
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที                      
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

 
มติที่ประชุม : 
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---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 
 



  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 

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

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

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

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

๘. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
      และวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๙. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
        วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑๐. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๑๑. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๒. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
๑๓. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๔. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๗. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๘. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 



๒ 

 

๑๙. ผศ.ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา  แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๒๐. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๑. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๒๒. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข    แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๓. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๒๔. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๒๕. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๒๖. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒๗. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๒๘. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๒๙. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๓๐. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๓๑. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๓๒. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๓๓. ผศ.ดร.นริศร  กิติยานันท ์  แทนผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
๓๔. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์   คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๓๕. อ.นพ.ชนินทร์  ล่ าซ า    คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๓๖. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๓๗. อ.สุหัตถ ์ สังชญา    แทนคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๓๘. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๓๙. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล     ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๐. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 

      และตรวจสอบสารในการกีฬา 
๔๑. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
๔๒. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔๓. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 
๔๔. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  

 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ า   
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
๓. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
        วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๓. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
๔. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๕. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๖. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๘. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๙. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

๑๐. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๑. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๒. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๓. 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 และขอให้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน น าเสนอผลงาน 

ในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่

ประชุมฯรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

๑.๑.๑ นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 
รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์   รักษาการแทนรองอธิการบดี  แจ้งว่า เมื่อวันที่                          

๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.สุทธิพร  
จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร               
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จ านวนทั้งสิ้น ๔๐ คน เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักวิจัยไทยผู้สร้างผลงานที่มีคุณูปการ 
ต่อการประเทศอย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส จ านวน                
๒ ท่าน ได้แก่ ๑.ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล สาขาฟิสิกส์อวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ และ ๒.ศ.ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์                     
สาขาชีววิทยาโมเลกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และมีผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) ดีเด่น จ านวน ๑ ท่าน คือ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตร
ระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัล  
 "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)" ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และบริการวิชาการ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ จัดโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน                  
และเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่เกียรติคุณจากการเป็นภาคีเครือข่ายทางวิชาการ
ภายใต้หัวข้อ “พุทธโฆส: สัตถุสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑”  The 3rd National 
Conference on Buddhaghosa A Buddhist Modernity in  21st Century 
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  แจ้งว่า

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 



๕ 

 

ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ “พุทธโฆส : สัตถุสาสน์วิวัฒน์ ในศตวรรษที่ ๒๑ (The 3rd 
National Conference on Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century)”  โดยงานประชุมทาง
วิชาการในครั้งนี้ ดร.มนัสวี ศรีนนท์ บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน
บทความวิชาการเรื่อง “ธรรมะกับการท างาน : ท างานอย่างไรให้มีความสุข (Dharma and Work: How to Work 
Happily)” พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้มอบโล่เกียรติคุณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอผลงานบทความวิชาการจน
เป็นที่ยอมรับ โดยมี ดร.มนัสวี ศรีนนท์ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล 

ในการนี้  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  ใคร่ขอส่งมอบโล่เกียรติคุณดังกล่าว                      
ให้มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้อ้างอิงใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารและวิชาการ
ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

  ๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  
ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 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 

๓.๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสาธารณะ  
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์  และผศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข  

น าเสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสาธารณะ  (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

 

-ไม่มี- 



๖ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสาธารณะ หลักสูตรใหม่                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีเป้าหมายให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ                     
สร้างนวัตกรรมสาธารณะ ซึ่งหมายถึงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
บนฐานองค์ความรู้เดิมหรือที่สนใจ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง และมีลักษณะ              
การเรียนรู้ฉพาะบุคคล (Personalized Education) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน                    
ในองค์กรของผู้เรียน (Work Integrated Learning) จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรและอาหาร ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการบริหารรัฐกิจ เพ่ือกระดับความสามารถ             
ในการประกอบอาชีพ พัฒนาการท างานภายในองค์กร พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 
๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี น าเสนอระเบียบวาระที่           
๕.๑ – ๕.๓  ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ๒ หลักสูตร ขออนุมัติปิดหลักสูตร                 
๑ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ปริญญาตรี  

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ขออนุมัติปิดหลักสูตร  
ปริญญาโท    

๕.๓ การเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล                

เพื่อพิจารณาต่อไป 

-ไม่มี- 



๗ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๖.๑ ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
นายนิ พนธ์  ค รุ ฑ เครื อศรี  ผู้ อ า น วยการกองบริ ห า รง านทั่ ว ไป  แจ้ ง ว่ า

มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดงานครบรอบ ๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล           
เ พ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวัน อันส าคัญยิ่ งของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่  ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓                                  
ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ พิธีบ าเพ็ญ
กุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก นิทรรศการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ 
ก่อนเก่า เรามหิดล การปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง การปรับตัว
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมในพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดก าหนดการตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๒ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๓  
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี แจ้งว่า ส านักงานสภา

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

ที่ประชุมรับทราบ         

๖.๓ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง น าเสนอ

มาตรการและการบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
โดยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑.แนวการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
๒.การประชาสัมพันธ์แนวการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเมื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  

 ที่ตรวจพบนักศึกษา และบุคลากรเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  
๓.การวางแผนมาตรการเมื่อมีการระบาดภายในส่วนงาน/ หน่วยงาน 
๔.การประชาสัมพันธ์การล้างมือและการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี  
๕.การสร้างช่องทางสื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/orra_document/SPEECH/SPEECH-2563.pdf
https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/orra_document/SPEECH/SPEECH-2563.pdf


๘ 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมาตรการการดาเนินการเฝ้าระวังภายใน             
ส่วนงานและหน่วยงาน รวมทั้งมาตรการสาหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการ
ระบาด หรือผู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง โดยหากมีความคืบหน้าใน
การด าเนินการในเรื่องใดจะได้น ามาแจ้งที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๔ การแบ่งประเภทแบรนด์มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ได้ด าเนินปรับปรุงรูปแบบการใช้               
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ โดยการแบ่งประเภทแบรนด์มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL 
Brand Architecture) มีการพัฒนากลยุทธ์ผังโครงสร้างภายใต้แนวคิดการจัดระดับความสัมพันธ์แบบผสม 
(Hybrid) ที่มีหลายระดับความสัมพันธ์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับนโยบายบริหารของมหาวิทยาลัยและสอดคล้อง
กับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่แตกต่างหลากหลาย และร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ต่างกัน แต่มี ค่านิยมร่วมกัน 
(Wisdom of the Land)  ซึ่ ง การแบ่ งประ เภทแบรนด์ มหาวิทย าลั ยมหิ ดลจะมี ความสั ม พันธ์ กั บ                                
การใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลส าหรับส่วนงาน การแบ่งประเภทแบรนด์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น ๓ ระดับ ดังนี้   

๑. Strong Endorsement Brand กลุม่ที่มีสถานะแบรนด์ลูก มีระดับความสัมพันธ์
ใกล้ชิดสูงสุด  

๒. Mild Endorsement Brand กลุ่มลักษณะ Co-Branded ที่มีสถานะแบรนด์หลาน             
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 

๓. Token Endorsement Brand (trademark) กลุ่มลักษณะที่มีสถานะแบรนด์เหลน            
มีระดับความสัมพันธ์ห่างทั้งด้านคุณค่า บุคลิก และกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ 

ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนงานที่จะมีตราสัญลักษณ์ ส าหรับการจัดท าผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บริการ จ าหน่ายเพ่ือการค้า สามารถด าเนินการท าตราสัญลักษณ์ส าหรับสินค้าและบริการ ดังกล่าวได้               
ในกลุ่มของ Token Endorsement Brand  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๕ รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยื่นสมัครขอรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand 
Quality Class : TQC) ประจ าปี ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดส่งรายงานป้อนกลับ 
(Feedback Report) แล้ว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 



๙ 

 

วิธีปฏิบัติที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
๑. องค์กรมีการจัดการที่สะท้อนความเป็นเลิศในการมุ่งเน้นลูกค้า โดยมีการรับฟัง

เสียงของลูกค้าแต่ละกลุ่มแยกตามพันธกิจหลักขององค์กรและใช้เสียงของลูกค้าผ่านกระบวนการ MU - VOC              
เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความผูกพันกับลูกค้า เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 

๒. องค์กรแสดงให้ เห็นถึงการให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยมีการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน เช่น การก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement : PA) และเกณฑ์มาตรฐานของผลงานที่โดดเด่น 

ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น 
๑. องค์กรสะท้อนการจัดการเพ่ือความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าโดยมีหลายผลลัพธ์  

