
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 ๓/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
(คณะกายภาพบ าบัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 
.................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี  ประธาน 
๒. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
๓. ศ.นพ.วชิร  คชการ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๔. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
๕. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
๖. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และสื่อสารองค์กร 
๗. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

๘. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๙. ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๑๐. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๑. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๒. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. รศ.ดร.บุญยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๕. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๖. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๘. รศ.ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๙. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  



๒ 

 

๒๐. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๑. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๒๒. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๒๓. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๒๔. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒๕. รศ.ดร.รศรินทร์  เกรย์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๒๖. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๒๗. รศ.ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน   แทนผู้อ 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. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์   คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๓๓. อ.นพ.ชนินทร์  ล่ าซ า    คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๓๔. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๓๕. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๓๖. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล     ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓๗. น.ส.บูรณรัตน์  ทรงพันธุ์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ 

      การวิเคราะห์และตรวจสอบสารในการกีฬา 
๓๘. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
๓๙. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔๐. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 
๔๑. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  
       ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๓. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
      และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



๓ 

 

๔. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
      และวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๕. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
      วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๖. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๗. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์  สันติวงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม   

        แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๒. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๔. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
๕. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๖. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๘. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๐. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๑. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๒. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๓. น.ส.ธนิดา สรรมณี   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 และขอให้คณะกายภาพบ าบัด น าเสนอผลงานในรอบปีที่

ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  
คณบดีคณะกายภาพบ าบัด น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯรับทราบ 

จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

๑.๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ศ.นพ.วชิร  คชการ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ                        
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ Event Hall ๑๐๒ – ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
บางนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย                  
และนวัตกรรม เป็นประธาน ซึ่ งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ฯ                    
จ านวน ๑๘ รางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จ านวน ๑ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นสพ.พงศ์ราม               
รามสูต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒. รางวัลผลงานวิจัย จ านวน ๖ รางวัล ได้แก่  
รศ.ดร.รักชาติ ไตรผล คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี                 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์
พอลิไธโอฟีนในสภาวะแวดล้อมต่างๆ” 

ศ.ดร.ลีรา กิตติกูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี              
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ไวรสัโนโร 
เพ่ือเฝ้าระวังโรคกระเพาะอาหารและล าไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและน้ า” 

ศ.ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “ค้นพบการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium cynomolgi                  
จากลิงสู่คนตามธรรมชาติ” 

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ รับรางวัล
ผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “การศึกษาการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดระดับรุนแรงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเปรียบเทียบระหว่างการบริหารยานอร์อิพิเนฟรินในระยะแรกกับ              
แนวทางการรักษาแบบมาตรฐานเดิม” 

รศ.ดร.วุฒิชัย เอ้ือวิทยาศุภร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “วัสดุลูกผสมซิลเซสควิออกเซน : โมเลกุลติดฟังก์ชันเรืองแสง
ส าหรับตัวรับรู้” 



๕ 

 

รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “การค้นหา
อัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา” 

๓. รางวัลวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ 
ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ 

ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบภาวะพาหะของแบคทีเรีย
ดื้อยาหลายขนานในทางเดินอาหารของประชากรทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วย” โดยมี ศ.ดร.นพ. ภัทรชัย กีรติสิน เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา              

ศ.ดร.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “การแบ่งส่วนภาพ            
ทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติด้วยวิธีการแปรปรวนพ้ืนที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง ”                 
โดยม ีรศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ดร.ภูชิต โนนจุ้ย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วและแม่นย าในการบ่งชี้กลไก              
การท างานและค้นหายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์แบคทีเรียอย่างเป็นระบบ” 
โดยมี Professor Dr. Alexander Bittner จาก University of California เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

๔. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จ านวน ๘ รางวัล ได้แก่ 
รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 

ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์                 
จากผลงานเรื่อง “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการจ าแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยโดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ด้วยวิธีแบบ Mask R-CNN และ Transfer Learning” 

ผศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบอิมมูโนโคร
มาโทกราฟีแบบแข่งขันร่วมกับระบบขยายสัญญาณด้วยซิลเวอร์ส าหรับตรวจวัดปริมาณคอร์ติซอลในน้ าลาย” 

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์               
จากผลงานเรื่อง “เกลาโควิซ : ระบบช่วยเหลือการวินิจฉัยโรคต้อหินเบื้องต้นส าหรับจักษุแพทย์ทั่วไป” 

รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์             
จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์วัดการเดินจากการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดท่ีฝ่าเท้า” 



๖ 

 

ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงาน                
ประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง                  
“จับใจ : ระบบหุ่นยนต์ตอบโต้อัตโนมัติเพ่ือคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก” 

ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้             
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา จากผลงานเรื่อง “โปรแกรม
จ าลองเครื่องจักรเสมือนเพื่อการเรียนรู้ลอจิกเกต” 

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพ่ือตรวจวัด
สุขภาพการนอนหลับ” 

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับรางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “โมโนโคลนอลแอนติบอดีส าหรับ            
กระตุ้นการวางไข่ในกุ้ง” 

โดยงาน “วันนักประดิษฐ์” เป็นกิจกรรมหนึ่งของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)           
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “กังหันชัยพัฒนา” และทรง
ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖ และเพ่ือเป็น
การเปิดเวทีระดับชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้น าเสนอผลงานผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่
เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จัก เปิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การน าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

  ๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

 

 



๗ 

 

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

๓.๔.๑ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

แจ้งว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่                      
๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. กลุ่มสาขาวิชาระบบสุขภาพ เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ 
๒. ส านักงานผู้อ านวยการ 

๒.๑ ยุบเลิก งานบริการสถานที่และอาหาร 
๒.๒ ยุบเลิก งานนโยบาย เครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒.๓ ยุบเลิก งานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้ 
๒.๔ จัดตั้ง งานคลังและพัสดุ 
๒.๕ จัดตั้ง งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
๒.๖ จัดตั้ง งานสื่อสารองค์กร 

๓. ส านักงานวิชาการ เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานการศึกษาและบริการวิชาการ 
๓.๑ ยุบเลิก งานการศึกษา 
๓.๒ ยุบเลิก งานบริการวิชาการ 
๓.๓ ยุบเลิก งานวิจัย 

๔. จัดตั้ง ส านักงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ 

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน
พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม            
พ.ศ.๒๕๖๒ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม            
พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว    
  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการต่อไป 
 
 

-ไม่มี- 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี น าเสนอระเบียบวาระที่           

๕.๑ – ๕.๒๒  ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
๒๓ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ปริญญาตรี     

๕.๑ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ปริญญาเอก    

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย  

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 



๙ 

 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน                    
และสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท  
๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                 

และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)               
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารั งสี เทคนิค                 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐ 

 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ)  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  
๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยราชสุดา   
๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของคณะศิลปศาสตร์  
  ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๓  
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี  แจ้งว่า ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๓ (๒/๒๕๖๓) 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ              
 

๖.๒ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  แจ้งว่า นายกสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการด า รงต าแหน่งในวันที่               
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนั้น 
    ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ 
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ 
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสม ดังนี้ 
 



๑๑ 

 

    ๑. นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑ รายชื่อ 
    ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๑๔ รายชื่อ 
    โดยขอให้เสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบประวัติของผู้ที่ได้รับ      
การเสนอชื่อ ลงในแบบฟอร์มที่ได้จัดส่งไปยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และสภาคณาจารย์  
ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๔๑/ว๐๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และขอให้เสนอชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแนบประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ลงในแบบฟอร์มที่ได้จัดส่งไปยัง 
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนงาน รองอธิการบดีและรอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๔๑/ว๐๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ไปยังส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือส่งไปรษณีย์ประทับตรา ภายใน  
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. 

ที่ประชุมรับทราบ              
 

๖.๓ สรุปการเยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี แจ้งว่า ศ.คลินิกเกียรติคุณ  

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีด าริเพ่ือท าความรู้จักและประมวลผลความส าเร็จ 
เป้าหมายแผนด าเนินการตลอดจนอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของแต่ละส่วนงาน ท าให้เห็นภาพรวมใน
ปัจจุบันของทั้งส่วนงานและของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือวางนโยบายและก าหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน             
เพ่ือการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะน ามหาวิทยาลัยมหิดลของเราสู่การเป็นหนึ่งในร้อย  
“มหาวิทยาลัยระดับโลก”  
   ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอน าเสนอสรุปการเยี่ยมชมและรับฟังผล                  
การด าเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) ฉบับสมบูรณ์ (จ านวน ๓๕ ส่วนงาน) ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม                 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ              
 

๖.๔ ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๑๑ เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ ๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  แจ้งว่า 

มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงานปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๑๑              
งาน ๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม 
คชินทร  สมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ ในหัวข้อเรื่อง              
“การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” ในวันที่ ๒ มีนาคม                    
พ.ศ.๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 



