะ 4 ปี 
(พั.ศ. 2563 – 2566) แลิะมีุ่งเน�นการข้ย์าย์ผู้ลิการดำเนินการ Flagship Projects จากเดิมี 10 โครงการ ข้ย์าย์ผู้ลิเปิ็น 19 โครงการ

2.7 รายงานผลการดำำาเนินงานของ 

อธิการบด่ำต่อส่ภามหาวิที่ยาลัย

F 1.1 MU-MRC
F 1.2 MU-MiniRC 
F 1.3 สินับสินุนเสิรมิสิร�างพัันธมิตรด�านการวิจิัยัต�างประเทศ (MU-GPI)
F 1.4 ผลักดันอนัดับ Subject Ranking โดยสินับสินุนงานวิิจัยัเฉพัาะสิาขา

F 1.5 เพัิ�มศักยภูาพัโครงสิร�างพั่�นฐานด�านการวิิจััยเพั่�อรองรับศาสิตร์
ในอนาคต

F 1.6 Scholarships for Ph.D. Student
F 1.7 Deep Tech  Accelerator Platform and Commercialization

F 2.1 การศึกษาแบบยืดหยุ�นและระบบคลังหน�วิยกิต
 (Flexible Education & Credit Unit Bank System)
F 2.2 MUx for Flexible Education : Micro credential to degree

F 2.3 การปรับระบบการบริหารจััดการหมวิดวิิชุาศึกษาทั�วิไป
F 2.4 Career Support Services
F 2.5 การได�รับการรับรองมาตรฐานหลักสิูตรระดับสิากล (KPI)

F 3.1 MU Social Engagement Platform F 3.2 MU Accreditation Center

F 4.1 Global Talents Platform
F 4.2 Marketing Drive and Endowment Funding
F 4.3 MU Digital Transformation
F 4.4 MU SDGs

F 4.5 IAO for Strategic Internationalization
F 4.6 MU Academic Position Promotion Sandbox
4.7 พััฒนาการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภูิบาล (KPI)



ข้�อมี้ลิ กองแผู้นงาน สำนักงานอธิการบดี36 

    รายงานผลการดำำาเนินงานของอธิการบด่ำ  ปีงบประมาณ 2565

กลิุ่มีวิิจัย์ MU-MRC จำนวิน 9 กลิุ่มีมีีกลิุ่มีวิิจัย์ MU-MRC เพิ�มีข้ึ�น 
จำนวิน 3 กลิุ่มี

Flagship 1.1 
MU-MRC

มีกีลิุม่ีวิจิยั์ข้นาดเลิก็ (miniRC) 
อย์่างน�อย์ จํานวิน 10 กลิุ่มี

Flagship 1.3 

สนบัสนนุการเสริมสร้าง
พันัธมติ้รด้านการวจิยั
ต่้างประเทศ (MU-GPI)

โครงการวิจิยั์กับสถุาบนัการศกึษา
ที�อย์้ใ่น 200 อนัดบัแรกข้อง THE 
หรอ่ QS จำนวิน 15 โครงการ

(1) ผู้้�ที�ได�รับทนุ Specific League 
Funds ปีิ 2564 (50 ราย์) มีี
ผู้ลิงานวิจัิย์ตีพมิีพ์์ในวิารสาร Q1 
ในสาข้าวิชิาเฉพาะอย่์างน�อย์ 
20 เร่�อง 
(2) สนบัสนนุกลิุม่ีวิจิยั์เฉพาะ
สาข้า 30 ทุน

โครงการวิจิยั์ร่วิมีกบัค้ค่วิามีร่วิมีมีอ่
ต่างปิระเทศ จำนวิน 6 โครงการ

(1) ผู้ลิงานวิจิยั์ตพีมิีพ์วิารสารนานาชาติ  
Q1 เฉพาะสาข้าข้องผู้้�ที�ได�รับทุน  
ปิี 2564 สาข้า Medicine 4 
เร่�อง แลิะสาข้า Phamarcy 
and Pharmacology 1 เร่�อง

(2) อนมุีตัทินุสนบัสนนุงานวิจิยั์เฉพาะ
สาข้า ปิระจำปีิ 2565 รวิมี 31 ทุน

ผู้ลิกัดันอนัดบั Subject Ranking เฉพาะ
สาข้า ให�อย์้ใ่นอนัดบั 1-100

มีหาวิิทย์าลิัย์มีีผู้ลิผู้ลิิตแลิะผู้ลิลิัพธ์ 
ตามีตัวิชี�วิัดที�ส่งมีอบต่อ สปิ.อวิ. 
มีากกวิ่าร�อย์ลิะ 80 ทุกตัวิชี�วิัด

Flagship 1.6 
Scholarships for Ph.D. 
Student

สนบัสนนุงบปิระมีาณเพ่�อเพิ�มี  
จาํนวิน Ph.D. Students อย่์างน�อย์ 
50 ทนุ

5 ผู้ลิงานแลิะนวิตักรรมีที�ถุก้นำไปิใช�
เชงิพาณชิย์์ 

(1) เพิ�มีจำนวิน Ph.D. Students 
(2) ผู้ลิกัดนั.ให� Ph.D. Student ผู้ลิติผู้ลิ

งานวิจิยั์ตพีมิีพ์คณุภาพสง้ในวิารสาร 
Q1

พจิารณาจัดสรรทุน Scholarships for 
Ph.D. Student ปีิ 2565 จำนวิน 62 ทนุ 
จาก 18 ส่วินงาน

เป้าหมาย ผู้ลื่การดำเนินงาน

Flagship 1.2 
MU-MiniRC

Flagship 1.4 
ผู้ลื่กัดนัอันดบั Subject 
Ranking โดยสนับสนนุ
งานวิจยัเฉพัาะสาขัา

Flagship 1.5 
เพัิ�มศกัยภาพัโครงสร้าง
พั่�นฐานด้านการวจิยัเพั่�อ
รองรบัศาสต้ร์ในอนาคต้

Flagship 1.7 
Deep Tech Accelerator 
Platform and 
Commercialization

ยุที่ธศาส่ตร์ที่่� 1 Global Research and Innovation

สง่เสริมีกลิุม่ีวิจัิย์ (Research Cluster) 
ที�มีนัีกวิจิยั์หลิาย์รุน่ให�ทำการวิจัิย์แบบ
บ้รณาการแลิะสหสาข้า ผู้ลิักดันให�ผู้ลิ
งานได�รับการตีพิมีพ์อย์้่ใน Q1

วัต้ถุประสงค์

บม่ีเพาะกลิุม่ีวิิจัย์ข้นาดเล็ิกให�เปิน็กลิุม่ี
วิิจัย์ข้นาดใหญ่ เพ่�อให�เกิดเคร่อข้่าย์
วิิจัย์ทั�งระดับชาติแลิะนานาชาติ แลิะ
สนับสนุนอาจารย์์ นักวิิจัย์ที�เป็ินผู้้�นำ
เชิงวิิชาการให�เปิ็นที�ย์อมีรับในระดับ
ชาติแลิะนานาชาติ

กลิุ่มีวิิจัย์ข้นาดเลิ็ก (miniRC) 
จำนวิน 13 กลิุ่มี

สร�างเครอ่ข่้าย์ควิามีร่วิมีมีอ่ด�านการวิิจยั์
ในระดบันานาชาตเิพ่�อนำไปิส้ก่ารผู้ลิติผู้ลิ
งานตพิีมีพ์แลิะนวัิตกรรมีคุณภาพสง้

มุ่ีงสร�างควิามีพร�อมีโครงสร�างพ่�นฐาน
ด�านการวิจัิย์ข้ั�นสง้ (Frontier Research)

พฒันาระบบนิเวิศ เพ่�อรองรับ 
ศาสตร์แข้นงใหม่ี 5 กลิุม่ีสาข้า
ให�ได�ผู้ลิลิัพธ์ตามีตัวิชี�วิัดที�
มีหาวิทิย์าลัิย์ลิงนามี MOU ร่วิมี
กบั สปิ.อวิ. ภาย์ใต�โครงการ 
Reinventing University 2021
1. กลิุม่ี AI Based Diagnostics 
2. กลิุม่ี Medical Robotics 
3. กลิุม่ี Drug Discovery 
4. กลิุม่ี Biologics & Vaccine 
5. กลิุม่ี Medical Devices

ผู้ลิงานแลิะนวิตักรรมีที�นาํไปิใช 
เชิงพาณิชย์์ 5 ผู้ลิงานต่อเร่�อง

เพ่�อเพิ�มีมีล้ิค่าการนำผู้ลิงานวิจิยั์ เทคโนโลิย์ี 
แลิะนวิตักรรมีข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ไปิใช�
ปิระโย์ชน์ในเชงิพาณิชย์์
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ข้อมูล ณ วันที่่� 8 กันยายน 2565  
ผ่านที่่�ประชุมคณะกรรมการขับเคลื�อนยุที่ธศาส่ตร์ระหว่างเดืำอน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

ยุที่ธศาส่ตร์ที่่� 2 Innovative Education and Authentic Learning

5 สว่ินงานที�นำบทเรยี์นหรอ่ราย์วิชิา
สะสมีหน่วิย์กิต เข้�าไวิ�ในระบบคลิัง
หน่วิย์กิต รวิมี 155 หน่วิย์กิต

บทเรยี์นแลิะราย์วิชิาที�สามีารถุ
สะสมีหน่วิย์กิตได�เทีย์บเท่า 10 
หน่วิย์กิต

Flagship 2.1 
การศึกษาแบบยด่หยุน่ 
แลื่ะระบบคลื่งัหน่วยกติ้

เป้าหมาย ผู้ลื่การดำเนินงาน

จัดทำบทเรีย์นออนไลิน์ จำนวิน 12 
ราย์วิิชา (152 ชั�วิโมีงการเรีย์นร้�) 
จาก 8 ส่วินงาน

บทเรีย์นออนไลิน์ในระบบคลิัง 
หน่วิย์กติ จำนวินไม่ีน�อย์กว่ิา 30 
ชั�วิโมีงการเรีย์นร้�

Flagship 2.2 
MUx for Flexible  
Education: Micro 
Credential to Degree

(1) มีนีกัศึกษาชั�นปีิที� 1 ปีิการศกึษา 
2565 พงึพอใจ ระดบั 4-5 คดิเป็ิน
ร�อย์ลิะ 80.15

(2) ทกุราย์วิชิาศกึษาทั�วิไปิ (หลิกัส้ตรไทย์) 
ถุ้กจัดเข้�ากลิุ่มีสาระการเรีย์นร้�ฯ 
(184 ราย์วิิชา)

(1) นกัศกึษาชั�นปีิที� 1 ปีิการศกึษา 
2565 ไม่ีน�อย์กว่ิาร�อย์ลิะ 75  
มีีควิามีพงึพอใจต่อระบบการลิง
ทะเบีย์นราย์วิชิาศึกษาทั�วิไปิใน
ระดบั 4-5