ที่มีระดับดีอย่างต่อเนื่อง เช่น ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิต 
๒. องค์กรแสดงผลลัพธ์หลายเรื่องที่มีระดับที่ดีกว่าคู่เทียบ เช่น ความมั่นคง                 

ทางการเงิน สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ รวมถึงมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุนและต่อสินทรัพย์
ดีกว่าคู่เทียบต่างประเทศ (NUS) ผลการจัดอันดับ The World University Ranking ด้าน Industry Income 
Performance Indicator เหนือกว่าคู่เทียบในประเทศ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ 
   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๑. การพัฒนาการบูรณาการกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และทบทวนการก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างนวัตกรรม และ
พิจารณาความเสี่ยงที่น่าลงทุน ตัวอย่างเช่น การก าหนดระยะเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับการบรรลุวิสัยทัศน์ และค่าคาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ รวมถึงผลเปรียบเทียบค่าคาดการณ์
ของคู่แข่งหรือขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 

๒. องค์กรมีโอกาสในการพัฒนาการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญอย่างเป็นระบบหลายด้าน เช่น การน าข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับ
โลกมาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการน าองค์กรที่ส าคัญ   

๓. องค์กรมีโอกาสในการพัฒนากระบวนการที่ส่งเสริม ระบบการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ MU-KAM การสื่อสารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร        
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการสร้าง นวัตกรรมและ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการ
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการบรรลุพันธกิจ 

๔. องค์กรไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญหลายเรื่อง เช่น ผลลัพธ์ความพึงพอใจของ
ลูกค้าบางกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชาวไทยและนานาชาติต่ออาจารย์ หลักสูตร และข้อมูลสารสนเทศ 
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคู่แข่ง  ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถตาม Competency ของบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ                



๑๐ 

 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อความปลอดภัยด้านการจราจรในวิทยาเขตอ่ืนๆ  ความพึงพอใจต่อการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้างต่อการจัดการผลการด าเนินการและต่อการจัดการระบบ การเรียนรู้และ
พัฒนาขององค์กร รวมถึงผลลัพธ์การประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้าพันธกิจด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการ 
ประสิทธิผลของการแก้ไขข้อร้องเรียนลูกค้าพันธกิจด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการ การแสดงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจ
ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการได้ 

๕. องค์กรแสดงหลายผลลัพธ์ที่ส าคัญที่มีระดับต่ ากว่า เป้าหมาย เช่น                    
ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติแสดงความส าเร็จต่ ากว่าเป้าหมายในทุกยุทธศาสตร์ การมีผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย WCU Ranking ไม่แสดงอันดับที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของผู้น าระดับสูงไปยังกลุ่มบุคลากร
สายวิชาการต่ ากว่าเป้าหมายในหลายเรื่อง  ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าบางกลุ่มในหลายเรื่องมีระดับต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวอาจบ่งชี้โอกาสในการพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมถึงกระบวนการ
ท างานที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยาบรมราชกุมารี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  
ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งว่า 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ด าเนินโครงการ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย การจัดสร้างพระพุทธรูปขนาด               
หน้าตัก ๖๕ นิ้ว ซึ่งได้น าต้นแบบมาจากพระพุทธมหาลาภ ซึ่งได้พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล               
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยได้รับพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ 
และมีพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ และจัดสร้างหอพระ              
เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูป โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ 
พร้อมให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดิษฐานบนอาคารหอพระ และต่อมาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระ  
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้เข้า
รับประทานแผ่นทองทรงจารและแผ่นทองชนวน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือน าไปประกอบพิธี            
เททองยอดพระเกศและองค์พระพุทธรูป  

พร้อมนี้ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ               
สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เ พ่ือเป็นการ                        
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระองค์ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธมหิดล
มงคลปัญญาญาณและพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ โดยได้กราบอาราธนา สมเด็จพระวันรัต 
กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร                  



๑๑ 

 

