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 1. ดานมหาว�ทยาลัยระดับโลก มหาว�ทยาลัยมหิดลมีว�สัยทัศนมุงมั่นจะเปน 1 ใน 100
ของมหาว�ทยาลัยระดับโลกในป  2030  โดยกำหนดแผนยุทธศาสตรมหาว�ทยาลัยมหิดล
ระยะ 20 ป และแผนยุทธศาสตรมหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 – 2562 ใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ�่อใหการบร�หารงานของมหาว�ทยาลัยมีความยั่งยืน โดยจาก
การจัดอันดับมหาว�ทยาลัยโลกในป 2019 ของ The CWTS Leiden Ranking, NTU Ranking
และ Times Higher Education World University Ranking  มหาว�ทยาลัยมหิดลไดรับ
การจัดอันดับเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย สำหรับ  QS World University Rankings 
มหาว�ทยาลัยมหิดลไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ 2 ของประเทศไทย เนื่องจากมีเกณฑ
การจัดอันดับที่แตกตางออกไป 
 2. ดานการว�จัย  จากขอมูลเปร�ยบเทียบจำนวนผลงานว�จัยตีพ�มพและจำนวน
การอางอิงป 2559 – 2561  พบวา มหาว�ทยาลัยมหิดลมีจำนวนผลงานว�จัยตีพ�มพและ
จำนวนการอางอิงเพ�่มข�้น โดยในป 2561 มีผลงานว�จัยตีพ�มพ จำนวน 2,823 เร�่อง ผลงาน
ว�จัยที่ตีพ�มพในวารสาร Q1 จำนวน 1,287 เร�่อง   การอางอิงจากฐานขอมูล Web of 
Science จำนวน 54,286 บทความ และการอางอิงจากฐานขอมูล Scopus จำนวน 60,673
บทความ โดยมหาว�ทยาลัยเนนคุณภาพมากกวาจำนวนผลงานว�จัยตีพ�มพ เนื่องจากมีผล
ตอการจัดอันดับมหาว�ทยาลัยโลก
 สำหรับเง�นทุนว�จัยที่มหาว�ทยาลัยได�รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาลและ
เอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มหาว�ทยาลัยได�จัดสรรเง�นทุนว�จัยในทุกสาขาว�ชา 
ได�แก� ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ว�ทยาศาสตร�สุขภาพ และมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

 ศาสตราจารย� นายแพทย�บรรจง มไหสวร�ยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาว�ทยาลัย
มหิดลและผู�บร�หารมหาว�ทยาลัย ให�การต�อนรับพร�อมกล�าวแสดงความยินดีกับ ดร.สุว�ทย� 
เมษินทร�ย�  รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม และ
นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาว�ทยาลัยมหิดล ดังนี้ 

ช�วงที่ 1
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 3. ดานการศึกษา   มหาว�ทยาลัยมหิดลมีปรัชญาการศึกษาที่มุ�งการเร�ยนรู�ของ
ผู�เร�ยนเป�นสำคัญในการจัดการศึกษาเพ�่อผลสัมฤทธิ์ของผู�เร�ยน โดยผู�เร�ยนสามารถสร�าง
ความรู�ด�วยตนเองจากความรู�เดิมและจากประสบการณ�การเร�ยนรู�และการปฏิบัติในกิจกรรม
ต�างๆ ภายใต�กรอบแนวคิดของ Learning - centered Education Outcome - Based 
Education และ Constructivism โดยดำเนินการ ดังนี้

เพ�่อตอบสนองต�อวัตถุประสงค�ของผู�ให�เง�นทุนว�จัย และประโยชน�ของสังคมและประเทศชาติ
ในส�วนของผลงานทรัพย�สินทางป�ญญา  ถึงแม�มหาว�ทยาลัยจะมีผลงานทรัพย�สินทาง
ป�ญญาจำนวนมาก แต�ยังบร�หารจัดการเพ�่อสร�างรายได�ให�แก�มหาว�ทยาลัยได�ไม�มากนัก
ซึ่งมหาว�ทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาระบบการบร�หารจัดการนี้ให�มีประสิทธิภาพ
เพ��มข�้น
 รักษาการแทนอธิการบดี ได�ยกตัวอย�างผลงานว�จัยที่ตีพ�มพ�ในวารสารที่มี Impact
Factor สูง และผลงานว�จัยโดดเด�น ซึ่งเป�นผลงานที่มาจากคณาจารย�คณะแพทยศาสตร�
ศิร�ราชพยาบาล   คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี   คณะเวชศาสตร�เขตร�อน 
คณะเภสัชศาสตร�   คณะสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร�  และสถาบันโภชนาการ เป�นต�น 
สำหรับวารสารของมหาว�ทยาลัยที่เข�าในฐานข�อมูล Scopus ได�แก�   The Environment 
and Natural Resources Journal, Journal of Population and Social Studies, 
Pharmaceutical Sciences Asia, และ Siriraj Medical Journal