(2) ร�อย์ลิะ 100 ข้องราย์วิชิาศกึษา
ทั�วิไปิที�จดัการเรยี์นการสอนในปีิ
การศึกษา 2565 ถุก้จัดเข้�ากลิุม่ี
สาระการเรยี์นร้�สำคัญสำหรับ
การเป็ินพลิเมีอ่งในศตวิรรษที� 21

Flagship 2.3 
การปรบัระบบการบริหาร
จดัการหมวดการศึกษา
ทั�วไป

บณัฑติ ปีิการศึกษา 2562-2564 ที�ได�
งานทำผู่้านการสนบัสนนุข้อง Career 
Support Services จำนวิน 32 คน แบ่ง
เป็ินได�งานในองค์กรระดบันานาชาติ 
3 คน แลิะได�งานในองค์กรระดบัชาติ 
29 คน

นกัศกึษาแลิะศษิย์์เก่ามีหาวิทิย์าลิยั์มีหดิลิ
สามีารถุเข้�าถุงึตลิาดแรงงานสำหรบัการ
ทำงาน แลิะการศกึษาต่อ 

Flagship 2.4 
Career Support Services

ผู้ลื่การดำเนินงานต้ามยุทธศาสต้ร์ด้านการศึกษา

มีหาวิทิย์าลิยั์มีหีลิกัสต้รที�ได�รบัการ
รบัรองตามีเกณฑ์มีาตรฐานสากลิ 
จำนวิน 53 หลิักส้ตร

หลิกัสต้รได�รับการรับรองระดับ 
สากลิ เพิ�มีขึ้�นอย่์างน�อย์ 8 หลิกัสต้ร

วัต้ถุประสงค์

เพิ�มีจำนวินบทเรยี์นแลิะราย์วิชิา สำหรบั
บคุคลิภาย์นอก นกัเรยี์นนักศกึษา ศษิย์์เก่า
ให�สามีารถุ Upskill Reskill แลิะสะสมี
หน่วิย์กติข้องมีหาวิิทย์าลิยั์มีหิดลิได�

(1) ระบบ MUx เป็ินระบบการเรีย์น
การสอนออนไลิน์อนัดบั 1 ในระดบั 
นกัเรยี์นมี.ปิลิาย์ 

(2) พฒันาบทเรยี์นออนไลิน์ที�สามีารถุเกบ็
หน่วิย์กติการเรยี์นล่ิวิงหน�าในหลิกัสต้ร
ระดับปิริญญาตรี

(1) พฒันาราย์วิชิาศกึษาทั�วิไปิเพ่�อส่งเสรมิี
นกัศกึษาให�เป็ินพลิเมีอ่งในศตวิรรษ
ที� 21 

(2) ปิรบัระบบการลิงทะเบีย์นราย์วิชิาใน
หมีวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปิให�ตอบสนอง
ควิามีต�องการข้องผู้้�เรยี์น

ในปีิ 2565 มีบัีณฑิตที�ได�งานทํา 
ในองค์กรระดบัชาตแิลิะนานาชาต ิ
จากการสนบัสนนุข้อง Career 
Support Services จาํนวิน 20 คน

หลิกัสต้รข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ได�รบัการรบัรอง
ตามีเกณฑ์มีาตรฐานสากลิ

การได้รับการรับรอง
มาต้รฐานหลัื่กส้ต้ร
ระดับสากลื่ (KPI)



ประเภูทการมีมาตรฐานของห�องปฏิิบัติการ

บทบาทและหน�าที�ของ MAC
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    รายงานผลการดำำาเนินงานของอธิการบด่ำ  ปีงบประมาณ 2565
ยทุี่ธศาส่ตร์ท่ี่� 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

โครงการที�ผู่้านการคัดเลิ่อกให�รับทุน
สนบัสนุนโครงการนโย์บาย์ชี�นำสังคมี 2 
โครงการ

(1) ข้ับเคล่ิ�อนผู้ลิงานวิิจัย์ไปิส้่นโย์บาย์
ชี�นำสังคมี

(2) สนบัสนนุการข้อตำแหนง่ทางวิชิาการ
ด�วิย์ผู้ลิงานวิิชาการรับใช�สังคมี

Flagship 3.1 
MU Social Engagement 
Platform

วัต้ถุประสงค์ ผู้ลื่การดำเนินงาน

(1) กำหนดกลิุม่ีข้องห�องปิฏิบัิตกิารเพ่�อวิาง
แนวิทางสนบัสนนุให�ห�องปิฏิบิตักิารที�ได�รบั
การรบัรองมีาตรฐานสากลิ

(2) เตรยี์มีให�การสนบัสนนุงบปิระมีาณในปีิ 
2566 ให�กับส่วินงานที�มีหี�องปิฏิบิตักิารอย์้่
ในช่วิงเริ�มีต�นแลิะเตรยี์มีเสนอข้อรบัการ
รบัรองมีาตรฐาน แลิะสนบัสนนุส่วินงานที�
ที�คดิค�นหรอ่สร�างมีาตรฐาน

กําหนดเกณฑ์มีาตรฐาน
คุณภาพข้อง MU 
Accreditation Center 
(MAC)

Flagship 3.2 
MU Accreditation 
Center

ยทุี่ธศาส่ตร์ท่ี่� 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

(1) บุคลิากร ที�เปิ็น MU Talents 
ด�านการวิิจัย์ ร�อย์ลิะ 11.61

(2) MU Talents ด�านการวิิจัย์ที�มีี
แผู้นการพัฒนา IDP ร�อย์ลิะ 100

(3) MU Talents ด�านการวิจิยั์ที�มีี
ศกัย์ภาพในระดับ Global Talents 
ร�อย์ลิะ 12.8

(4) อย์้่ระหวิ่างออกแบบค่างาน 
(5) Global Talents ด�านการวิิจัย์

ที�ได�รับการสรรหาจากภาย์นอก 
4 ราย์

(6) อัตราการคงอย้์่ข้อง Global 
Talents ข้อง MU ร�อย์ลิะ 90.04

(1) ร�อย์ลิะ 5 ข้องบคุลิากร ที�เป็ิน 
MU Talents ด�านการวิจัิย์

(2) ร�อย์ลิะ 80 ข้อง MU Talents 
ด�านการวิจิัย์ที�มีแีผู้นการ
พฒันา IDP 

(3) ร�อย์ลิะ 4.5 ข้อง MU Talents 
ด�านการวิจิยั์ ที�มีศีกัย์ภาพใน
ระดบั Global Talents 

(4) มีรีะบบค่างาน (Job Grade) 
(5) Global Talents ด�านการวิจัิย์ 

10 คน ที�ได�รบัการสรรหาจาก
ภาย์นอก 

(6) ร�อย์ลิะ 90 อตัราการคงอย้์ 
ข้อง Global Talents ข้อง MU

Flagship 4.1 
สร้าง Global Talents 
Platform

เป้าหมาย ผู้ลื่การดำเนินงาน

มีีผู้ลิงานวิิชาการชี�นํา
สังคมี 2 เร่�องต่อปิี

ส่งเสริมีการข้อรับรองมีาตรฐานงาน
บริการวิิชาการ

เป้าหมาย

เพ่�อสรรหาบุคลิากรที�เปิ็น Global 
Talents จากภาย์นอก รวิมีถึุงพัฒนา
บคุลิากรภาย์ในให�เป็ิน Global Talents

วัต้ถุประสงค์

Quality  
Laboratory

Intermediate 
Step

System 
Developer
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ผู้ลื่การดำเนินงานต้ามหลื่ักธรรมาภิบาลื่

ระหว่างเดืำอน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ปิ ี2565 มีหาวิทิย์าลิยั์ได�รบัการปิระเมีนิ 
ITA อย์้่ในระดับ “A” (91.41 คะแนน)

มีหาวิิทย์าลิัย์มีีผู้ลิการปิระเมีิน 
ITA อย์้่ในระดับส้ง

(1) ผู้้�เกี�ย์วิข้�องปิรับปิรุง แก�ไข้ เพิ�มีเติมี 
นโย์บาย์ ปิระกาศมีหาวิิทย์าลิัย์ที�
เกี�ย์วิข้�องกับ SDG Goals

(2) ผู้ลิการจัดอันดับ THE Impact 
Rankings 2022 มี.มีหิดลิ อย์้่ใน
ลิำดับที� 101-200 ข้องโลิก

(1) พัฒนาเวิ็บไซึ่ต์ SDGs 
(2) มี.มีหิดลิอย์้่ในลิําดับที� 1-100 

ข้อง THE Impact Rankings

Flagship 4.4 
MU SDGs

เป้าหมาย ผู้ลื่การดำเนินงาน

(1) วิางระบบการจัดเก็บข้�อมี้ลิแลิะ
พัฒนาเวิ็บไซึ่ต์ SDGs
(2) ติดอันดับ 1 ใน 100 ในการจัด
อันดับ THE Impact Rankings 

วัต้ถุประสงค์

(1) อย์้ร่ะหว่ิางการวิเิคราะห์ฐานข้�อมีล้ิต่าง ๆ  
ค้่พันธมีิตรมีหาวิิทย์าลิัย์เปิ้าหมีาย์

(2) จดัทำปิระกาศ Adjuct Professor ฉบบั
ภาษาไทย์แลิะฉบับภาษาอังกฤษแลิะ 
อย์้ร่ะหว่ิางการสรรหา Adjuct Professor 
ชาวิต่างปิระเทศร่วิมีกบัส่วินงาน

(3) จดัทำระบบช่วิย์เหลิอ่แลิะดแ้ลิบุคลิากร
ชาวิต่างปิระเทศ

(4) จัดทำ Website IAO

(1) จัดทําฐานข้�อมี้ลิอาจารย์ ์
แลิะนักวิิจัย์ชาวิต่างปิระเทศ 

(2) สรรหา Adjunct Professors 
Visiting Professors Fellow 
ชาวิต่างปิระเทศร่วิมีกับส่วินงาน

(3) จัดทําระบบช่วิย์เหลิ่อด้แลิ 
บุคลิากรชาวิต่างปิระเทศ

Flagship 4.5
IAO for Strategic 
Internationalization

(1) เพ่�อจดัระบบการให�ควิามีช่วิย์
เหลิอ่แลิะดแ้ลิบุคลิากรชาวิต่าง
ปิระเทศ

(2) เพ่�อสรรหา Adjunct Professors 
Staff (Second Appointment)

ส่วินงานนำร่อง 8 ส่วินงาน เสนอข้อตำแหน่ง 
ผู้้�ช่วิย์ศาสตราจารย์ ์ผู้้�ช่วิย์ศาสตราจารย์์
พิเศษ จำนวิน 122 คน แลิะ 2 ส่วินงาน
นำร่อง มีีผู้้�ได�รับให�ดำรงตำแหน่งผู้้�ช่วิย์
ศาสตราจารย์ ์ภาย์ในระย์ะเวิลิา 6 เดอ่น

(1) วิางระบบการเสนอข้อ 
ตําแหน่งทางวิิชาการ 

(2) ควิามีพงึพอใจต่อการดาํเนนิงาน 
ข้องศ้นย์์ฯ (ระดับ 4 จาก 5 : 
ร�อย์ลิะ 80)

