
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลยัมหิดล                   

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที  

รักษพลเมือง ชั้น ๕  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น  

 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม : 

............................................................................................................................. ............................................

............................................................................................................................. ............................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ..

........................................................................................................................ ................................................. 
---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 



  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
(คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 

.................................................................... 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  แทนประธาน 
๒. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๓. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
๔. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
๕. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๖. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 
๗. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
       และวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๘. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๙. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๐. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๑. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ผศ.ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๕. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๖. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๘. ผศ.วชิรา  วรรณสถิตย์   แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๙. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๒๐. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑. รศ.ดร.นสพ.วิทวัช  วิริยะรัตน์  แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๒๒. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ   คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๒๓. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๒๔. อ.ผกาพร เพ็งศาสตร์     แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๒ 

 

๒๕. รศ.ดร.รศรินทร์  เกรย์     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๒๖. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๒๗. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๒๘. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๒๙. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๓๐. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๓๑. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
         และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๓๒. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล   แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๓๓. อ.นพ.ชนินทร์  ล่ าซ า    คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๓๔. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๓๕. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๓๖. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๓๗. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล     ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓๘. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 
         และตรวจสารในการกีฬา 
๓๙. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
๔๐. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔๑. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 
๔๒. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
        เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี     
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รักษาการแทนรองอธิการบดี 
๓. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๔. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
๕. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดี 

      ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๖. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี 

      ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๓. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 



๓ 

 

๔. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๕. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๗. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๘. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๙. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 

๑๐. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๑. น.ส.ธนิดา สรรมณี   กองบริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา  กองบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายเลขานุการ 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง  หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น าเสนอ

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่

ประชุมฯรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

๑.๑.๑   สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ได้รับรางวัล “Triple E 
Awards” จากงาน “Triple E Awards Asia-Pacific 2020” 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี                     

และนวัตกรรม แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในสาขา Innovation and Entrepreneurship Support of the Year ใน
งาน Triple E Awards Asia-Pacific 2020 ณ เมืองโกจิ ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดขึ้นโดย The Accreditation 
Council for Entrepreneurial & Engaged Universities (ACEEU) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่ว
โลก ในการให้การรับรองมาตรฐาน ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศและมีผลงานที่โดดเด่น                        
ในการสนับสนุนงานนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า ๓๐๐ เรื่อง จากกว่า ๒๐ ประเทศ 
ทั้งนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานแห่งเดียว                
ในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕ มหาวิทยาลัยในการเข้าชิงรางวัล 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 



๔ 

 

๑.๑.๒  นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาขี่ม้า
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ “The Sun Game” 
ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า นศ.ทพ.ณัฏฐพัชร ศุภพิพัฒน์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่  ๒ หลักสูตร                      
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง                 
การแข่งขัน “ขี่ม้า” เหรียญทองแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๔๗ “The Sun Game”  โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาต่างๆ  ๑๕ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ๔ เหรียญทอง              
๔ เหรียญเงิน และ ๙ เหรียญทองแดง โดยเป็นอันดับที่ ๑๘ ของตาราง จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกว่า                 
๑๑๑ สถาบัน 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

  ๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

-ไม่มี- 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์                          
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                          
ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์                
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่  
๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหนังสือส านักพระราชวัง
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ สรุปการเยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑ – ๒๔ 
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ

สรุปการเยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑ - ๒๔ ระหว่างวันที่                   
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล    
สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเข้าเยี่ยมชม ซึ่งได้เข้าเยี่ยมส่วนงานต่างๆ              
รวมทั้งสิ้น ๒๔ ส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความรู้จักและประมวลผลความส าเร็จ และเป้าหมายแผน
ด าเนินการตลอดจนอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้เห็นภาพรวมในปัจจุบัน
ของทั้งส่วนงานและของมหาวิทยาลัยฯ  เ พ่ือวางนโยบายและก าหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน                            
และบูรณาการทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่การเป็นหนึ่งในร้อยของ
มหาวิทยาลัยระดับโลก 

ทั้ งนี้  สภามหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนินการเยี่ยมทุกส่วนงานให้ เสร็จสิ้น                          
ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอในการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
(Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรม อัตตา เลคไซต์                
รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



๖ 

 

๖.๓ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๒  
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๒              
(๑/๒๕๖๓) วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๔ รายงานความคืบหน้าการพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ 
โดยคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และการสื่อสาร  
รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  แจ้งว่า            

จากสถานการณค์ุณภาพอากาศประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ โดยใช้พ้ืนที่
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ข้างเคียงของมหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่เริ่มต้นใน
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี ๕ เขตบางกอกน้อย และริมถนนพญาไท                     
เขตราชเทวี เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งพ้ืนที่ศาลายา บางกอกน้อย และพญาไท สามารถติดตามคุณภาพอากาศ
รายชั่วโมง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จากเว็บไซต์ https://www.mahidol.ac.th/aqireport หรือผ่าน         
แอพลิเคชั่น We Mahidol 