     3.1 การผลักดันให�หลักสูตรได�รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
โดยการนำเกณฑ�การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA มาใช�ในการพัฒนาหลักสูตร
เป�น Outcome - Based Education และการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากลอื่นๆ
โดยให�การสนับสนุนคณะหร�อสถาบันที่มีการจัดการเร�ยนการสอนในสาขาว�ชาเฉพาะ 
ให�ได�รับการประเมินคุณภาพโดยองค�กรที่เป�นสากลและเป�นที่ยอมรับ อาทิ World Federation
of Medical Education (WFME)  ของหลักสูตรแพทยศาสตร�  International Society
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  3.2 การพัฒนาบร�หารจัดการศึกษาให�สามารถตอบสนองต�อรูปแบบ
การเร�ยนรู�ทั้งในและนอกห�องเร�ยน โดยการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย และ
สร�างแหล�งเร�ยนรู�แบบเป�ดที่ตอบสนองต�อความต�องการของนักศึกษา (Global Open Access
Learning - University)  โดยการจัดหลักสูตร SPOCs สำหรับการเร�ยนการสอนให�กับ
นักศึกษามหาว�ทยาลัยมหิดล เป�นช�องทางการจัดการเร�ยนการสอนออนไลน�เฉพาะรายว�ชา
ที่เป�ดสอนในหลักสูตร โดยเป�ดให�นักศึกษาที่ลงทะเบียนเร�ยนได�เข�าไปศึกษาในรายว�ชาต�างๆ
เพ�่อสนับสนุนการเร�ยนรู�ตามความสะดวกของนักศึกษาโดยไม�จำกัดเร�่องสถานที่และเวลา
ในการเร�ยนรู� และการจัดหลักสูตร MOOCs ใช�สำหรับบร�การความรู�ประชาชน/บุคคลทั่วไป
แบบไม�มีค�าใช�จ�าย โดยทั้งหลักสูตร SPOCs และ MOOCs มหาว�ทยาลัยดำเนินการมาเป�น
ระยะเวลา 3 ป� (ตั้งแต�ป� 2559 – 2561) แล�ว นอกจากนี้มหาว�ทยาลัยยังมีการจัดหลักสูตร
Flexible Program โดยจัดทำหลักสูตรที่มีความยืดหยุ�นในการจัดการเร�ยนการสอน สามารถ
เอื้อให�ผู�เร�ยนมีอิสระในการเร�ยนและเป�ดโอกาสให�ผู�เร�ยนเลือกเร�ยนได�ตามความต�องการ
หร�อความสนใจของตนเอง โดยเน�นการเร�ยนรู�จากแหล�งเร�ยนรู�ที่หลากหลาย
  3.3 การพัฒนาหลักสูตรไทยและนานาชาติให�เป�น Outcome - Based 
Education  และการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและ  Double Degree/Joint Program 
ให�มีจำนวนเพ��มมากข�้น เพ�่อดึงดูดให�นักศึกษาต�างชาติเข�ามาศึกษาในมหาว�ทยาลัยมหิดล
มากข�้น  ซึ่งป�จจ�บันมหาว�ทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 200 หลักสูตร และ 
Double Degree/Joint Program จำนวน 14 หลักสูตร 

for Prosthetics and Orthotics (ISPO) ของหลักสูตรกายอุปกรณ�ศาสตร� Association
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ของหลักสูตรด�านการบร�หาร
ธุรกิจ และ Music Quality Enhancement (MusiQuE)  ของหลักสูตรดุร�ยางคศาสตร� 
เป�นต�น
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 4. ดานความเปนนานาชาต ิมหาว�ทยาลัยมหิดลดำเนินการเพ�่อสร�างความเป�น
นานาชาติ ดังนี้ 
  4.1 การเจรจาคู�ความร�วมมือเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Partner) กับ
มหาว�ทยาลัยชั้นนำทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจ�น ได�แก� Peking University,
Tsinghua University,  และ  Shanghai Jiao Tong University  และมหาว�ทยาลัยใน
ออสเตรเลียและยุโรป ได�แก� Macquarue University และ Bremen University
  4.2 การสนับสนุนคณะ/สถาบันของมหาว�ทยาลัยในการสร�างความร�วมมือ
ระหว�างประเทศด�านการว�จัย (Joint Units for Research) โดยมหาว�ทยาลัยให�ทุนแก�คณะ/
สถาบัน  ในการพัฒนาความร�วมมือระหว�างประเทศ  เพ�่อส�งเสร�มความเป�นนานาชาติ
ผ�านการทำว�จัยร�วมและการสร�างเคร�อข�ายระหว�างนักว�จัย อาจารย�ที่ปร�กษา และนักศึกษา
ทำให�มหาว�ทยาลัยมหิดลได�เร�ยนรู�วัฒนธรรมการทำงานที่เป�นเลิศของคู�ความร�วมมือ 
ผลงานว�จัยร�วมกับมหาว�ทยาลัยต�างประเทศซึ่งมีผลต�อการจัดอันดับมหาว�ทยาลัยโลก
และการจัดตั้ง Joint Labs/Joint Units ภายในมหาว�ทยาลัยอย�างเป�นรูปธรรม เพ�่อเป�น
สถานที่ต�อนรับการมาเยือนของคู�ความร�วมมือ  ยกตัวอย�างโครงการ Joint Units  อาทิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology (AIST), Japan คณะเภสัชศาสตร�กับ Taiwan International
Healthcare Training Center, Taipei Hospital, Ministry of Health and Welfare,
Taiwan R.O.C. และ Asian Health Literacy Association  คณะเวชศาสตร�เขตร�อนกับ
Oxford University และคณะว�ทยาศาสตร�กับ Chiba University
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 5. ดานการบร�การว�ชาการ และการบร�การสุขภาพ มหาว�ทยาลัยมหิดลมีผลงาน
ว�จัยและการบร�การว�ชาการแก�สังคม ดังนี้  
  5.1 ผลงานว�จัยนำไปสู�การกำหนดนโยบายงานว�จัย  เร�่อง ประเทศไทย
ปลอดไขมันทรานส�  ของสถาบันโภชนาการ  นำไปสู�การกำหนดนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข  เร�่อง การบร�หารจัดการและการควบคุมป�ญหาการปนเป��อนของกรดไขมัน
ชนิดทรานส� 
  5.2 มาตรฐานคุณภาพสากลเพ�่อการให�บร�การ  โดยศูนย�สัตว�ทดลอง
แห�งชาติ ได�รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP
  5.3 ศูนย�จ�โนมทางการแพทย�ครบวงจร (Center for Medical Genomics)
และศูนย�พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย� (Medical Innovations Development Center : 
MIND Center) คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  5.4 การปลูกถ�าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต สำเร็จในผู�ป�วยรายเดียวครั้งแรก
ในเอเชีย และต�นแบบรถพยาบาลเคลื่อนที่  รักษาผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 
(Siriraj Mobile Stroke Unit) คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล
  5.5 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย  คณะเทคนิคการแพทย�  ร�วมกัน
ขับเคลื่อน โครงการนครปฐม โมเดลต�นแบบจังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
และการส�งเสร�มสุขภาพดีสำหรับประชาชน
  5.6 Mahidol Channel  ช�อง  Youtube  ของสถาบันการศึกษา  ที่นำ
องค�ความรู�ของมหาว�ทยาลัยมหิดลเผยแพร�ผ�านสื่อออนไลน�   เพ�่อส�งต�อองค�ความรู�ที่
เป�นประโยชน�จากผู�เชี่ยวชาญไปยังประชาชนทั่วไป   ซึ่งป�จจ�บันมียอดผู�เข�าชมรายการ
ผ�าน Youtube 116,780,435 ว�ว  
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 6. ด�านการบร�หารจัดการ  มหาว�ทยาลัยมหิดลกำหนดนโยบายเพ�่อการบร�หาร
จัดการ  โดยการกำหนดเป�นแผนยุทธศาสตร�มหาว�ทยาลัย และนำไปสู�การปฏิบัติผ�าน
การจัดทำข�อตกลงการปฏิบัติงานของส�วนงานภายในมหาว�ทยาลัย เพ�่อผลักดันนโยบาย
การบร�หารจัดการต�างๆ ดังนี้ 
  6.1 นโยบายด�านการบร�หารจัดการอย�างยั่งยืน เพ�่อสอดคล�องกับแนวทาง
การสร�างความเป�นมหาว�ทยาลัยเชิงนิเวศน�  โดยในป�  2018  มหาว�ทยาลัยมหิดลได�รับ
การจัดอันดับมหาว�ทยาลัยสีเข�ยวและเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม (UI Green Metric World 
University Ranking 2018) อันดับที่ 1 ของประเทศไทย  
  6.2 นโยบายด�านธรรมาภิบาล มหาว�ทยาลัยเข�าร�วมการประเมินคุณธรรม
และความโป�รงใสในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห�งชาติ
โดยมหาว�ทยาลัยมหิดลอยู�ในอันดับที่ 19 จากสถาบันอุดมศึกษา 81 แห�ง
  6.3 นโยบายด�านการพัฒนาคุณภาพของมหาว�ทยาลัย โดยการตรวจ
ประเมินคุณภาพส�วนงานตามเกณฑ� EdPEx ทั้งหมด 34 ส�วนงาน โดย 4 ส�วนงานได�เสนอ
ขอรับการตรวจ TQA  7 ส�วนงาน มีคะแนนมากกว�า 300 คะแนน และ 16 ส�วนงานมีคะแนน
มากกว�า 200 คะแนน
  6.4 นโยบายด�านการจัดสอบภาษาอังกฤษ (Mahidol University English
Language Test: MU-ELT) เพ�่อเป�นการผลักดันให�บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ
และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได� จ�งกำหนดให�นักศึกษาระดับปร�ญญาตร� รหัส 60 ข�้นไป
ต�องผ�านเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษก�อนสำเร็จการศึกษา
  6.5 นโยบายด�านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาว�ทยาลัยมหิดล
ได�จัดทำข�อตกลงร�วมกับธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนามหาว�ทยาลัย
ก�าวสู�การเป�น Digital Convergence University เพ�่อตอบสนองต�อการเร�ยนรู�ของนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
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ช�วงที่ 2