Flagship 4.6
MU Academic 
Position Promotion 
Sandbox

เพ่�อสนบัสนนุแลิะสง่เสรมิีระบบการ
เสนอข้อตำแหน่งทางวิิชาการ

เพ่�อให�มีหาวิทิย์าลิยั์มีรีะบบธรรมีา- 
ภบิาลิที�เข้�มีแข้ง็

มหาวิิทยาลัยมหิดลมีเกณฑ์์ประเมิน
อยู�ในระดับ “A”

ITA Awards 2022

(1) กำหนด Sandbox 5 เร่�อง
(2) จัดจ�างผู้้�เชี�ย์วิชาญด�านการตลิาด  

จัดทำแผู้น Marketing Strategies 
ในระย์ะต่าง ๆ

(1) ดาํเนินการตามีแผู้น Sandbox 
3 เร่�อง โดย์มีีผู้ลิสําเร็จร�อย์ลิะ 
80 แต่ลิะเร่�อง

(2) ดาํเนนิการจดัทําแผู้น Marketing 
Strategies ร�อย์ลิะ 100

Flagship 4.2
Marketing Drive and 
Endowment Funding

ระดมีทุนเพ่�อการข้ับเคลิ่�อนแลิะ
พัฒนามีหาวิิทย์าลิัย์

พัฒนาแลิะปิรับปิรุงเทคโนโลิย์ีดิจิทัลิ
ครอบคลิมุีทุกพนัธกจิตามีเปิา้หมีาย์ MU 
Digital Transformation ที�กำหนดไวิ�ทั�ง 
4 ข้�อข้องมีหาวิิทย์าลิัย์

(1) แผู้นการปิระเมิีนกำกับติดตามี 
ด�าน Data Governance

(2) Data Warehouse กลิางด�าน
การศึกษา

(3) แพลิตฟอร์มีกลิางสำหรบัทำ  
Job submission and schedule  
เพ่�อสนับสนุนกลิุ่มีวิิจัย์

(4) Map ด�าน Mobility of popula-
tion and population intensity 
กบัสถุานที�ภาย์ในมีหาวิิทย์าลิยั์

Flagship 4.3
MU Digital  
Transformation

เพ่�อพฒันาแลิะปิรบัปิรงุเทคโนโลิย์ดีจิทิลัิ 
ให�สนบัสนนุพันธกจิข้องมีหาวิทิย์าลิยั์

ข้อมูล ณ วันที่่� 8 กันยายน 2565  
ผ่านที่่�ประชุมคณะกรรมการขับเคลื�อนยุที่ธศาส่ตร์

พฒันาการดำเนินงานตามี
หลัิกธรรมีาภบิาลิ (KPI)
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2.8 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี่�ของอธิการบด่ำ

กำากับ

ประเมิน

พัฒนาและปรับเปล่�ยน

ตรวจำส่อบ

บที่บาที่ของคณะกรรมการประเมิน เกณฑ์์การประเมิน

ด้านยุทธวิธ่ (How To do)

ด้านยุทธศาสต้ร์ (What To Do)

เกณฑ์ปิระเมีินด�านย์ุทธศาสตร์ 
(What To Do) วิัดจากควิามี
สำเร็จข้องผู้ลิงาน 4 มีิติ ได�แก่  
ด�านปิริมีาณ ด�านคุณภาพ ด�าน
เวิลิา แลิะควิามีคุ�มีค่าคุ�มีทุน

เกณฑ์ปิระเมิีนด�านยุ์ทธวิิธี (How 
To do) วิัดจากสมีรรถุนะข้อง 
การบริหารงาน

60%

40%

ขั้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นขัอง 
ผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 

1. มีหาวิิทย์าลิัย์ควิรคำนึงปิระโย์ชน์ข้องผู้้�มีีส่วินได� 
ส่วินเสีย์ทุกกลิุ่มี

2. มีหาวิิทย์าลิัย์ควิรให�ควิามีสำคัญกับการปิรับปิรุง
กระบวินการทำงานให�มีีปิระสิทธิภาพ ใช�เวิลิา 
ให�น�อย์ลิง เม่ี�อเปิรยี์บเทยี์บกบัการทำงานแบบเดิมี

3. มีหาวิิทย์าลิัย์ควิรกำหนดแนวิทางการหาราย์ได� 
เพิ�มีเตมิีเพ่�อให�เพยี์งพอต่อการดำเนนิงานตามีพนัธกจิ

ขั้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นขัอง 
ผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย

1. มีหาวิิทย์าลัิย์ควิรปิรับปิรุงกระบวินการทำงาน 
แลิะบ้รณาการการทำงาน ระหว่ิางหัวิหน�า 
ส่วินงานต่าง ๆ ให�เป็ินสาย์การผู้ลิิต (Assembly 
Line) เพ่�อลิดปิัญหาการทำงานแบบแท่ง (Silo)

2. การนำนโย์บาย์ไปิปิฏิบิตั ิ (Policy Deliverance) 
ควิรอาศยั์กระบวินการมีสีว่ินรว่ิมีข้องผู้้�บรหิารแลิะ
ผู้้�ปิฏิิบัติงานที�เกี�ย์วิข้�องทุกระดับ ไม่ีจำกัดเฉพาะ 
ผู้้�บริหารระดับส้งเท่านั�น

3. มีหาวิทิย์าลิยั์ควิรปิรบัปิรงุการส่�อสาร การนำนโย์บาย์
ไปิปิฏิิบัติ เพ่�อให�ส่วินงานจัดทำ Action-plan- 
timeline สอดคลิ�องกบัย์ทุธศาสตรอ์งค์กรมีากกว่ิา 
การมีุ่งทำงานปิระจำ

คณะกรรมีการปิระเมิีนผู้ลิการปิฏิิบัติ

หน�าที�ข้องอธิการบดี ให�ควิามีเห็นวิ่า

“อธิการบด่ม่ความมุ่งมั�นต้่อ
การพััฒนาแลื่ะปรับปรุง
กระบวนการต้ามข้ัอเสนอแนะ

ขัองคณ์ะกรรมการ ส่งผู้ลื่ให้การ

ดำเนินงานขัองมหาวิทยาลื่ัยมหิดลื่ 

บรรลืุ่ต้ามเป้าหมาย แลื่ะก่อให้

เกิดการพััฒนาการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลื่ัย”

คณะกรรมีการปิระเมีนิผู้ลิการปิฏิบิตัหิน�าที�ข้องอธกิารบด ีปิระกอบด�วิย์ กรรมีการสภาฯ ผู้้�ทรงคณุวิฒิุ 3 ราย์ ดงันี� นาย์มีนญ้ สรรคค์ณุากร 
เป็ินปิระธาน ศาสตราจารย์์คลิินกิพเิศษ นพ.เสร ีต้�จินดา แลิะดร.โชค บ้ลิกลุิ เป็ินกรรมีการ ผู้้�ทรงคณุวิฒิุจากภาย์นอก 3 ราย์ ดงันี� ศาสตราจารย์์
คลิินิกเกีย์รติคุณ นพ.เหลิ่อพร ปิุณณกันต์ ดร. นพ.โกมีาตร จึงเสถีุย์รทรัพย์์ แลิะนาย์วิิสุทธิ� จิราธิย์ุต เป็ินกรรมีการ หัวิหน�าสำนักงาน 
สภามีหาวิทิย์าลิยั์ เปิน็เลิข้านกุาร แลิะหวัิหน�าสำนกับรหิารกจิการสภามีหาวิทิย์าลิยั์ เปิน็ผู้้�ชว่ิย์เลิข้านกุาร โดย์การปิระเมีนิฯ มีวีิตัถุปุิระสงค์ 
เพ่�อเปิน็การปิรบัเปิลิี�ย์น พฒันา แลิะสง่เสรมิีการบรหิารมีหาวิทิย์าลิยั์ให�มีปีิระสทิธภิาพแลิะปิระสทิธผิู้ลิมีากย์ิ�งขึ้�น คณะกรรมีการปิระเมีนิมีบีทบาท  
“กำกบั ปิระเมีนิ ตรวิจสอบ พฒันาแลิะปิรับปิรุงให�เกิดการบริหารจัดการอย่์างย์ั�งย์่น” โดย์กำหนดให�อธิการบดีราย์งานควิามีก�าวิหน�า 
ผู้ลิการดำเนนิงานตามีข้�อตกลิงการปิฏิบิตังิาน (19 Flagships + 2 KPIs) ที�ลิงนามีไวิ�กับสภามีหาวิทิย์าลิยั์ ต่อคณะกรรมีการปิระเมีนิฯ ทกุไตรมีาส 
แลิะเกบ็ข้�อมีล้ิเพ่�อสำรวิจควิามีคดิเหน็ข้องผู้้�มีส่ีวินได�ส่วินเสยี์ต่อการบริหารงานข้องอธกิารบด ี เพี�อสะท�อนการบริหารจดัการข้องอธกิารบดี 
แลิะก่อให�เกดิการพฒันาการบรหิารจัดการอย่์างเป็ินระบบ
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2.9 การประเมินส่่วนงานของมหาวิที่ยาลัย

คณะกรรมีการปิระเมีนิส่วินงานข้องมีหาวิทิย์าลิยั์ ปิระกอบด�วิย์ กรรมีการสภาฯ ผู้้�ทรงคณุวิฒุ ิ 2 ราย์ ดงันี� นาย์มีนญ้ สรรค์คณุากร 
เป็ินปิระธาน ดร.ทวีิศักดิ� กออนันตก้ลิ แลิะพลิตำรวิจเอก นพ.จงเจตน์ อาวิเจนพงษ์ นาย์กสมีาคมีศิษย์์เก่ามีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิฯ  
เป็ินกรรมีการ รองอธกิารบดฝ่ี่าย์บรหิาร เปิ็นเลิข้านุการ แลิะรองอธิการบดีฝ่่าย์พัฒนาคุณภาพแลิะบริการวิิชาการ เป็ินผู้้�ช่วิย์เลิข้านุการ
คณะกรรมีการฯ ได�ดำเนินการตามีพระราชบัญญัติมีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ พ.ศ. 2550 มีาตรา 44 โดย์ทำการการปิระเมิีนส่วินงาน 
ทุกสี�ปิี ทั�งนี� มีหาวิิทย์าลิัย์ได�ปิระเมีินส่วินงานทั�งสิ�น 42 ส่วินงาน แลิะนำเสนอผู้ลิการปิระเมีินต่อที�ปิระชุมีสภามีหาวิิทย์าลิัย์ ครั�งที� 578  
เมี่�อวิันที� 16 มีีนาคมี 2565 โดย์มีีข้�อเสนอแนะ สรุปิดังนี�

ขั้อเสนอแนะต้่อมหาวิทยาลื่ัยในภาพัรวม

จากผู้ลิการปิระเมิีนตามีกรอบการปิระเมีนิผู้ลิ 5 มีติ ิได�แก่ การสำรวิจควิามีพึงพอใจ ทศันคต ิควิามีคดิเหน็ข้องผู้้�มีส่ีวินได�ส่วินเสีย์จาก
ทั�งภาย์ในแลิะภาย์นอกส่วินงาน แลิะการวิิเคราะห์ส่วินงานโดย์ใช�เทคนคิการทดสอบภาวิะวิกิฤต ิโดย์ได�นำแนวิคิดการบรหิารแบบ Balanced 
Scorecard มีาปิระย์กุต์ใช�ในการให�ข้�อเสนอแนะแก่มีหาวิิทย์าลิยั์ เพ่�อสนบัสนนุให�ส่วินงานสามีารถุดำเนนิงานบรรลิวุิสิยั์ทัศน์แลิะพนัธกจิข้อง