๑๒ 

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในส่วนงาน เข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศฯ ครั้งนี้โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่เว็บไซต์ 
www.op.mahidol.ac.th/orra/SPEECH/index.asp ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ              
 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน  น าเสนอ                         

ผลการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ๕ ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์            
ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะวิทยาศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์                      
และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เพ่ือก ากับให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพบ และหรือ ระมัดระวัง ปรับปรุง 
พัฒนา จุดควบคุมในส่วนงาน และได้ข้อสังเกตของศูนย์ตรวจสอบภายในไปยังส่วนงานดังกล่าวแล้ว                        
เพ่ือรับทราบและด าเนินการตามข้อเสนอแนะตามที่แจ้งไว้แล้ว โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมแก่ทุกส่วนงาน 
ดังนี้  

๑.ขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาน าระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ                        
มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ก ากับ และสนับสนุนส่วนงานได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการใช้ระบบ MU-ERP เป็นต้น 

๒.ขอผู้บริหารส่วนงาน ให้ความส าคัญในการก ากับดูหน่วยงานภายในให้มี                   
การด าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และหลักการควบคุมภายใน น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
มาประกอบการด าเนินการภายในให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ให้ความส าคัญกับการออกประกาศอัตราทั้งด้านรายได้ 
และค่าใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอความร่วมมือทุกส่วนงานให้ความส าคัญ และปฏิบัติตาม
ค าแนะน าท่ีศูนย์ตรวจสอบภายในได้ตั้งข้อสังเกตไว้ เพ่ือให้การด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมิน Finding Priority (P1, 2, 3) ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ              
 

๖.๖ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒    

 รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งประกาศฯ เรื่อง แนวทาง             
การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ และ
ประกาศในราชกิจจานุบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วันที่ ๘ พฤศจิกายน 



๑๓ 

 

พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ กลไกการด าเนินงาน
ระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างอิสระแต่ธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ              
          

๖.๗ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๐) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา น าเสนอ 

รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  ๓ (รหัส ๖๐)                  
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู ภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  
ซึ่งนักศึกษาจะตองสอบผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร โดยถือเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงไดกับระดับความสามารถ              
ด านการใช ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) และสอดคลองตามแผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔               
ตามประกาศที่ก าหนดไว ดังนี้  

๑. MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต ๘๔ คะแนนขึ้นไป หรือ  
๒. TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ  
๓. TOEFL IBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต ๖๔ คะแนนขึ้นไป หรือ  
๔. IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต ๕.๐ คะแนนขึ้นไป หรือ  

โดยกองบริหารการศึกษาไดจัดท าขอมูลผลการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปที่ ๓ (รหัส ๖๐) ประจ าปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และพบวา จากนักศึกษา
ทั้งหมดจ านวน ๓,๕๒๖ คน มีนักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑมาตรฐานฯ จ านวน ๑,๔๘๑ คน คิดเปนรอยละ 
๔๒ และนักศึกษาที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานฯ จ านวน ๒,๐๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๘ ของจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดของ รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

 



๑๔ 

 

ระเบียบวารที่    ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ กิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  แจ้ งว่ า  ในวันที่                             
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the 
President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน 
เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๗.๒ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)” 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  แจ้งว่า ในวันที่  ๑๔ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหิดลเกมส์  “รัก ณ มหิดลเกมส์                       
(LOVE @Mahidol Game 2020)” ณ สนามกีฬาฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งจะท า
การแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น ๒๐ ชนิดกีฬา โดยการจัด
กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือเป็นสวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้ง 
เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการคัดเลือกบุคลากร             
ที่มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละชนิดกีฬา เพ่ือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่               
๑๙ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา “ปีบทองเกมส์”                
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว  

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๓ ความคืบหน้ า เกี่ ยวกับ  (ร่ า ง )  พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย                   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

แจ้งว่า ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้ว 
และหากไม่มีประเด็นข้อสั ง เกตใดๆ  ที่ ประชุมจะน าร่ า งพระราชบัญญัติ ดั งกล่ าวขึ้ นทูล เกล้ าฯ                                
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ต่อไป โดยในระหว่างนี้                    



๑๕ 

 