 ดร. สุว�ทย�  เมษินทร�ย�  รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา  ว�ทยาศาสตร� 
ว�จัยและนวัตกรรม  มอบนโยบายและบรรยายพ�เศษ  เร�่อง “บทบาทของมหาว�ทยาลัยต�อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ” สรุปได�ดังนี้
 รัฐมนตร�กระทรวงอว. กล�าวว�า มีความตั้งใจที่จะนำผู�บร�หารกระทรวงฯ เข�าเยี่ยม
เยือนมหาว�ทยาลัยมหิดล และยินดีที่ได�เข�าเยี่ยมมหาว�ทยาลัยที่จะเป�นผู�นำ (Spearhead) 
ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทรวงอว.ได�จัดตั้งข�้นเพ�่อภารกิจที่สำคัญคือ Transformative
Change เป�นการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ�  เพ�่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให�เกิดข�้น 
โดยมี 3 ภารกิจหลัก คือ 

 

 ซึ่งการที่จะทำให�ภารกิจของกระทรวงดำเนินต�อไปได�จะต�องมาจากการขับเคลื่อน
ของมหาว�ทยาลัย  โดยโจทย�ใหญ� คือ การปฏิรูป  (Reinvent)  มหาว�ทยาลัยได�อย�างไร 
สำหรับโจทย�ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับมหาว�ทยาลัยมหิดล คือ “การขับเคลื่อน การปฏิรูปและ
ปรับปรุงระบบสุขภาพ (Re-inventing Healthcare System) ของประเทศไทย”

 จากการที่ได�จำแนกมหาว�ทยาลัยออกเป�น 3 Track แทนการมองมหาว�ทยาลัยทุก
แห�งเป�นแบบ Community และการดำเนินงานที่ผ�านมา แต�ละมหาว�ทยาลัยมีความพยายาม
เป�น Comprehensive University จ�งทำให�ไม�สามารถแยกความแตกต�างของแต�ละแห�งได� 
และเป�นการสูญเสียทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น จ�งได�แบ�งมหาว�ทยาลัยออกตาม Outcome
Based เป�น 3 Track ด�วยกัน

3  การสร�างและพัฒนานวัตกรรม 

1  การสร�างและพัฒนาคน 
2  การสร�างและพัฒนาองค�ความรู�
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 ดังนั้น แต�ละมหาว�ทยาลัยควรมีการดำเนินการตามเป�าหมายของตนเอง
ตามจ�ดแข็ง (Strength)

 ในแง�ของการสร�างองค�ความรู� RDI (Research Development and Innovation) 
ซึ่งป�ญหาของประเทศไทยในขณะนี้คือการมีทรัพยากรที่จำกัด  ดังนั้นจ�งต�องเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการว�จัยแบบเดิมซึ่งมีลักษณะการว�จัยเป�นชิ�นๆ โดยต�างคนต�างทำ มีความซ้ำซ�อน
และขาดพลัง  มีการจัดสรรงบประมาณเป�นแบบป�ต�อป�ไม�ต�อเนื่อง  ซึ่งทำให�สูญเสียดุลย�
(Momentum)  ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ�  จ�งได�ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณให�เป�น 
Block - grant/Multiple - year Budgeting เพ�่อที่จะตอบโจทย�ในการสร�างองค�ความรู�
ให�กับประเทศ จำเป�นจะต�องมีความสมดุล (Momentum) อย�างต�อเนื่องของการดำเนินงาน
ด�านว�จัยต�างๆ ด�วยเหตุนี้จ�งได�แบ�ง Research Platform ออกเป�น 4 Platform  ดังนี้