ส่วินงานแลิะมีหาวิทิย์าลิยั์ ได�ผู้ลิสรปุิดงันี� 

Financial Perspective

• ให�ควิามีสำคัญกับผู้ลิการดำเนินงานด�านการเงินข้องแต่ลิะ 
ส่วินงาน เช่นเดีย์วิกับการให�ควิามีสำคัญกับ 
ผู้ลิการดำเนินงานตามีภารกิจหลิัก

• พฒันาระบบการบรหิารจดัการด�านการเงินข้อง 
มีหาวิิทย์าลิยั์ (Enterprise Resource Planning: ERP)

Financial Management Transformation:

Learning and Growth Perspective

• ย์กระดับข้ีดควิามีสามีารถุแลิะพัฒนาศักย์ภาพ
บุคลิากรสาย์วิิชาการแลิะสาย์สนับสนุนข้องทุก

ส่วินงานอย์่างต่อเน่�อง

Human Resources Transformation:

Internal Processes Perspective

Digital Organization:
• ปิรับเปิลิี�ย์น กฎ ระเบีย์บ ข้�อบงัคบั แลิะหลิกัเกณฑ์ภาย์ในต่าง ๆ 

ข้องมีหาวิทิย์าลัิย์ให�คล่ิองตัวิ แลิะพัฒนาการบริหาร จดัการด�วิย์
เทคโนโลิย์ีแลิะดิจิทัลิ
- สร�างกระบวินการทำงานอัตโนมีัติ (Digital Processes)
- พัฒนาระบบฐานข้�อมี้ลิสารสนเทศข้นาดใหญ่ (Big Data)
- ปิรบัเปิลิี�ย์นวิฒันธรรมี (Digital Culture) แลิะกระบวินการคิด 

(Digital Mindset) พัฒนาทกัษะการใช�เทคโนโลิย์ ี (Digital 
Skills) ข้องบุคลิากร

Internationalization:
• ควิรสร�างสภาพแวิดลิ�อมีเป็ินนานาชาต ิ เสรมิีสร�างสมีรรถุนะทาง

ด�านภาษาองักฤษข้องบคุลิากรพฒันาแลิะปิรบัปิรงุกระบวินการ
ดำเนินงานเป็ินระบบ 2 ภาษา

Collaboration and Coordination:
• ผู้ลัิกดนัให�เกดิการสร�างควิามีร่วิมีมีอ่แลิะการบร้ณาการข้�ามีศาสตร์

ระหว่ิางส่วินงานภาย์ในมีหาวิทิย์าลิยั์ แลิะภาย์นอกมีหาวิทิย์าลัิย์

Monitorting and Evaluation:
• สร�างควิามีเข้�าใจให�แก่บคุลิากรข้องส่วินงานตั�งแต่ผู้้�บริหารระดับ

สง้ กลิาง ต�น แลิะผู้้�ปิฏิบิติังาน เพ่�อให�ตระหนกัถุงึควิามีสำคญั
ข้องระบบตดิตามี แลิะปิระเมีนิผู้ลิส่วินงาน

• พฒันาระบบการรวิบรวิมีข้�อมีล้ิสารสนเทศสำคัญหรอ่ชุดข้�อมีล้ิกลิาง
• พัฒนาระบบราย์งานผู้ลิปิระเมีินตนเองข้องส่วินงานแบบ One 

Report หร่อ ราย์งานผู้ลิการดำเนินงานปิระจำปิี

Customer Perspective

    Education Transformation:
• สนับสนุนให�เกิดการพัฒนาหลิักส้ตร ราย์วิิชา แลิะการเรีย์น

ร้�แบบใหมี่ที�ทันสมัีย์ ตอบสนองต่อควิามีต�องการข้องตลิาด
แรงงานแลิะปิระชาชนทุกช่วิงวิัย์ (Lifelong Learning) 
แลิะจะต�องทำการตลิาดเชิงรุก ทั�งหลิักส้ตร Degree แลิะ 
non-degree

Research Transformation:
• ผู้ลิักดันให�เกิดการปิรับเปิลิี�ย์นร้ปิแบบผู้ลิงานทางวิิชาการที�

มีุ่งเพีย์งการสร�างองค์ควิามีร้�หร่อเพ่�อการตีพิมีพ์ ให�เปิ็นงาน
วิจิยั์เพ่�อสร�างนวิตักรรมีเพ่�อปิระโย์ชนเ์ชงิเศรษกจิ สงัคมี หรอ่
นโย์บาย์มีากข้ึ�น ส่งเสริมีการวิิจัย์แบบบ้รณาการข้�ามีศาสตร์ 
โดย์สนับสนุนให�เกิดการสร�างเครอ่ข่้าย์หรอ่พันธมิีตรด�านการ
วิจิยั์ ทั�งจากภาครฐัแลิะเอกชนทั�งในปิระเทศแลิะตา่งปิระเทศ

• พัฒนาฐานข้�อมี้ลิที�ครอบคลุิมีแลิะสมีดุลิระหว่ิางสาย์
วิิทย์าศาสตร์แลิะสาย์สังคมีศาสตร์ รวิมีถุ่อการวิิจัย์เชิง
วิิชาการแลิะการวิิจัย์เชิงปิระยุ์กต์ แลิะพัฒนาระบบการเข้�า
ถุึงแหลิ่งทุนแลิะปิัจจัย์สนับสนุนการทำวิิจัย์

Academic Services Transformation:
• พัฒนาระบบการให�บริการวิิชาการด�วิย์เทคโนโลิย์ีสมีัย์ใหมี่

อย่์างต่อเน่�อง เพ่�อให�สอดรบัตรงกบัควิามีต�องการข้องผู้้�บรกิาร
หรอ่ลิก้ค�า



สภามีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิกำหนดให�มีีการปิระเมิีนผู้ลิการปิฏิิบัติงานข้องสภามีหาวิิทย์าลัิย์เป็ินปิระจำทุกปีิ โดย์ยึ์ดตามีอำนาจ
หน�าที�ข้องสภามีหาวิิทย์าลิัย์ตามีมีาตรา 24 ข้องพระราชบัญญัติมีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ พ.ศ. 2550 โดย์สำนักงานสภามีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ 
ทำหน�าที�เปิ็นผู้้�ดำเนินการจัดปิระเมีิน การปิระเมีินผู้ลิการปิฏิิบัติงานข้องสภามีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิ ในรอบนี� ควิบรวิมีเวิลิา 1 ปิี 9 เด่อน  
ตั�งแต่ 1 เมีษาย์น 2563 -31 ธันวิาคมี 2564

2560 2561 2562 2563-2564

พ.ศ.

กระบวินการทำงานข้อง 
สภามีหาวิิทย์าลิัย์

การปิระชุมีสภามีหาวิิทย์าลิัย์ ผู้ลิการดำเนินงานข้อง 
สภามีหาวิิทย์าลิัย์

ระดำับคะแนนเฉล่�ย 

4.49
คะแนนภาพรวมระดำับ “มาก”

4.03

4.13

4.38

4.49

ระดับคะแนนเฉลิี�ย์

คะแนน

แผนภูมิท่ี่� 3 : สิรุปผลการประเมินการปฏิิบัติงานของสิภูามหาวิิทยาลัยมหิดล ประจัำาปี พั.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง)

หมีาย์เหตุ : ดำเนินการ 1 เมีษาย์น 2563 - 31 ธันวิาคมี 256442 

2.10 การประเมินผล การปฏิบัติงานของส่ภามหาวิที่ยาลัยมหิดำล  
ประจำำาปี พ.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง) 

ผู้ลื่การประเมิน

1 2 3
วัต้ถุประสงค์

สำรวิจควิามีคิดเห็นข้องคณะกรรมีการสภามีหาวิิทย์าลิัย์มีหิดลิจากคะแนนเต็มี 5 ได�คะแนนภาพรวิมีอย์้่ ใน
ระดับ “มาก” คะแนนเฉลิี�ย์ 4.49 คะแนนเพิ�มีข้ึ�นอย่์างต่อเน่�องทุกปีิ โดย์เพิ�มีข้ึ�น 0.46 จากปีิ 2560 ที�ได�คะแนนเฉลีิ�ย์ 4.03   
สรุปิผู้ลิการปิระเมีินฯ แผู้นภ้มีิที� 3



ลานมหิดล มหาวิิทยาลัยมหิดล
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2.10 การประเมินผล การปฏิบัติงานของส่ภามหาวิที่ยาลัยมหิดำล  
ประจำำาปี พ.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง) 

ข้อเส่นอแนะ 
โดยกรรมการสิภูามหาวิิทยาลัยมหิดล

จากการปิระเมิีนผู้ลิการปิฏิิบัติงานข้องสภามีหาวิิทย์าลัิย์มีหิดลิ 
ปิระจำปิี พ.ศ. 2563-2564 (ปิระเมีินตนเอง) 

เสนอให�สภามีหาวิิทย์าลิัย์ใช�กลิไกข้องกรรมีการสภาฯ 
ผู้้�ทรงคุณวุิฒช่ิวิย์เปิลิี�ย์นแปิลิง (Transform) ให้การดำเนนิงาน
ขัองมหาวิทยาลัื่ยแลื่ะส่วนงานต้่าง ๆ  ม่ความคลื่่องตั้วแลื่ะ
เน้นสัมฤทธิผู้ลื่ โดยยึดต้ัวอย่างภาคธุรกิจมากขัึ�น

เสนอการพิจารณาบริหารผู้ลิปิระโย์ชน์จากสินทรัพย์์ข้อง
มีหาวิิทย์าลัิย์ที�เป็ินเงินส่วินหนึ�ง (ไม่ีเกินกรอบในนโย์บาย์การ
ลิงทนุ) มีาใช�ในกจิกรรมีพฒันาธรุกจิ แลิะลิงทุนในบรษัิทเกดิใหม่ี 
(Start up companies) ซึ่ึ�งเกี�ย์วิข้�องกับมีหาวิิทย์าลิัย์หร่อเกิด
จากนวิัตกรรมีข้องมีหาวิิทย์าลิัย์ เพั่�อสร้างโอกาสในการสร้าง
ความมั�งคั�งจากนวัต้กรรมแลื่ะธุรกิจด้านเทคโนโลื่ย่ (Tech 
Business)

เสนอการเสวนาด้านยุทธศาสต้ร์แบบสนทนากลืุ่่ม  
(Focus Group) ระหว่างสภาฯ แลื่ะทม่บริหารมหาวิทยาลัื่ย 
เพ่�อให�เห็นภาพแลิะเปิ้าหมีาย์ที�ตรงกัน รวิมีถุึงวิางระบบการ
ติดตามีได�อย์่างเหมีาะสมี 