เป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ มณฑลพิธีหน้าหอประชุมบุญศิริ                   
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้ขอพระราชทานผ้าไตรเพ่ือน าถวายแด่คณะสงฆ์                
ที่ เมตตามาประกอบพิธี  ในการนี้  มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่ วนงาน และบุคลากร              
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. พิธี เททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ บริ เวณมณฑลพิธี                    
ด้านหน้าห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒. ร่วมท าบุญแผ่นทองชนวนส าหรับการหล่อองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ 
จ านวน ๑๖๕  แผ่น แผ่นละ ๑๐๐ บาท คิดเป็นจ านวนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยส่งใบตอบรับสนับสนุนภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังบุคลากรใน 
ส่วนงานของท่านและประชาชนทั่วไปเพ่ือทราบโดยทั่วกันและเชิญชวนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม                
อันเป็นมหามงคลโดยการร่วมบริจาคท าบุญแผ่นทองชนวนหรือบริจาคสนับสนุนโครงการฯ ตามก าลังศรัทธา 

ทั้งนี้  หากส่วนงานของท่านประสงค์จะร่วมท าบุญแผ่นทองชนวนในจ านวน                   
ที่มากกว่าจ านวนที่ระบุไว้หรือต้องการบริจาคสนับสนุนโครงการฯ ขอความกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที ่นางสาวชมพูนุท โอภาวัชรโชติ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล โทร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๙ 

ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ  
 ๗.๑  ความคืบหน้าการออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ 

     ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์               
พ.ศ.๒๕๖๓ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ผ่านร่างเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาฉบับล่าสุดแล้ว และในขณะนี้รอลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการฯ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป โดยเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่นี้มีสาระที่ส าคัญในระดับบัณฑิตศึกษาที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

๑. อนุญาตให้นักวิจัยเป็นผู้คุมวิทยานิพนธ์ได้  
๒. อนุญาตให้อาจารย์พิเศษรายวิชาสามารถควบคุมรายวิชาได้ ๑๐๐%  
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในระดับ

ปริญญาเอกจะต้องมีผลงานวิชาการไม่ต่ ากว่า ๓ เรื่องใน ๕ ปีย้อนหลัง และผลงานวิชาการต้องเป็นผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ไม่ต่ ากว่า ๓ เรื่องใน ๕ ปีย้อนหลัง  



๑๒ 

 

๔. วารสารที่นักศึกษาใช้ตีพิพม์เผยแพร่เพ่ือใช้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ทั้งนี้ ส าหรับสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จะผ่อนผันจนถึง              
ปี พ.ศ.๒๕๖๖  

๕. การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะสามารถท าได้ ๒ วิธี คือ ๑.เผยแพร่
ผลงานในรูปของ proceeding ในที่ประชุมวิชาการ และ ๒.สอบวิทยานิพนธ์โดยมีผู้สอบคนหนึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามที่ สกอ. ก าหนด โดยไม่ต้องมีการเผยแพร่ผลงานใดๆ การพิจารณาความเป็น                
พหุวิทยาการของหลักสูตร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร                   
พหุวิทยาการให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบัน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๒ รายงานความคืบหน้าจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา              
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น มีจ านวน
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามีจ านวนลดลงมาก จนถึงวันปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓                  
มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครจ านวน ๑๘๘ หลักสูตร มีผู้สมัครเข้าศึกษาจ านวน ๗๖ หลักสูตร               
และมีหลักสูตรที่ไม่มีผู้สมัครเลยจ านวน ๑๑๒ หลักสูตร และมี ๗ ส่วนงาน ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา ทั้งนี้                         
บัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งรายงานดังกล่าวไปยังส่วนงานต่างๆ แล้ว และหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะได้น ามาแจ้ง
ที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๓ รายงานผลการติดตามนักศึกษาชาวจีนในระดับบัณฑิตศึกษา 
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการติดต่อและติดตามสุขภาวะ
ของนักศึกษาชาวจีนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๐๙ คน อย่างใกล้ชิด โดยความร่วมมือจากส่วนงาน             
ต้นสังกัดของหลักสูตร และขอความร่วมมือให้นักศึกษาที่ยังอยู่ที่ประเทศจีนเลื่อนการเดินทางกลับมาประเทศ
ไทยไปก่อน ส าหรับนักศึกษาจีนที่ เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้ต้องพักแยกต่างหากเป็นเวลา ๑๔ วัน               
หากไม่พบความผิดปกตจิึงจะมาศึกษาได้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานกับส านักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิจัย และนวัตกรรม ในกรณีที่นักศึกษาอาจต้องใช้เวลาศึกษานานกว่าระยะเวลาสูงสุดตามที่เกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องมาจากการระบาดของโรคนี้ และหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 



๑๓ 

 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี  

ปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