กลุ�มที่สาม คือ มหาว�ทยาลัยที่จะตอบโจทย�เร�่องการพัฒนาพ�้นที่ เศรษฐกิจของ
ภูมิภาค (Local Economy) ลดความเหลื่อมล้ำ เป�น Area Based Approach 

กลุ�มที่หนึ่ง คือ มหาว�ทยาลัย Frontier Knowledge  มหาว�ทยาลัยแนวหน�า 
(Forefront) ในการเป�น Future Setting and Future Changer ให�กับประเทศ  

กลุ�มที่สอง คือ มหาว�ทยาลัยทางด�านเทคโนโลยี นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

กลุ�มที่ 1 คือ การว�จัยว�าด�วยการสร�างคนและสถาบันความรู� 
  (Institutionalize of Knowledge) 

กลุ�มที่ 2 คือ งานว�จัยเร�่องที่เกี่ยวข�องกับข�ดความสามารถ
  ในการแข�งขันของประเทศ (Strategic Research) 

กลุ�มที่ 3 คือ งานว�จัยว�าด�วยเร�่องของการลดความเหลื่อมล้ำ
  ด�าน Area Based /Career Based และ Local Economy 

กลุ�มที่ 4 คือ การว�จัยว�าด�วยเร�่อง Grant Challenge ได�แก�
  ประเด็นท�าทายของประเทศไทยและประเด็นท�ายทายของโลก
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สำหรับมหาว�ทยาลัยมหิดลมีการ Cut Across ในการสร�างคนและองค�ความรู�ทั้ง 4 Platform
แต�ต�องการให�มหาว�ทยาลัยมหิดลเป�นเสาหลัก ในเร�่องของการสร�างคนและองค�ความรู� 
ในเร�่อง Frontier Knowledge และระบบของการว�จัยและสร�างนวัตกรรมเพ�่ออนาคต (Frontier
Research)  เป�นเร�่องที่มีความน�าสนใจหลายเร�่องด�วยกัน  เช�น  Quantum Computing 
ซึ่งมหาว�ทยาลัยมหิดลคือหนึ่งในสถาบันหลัก  นอกเหนือจากมหาว�ทยาลัยเชียงใหม� 
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร�  และมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ
และสิ�งที่ได�ผลักดันร�วมกับอดีตรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณสุข  (ศาสตราจารย�
คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย�ป�ยะสกล สกลสัตยาทร) และอดีตรัฐมนตร�ช�วยว�าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ศาสตราจารย�คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย�อุดม คชินทร) คือเร�่อง Genomic
Thailand ซึ่งเป�นการสร�างข�ดความสามารถด�านการแพทย�จ�โนมิกส� และเปลี่ยนการว�นิจฉัย
เป�นการแพทย�เชิงป�องกัน ส�งเสร�มสุขภาพมากกว�าการรักษา  และอีกเร�่องหนึ่งที่อาจจะ
ไม�เกี่ยวข�องกับมหาว�ทยาลัยมหิดลโดยตรง คือ Space Technology มหาว�ทยาลัยมหิดล
ควรจะต�องเข�ามาดำเนินการ (Take Role) ในเร�่อง Quantum Computing และ Gnomic 
Thailand และเร�่องอื่นๆ ซึ่งตรงนี้เป�นส�วนที่หนึ่งคือเร�่องของ Frontier Research

 ส�วนที่สอง เป�นเร�่องการสร�างความสามารถในการแข�งขัน  (Competitiveness)
โดยรัฐมนตร�ได�นำเสนอ BCG Model  เป�นนโยบายหลักอย�างหนึ่งของรัฐบาล  ซึ่ง  BCG 
Model คือ เศรษฐกิจใน 3 มิติ ประกอบด�วย

มิติที่หนึ่ง
เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bio Economy)

มิติที่สอง
เศรษฐกิจที่หมุนเว�ยนต�างๆ
(Circular Economy) 

มิติที่สาม
เศรษฐกิจฐานรากที่มุ�งเน�น
การใส�ใจต�อสิ�งแวดล�อม
(Green Economy)

B

C

G
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 ซึ่งแต�ละด�านจะมองในการพัฒนาในลักษณะของป�รามิด แต�ละป�รามิดจะมีส�วนที่เป�น
ยอดและฐาน ซึ่งเป�นเร�่องที่มีความสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต�ฐานรากจนกระทั่งถึงการพัฒนา
ในแต�ละเร�่อง จ�งต�องการให�มหาว�ทยาลัยมหิดลเข�าร�วม  BCG  Precision  เพ�่อสร�างคน
ร�วมกับองค�ความรู�ที่มีอยู�เพ�่อที่จะก�าวเข�าไปสู�การแข�งขันในระดับโลก   อีกส�วนหนึ่งคือ
เร�่องความเหลื่อมล้ำ เช�น Smart Farmer/ Healthcare System เป�นต�น จะเห็นว�า BCG 
เต็มไปด�วยโอกาสในการว�จัย  (Research Opportunity)  เป�นการบูรณาการครั้งใหญ� 
ต�อยอดและนำไปสู� Innovation ซึ่ง Innovation ของ BCG เป�น Business Innovation 
และ Social Innovation / Community Base Innovation เป�นนวัตกรรมชุมชน นวัตกรรม
แก�จน นวัตกรรมมวลชน โดยกระทรวงอว. จะทำหน�าที่ต�อยอดสนับสนุนให�มหาว�ทยาลัย
มีความโดดเด�นยิ�งข�้นไปเพ�่อทำคุณประโยชน�ให�กับประเทศ  โดยได�จัดสรรงบประมาณ
เพ�่อผลักดันทิศทางและเป�าหมาย จำนวน 2,500 ล�านบาท

 ซึ่งถือว�าเป�นสิ�งที่คนส�วนใหญ�ของประเทศจะได�รับประโยชน�มีโอกาสที่จะเป�นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ�่ออนาคต  (New Growth Engine)  โดยนำองค�ความรู�มาต�อยอด
จ�ดแข็งของประเทศไทย  คือ  เร�่องความหลากหลายทางชีวภาพ  (Biodiversity)  กับ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ซึ่งจะมีการยกระดับของ BCG 
เทียบเท�ากับ  EEC  ซึ่ง  BCG  ใช�กลยุทธ�ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป�าหมาย  (S-curve)
4 อุตสาหกรรม ได�แก�

เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ

(Serviceness)
การแพทย�และสุขภาพ

(Food and Agriculture)

(Healthcare)

(Energy Material) 

การท�องเที่ยว 

S-curve
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ช�วงที่ 2

 สำหรับประเด็นมหาว�ทยาลัยระดับโลก กระทรวง อว. มีนโยบายที่ต�องการผลักดัน
ให�สองมหาว�ทยาลัยที่เป�น Spearhead อยู�ในอันดับ 1 ใน 100 ของโลกในอีก 3 - 5 ป� ข�างหน�า
ซึ่งในอนาคตเป�นเร�่องของ Competing Talent เพ�่อดึงคนเก�งที่มุ�งเข�าศึกษาในมหาว�ทยาลัย
ที่ติดอันดับโลกเข�ามาศึกษาต�อในประเทศไทยและจะเป�นแรงกระตุ�นให�มหาว�ทยาลัยอื่น
เกิดการตื่นตัว และมีความเป�นไปได�ที่จะส�งผลให�ประเทศมีพลังในด�านการว�จัย การพัฒนา
และการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูง ดังนั้น ภายใน 5 ป�นี้ ควรจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได�ชัดเจน โดยหลักการของงบประมาณแบบ Block - grant จะให�แบบต�อเนื่อง โดยพ�จารณา
จาก Performance รายป�  ในชั้นต�นได�เตร�ยมงบประมาณไว�สำหรับกลุ�ม Spearhead 
จำนวน 1,000 ล�านบาท ซึ่งเป�นจ�ดเร��มต�นในการ Set Ambitious Goal และการผลักดัน
เพ�่อให�มหาว�ทยาลัย Spearhead เป�นต�นแบบ และเป�นผู�ผลักดัน สนับสนุน มหาว�ทยาลัยอื่นๆ
ในประเทศไทยต�อไปด�วย

 เพ�่อทำให�เกิดการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงอว. ได�มีการแต�งตั้งคณะทำงาน
พ�เศษ จำนวน 4 กลุ�ม เพ�่อขับเคลื่อนนโยบาย และทำหน�าที่แก�ไขป�ญหาต�างๆ เพ�่อให�การอุดม
ศึกษาสามารถเป�นหัวจักรขับเคลื่อนประเทศได�จร�ง  ซึ่งจะเป�นการแก�ไขป�ญหาอุปสรรค
ในเร�่องที่เกี่ยวข�องกับการบังคับ (Constrain) ที่ทำให�เกิดความไม�สะดวกในการปฏิบัติงาน
เช�น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (มคอ.) การเข�าสู�ตำแหน�งศาสตราจารย�
การลดขั้นตอนที่เป�นภาระของอาจารย� และการแก�ไขป�ญหาธรรมาภิบาล เป�นต�น