ด�านการศึกษา เสนอการแลื่กเปลื่่�ยนคณ์าจารย์กับ 
มหาวทิยาลื่ยัชิั�นนำขัองโลื่ก การเชิญิผู้้ท้รงคณุ์วฒุ ิ (Guest 
Speaker) ระดับโลื่กมาให้แรงบันดาลื่ใจแก่นักศึกษา  
เตรีย์มีการเรีย์นการสอนในยุ์นวิัตกรรมีโลิกเสมี่อนจริง 
(Metaverse) เพ่�อปิระโย์ชน์ข้องการเรีย์นร้�ในระย์ะย์าวิแลิะ 
การผู้ลิิตบัณฑิตเพ่�อตอบโจทย์์ควิามีต�องการข้องภาคเอกชน

เสนอให้สำนักงานสภาฯ ม่ “กลืุ่่มพััฒนานโยบาย”  
ทำหน�าที�  (1) จับปิระเด็นสำคัญ (2) ส่�อสารนโย์บาย์  
(3) ติดตามีการปิฏิิบัติตามีนโย์บาย์ แลิะ (4) ปิระเมีินผู้ลิการ
ปิฏิิบัติตามีนโย์บาย์ เปิ็นข้�อมี้ลิย์�อนกลัิบส้่สภามีหาวิิทย์าลัิย์  
ให�มีีการปิรับปิรุง แก�ไข้ เพิ�มีเติมีนโย์บาย์ให�ได�ผู้ลิดีย์ิ�งข้ึ�น

บรรยากาศงาน Orientation Mahidol 2565  
หอประชุุมมหิดลสิิทธาคาร
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ห้้องมห้ิดลอดุลเดช ห้อสมุดศิิริิริาช คณะแพทยศิาสตริ์ศิิริิริาชพยาบาล
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3.1 สรุุปปาฐกถา “การุปฏิิรุูปอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตรุ์ วิิจััยและนวิัตกรุรุมไทย”   46 
ศึาสตรุาจัารุย์พิิเศึษ ดรุ.เอุนก เหล่าธรุรุมทัศึน์ รุัฐมนตรุีวิ่าการุกรุะทรุวิงการุอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตรุ์ 

วิิจััยและนวิัตกรุรุม (อุวิ.) สรุุปโดยอุธิการุบดี มหาวิิทยาลัยมหิดล

3.2 สรุุปปาฐกถา “นโยบายและทิศึทางการุบูรุณาการุงานด้านการุอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตรุ์  47

 วิิจััยและนวิัตกรุรุม” 
ศึาสตรุาจัารุย์เกียรุติคุุณ ดรุ. นพิ.สิรุิฤกษ์ ทรุงศึิวิิไล ปลัดกรุะทรุวิง อุวิ.

3.3 สรุุปการุนำเสนอุ เรุ่�อุง “คุวิามยั�งย่นขอุงมหาวิิทยาลัย ท่ามกลางกรุะแสการุเปลี�ยนแปลง  48 
ขอุงเศึรุษฐกิจัและสังคุม”  
รุอุงศึาสตรุาจัารุย์ ดรุ.วิรุากรุณ์ สามโกเศึศึ กรุรุมการุสภาฯ ผูู้้ทรุงคุุณวิุฒิิ

3.4 สรุปุการุนำเสนอุ เรุ่�อุง “บทบาทมหาวิทิยาลยัมหิดลกับปรุะชาคุมอุาเซียีน ในยุคุหลงั COVID-19” 49 
คุุณหญิิงลักษณาจัันทรุ เลาหพิันธุ์ กรุรุมการุสภาฯ ผูู้้ทรุงคุุณวิุฒิิ

3.5 วิสิยัทศัึน์ ยทุธศึาสตร์ุ แผู้นการุดำเนนิงานขอุงหัวิหน้าส่วินงานที�รุบัตำแหน่งใหม่ 5 ท่าน  50

ส่่วนที่่� 3 
จากส่ภามหาวิที่ยาลัยัมหิดลัส่่ก่ารปฏิบัิัติิิิ
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3.1 ส่รปุปาฐกถาการปฏิริป่อุดุมศึกึษา วิที่ยาศึาส่ติิร์ วิจัย 
 แลัะนวตัิิกรรมไที่ย

จัดัตั้ั�ง “กองทุนุนวัตัั้กรรมเพื่่�ออุตั้สาหกรรม” 
กระทรวงการอุดุมศึกึษา วทิยาศึาสตร์วจิัยั 
และนวัตกรรม สามารถให้้ทุนกับเอุกชน 
ในการทําวิจััยและสามารถทํางานร่วมกับ 
ภาคเอุกชน เพื่่�อุเป็็นป็ระโยชน์กบัป็ระเทศึชาติ

จัั ด ตัั้� ง  “ ก อ ง ทุุ น เ พื่่� อ พื่ั ฒ น า ก า ร
อดุมศึกึษา” ควบค่ก่บักอุงทุนวทิยาศึาสตร์
วิจััย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมการทํา
วิจััย พื่ัฒนาห้ลักส่ตร เพื่่�อุตอุบสนอุงความ
ต้อุงการพื่ัฒนาป็ระเทศึ

แบ่่งมหาวิัทุยาลััยเป็็น 5 ป็ระเภทุ 
มห้าวิทยาลัยท่�โดดเด่นเร่�อุงการวิจััยและ
นวัตกรรม มห้าวิทยาลัยท่�มุ่งเน้นการ
พื่ัฒนาท้อุงถิ�น มห้าวิทยาลัยท่�มุ่งเน้น
เทคโนโลย่ มห้าวิทยาลัยท่�ทําเร่�อุงศึาสนา 
คณุธรรม จัรยิธรรม และมห้าวทิยาลยัอุ่�น ๆ  
แตล่ะป็ระเภทมค่วามเป็น็เลศิึท่�แตกตา่งกนั

การเข้้าส่ต่ั้าํแหน่งทุางวัชิาการข้องอาจัารย์ 
มีมากกว่ัาเข้้าส่่ตั้ำแหน่งผ่่านงานวัิจััย
แลัะตั้ำรา สามารถนําผลงาน นวัตกรรม  
สิ�งป็ระดิษฐ์์ผลงานทางศึาสนา ห้ร่อุนํา 
ผลงานท่�ดําเนินการมาขอุตําแห้น่งทาง
วิชาการได้

ลัดข้้อจัํากัดข้องการเรียน การเร่ยนไม่จับ
เพื่ราะเร่ยนเกินเวลา ยกเลิกการพื่้นสภาพื่ 
นกัศึกึษาจัากเห้ตุผลท่�เรย่นเกินเวลาท่�กาํห้นด

สถาบ่ันอุดมศึึกษา 25 แห่งได้ลังนาม 
MOU เรยีนข้้ามมหาวัทิุยาลัยัได้ ในระดบั
ป็รญิญาโท และป็ริญญาเอุก 

กองทุุนเงินให้ก่้ย่มเพื่่�อการศึึกษา
ใช้มาตรการทางก่้ย่ม เพื่่�อุกระตุ้นให้้คน
เร่ยนในสาขาท่�ป็ระเทศึและสังคมต้อุงการ

Sandbox อุดมศึึกษา การยกเว้นกติกา
ต่าง ๆ การจััดการศึึกษาท่�แตกต่างอุอุก
ไป็จัากมาตรฐ์านการอุุดมศึึกษา เป็็นมิติ
ให้ม่ขอุงการจััดทําห้ลักส่ตรเพ่ื่�อุตอุบโจัทย์
มาตรฐ์านขอุงการพื่ัฒนากําลังคนอุย่าง
เร่งด่วน

ริเริ�มจััดตั้ั�ง 2 วัิทุยสถาน วิทยสถานสังคมศึาสตร์ มนุษยศึาสตร์และศึิลป็กรรมศึาสตร์ (Thailand Academy 
of Social Sciences, Humanities and Arts ; TASSHA; “ธัชชา”) เพื่่�อุส่งเสริมเศึรษฐ์กิจัเชิงสร้างสรรค์ และ 
“ธชัวทิย์” เป็็นศึน่ย์ความเป็็นเลิศึ (Excellence Center) ทางวิทยาศึาสตร์ รวบรวมคนเก่ง ข้ามมห้าวิทยาลัย 
ข้ามห้น่วยงาน ให้้มาอุย่่รวมกัน 

ออกพื่ระราชบ่ัญญัตั้ิส่งเสริมการใช้ป็ระโยชน์ผ่ลังานวัิจััยแลัะนวััตั้กรรม พื่.ศึ. 2564 
เพื่่�อุส่งเสรมิการใช้ป็ระโยชน์ผลงานวจิัยัและนวตักรรมท่�เกดิจัากการให้้ทนุขอุงห้น่วยงาน
ขอุงรัฐ์ เป็็นป็ระโยชน์ต่อุการพื่ัฒนาป็ระเทศึส่วนรวม

ป็าฐกถาศึาสตั้ราจัารย์พิื่ เศึษ ดร. เอนก เหล่ัาธรรมทัุศึน์  
รัฐมนตั้รีว่ัาการกระทุรวังการอุดมศึึกษา วัิทุยาศึาสตั้ร์ วัิจััย 
แลัะนวัตัั้กรรม นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชุมสภามห้าวิทยาลัย ครั�งท่� 578 เม่�อุ
วันท่� 16 ม่นาคม 2565 เก่�ยวกับการป็ฏิิร่ป็อุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ 
วิจััยและนวัตกรรมไทย 10 ป็ระการ

“ไม่ม่วันหยุดยั�ง”
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9
การป็ฏิิร่ป็กลไก อุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััย นวตักรรม 
ท่�ให้้มห้าวทิยาลยัเป็็นทั�งกลไก และเคร่�อุงมอุ่ ม่เป็้าห้มาย
เพื่่�อุพื่ัฒนาป็ระเทศึ ส่่การเป็็นป็ระเทศึท่�พื่ัฒนาแล้ว

การทำงานขอุงมห้าวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจััยเพื่ิ�มขึ�น

การแบ่งกลุ่มสถาบันอุุดมศึึกษา ท่�ม่ตัวช่�วัดและทิศึทางท่� 
แตกต่าง เพื่่�อุพื่ัฒนาขับเคล่�อุนความเก่งในแต่ละกลุ่ม

การเข้าส่่ตำแห้น่งวิชาการแบบให้ม่ เส้นทางเติบโตท่�
สามารถให้้ได้รับเก่ยรติและศึักดิ�ศึร่ท่�ควรจัะเป็็น

การกำห้นดตัวช่�วัดและผลลัพื่ธ์ความสำเร็จัส่งสุด  
(Super Indicator) ผลักป็ระเทศึก้าวข้ามกับดักรายได้
ป็านกลาง

นโยบายการป็ฏิิร่ป็การอุุดมศึึกษา ความพื่ยายามให้้
เกิดกระบวนการพื่ัฒนาทั�งกลไก โครงสร้าง ระบบการ
ศึึกษา วิชาการกับวิชาช่พื่ เพื่่�อุตอุบโจัทย์ความต้อุงการ
ขอุงป็ระเทศึ