ที่ ป ระชุ ม ได้ หารื อ เกี่ ย วกับมาตรการและแนวทางการประชาสั ม พันธ์                            
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ โดยจะสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม เช่น 
การติดตั้งจอ LCD  เพ่ือประชาสัมพันธ์รายงานคุณภาพอากาศ การเผยแพร่ Infographic วิธีการดูแลตนเอง 
เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๕ รายงานผลการด าเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

น.ส.นุชนภา สุนทราภา ศูนย์บริหารสินทรัพย์ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการจัดหาประโยชน์ของส่วนงาน                           
รอบปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  

 



๗ 

 

รายงานผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเป็นผลตอบแทนย้อนหลังและสัดส่วนการ
จัดหาประโยชน์ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยผลตอบแทนเฉลี่ยจากการจัดหาประโยชน์ของส่วนงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างร้อยละ ๔.๓ – ๗.๓ และมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่ร้อยละ ๕.๑๘                  
ซึ่งไม่รวมผลตอบแทนของกองทุนเปรมดนตรี เนื่องจากเพ่ิงจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ท าให้มี
ผลตอบแทนไม่ครบปีงบประมาณ ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ของแต่ละส่วนงาน ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีแผนการใช้เงินและการยอมรับความเสี่ยงต่างกัน ท าให้การเลือก
แผนจัดหาประโยชน์ที่แตกต่างกัน  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๖ ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ทางการเงิน                    
เพื่อประโยชน์ในเชิงบริหาร 
นายไธพัตย์ สวัสดิ์มงคล รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ศูนย์บริหาร

สินทรัพย์จะจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือประโยชน์ ในเชิงบริหาร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์งบการเงิน จัดท าอัตราส่วนทางการเงินตามตัวชี้วัดใน PA ของส่วน
งานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เช่น EBITDA ก าไรสุทธิ  (Net Income) และ Return on Asset (ROA)                
และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถจัดท าแผนการด าเนินงานทางการเงินของส่วนงาน                 
ระยะสั้น (๑ ปี) ระยะกลาง (๓ ปี) และระยะยาว (๕ ปี) ได้ ซึ่งจะจัดอบรมทั้งสิ้น ๓ รุ่น ในวันที่ ๒,๙ และ                
๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ส่งบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในวันดังกล่าว  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๗ รายงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันโภชนาการ 
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

สถาบันโภชนาการขอเสนอรายงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตาม CD แจกในที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๘ การจัดงาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ ๗   
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า            

เนื่องในโอกาสวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ ก าหนดจัดงาน  "MU Blue Night คืนสู่ เหย้ า  เ รามหิดล "  ครั้ งที่  ๗  ขึ้ น                                    



๘ 

 

โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยในปีนี้จะใช้ Blue Whale เป็น
สัญลักษณ์ในการจัดงานเพ่ือสื่อถึงความเป็นมหิดลในทุกมิติ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓               
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานด้านหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา                          
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ  
๗.๑ โครงการ Flagships ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
แจ้งว่า ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองแผนงาน จะจัดการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ “Strategies to World Class Universities: Revisited”                
ณ โรงแรม อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ทั้ง ๖ ด้าน และพัฒนากระบวนการ
ท างานเพ่ือก้าวไปสู่ World Class University ในอนาคต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน 
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๒ วิดีทัศน์สรุปการจัดงาน “ปั่นจักรยาน- ว่ิง การกุศล MUKA Bike Run                    
For Fund 2019”  
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขต

กาญจนบุรี แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดงาน 
“ปั่นจักรยาน-วิ่ง การกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019” เพ่ือน ารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา                
ของนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพที่ดี ตามยุทธศาสตร์                   
ด้านสาธารณสุขของประเทศและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมทั้งสถานที่
ท่องเที่ยวบริเวณอ าเภอไทรโยค และบริเวณใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ที่ได้สนับสนุนงานดังกล่าวให้ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง”                     
Brain-Based Learning 
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  แจ้งว่า             

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง” 
(Brain-Based Learning) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นักการศึกษา ครู อาจารย์                    



๙ 

 

และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่อง Brain - Based Learning ในการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning 
การท างานของสมองทั้งสองซีกกับการเรียนรู้แบบ Learning Style ระบบประสาทกับการเรียนรู้แบบ                  
Brain-Based Learning และทฤษฎีของ Brain-Based Learning เ พ่ือให้สามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง                  
โดยจัดการอบรมในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมศาลายา           
พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/th/il-
shortcourse-brain-based-learning-3/ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