 การจัดกลุ�มมหาว�ทยาลัยเป�น   3  Track  เป�นการจัดกลุ�ม ตามความเข�มแข็ง
ของแต�ละสถาบัน   เน่ืองจากมหาว�ทยาลัยแต�ละแห�งมีความแตกต�างกันในเร�่องของ
ความคาดหวัง (Expectation) วัตถุประสงค�และผลลัพธ�หลัก OKR (Objective & Key
Result)    รวมถึง Research Agenda ที่มีค�าน้ำหนักที่แตกต�างกัน ซึ่งจะต�องแยกเป�น
Research for Innovation  อีกส�วนหนึ่งคือ Research for the future และจำเป�นจะต�อง
มีการลงทุนเป�น Investment for the Future ใน Frontier Research อย�างน�อย 20 %
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 มหาว�ทยาลัยมหิดลมีการดำเนินงานแบบบูรณาการข�ามสาขาว�ชา (Cross Discip-
linary)  ในหลายเร�่อง และยังมีโจทย�อื่นๆ อีก สำหรับการตอบโจทย�ประเทศ มหาว�ทยาลัย
มหิดลจะต�องมองว�าระบบการดูแลสุขภาพของประเทศในอนาคตควรเป�นอย�างไร  และ
เมื่อประเทศไทยเข�าสู�สังคมสูงวัยจะใช�ประโยชน�จากองค�ความรู�และศักยภาพมหาว�ทยาลัย
อย�างไร เพ�่อการยกระดับสุขภาพคุณภาพชีว�ตคนไทยให�มีความเป�นอยู�ที่ดีแบบองค�รวม
ในระดับผู�นำของโลกด�านระบบการดูแลสุขภาพ (Healthcare System) ท�ามกลางกระแส
การล�มสลายและพลิกผันของเทคโนโลยี (Disruption Technology) สำหรับกลุ�มเป�าหมาย
คือ ตั้งแต�อายุ 18 ป�จนกระทั่งสูงวัย เช�น จะต�องมีการเสร�มสร�างทักษะ (Reskill) และเพ��มทักษะ
(Upskill) คนที่อยู�ในวัยทำงาน (Labor Force) ในเร�่องของคนสูงวัย  (Ageing) เป�นเร�่องที่
พ�เศษ  เช�น  เร�่องของกระบวนการเร�ยนรู�  การศึกษาของคนสูงวัย  เร�่องอุปกรณ�ช�วยเหลือ 
(Assistive Divide)  การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีว�ต (Lifestyle)  ให�มองคนสูงวัยเป�น
องค�รวมที่ต�องมีการตอบโจทย� เป�น Total Solution และอีกส�วนหนึ่งซึ่งเป�นการลงทุนเพ�่อ
อนาคต (Investment for the Future ) คือ เร�่องการเตร�ยมตัวเข�าสู�สูงวัย (Pre Ageing)
ของคนตั้งแต�อายุ 40 - 60 ป� เพ�่อไม�ให�ค�าใช�จ�ายในเร�่องสุขภาพ (Cost Healthcare) สูงมาก
หากไม�มีการเตร�ยมการให�ดี เช�น ในเชิงการป�องกัน (Preventive) การเตร�ยมตัวก�อนเข�าสู�วัย
สูงวัยควรทำอย�างไรให�เปลี่ยนจากการเป�นภาระทางสังคม (Social Burden) เป�นคนที่
ช�วยเหลือตนเองได� (Active Ageing) ในส�วนนี้เป�นเร�่องของจ�ตว�ทยา (Psychology) เร�่องของ
ครอบครัวที่มีความสุขซึ่งเป�นเร�่ององค�รวมว�าจะแก�ป�ญหานี้ได�อย�างไร 
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 ประเด็นต�อไปคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ�   การมีภาวะคนตกงานเพ��มมากข�้น 
(Job Less Growth)  ดังนั้นจะต�องสร�างความสมดุลระหว�างเร�่อง Human Intelligence
กับป�ญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence) ได�อย�างไร เร�่อง Digital Humanity พฤติกรรม
มนุษย�ในอนาคตที่จะต�องอยู�กับ IT เป�นอย�างไร อีกส�วนหนึ่งที่เป�นองค�ประกอบสำคัญ คือ 
Infrastructure  อาจจะต�องเปลี่ยน Platform ครั้งใหญ�ในเร�่อง Healthcare  ซึ่งในอดีต
เคยมีความสำเร็จในเร�่องการว�จัยเชิงระบบของ สวรส. หากมีการว�จัยเชิงระบบอีกครั้งหนึ่ง
เพ�่อปฏิรูป (Reinvention) ระบบ Healthcare ระบบนิเวศน� (Ecosystem) และการทดลอง
ใหม�ๆ  (Experimental Platform)  ที่นำมาใช�จะเป�นอย�างไร และจะมุ�งประเด็นจากความ
ต�องการของคน  (Demand Side)  ไปสู�การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู�  (Supply Side)
ได�อย�างไร  จ�งเห็นว�ามหาว�ทยาลัยมหิดลจะต�อง เป�น Forefront  ไม�ใช�จัดการเฉพาะป�ญหา
ในป�จจ�บัน แต�ต�องมองไกล สำหรับคำว�า Transformation, Reinvention และ Disruption
เป�นสามคำที่จะต�องกล�าวถึง เพราะมหาว�ทยาลัย คือ Forefront ของการเปลี่ยนแปลง เป�น
ผู�นำการเปลี่ยนแปลง และพลังสำคัญอยู�ที่มหาว�ทยาลัย
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 ส�วนจ�ดแข็งที่จะขับเคลื่อนมหาว�ทยาลัยมหิดลในอนาคต คือ เร�่องความเป�นสากล 
(Internationalization) กับ นวัตกรรม (Innovation) การที่มหาว�ทยาลัยมหิดลจะไปแข�งขัน
ในระดับ 1 ใน 100 ของมหาว�ทยาลัยโลก ในเร�่อง Internationalization สามารถดำเนินการได�
ระดับนานาชาติ (Internationalization, Globalization) ระดับภูมิภาค (Regionalization)
ซึ่งควรจะต�องมี Soft Power ที่สำคัญคือเร�่องของ Healthcare เป�นการทำประโยชน�ร�วมกัน
กับประเทศเพ�่อนบ�าน และระดับท�องถิ�น  (Localization)  ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการและ
ประมวลเพ�่อตอบโจทย�รัฐบาลในเร�่องของเป�าหมายที่เร�ยกว�า Re-inventing Healthcare
System  หร�อ การปฏิรูปและปรับปรุงระบบสุขภาพของทั้งประเทศ รวมไปถึงยังสามารถ
ครอบคลุมไปถึงเร�่องของการเชื่อมโยงไปสู�การขยายผลกับอุตสาหกรรมการแพทย�และ
อุตสาหกรรมเคร�่องมือแพทย� เพ�่อให�เกิดการพ�่งพาตัวเองให�มีการใช�ผลิตภัณฑ�ในประเทศ
ได�มากข�้น ลดการนำเข�าจากต�างประเทศ ซึ่งมหาว�ทยาลัยมหิดลควรจะเป�นผู�มององค�รวม
พร�อมกับดำเนินการสร�างนวัตกรรม (Innovation) ในเร�่องของ Deep Tech / Deep Sciences
จ�งจะสามารถจะนำไปแข�งขันในระดับโลกได�
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ช�วงที่ 3

การอภิปรายและเสนอความคิดเห็น สรุปได�ดังนี้
 1. มหาว�ทยาลัยมหิดลสามารถที่จะช�วยตอบโจทย�การปฏิรูปและปรับปรุงระบบ
สุขภาพของทั้งประเทศ (Re-inventing Healthcare System) ได� ในด�านของอุตสาหกรรม
ทางการแพทย� ซึ่งถ�ามหาว�ทยาลัยทำงานว�จัยเชิงระบบที่ต�อยอดการว�จัยเพ�่อลดการนำเข�า
และส�งออกสินค�าทางด�านการแพทย�จะก�อให�เกิดประโยชน�ต�อประเทศอย�างมาก 
 2. มหาว�ทยาลัยมหิดลได�เตร�ยมความพร�อมก�อนการเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ จากการ
รักษาพยาบาลมาสู�การสร�างเสร�มสุขภาพ โดยใช�นวัตกรรมต�างๆ ที่เป�นเร�่องของสุขภาพ
องค�รวม  โดยมีการเตร�ยมความพร�อมตั้งแต�ผู�ที่มีอายุ 45 ป�ข�้นไป  เพ�่อทำให�สุขภาพกาย 
สุขภายใจ และสุขภาพสังคมที่ดีเกิดข�้นในชุมชน
 3. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาว�ทยาลัยมหิดล  ได�เตร�ยมความพร�อม
เพ�่อรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) โดยมีความร�วมมือกับคณะ/สถาบันในมหาว�ทยาลัยมหิดล
และองค�กรภายนอกมหาว�ทยาลัย ซึ่งขณะนี้ ได�มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้ง Mahidol Active
Ageing Policy Watch Unit โดยมีเป�าหมายการดำเนินงานเพ�่อเป�นหน�วยงานท่ีช�วยรัฐบาล
มุ�งเน�นการติดตามการดำเนินงานด�านพฤฒพลังในประเทศไทย และการเร�ยนรู�เปร�ยบเทียบ
กับนานาชาติ เพ�่อพัฒนาและสื่อสารข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน�ต�อการรองรับสังคมสูงวัย
ในอนาคต โดยได�ดำเนินการร�วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)
และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ (สช.)
 4. กรมการแพทย�ได�รับเป�นเจ�าภาพจัดตั้งศูนย�  ASEAN Center for Active Ageing 
and Innovation (ACAI)  ซึ่งรัฐบาลไทยได�ร�วมลงทุนกับรัฐบาลในกลุ�มประเทศอาเซียน 
เพ�่อให�ประเทศไทยเป�นศูนย�กลางในการเผยแพร�เร�่องผู�สูงอายุและสังคมสูงวัย โดยสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาว�ทยาลัยมหิดล ได�เข�าไปร�วมทำงานในเร�่องดังกล�าวด�วย  
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 5. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได�เตร�ยมความพร�อมต�อสังคมผู�สูงอายุและ
สังคมสูงวัย โดยจะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร� เพ�่อรองรับสังคมสูงวัย 5 มิติ ดังนี้ 