กระทรวง อุว. “ต้อุงการให้้ล่กค้า ได้สิ�งท่� ด่ท่�สุด 
และได้ป็ระโยชน์ส่งสุด”

ทุกเร่�อุงให้้ทำจัาก “จุัดแข็งอุย่าทำจัากจุัดอุ่อุน”

การเติมวิทยาศึาสตร์เทคโนโลย่ให้้ผนวกกับศึิลป็
วัฒนธรรมอุย่างเป็็นระบบ ส่่การสร้างคุณค่าและผล
ป็ระโยชน์ทางเศึรษฐ์กิจัและสังคมขอุงชาติ

“ป็ระเทุศึไทุยจัะไป็ส่่ป็ระเทุศึทุี�พื่ัฒนาแล้ัวัได้ต้ั้อง
แซงทุางโค้้ง” และมห้าวิทยาลัยมหิ้ดลม่ความพื่ร้อุม  
“ยิ�งไม่แน่นอน ยิ�งมีโอกาส ยิ�งมีโอกาส 
ยิ�งตั้้องกลั้า”

3.2 ส่รปุปาฐกถา “นโยบัายแลัะทิี่ศึที่างการบัร่ณาการงาน 
 ด้านการอุดุมศึกึษาวิที่ยาศึาส่ติิร์ วิจัยแลัะนวตัิิกรรม” 
 เพื่่�อุยกระดับัคุุณภาพื่ช่ีวิติิ แลัะส่ร้างขีีดคุวามส่ามารถในการแขี่งขัีนขีอุงประเที่ศึ

ป็าฐกถาศึาสตั้ราจัารย์เกียรติั้คุ้ณ ดร. นพื่.สิริฤกษ์ ทุรงศิึวัิไลั 
ป็ลััดกระทุรวังการอุดมศึึกษา วัิทุยาศึาสตั้ร์ วัิจััยแลัะ
นวััตั้กรรม (อวั.) นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชุมสภามห้าวิทยาลัย  
ครั�งท่� 579 เม่�อุวันท่� 20 เมษายน 2565 เพื่่�อุกรรมการสภา
มห้าวิทยาลัยมห้ิดล และผ่้บริห้ารมห้าวิทยาลัยมห้ิดล รับทราบ
นโยบายและทิศึทางการทำงานขอุงกระทรวงการอุุดมศึึกษา 
วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม
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“ส่ง่าแลัะส่มศึักดิ�ศึรี อุย่่อุย่างภาคุภ่มิแลัะม่คุุณคุ่า” 

รองศึาสตั้ราจัารย์ ดร.วัรากรณ์ สามโกเศึศึ 
กรรมการสภามหาวัิทุยาลััยมหิดลัผ่่้ทุรงคุ้ณวัุฒิ

 ความยั�งย่นขอุงมห้าวิทยาลัย ห้มายถึง ความสามารถท่�มห้าวิทยาลัยจัะดำรงอุย่่ได้ต่อุไป็ในอุนาคตอุย่าง “สง่าและ 

สมศึักดิ�ศึร่ อุย่่อุย่างภาคภ่มิและม่คุณค่า” นำเสนอุโดยรอุงศึาสตราจัารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศึศึ กรรมการสภาฯ ผ่้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอุต่อุท่�ป็ระชุมสภามห้าวิทยาลัยมห้ิดล ครั�งท่� 573 เม่�อุวันท่� 20 ตุลาคม 2564

3.3 ส่รุปการนำาเส่นอุ “คุวามยั�งยืนขีอุงมหาวิที่ยาลััยท่ี่ามกลัาง
 กระแส่การเปลั่�ยนแปลังขีอุงเศึรษฐกิจแลัะส่ังคุม”

5 ปัจจัยส่ร้างคุวามยั�งยืนขีอุงมหาวิที่ยาลััย 

ตอุบรับความต้อุงการขอุงตลาดและสังคม การม่ป็ฏิิสัมพื่ันธ์กับสิ�งรอุบตัว 
ม่ป็ระโยชน์ต่อุสังคมอุย่างแท้จัริง ม่พื่ลวัตร ยอุมรับการตรวจัสอุบและ 
การม่ล่กค้าเป็็นศึ่นย์กลางมุ่งไป็ส่่ผ่้รับบริการ

ธรรมาภิบาลห้ร่อุการป็กครอุงท่�ด่มค่ณุภาพื่เกิดจัากการผสานพื่ลัง (Synergy) 
ขอุง 3 ส่วน ได้แก่ นายกสภามห้าวิทยาลัย กรรมการสภามห้าวิทยาลัย และ
อุธิการบด่ โดย Effective Leadership ห้มายถึง ภาวะความเป็็นผ่้นำท่�ม่
ป็ระสิทธิภาพื่ขอุงนายกสภามห้าวิทยาลัย และอุธิการบด่ ท่�เป็็นไป็อุย่างสอุด
ป็ระสาน การเน้นระบบมากกว่าตัวบุคคล ธรรมาภิบาลในอุงค์กร ห้ลักการ
คุณธรรม ห้ลักการม่ส่วนร่วม ห้ลักการร่วมรับผิดรับชอุบ ความต่อุเน่�อุงขอุง
ความคิดและการป็ฏิิบัติ และการต่�นตัวต่อุการเป็ล่�ยนแป็ลง 

อุดุมการณ์ ได้แก่ 1.การสร้างและดำเนนิการตามอุดุมคติ 2. การมุง่เน้น “ปั็ญญาขอุงแผ่นดิน” 3. การให้้ความสำคัญกับ “ความสำเรจ็ัท่�แท้จัริงอุย่่
ท่�การนำความร้่ไป็ป็ระยุกต์ใช้เพ่ื่�อุป็ระโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” พื่ระราชดำรัสขอุงสมเด็จัพื่ระมหิ้ตลาธิเบศึร อุดุลยเดชวิกรม พื่ระบรมราช
ชนก ค่อุ การจุัดป็ระกายอุุดมการณ์ท่�ส่บต่อุกันมาในด้านการแพื่ทย์การสาธารณสุข เป็็นเก่ยรติยศึ และเป็็นหั้วใจัขอุงมห้าวิทยาลัยมหิ้ดล

คณุธรรม ศึล่ธรรม คณุงามความด ่เป็น็พื่่�นฐ์านสำคญัขอุงความคดิและการกระทำ อุงคก์รห้รอุ่บคุคลจัะอุย่ย่ั�งยน่ไดต้อุ้งมค่ณุธรรม เป็็นห้ลัก
นำทางขอุงมห้าวิทยาลัย และความซื่่�อุตรง การไม่ทำผิดกฎห้มาย และการยึดมั�นในห้ลักการคุณธรรมไม่เป็ล่�ยนแป็ลง

ความสามารถในการป็รับตัวอุย่างคล่อุงแคล่ว ม่ทัศึนคติทางใจั (Mindset) ท่�เห้มาะสมขอุงทุกภาคส่วน สร้างอุงคาพื่ยพื่ท่�พื่ร้อุมต่อุ 
การเป็ล่�ยนแป็ลง ม่การจััดสรรทรัพื่ยากรท่�เห้มาะสม ม่ศึิษย์เก่าสัมพัื่นธ์ และใช้ห้ลัก 3E’s ค่อุ ป็ระสิทธิภาพื่ (Efficiency) ป็ระสิทธิผล 
(Effectiveness) และความสามารถในการทำให้้เป็็นดังตั�งใจั (Efficacy)

IDEALISM3

AGILITY5

GOVERNANCE2

RELEVANCE1

VIRTUE4
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Communication Collaboration Connectivity Centrality

AGING
SOCIETY

คุ้ณหญิงลัักษณาจัันทุร เลัาหพื่ันธุ์ 
กรรมการสภามหาวัิทุยาลััยมหิดลัผ่่้ทุรงคุ้ณวัุฒิ

3.4 ส่รุปการนำาเส่นอุ “บัที่บัาที่มหาวิที่ยาลััยมหิดลั
 กับัประชีาคุมอุาเซ่ยนในยุคุหลััง COVID-19”

 การใช้จัุดแข็งและโอุกาสขอุงมห้าวิทยาลัยมหิ้ดล เพื่่�อุป็ระโยชน์ในการพัื่ฒนาการดำเนินงานด้านความเป็็นนานาชาติ 
และเพื่่�อุเป็้าห้มายการพื่ัฒนาท่�ยั�งย่น สามารถดำเนินการผ่าน 4Cs ได้แก่ 1. การส่�อุสาร (Communication) 2. ความร่วม
ม่อุ (Collaboration) 3. การเช่�อุมโยง (Connectivity) และ 4. การม่ศึ่นย์กลาง (Centrality) ทั�งในด้านการวิจััย วิชาการ และ
บริการวิชาการ ใน 4 ด้าน นำเสนอุโดยคุณห้ญิงลักษณาจัันทร เลาห้พัื่นธุ์ กรรมการสภาฯ ผ่้ทรงคุณวุฒิ เสนอุต่อุท่�ป็ระชุม 
สภามห้าวิทยาลัยมห้ิดล ครั�งท่� 574 เม่�อุวันท่� 17 พื่ฤศึจัิกายน 2564 

“Strengths and Opportunities”

1. ด้านสุข้ภาพื่
• แลกเป็ล่�ยนเร่ยนร่้ป็ระสบการณ์ แนวป็ฏิิบัติท่�ด่ ถอุดบทเร่ยนในการรับม่อุ

กับโรคระบาด COVID-19
• เตร่ยมพื่ร้อุมและสนับสนุนพื่่�นฐ์านการวิจััย พื่ัฒนา วัคซื่่น ยา ในป็ระเทศึ 
• สนับสนุนงานวิจััยพื่ัฒนานวัตกรรม อุุป็กรณ์ เคร่�อุงม่อุทางการแพื่ทย์ เพื่่�อุ

ใช้ในยามฉุุกเฉุิน
• พื่ัฒนา Vaccine Certificate เพื่่�อุอุำนวยความสะดวกแก่ผ่้เดินทางใน

ภ่มิภาคและจัะช่วยสนับสนุนการเดินทางอุย่างป็ลอุดภัย 
• ริเริ�มให้้ม่การจััดทำผังท่�พื่ักแรงงานซื่ึ�งส่วนให้ญ่มาจัากป็ระเทศึเพื่่�อุนบ้านให้้

ถ่กสุขลักษณะร่วมกับห้น่วยงานขอุงรัฐ์และเอุกชน
• พื่ัฒนา Data Book เก็บสิ�งส่งตรวจัขอุงร่างกายห้ร่อุสารคัดห้ลั�งขอุงผ่้ป็่วย

มาวิเคราะห้์สภาพื่ร่างกาย

2. ด้านการพื่ัฒนาทุี�ยั�งย่น (SDGs แลัะ BCG)
• สนบัสนุนให้้กลุม่นกัวจิัยัเลอุ่กโจัทย์วจิัยัจัากเป้็าห้มายขอุง SDGs
• สนับสนุนนักวิจััยวิชาการสามารถนำเสนอุผลงานวิจััยต่อุเวท่การห้าร่อุท่�

ศึ่นย์ ACSDSD 
• สนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศึน์ 2025 ขอุงอุาเซื่่ยนซื่ึ�งม่ลักษณะ

เก่�อุก่ลกับเป็้าห้มายการพื่ัฒนาท่�ยั�งย่น SDGs

3. ด้านผ่่้ส่งอายุ
• ศึึกษาวิเคราะห้์ติดตามผลกระทบจัากการระบาด COVID-19
• สนับสนุนงานวิจััยพื่ัฒนานวัตกรรมท่�ช่วยให้้การดำรงช่วิตขอุงผ่้ส่งอุายุม่คุณภาพื่ช่วิตท่�ด่ 
• สนับสนุนการฝึึกอุบรมและให้้อุงค์ความร่้ผ่้ช่วยพื่ยาบาลทำห้น้าท่�ด่แลผ่้ส่งอุายุ

4. ด้านการศึึกษา การพื่ัฒนาหลัักส่ตั้ร การให้ทุุนการศึึกษาแลัะการฝึึกอบ่รม
• เพื่ิ�มพื่น่การสร้างการตระห้นกัร่เ้ก่�ยวกบัความเป็็นมา และความสำคัญขอุงอุาเซ่ื่ยน และป็ระชาคมทั�งแง่การเมอุ่ง เศึรษฐ์กิจั และสังคม เพื่่�อุ

ให้้เป็็นป็ระชาคม ท่�นักศึึกษา บคุลากรและคณาอุาจัารย์มค่วามร่ส้กึเอุ่�อุอุาทรต่อุกนั 
• จััดทุนการศึึกษา และทุนอุบรมแก่ป็ระเทศึเพื่่�อุนบ้าน เพื่่�อุยกระดับการพัื่ฒนาอุงค์ความร่้และความสามารถช่วยลดความเห้ล่�อุมล�ำ 

ทางเศึรษฐ์กจิัและสังคม
• ให้้ความสำคญักบัศึษิย์เก่าสัมพัื่นธ์ (Alumni) เพื่่�อุเป็็นเครอุ่ข่ายในการขยายความร่วมมอุ่ระห้ว่างกัน

ด้้านสุุขภาพ
ด้้านการพัฒนาที่่�ยั่ั�งยั่ืน
SDGs และ BCG 

ด้้านผู้้้สุ้งอายัุ่ ด้้านการศึึกษาและหลักสุ้ตร 
การให้ทีุ่นและฝึึกอบรม

CORONAVIRUS (COVID-19)
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3.5 วิสั่ยที่ัศึน์ ยุที่ธศึาส่ติิร์ แผนการดำาเนินงานขีอุง

เป็็นห้น่วยงานเดย่วในป็ระเทศึท่�เปิ็ดสอุนด้านศึาสน
ศึึกษา ท่�เป็็นห้ลักสต่รภาษาไทยแต่การเรย่นการสอุนเป็็น
ภาษาอัุงกฤษมากกว่าร้อุยละ 50 นอุกจัากน่�วทิยาลัยฯ ยงัม่
คณาจัารย์ห้ลากห้ลายป็ระเทศึทั�งยโุรป็และอุเมริกา ทำให้้
การเรย่นการสอุนระดบัป็รญิญาโทและเอุก มค่วามเป็็น
นานาชาตสิง่ จัากการสำรวัจัพื่บ่ว่ัาบ่ณัฑิติั้ข้องวิัทุยาลัยั
ศึาสนศึกึษา กระจัายการทุำงานไป็ทุกุสาข้าอาชพีื่แลัะ
มีค้ะแนนค้วัามพื่ึงพื่อใจัจัากนายจ้ัางในระดับ่ส่งมาก

(1) การสร้างความเป็็นเลิศึด้านการวิจััยทาง
ศึาสนาเพื่่�อุตอุบสนอุงสังคมยุคให้ม่

(2) การจัดัการศึกึษาท่�มค่ณุภาพื่เพ่ื่�อุให้ผ้่้เรย่นม่
ทักษะและสมรรถนะในศึตวรรษท่� 21

(3) การบริการวิชาการเพื่่�อุตอุบสนอุงและรับ
ใช้สังคม

(4) การพื่ฒันาอุงคก์รให้ม่้สมรรถนะสง่ดว้ยห้ลกั
ธรรมาภิบาล

จัุดเด่น ยุทุธศึาสตั้ร์หลััก

วิที่ยาลััยศึาส่นศึึกษา

นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชมุสภามห้าวทิยาลยัมห้ดิล 
ครั�งท่� 575 เม่�อุวนัท่� 15 ธนัวาคม 2564

วิที่ยาลััยดุริยางคุศึิลัป์

เป็้าหมาย 5 ด้าน

เป้้าหมายั่  
5 ด้้าน

เป้าหมายที่่� 1

การเป้็นหนึ�งในด้้านศึาสุนศึึกษา 
ของอาเซี่ยั่น

เป้าหมายที่่� 2

จััด้บริการวิิชาการที่ั�งการอบรม
และ workshop ระยั่ะสุั�น

เป้าหมายที่่� 3
การเพ่�มภาคี่เคีรือข่ายั่และคีวิามร่วิมมือที่ั�งใน

ด้้านการศึึกษา วิิจััยั่และบริการวิิชาการ

เป้าหมายที่่� 4
ป้รับหลักสุ้ตรให้สุนองตอบต่อคีวิามเป้ล่�ยั่นแป้ลง
ของโลกยัุ่คีใหม่ เพ่�อสุร้างพลเมืองที่่�ม่คีุณภาพ

เป้าหมายที่่� 5
ป้รับนำ�าที่องสุิกขาลัยั่ให้เป้็นศึ้นยั่์กลาง
การบริการและวิิจััยั่

วัสิยัทุศัึน์  “เป็็นสถาบันัชั้ั�นนำาในภููมิิภูาคอาเซีียนและระดับัันานาชั้าติิ ในดัา้นการศึึกษา วิจิัยั และให้บ้ัริการ 
     แกส่งัคมิ ดัา้นศึาสนศึึกษา”

อุาจัารย์ ดร.พื่บิล่ย์ ชมุพื่ลไพื่ศึาล 
คณบด่วิทยาลัยศึาสนศึึกษา

นาํเสนอุต่อุท่�ป็ระชมุสภามห้าวทิยาลยัมห้ดิล 
ครั�งท่� 576 เม่�อุวนัท่� 15 มกราคม 2565

อาจัารย์ ดร.ณรงค้์ ป็รางค้์เจัริญ 
ค้ณบ่ดีวัิทุยาลััยดุริยางค้ศึิลัป็์

ในป็ี 2564 ห้ลักส่ตรการศึึกษาในทุกระดับ (ป็ริญญาตร่-ป็ริญญาเอุก) ได้รับการรับรอุงมาตรฐ์าน
จัาก MusiQuE ครบทุกห้ลักส่ตร และได้รับ่การจััดอันดับ่โดย QS World University Rankings by 
Subject  ให้อย่่ในอันดับ่ทุี� 47 ข้องโลักในสาข้า Performing Arts

จัุดเด่น

ยุทุธศึาสตั้ร์หลััก เพื่่�อสร้างค้วัามเป็็นเลัิศึ

วัสิยัทุศัึน์  “ม่ิง่เป็็นผูู้น้ำาทางการศึึกษาดันติรีในเอเชีั้ยอาคเนยแ์ละระดับััโลก”

(1) การศึึกษา พื่ัฒนาห้ลักส่ตรให้้ได้รับการ
รับรอุงคุณภาพื่ตามมาตรฐ์านสากลมุ่ง
พื่ัฒนาให้้ได้รับการจััดอัุนดับส่งขึ�นจัาก  
QS World University Rankings by 

 Subject สาขา Performing Arts

(2) งานวิัจััยแลัะงานสร้างสรรค้์  
ส่งเสริมให้้เกิดการใช้ดนตร่เพ่ื่�อุส่ง
เสริมสุขภาวะท่�ด่

(3) การบ่ริการวัิชาการ วิทยาลัยฯ 
 จััดทำ MOU ขับเคล่�อุนพื่ัฒนาเม่อุง

นครป็ฐ์มเป็็นเม่อุงสร้างสรรค์สาขาดนตร่
ขอุงอุงค์การเพื่่�อุการศึึกษา วิทยาศึาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห้่งสห้ป็ระชาชาติ  
(UNESCO) นำไป็ส่่การพื่ัฒนาให้้เกิด 
ระบบนเิวศึทางดนตร ่(Music Ecosystem)

(4) การบ่ริหารจััดการทุี�ยั�งย่น พื่ัฒนา
ตามเกณฑ์์รางวัลคุณภาพื่แห้่งชาติ 
โดยตั�งเป็้าห้มายท่�รางวัลการบริห้าร
ส่่ความเป็็นเลิศึ (Thailand Quality 
Class : TQC)

TQC

College 
of Music
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หัวหน้าส่่วนงานท่ี่�รับัติิำาแหน่งใหม่ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

(1) ผลงานวิจััยและงานบริการวิชาการท่�ตอุบสนอุง 
ต่อุนโยบายระดับชาติและนานาชาติ

(2) ห้ลกัสต่ร Master of Public Health (International 
Program) ได้รบัการรับรอุงโดย APACPH และ AUN-QA 
ระดับนานาชาติ

(3) บร่ณาการความเช่�ยวชาญขอุงบุคลากรสาขาต่าง ๆ  
ผ่านโครงการพัื่ฒนาย่านสุขภาพื่ พื่ญาไท–ราชเทว ่ 
ในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสิ�งแวดล้อุม

(4) ม่เคร่อุข่ายความร่วมม่อุระดับชาติ และนานาชาติ
ทั�งภาครัฐ์และเอุกชน

(5) บคุลากรสายวชิาการมค่วามเช�ย่วชาญเป็็นท่�ยอุมรบัใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

(6) คณะฯ พื่ร้อุมเป็็นส่วนงานนาํร่อุงเตรย่มความพื่ร้อุม
และเข้าร่วมเป็็น Green & Carbon Neutral Faculty

จัุดเด่น แผ่นการดำเนินงาน

(1) สนับสนุนการจััดลําดับมห้าวิทยาลัยโลก  
ด้วยการเพื่ิ�ม Visibility งานวิจััยระดับ
นานาชาติ เพื่ิ�มความร่วมมอุ่ระดับนานาชาติ 
ยกระดับการพื่ัฒนา Soft Skills และ 
Entrepreneurship

(2 )  บ่ รณาการ เป็้ าห้มายการพื่ัฒนาท่�
ยั�งย่น SDGs เข้ากับทุกกิจักรรม รวม
ถึ งสนับสนุนบุคลากร และนักศึึกษา
ใ ห้้ ม่ อุ งค์ ค ว ามร่้ ด้ า นบริ ษั ท เ กิ ด ให้ม่  
(Startup), Flexible Education & Life-
long Learning

(3) มุง่เป้็าเป็็นผ่นํ้าสาขาวชิาสาธารณสขุศึาสตร์ 
โดยเฉุพื่าะอุย่างยิ�งด้าน Digital Health,  
ClimateChange & Health และ Aging

