
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒ วันที่  ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์นที  
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น  

 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม : 

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

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

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

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

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 

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

๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี  ประธาน 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๕. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

 และบริการวิชาการ 
๘. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๙. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

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

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

๑๑. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
 และวิทยาเขตกาญจนบุรี 

๑๒. นพ.สุรพร  ลอยหา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
 วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

๑๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
 วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๑๕. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๖. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๗. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 



๒ 

 

๑๘. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๙. ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๒๑. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๒๒. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๒๓. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๒๔. รศ.ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๕. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๒๖. ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๗. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๒๘. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๒๙. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๓๐. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓๑. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๓๒. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๓๓. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๓๔. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๓๕. อาจารย์ ดร.นุชนาฏ รักษี  แทนผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๓๖. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๓๗. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
      และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๓๘. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์  คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๓๙. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๔๐. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๔๑. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ   คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๔๒. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์   คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๔๓. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล   แทนผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๔. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 
      และตรวจสอบสารในการกีฬา 
๔๕. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
๔๖. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน  ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔๗. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 
๔๘. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
   เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 



๓ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๒. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๕. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
๖. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๗. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๘. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง   ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

๑๐. นางจริยา  ปัญญา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๑. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๒. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๓. นางกิรติ  สอนคุ้ม  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๔. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๕. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๗. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๘. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย ์

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และขอให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม น าเสนอผลงาน 

ในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่

ประชุมฯรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 



๔ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

๑.๑.๑  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓” (Young Parasitologist Award 2020) เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักวิจัยด้านปรสิตวิทยา             

ที่มีศักยภาพ และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพ่ืองานวิจัยด้านปรสิตวิทยา

อย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป อีกทั้งเป็นการให้ก าลังใจแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ให้ท างานวิจัย              

ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นในอนาคตต่อไป 

ทั้งนี้  มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล จ านวน ๑ ท่าน ได้แก่                 

รศ.ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณ

ในงานประชุมสามัญประจ าปีของสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๑.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นนวัตกรรม เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา  
ภัยพิบัติจากสารเคมี และกัมมันตรังสี 
ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอผลงานนวัตกรรม 

เพ่ือเตรียมพร้อมในสถานณ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา  ภัยพิบัติจากสารเคมี และกัมมันตรังสี ได้แก่ ๑.หุ่นยนต์แพทย์
อัจฉริยะ (Doctosight) ส าหรับการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช  ๒.ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการป้องกันเชื้อโรค
และ ๓.ระบบ AI เพ่ือคัดกรองข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรน่า 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง               
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 



๕ 

 

 

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

๓.๔.๑  การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมอีกแบบหนึ่ง                   
และก าหนดการใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
นายคณพศ เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฏหมาย น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ             

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล  ซึ่ ง ในทางปฏิบั ติ ยั งคงมีความสั บสนว่ าตราสัญลั กษณ์                               
ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแบบใดระหว่าง ๑.ตราสัญลักษณ์แบบลายเส้น (ขาวด า/โปร่ง) ซึ่งเป็นตราที่ได้รับ
พระราชทานฯ และ ๒.ตราสัญลักษณ์แบบมีสี ซึ่งเป็นตราฯ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในเบื้องต้นได้
ขอหารือไปยังคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ซึ่งให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยอาจก าหนดตรา
สัญลักษณ์เพ่ิมเติมได้หลายรูปแบบ โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และมีความเห็นเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัยต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าตราสัญลักษณ์แบบใดควรใช้งานในเอกสาร               
ที่เป็นทางการหรือใช้ในลักษณะของอัตลักษณ์ ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ก าหนดตราให้ใช้ตราสัญลักษณ์แบบสายเส้น                     
ซึ่งเป็นตราที่ได้รับพระราชทานฯ เป็นตราสัญลักษณ์ชองมหาวิทยาลัยมหิดลอีก
รูปแบบหนึ่ง โดยน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป และเห็นสมควร
ให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขออนุมัติก าหนด
ตรามหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

๔.๑  มาตรการต่างๆ  ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง น าเสนอ

มาตรการและการด าเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดลในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19 ) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