 6. มหาว�ทยาลัยมหิดลเป�นเลขานุการของ  AUN Health Promotion Network
(AUN - HPN) Healthy University Ranking  โดยได�มีการจัดตั้งคณะทำงาน และมีการ
จัดทำ Healthy University   ซึ่งในขณะนี้ มหาว�ทยาลัยกำลังดำเนินการจัดทำ  Healthy 
University Ranking  เพ�่อทำให�สถานศึกษาปลอดจากการสูบบุหร�่ ไม�มีสิ�งเสพติด Sex 
ในมหาว�ทยาลัย และความปลอดภัยในด�านต�าง ๆ
 7. ว�ทยาลัยนานาชาติ และว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป� มหาว�ทยาลัยมหิดล  มีจำนวน
นักศึกษาต�างชาติ และอาจารย�ต�างชาติจำนวนมาก ซึ่งจะช�วยทำให�ผลการจัดอันดับ Ranking
ของมหาว�ทยาลัยในด�าน International Staff และ International Student สูงข�้น 

สุขภาพ

สังคม

เศรษฐกิจ 

Infrastructure ที่จะดำเนินการ
ร�วมกับคณะว�ศวกรรมศาสตร�และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การแพทย�บนโลกดิจ�ทัลกับ
การดูแลสุขภาพยุคใหม�
(Digital Health)
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 8. มหาว�ทยาลัยมหิดลเสนอให�มีการส�งต�อข�อมูลของนักเร�ยนจากกระทรวง
ศึกษาธิการมายังกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.)
เพ�่อเป�นฐานข�อมูลให�กับกระทรวง อว. เพ�่อรับนักเร�ยนเข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา และ
เสนอให�กระทรวง อว. รวบรวมข�อมูลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาว�ามีความถนัดและมี
ความรู�ความสามารถในด�านใด เพ�่อจะได�จัดทำเป�นฐานข�อมูลระบบสารสนเทศในระดับชาติ
เชื่อมต�อไปยังกระทรวงแรงงาน  กระทรวงพาณิชย�  และกระทรวงการต�างประเทศต�อไป 
(Big Data) 
 9. มหาว�ทยาลัยมหิดลเสนอให�มีการปรับฐานข�อมูลทางด�านผู�ที่ดำรงตำแหน�งทาง
ว�ชาการ  ได�แก� ผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� ให�เป�นป�จจ�บัน
มากยิ�งข�้น 
 10. สืบเนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร�มีงานว�จัยในเร�่องของบุหร�่ และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ  (สสส.)  ได�ให�เง�นสนับสนุนเพ�่อทำเคร�่องนวดเท�า 
แต�สิ�งที่คณะต�องดำเนินการต�อ  คือ การสร�างมาตรฐานอุตสาหกรรมงานว�จัย  เพ�่อเป�น
แนวทางแก�ไขป�ญหาโรค NCDs และโรคที่เกิดกับผู�สูงอายุ จ�งมีความประสงค�จะให�กระทรวง
อว. ช�วยในเร�่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมงานว�จัย 
 11. มหาว�ทยาลัยมหิดลได�เร�ยนฝากให�รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงอว. ช�วยสนับสนุน
ดึงเง�นที่มีอยู�ในกองทุนสนับสนุนค�าเล�าเร�ยนนักศึกษาพ�การของว�ทยาลัยราชสุดา นำออก
มาช�วยในด�านของการทำงานว�จัยเพ�่อที่คณะว�ศวกรรมศาสตร�  หร�อคณะแพทยศาสตร�
ศิร�ราชพยาบาล จะได�นำเง�นดังกล�าวมาช�วยสร�างนวัตกรรมใหม�ๆ เพ�่อช�วยเหลือผู�พ�การ 
 12. มหาว�ทยาลัยมหิดลได�เร�ยนฝากให�รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงอว.  พ�จารณา
เร�่องความก�าวหน�าในตำแหน�งว�ชาการของอาจารย�ต�อไปด�วย
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 รัฐมนตร�ว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม มีดำร�
เชิญชวนมหาว�ทยาลัยเข�าร�วมดำเนินการในเร�่องต�างๆ โดยสรุปได�ดังนี้ 
 1. จะขอให�มหาว�ทยาลัยมหิดล  ช�วยระดมความคิดเห็นในเร�่องของ  National
Brainpower โดยมีหัวข�อหลัก 3 ด�าน

 2. National Manpower บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาว�ทยาลัยจะมีการพัฒนา
ทักษะในด�านใดบ�าง 
 3. มหาว�ทยาลัยมหิดลสามารถที่จะช�วยในเร�่องของ Health Care ของประเทศได� 
และต�องตอบโจทย�ในเร�่องของ Wellness ต�อไปด�วย   
 4. มหาว�ทยาลัยมหิดลจะช�วยในด�านการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู�ให�ดีข�้นได�อย�างไร 
หร�อถ�ามีการนำเข�าเทคโนโลยีมาแล�ว จะทำอย�างไรที่จะต�อยอดเทคโนโลยีดังกล�าว
  5. “ย�านนวัตกรรมการแพทย�โยธี” (Yothi Medical Innovation District – YM
ID) นับว�าเป�นศูนย�กลางแห�งนวัตกรรมทางการแพทย�ที่สำคัญของประเทศ และเป�นต�นแบบ
ของการพัฒนาย�านนวัตกรรมระหว�างหน�วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดต�างๆ  ทั้งนี้ 
มหาว�ทยาลัยมหิดลจะช�วยในด�านของ “ย�านนวัตกรรมการแพทย�โยธี” ได�อย�างไรบ�าง