คุณะส่าธารณสุ่ขีศึาส่ติิร์

นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชมุสภามห้าวทิยาลยัมห้ดิล 
ครั�งท่� 577 เม่�อุวนัท่� 23 กมุภาพื่นัธ์ 2565

รอุงศึาสตราจัารย์ ดร.สราวุธ เทพื่านนท์ 
คณบด่คณะสาธารณสุขศึาสตร์

วัิสัยทุัศึน์  “การเป็็นบ้านขอุงผ่้นำด้านสาธารณสุขในระดับป็ระเทศึและนานาชาต”ิ

1. Value Added เพื่ิ�มม่ลค่าต่อุมิติ
อุ่�นขอุงการดำเนินงานในป็ัจัจัุบัน

2. Measurable ผลลัพื่ธ์ช่�วัดได้ในเชิงป็ริมาณ เพื่่�อุส่�อุสารไป็ถึง
กลุ่มเป็้าห้มายได้เห้็นป็ระโยชน์และเชิญชวนเข้ามาร่วมดําเนินการ

3. Stakeholders การเน้นการม่ส่วนร่วมขอุง
ผ่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยตั�งแต่ต้นทางถึงป็ลายทาง

4. Dissemination เผยแพื่ร่กิจักรรมเพื่่�อุให้้เกิดการ
ขยายผลกระทบ (Impact) และขับเคล่�อุนนโยบายไป็ส่่
สาธารณะ (Policy Advocacy)

กลัยุทุธ์ในการข้ับ่เค้ลั่�อนวัิสัยทุัศึน์

เป็็นห้น่วยงานท่�ด่แลบริห้ารจััดการงานวิจััยและ
นวัตกรรมขอุงมห้าวิทยาลัยครบวงจัรตั�งแต่ต้นน�ำจันถึง
ป็ลายน�ำ และมุ่งมั�นผลักดันให้้มห้าวิทยาลัยมหิ้ดล
เป็็นผ่้นําด้านการสร้างนวัตกรรมทั�งในระดับชาติและ
นานาชาติพื่ร้อุมด้วยบุคลากรท่�ม่ความเช่�ยวชาญในการ
บริห้ารจััดการงานวิจััยและนวัตกรรมและม่โครงสร้าง
พ่ื่�นฐ์านท่�พื่ร้อุมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม รวม
ถึงการนําเทคโนโลย่ขอุงมห้าวิทยาลัยไป็ใช้ป็ระโยชน์
ในร่ป็แบบต่าง ๆ และม่การจััดตั�งห้น่วยงานย่อุยท่�
เน้นการสร้างความร่วมม่อุกับห้น่วยงานภายนอุก

(1) สร้างความเช่�อุมโยงภายในมห้าวิทยาลัยมหิ้ดล
รวมไป็ถึงในป็ระเทศึ ผ่าน iNT Ecosystem 
Platform รวมไป็ถึงการสร้างเคร่อุข่าย 
Experimental Space

(2) ทำการร่วมม่อุกับกอุงวิ เทศึสัมพื่ันธ์ 
นำมห้าวิทยาลัยมห้ิดลและพื่ันธมิตรไป็ส่่
ความร่วมม่อุระดับนานาชาติ

(3) ทำการเช่�อุมโยงกับภาคเอุกชนเพ่ื่�อุสร้าง
โอุกาสสำห้รบัอุนาคตและเตรย่มความพื่ร้อุม
ในการรบัมอุ่กบัการเป็ล่�ยนแป็ลงในอุนาคต

(4) สร้าง iNT Incubator และ Accelerator สำห้รับ 
Deep Tech เพื่่�อุขยายโอุกาสในการสร้าง
นวตักรรมขอุงมห้าวิทยาลัยและขอุงป็ระเทศึ

จัุดเด่น ยุทุธศึาสตั้ร์หลััก

ส่ถาบัันบัริหารจัดการเที่คุโนโลัย่แลัะนวัติิกรรม

นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชมุสภามห้าวทิยาลยัมห้ดิล 
ครั�งท่� 580 เม่�อุวนัท่� 18 พื่ฤษภาคม 2565

วัสัิยทุศัึน์  “ขับััเคล่�อนมิห้าวิทิยาลยัมิหิ้ดัล สู่มิห้าวิทิยาลยัระดับััโลก ดัว้ิยเทคโนโลยแีละนวิตัิกรรมิ”

รองศึาสตั้ราจัารย์ ดร.ยศึชนัน วังศึ์สวััสดิ�  
ผ้่่อำนวัยการสถาบ่นับ่รหิารจัดัการเทุค้โนโลัยี

แลัะนวัตัั้กรรม

Local Link International link Future Link Technology Link 
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วิส่ัยทัี่ศึน์ ยุที่ธศึาส่ติิร์ แผนการดำาเนินงานขีอุง
หัวหน้าส่่วนงานท่ี่�รับัติิำาแหน่งใหม่ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

เป็็นห้น่วยงานผลิตสัตว์ทดลอุง ท่�ผลิตสัตว์ทดลอุงท่�ม่คุณภาพื่ต่อุเน่�อุงมานานกว่า 51 ป็ี ได้รับ 
การรับรอุงมาตรฐ์าน AAALAC international, ISO 9001,ISO 45001 และได้รับการขึ�นทะเบ่ยน
เป็็นห้น่วยทดสอุบความป็ลอุดภัยผลิตภัณฑ์์ทางการแพื่ทย์และสาธารณสุข ตามห้ลักการ OECD GLP  
(Organization for Economic Co-operation and Development Good Laboratory Practice) 
เป็็นแห้่งแรกขอุงป็ระเทศึ

จัุดเด่น

ยุทุธศึาสตั้ร์หลััก

ศึ่นย์ส่ัติิว์ที่ดลัอุงแห่งชีาติิิ

นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชมุสภามห้าวทิยาลยัมห้ดิล 
ครั�งท่� 584 เม่�อุวนัท่� 12 กนัยายน 2565

วัสิยัทุศัึน์  “เป็็นองคก์รที�มีิควิามิพรอ้มิเพ่�อติอบัสนองย่ทธศึาสติรช์ั้าติิดัา้นการเป็็นศึูนยส์ตัิวิท์ดัลอง  
     และมีิควิามิยั �งยน่ ภูายในปี็ 2569”

นายสัตั้วัแพื่ทุย์สุรชัย จัันทุร์ทุิพื่ย์
ผ่่้อำนวัยการศึ่นย์สัตั้วั์ทุดลัองแห่งชาตั้ิ

Annual Report 
2562-2563

นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชุมสภามห้าวิทยาลัยมห้ิดล ระห้ว่างเด่อุน 
มกราคม 2562 - กันยายน 2563 รวม 13 ส่วนงาน

Annual Report 
2564

นำเสนอุต่อุท่�ป็ระชุมสภามห้าวิทยาลัยมหิ้ดล ระห้ว่างเด่อุน 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 รวม 13 ส่วนงาน

ส่วนท่� 3 ส่วันทุี� 3

วิ ิสัยทัศิน ์  ยุทธศิาสตริ ์  แผนการิด ำาเนินงานของห้ัวิห้น ้าส ่วินงาน

ยกระดับคุณภาพื่สุขภาพื่
ห้น่เม้าส์จัากสัตว์ทดลอุง
ในระดับ Monitor Ani-
mals เป็็นระดับ Specific  
Pathogen Free (SPF) 
Animals

วิ จัั ย แ ล ะ พื่ั ฒ น า เ พื่่� อุ 
ยกระดับความสามารถ
ทางห้้อุงป็ฏิิบัติการ เพื่่�อุ
ร อุ ง รั บ ก า ร เ ป็็ น ศ่ึ น ย์
ต ร ว จั ส อุ บ คุ ณ ภ า พื่
สุ ข ภ า พื่ สั ต ว์ ท ด ล อุ ง 
ขอุงป็ระเทศึ

ขยายและเพื่ิ�มข่ดความ
สามารถขอุงห้น่วยงาน 
ให้้บรกิารวจิัยัและทดสอุบ 
ผลิตภัณฑ์์ ตามห้ลักการ 
OECD GLP อุยา่งตอุ่เน่�อุง 
เพื่่�อุเป็็นศึ่นย์ตรวจัสอุบ
ความป็ลอุดภัยดา้นเคร่�อุง
ม่อุแพื่ทย์

บริห้ารจััดการวัสดุรอุง
นอุนท่�ใช้แล้ว (Soiled  
Bedding Management)  
เพื่่� อุการจัั ดการอุย่ า ง
ยั� ง ย่ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
พื่ลังงานไฟฟ้าโดยการ
ใ ช้ พื่ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 
(Solar Cell) เพื่่�อุลด 
ค่าไฟฟ้าขอุงศึ่นย์ฯ

ก า ร พัื่ ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ด้านวิทยาศึาสตร์สัตว์
ทดลอุง เพื่่�อุรอุงรับการ
เป็ล่� ยนแป็ลงทางด้ าน
วิทยาการและเทคโนโลย่
ท่�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลงอุย่าง
รวดเร็ว
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หัวหน้าส่่วนงานท่ี่�รับัติิำาแหน่งใหม่ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ทุี�ป็รึกษา
1. ศึาสตราจัารย์คลินิกเก่ยรติคุณ นพื่.ป็ิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามห้าวิทยาลัยมห้ิดล
2. รอุงศึาสตราจัารย์ นพื่.ก้อุงเขต เห้ร่ยญสุวรรณ รอุงอุธิการบด่ฝึ่ายบริห้าร เลขานุการสภามห้าวิทยาลัย
3. รอุงศึาสตราจัารย์ ดร.นภเรณ่ สัจัจัรักษ์ ธ่ระฐ์ิติ รอุงอุธิการบด่ฝึ่ายวิเทศึสัมพื่ันธ์และส่�อุสารอุงค์กร
4. รอุงศึาสตราจัารย์ นพื่.สรายุทธ สุภาพื่รรณชาติ ผ่้ช่วยอุธิการบด่ฝึ่ายบริห้ารสินทรัพื่ย์ 
    และรักษาการแทนห้ัวห้น้าสำนักงานสภามห้าวิทยาลัยมห้ิดล

บ่รรณาธิการ
นางสุนิดา เก่ยรติวัฒนวิศึาล ห้ัวห้น้าสำนักบริห้ารกิจัการสภามห้าวิทยาลัย

กองบ่รรณาธิการ
สำนักงานสภามห้าวิทยาลัยมห้ิดล

ออกแบ่บ่แลัะจััดทุำร่ป็เลั่ม
1. นางสาวสุกัญญา ป็ุญญกันต์
2. นางสาวอุัญชลิญาก์ โฉุมสุข

ข้อบ่คุ้ณข้้อม่ลั
นายกสภามห้าวิทยาลัย กรรมการสภามห้าวิทยาลัย ผ่้บริห้ารมห้าวิทยาลัย
ห้ัวห้น้าส่วนงาน ผ่้อุํานวยการกอุงและศึ่นย์ กอุงแผนงาน และงานส่�อุสารอุงค์กร กอุงบริห้ารงานทั�วไป็
http://www.uc.mahidol.ac.th
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