 

 

-ไม่มี- 



๖ 

 

๑.การด าเนินการเชิงโยบาย  โดยด าเนินการจัดตั้งคณะท างานจัดการในภาวะวิกฤต 
โดยมหีน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.๑ ประเมินสถานการณ์ในภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย ให้ทันเหตุการณ์และปัจจุบัน 
๑.๒ ร วบร วมข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง เ กี่ ย ว กั บ เ หตุ ก า รณ์ ที่ ถู ก ต้ อ ง แล ะแม่ นย า                          

เพ่ือประกอบการตัดสินใจและด าเนินการจัดการในภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัย โดยส่งสารไปยังบุคลากร               
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างภาวะฉุกเฉินและหลังภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ ประเมินผลการด าเนินการและรายงานตรงต่ออธิการบดีและที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.แนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (ส าหรับพื้นท่ีศาลายา พ้ืนที่บางกอกน้อย พ้ืนที่พญาไท และวิทยาเขต) 

ส าหรับนักศึกษา 
เมื่อนักศึกษาพบว่าตนเอง มีประวัติเสี่ยงและมีอาการไข้ หรืออาการของระบบ

ทางเดินหายใจ ให้แจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาส่วนงาน และให้น าส่งไปยัง
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 

ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา  ให้น าส่ง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ส่วนงานในพื้นที่บางกอกน้อย  ให้น าส่ง โรงพยาบาลศิริราช  
ส่วนงานในพื้นที่พญาไท   ให้น าส่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี  
วิทยาเขตกาญจนบุรี    ให้น าส่ง โรงพยาบาลไทรโยค  
วิทยาเขตนครสวรรค์   ให้น าส่ง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
วิทยาเขตอ านาจเจริญ  ให้น าส่ง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา งานกิจการนักศึกษาของส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงาน 
ติดตามอาการนักเรียนหรือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

ส าหรับบุคลากร 
เมื่อบุคลากรพบว่าตนเองมีประวัติเสี่ยง และมีอาการไข้หรืออาการของระบบ

ทางเดินหายใจแจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น หรือ งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน และให้น าส่ง ไปยังโรงพยาบาล              
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 

ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา  ให้น าส่ง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ส่วนงานในพื้นที่บางกอกน้อย  ให้น าส่ง โรงพยาบาลศิริราช  
ส่วนงานในพื้นที่พญาไท   ให้น าส่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี  
วิทยาเขตกาญจนบุรีไปยัง    ให้น าส่ง โรงพยาบาลไทรโยค  
วิทยาเขตนครสวรรค์ไปยัง   ให้น าส่ง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
วิทยาเขตอ านาจเจริญไปยัง  ให้น าส่ง โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ทั้งนี้  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น งานทรัพยากรบุคคลส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน                
ติดตามอาการบุคลากรอย่างใกล้ชิด 

 
 



๗ 

 

๓.การเตรียมการยกระดับมาตรการหากมีการแพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย  
๓.๑ ได้ด าเนินประสานข้อตกลงร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าให้บริการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารและสถานที่           
ที่มีการพบผู้ติดเชื้อ 

๓.๒ ประสานจัดเตรียมสถานที่เฝ้าระวังอาการส าหรับกลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ า
และกลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงบริเวณอาคารชุดพักอาศัย อาคาร A มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรองรับส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรที่มีความไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่แยกเฝ้าระวังอาการที่บ้านหรือที่พัก 

ทั้ งนี้  ขอให้ทุกส่วนงานติดตามข่าวสาร มาตรการ และประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol 
Channel เพ่ือการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ – ๕.๒๐  ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ๑๙ หลักสูตร ขออนุมัติ
ปรับปรุงรายวิชา ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
ดังนี้ 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ปริญญาเอก    

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท  
๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย   
๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์  
 (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิต
วิทยาลัย 



๘ 

 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย      
๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตร ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์               
และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ)  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบัณฑิตวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี  
๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ของคณะเทคนิคการแพทย์    
๕.๑๔     การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา                        

และการออกก าลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา    
๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพ                 
  และชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๒   
  ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 