ส านักงานงบประมาณได้ออกประกาศให้ใช้หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ซึ่งคาดการณ์ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะประกาศใช้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๔ กิจกรรมงานเดิน - ว่ิงการกุศล “MU Charity 2020: Run for Fund” 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีการจัดกิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล             
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                
โดยจะมีพิธีเปิดในเวลา ๐๕.๐๐ น. ณ บริเวณแหล่งนันทนาการทางน้ า (MU Lake) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา                
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว  

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๕ การรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา            

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาประสบเหตุการณ์ถูก             
คุมคามทางเพศจากชายวิกลจริตในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเฉพาะในบริเวณ
สะพานลอยทางเข้า – ออก ประตู ๓ และประตู ๔ ของฝั่งถนนพุทธมณฑลสาย ๔                                        

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สภ.พุทธมณฑล เทศบาลต าบลศาลายา และจะประสานการทางจังหวัดสมุทรสาครในการด าเนินการ              
ติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ให้ความส าคัญและก าชับบุคคลากร                
และนักศึกษา ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดในลักษณะนี้ในอนาคตต่อไปด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๖ การสัมมนาทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
รุ่นที่  ๖ (RDI for Disruptive Education) การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม           
ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา 
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ แจ้งว่า 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไปสถาบันเทคโนโลยี                 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการเรียนรู้               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก าหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน                
การสอน ครั้งที่ ๖" ประจ าปี ๒๕๖๓ (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม                
ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางก ารศึกษา                     



๑๖ 

 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้                       
และตระหนักถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์               
ด้านการศึกษา เ พ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่  ๒๑ ในระหว่าง                         
วันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์                
คอนเวนชั่น สุขุมวิท ๒ กรุงเทพฯ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:/ il.mahidol.ac.th/sotl6/ 
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๗ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งว่า เนื่องในโอกาส

ครบรอบ ๓๐ ปี การสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง โดยจะได้น าเสนอรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ต่อที่ประชุม           
เพ่ือรับทราบในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๘ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ “Childhood 
trauma in disruptive world:  Early intervention, the sooner the better” 
ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน และการจัดกิจกรรม ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลัง
การเรียนรู้ “เที่ยว เล่น เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ” 
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว แจ้งว่า สถาบันฯ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒                      
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ “Childhood trauma in disruptive world: 
Early intervention, the sooner the better” ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน  ในวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ 
“ความเจ็บปวดของเด็กไทยในโลกผันผวนกับผลกระทบต่อสังคมไทย”  

และขอประชาสั ม พันธ์ การจั ดกิ จ กรรม  ค่ าย เล่ นรอบ เมื อง  สร้ า งพลั ง                              
การเรียนรู้ “เที่ยว เล่น เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ” เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้แก่เยาวชน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก  
และความส าคัญของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการฝึกการเผชิญภัย คิดอย่างเป็นระบบ รู้สาเหตุ การป้องกัน และ
การเอาตัวรอด เป็นต้น โดยจัดเป็น ๒ รอบการอบรม คือ รอบที่ ๑ : ป.๑ – ป.๓ (อายุ ๗ – ๙ ปี) วันที่ ๒๔ - 
๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และรอบท่ี ๒ : ป.๔ –  ป.๖ (อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี) วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓            
โดยเยาวชนที่ เข้ าร่ วมโครงการจะได้รับการประเมินพฤติกรรม และ Executive Functions (EF)                           



๑๗ 

 

จากนักวิชาการตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ และรายงานให้ผู้ปกครองทราบด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์            
เชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ หรือส่งบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๙ กิจกรรมวันรักนกเงือก : Hornbill…คู่รักแท้ 
รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  แจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก : 
Hornbill…คู่รักแท้ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้ตระหนักในการรักษาธรรมชาติและรณรงค์การดูแลรักษา 
นกเงือกให้อยู่คู่ป่าของประเทศไทย ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.                         
ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท โดยกิจกรรมประกอบด้วย                            
การจัดแสดงนิทรรศการ "วันรักนกเงือก" เช่น นิทรรศการแสดงผลงานการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือก             
ในป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ ๒ ต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๕ อ.เบตง จ.ยะลา และนิทรรศการความก้าวหน้า
ของงานวิจัยในมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก เป็นต้น นอกจากนั้นยั งมีกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี  จัดโดย                       
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมถึงกิจกรรมสื่อธรรมชาติจากกลุ่มใบไม้ และการเปิดจ าหน่ายสินค้า
ราคาพิเศษ เพ่ือน ารายได้สนับสนุนมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกอีกด้วย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน 
เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี  

ปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 