1) Post Doctoral  และ  Post Graduate  ในอนาคตจะเป�นอย�างไร 
    จะเชื่อมโยงกับสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ
    (สวทช.) และองค�กรต�างประเทศได�อย�างไร

2) ประเทศไทยจะดึงคนไทยเก�งๆ มาช�วยงานประเทศได�อย�างไร

3) Global Talent  
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รายนามผู�เข�าฟ�งบรรยาย

๑.   ศ.นพ.บรรจง มไหสวร�ยะ  รักษาการแทนอธิการบดี 
๒.   รศ.นพ.ธันย� สุภัทรพันธุ�  รักษาการแทนรองอธิการบดี
๓.   รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายบร�หาร
๔.   ศ.นพ.วชิร คชการ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายว�จัยและว�ชาการ
๕.   รศ.ดร.ภญ.จ�ฑามณี สุทธิสีสังข� รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายนโยบายและแผน
๖.   ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ�  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายการคลัง
๗.   ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน� เบญจพลพ�ทักษ� รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายการศึกษา
๘.   รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ� รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายพัฒนาคุณภาพ
๙.   รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายสิ�งแวดล�อมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน
๑๐. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ� ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายว�เทศสัมพันธ�และสื่อสารองค�กร
๑๑. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาว�ศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ�
๑๒. ผศ.ดร.ธัชว�ร� ลีละวัฒน�  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายสารสนเทศและว�ทยาเขตกาญจนบุร�
๑๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสร�ฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งว�ทยาเขตนครสวรรค�
๑๔. นพ.สุรพร ลอยหา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งว�ทยาเขตอำนาจเจร�ญ
๑๕. รศ.นพ.ก�องเขต เหร�ยญสุวรรณ  รักษาการแทนผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายบร�หาร
๑๖. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ   รักษาการแทนผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายว�จัยและว�ชาการ
๑๗. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล
๑๘. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน� คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร�
๑๙. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย�
๒๐. รศ.ดร.นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท� คณบดีคณะเวชศาสตร�เขตร�อน
๒๑. ศ.นพ.ป�ยะมิตร  ศร�ธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๒. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จ�ฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร�
๒๓. อ.ดร.มยุร� โยธาวุธ  แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�
๒๔. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร�
๒๕. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล   คณบดีคณะสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� 
๒๖. ผศ.ดร.จักรกฤษณ� ศุทธากรณ� คณบดีคณะว�ศวกรรมศาสตร�
๒๗. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร�
๒๘. รศ.ดร.กภ.รุ�งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด
๒๙. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ   คณบดีคณะศิลปศาสตร�
๓๐. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน� คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๑. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน� ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
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สรุปสาระสำคัญโดย

๑.   นายนิพนธ� ครุฑเคร�อศร�  ผู�อำนวยการกองบร�หารงานทั่วไป
๒.   นางจร�ยา  ป�ญญา  ผู�อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
๓.   น.ส.อนุช  จ�ระวันชัยกุล  ผู�อำนวยการกองคลัง
๔.   น.ส.ปว�ณา  ลาวัณย�ศิร�  ผู�อำนวยการกองแผนงาน
๕.   นางกิรติ  สอนคุ�ม    ผู�อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
๖.   น.ส.วรรณพ�มล เสนาแพทย�ภากร  ผู�อำนวยการกองว�เทศสัมพันธ�
๗.   นายพ�ฒิเศรษฐ� ตันติเมฆิน  ผู�อำนวยการกองกายภาพและสิ�งแวดล�อม
๘.   นายธีรพันธุ� ว�มลสาระวงค�  ผู�อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.   นางกิรติ  สอนคุ�ม   ผู�อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
๑๐. นายธรรญา สุขสมัย  ผู�อำนวยการศูนย�บร�หารจัดการความเสี่ยง
๑๑. น.ส.จ�ตเกษม ตันสกุล  หัวหน�างานยุทธศาสตร�และว�จัยสถาบัน กองแผนงาน 
๑๒. นายชัยโรจน�  รอดเกลี้ยง  หัวหน�างานเลขานุการกิจฯ  กองบร�หารงานทั่วไป
๑๓. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี  งานเลขานุการกิจฯ  กองบร�หารงานทั่วไป
๑๔. นายกุลธน ทรัพย�สมบัติ  งานเลขานุการกิจฯ  กองบร�หารงานทั่วไป

๑.  นางโสภาพรรณ สุร�ยะมณี  เจ�าหน�าที่บร�หารงานทั่วไป 
๒.  นางสุนิดา  เกียรติวัฒนว�ศาล เจ�าหน�าที่บร�หารงานทั่วไป
๓.  น.ส.เขมณัฏฐ� อร�ยชยานันต�  เจ�าหน�าที่บร�หารงานทั่วไป

๓๒. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพ�มพ� ผู�อำนวยสถาบันแห�งชาติเพ�่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๓๓. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พ�ชิตพรชัย ผู�อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเร�ยนรู�
๓๔. อ.พญ.วัชรา ร��วไพบูลย�  คณบดีว�ทยาลัยราชสุดา
๓๕. อ.นพ.ชนินทร�  ล่ำซำ  คณบดีว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการกีฬา
๓๖. รศ.พญ.จ�ฬธิดา  โฉมฉาย  คณบดีว�ทยาลัยนานาชาติ
๓๗. อ.ดร.ณรงค� ปรางค�เจร�ญ   คณบดีว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป�
๓๘. อ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป�   คณบดีว�ทยาลัยการจัดการ
๓๙. ดร.รุจเรขา ว�ทยาวุฑฒิกุล    ผู�อำนวยการหอสมุดและคลังความรู� มหาว�ทยาลัยมหิดล
๔๐. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน  ผู�อำนวยการสถาบันบร�หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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