๙ 

 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ของคณะวิทยาศาสตร์ 
๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา   
 ปริญญาตรี   
๕.๒๐ การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (จ านวน ๑ รายวิชา)  

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล                

เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๔ 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๔ 

(๓/๒๕๖๓)  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม  

  ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
   รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า                   
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ชุดปัจจุบัน จะครบวาระ การด ารงต าแหน่งใน                
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงต้องด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ชุดใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ วรรคสอง ที่ก าหนดให้ “การเลือกตั้งวาระต่อๆ ไป ให้กระท าให้เสร็จสิ้นก่อน
กรรมการชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อยสิบห้าวัน” (เลือกตั้งภายในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓)  
   ในการนี้  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ งกรรมการสภ ามหาวิทยาลัย                

จากคณาจารย์ประจ า ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติให้ก าหนดวันรับสมัคร

เลือกตั้ง ระหว่างวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน

วันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจ าต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๕ วันที่ ๑๕ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

   ที่ประชุมรับทราบ 



๑๐ 

 

๖.๓ มาตรการการเคลื่อนย้าย / ส่งต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค (ส าหรับพื้นที่ศาลายา พื้นที่บางกอกน้อย พื้นที่พญาไท และวิทยาเขต) 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง น าเสนอ

ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ แล้ว 

๖.๔ การประชุมระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย              
และนวัตกรรม และ "ปฏิทินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า               

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดการประชุม                 
“ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม” ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เชิญหน่วยงานบริหาร
จัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) จ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(บพค.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) , ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) มาเป็นวิทยากร  

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ อาจารย์นักวิจัย 
เตรียมความพร้อมส าหรับการยื่นเสนอขอรับทุนวิจัยภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม             
ของประเทศ (แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ผ่านหน่วยงาน PMU โดยมีอาจารย์ นักวิจัย               
และบุคลากรที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังเป็นจ านวนมาก รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถ                      
Download เอกสารบรรยาย และรับชม VDO การบรรยายได้ที่  Website กองบริหารงานวิ จัย  : 
https://op.mahidol.ac.th/ra/orra_document/orra_document_meeting/#20200219 

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ตามท่ี ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานในระบบ 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เพ่ือชี้แจงนโยบายการจัดสรร และแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ : ปฏิทินงบประมาณ สกสว. (การจัดสรร งปม. ววน. ๒๕๖๓ ขาลง)  
ประมาณการระยะเวลาด าเนินการ ได้ดังนี้ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓   
กรมบัญชีกลางโอนจ่ายเงินงบประมาณเข้ากองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)                  

จะด าเนินการโอนงบไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานที่รับงบประมาณตรง, PMU ฯลฯ 
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  
ขอให้หน่วยงานที่รับงบประมาณ เบิกจ่ายงบให้กับนักวิจัย 

 



๑๑ 

 

ปี ๒๕๖๔ : ปฏิทินงบประมาณ ววน. (การท าค าขอของกองทุน ๒๕๖๔ ขาข้ึน) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณ คาดว่าจะเห็นกรอบ

งบประมาณ Pre-ceiling ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และจะด าเนินการ Defend งบประมาณภายใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๕ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่  ๔ 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  แจ้งว่า             

เมื่อวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัย รุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring 
System รุ่นที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ
ด าเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ และระดับสากล ณ ห้อง
ประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายในหัวข้อ “ความส าคัญของ 
University Ranking และบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” และมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๑๒๓ คน  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๖ ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพ
หลักสูตรระดับสากลในฐานข้อมูล  
รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า 

กองบริหารการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับสากล จ านวน ๑๗ หลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน             
ในฐานข้อมูล Thai Qualification Register (TQR)  ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย                   
และนวัตกรรม ดังนี้ 

๑ . ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ส า ก ล จ า ก                        
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน ๗ หลักสูตร 

๒. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) จ านวน ๔ หลักสูตร 

๓. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก World 
Federation for Medical Education (WFME) จ านวน ๒ หลักสูตร 

๔. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก International 
Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) จ านวน ๓ หลักสูตร 



๑๒ 

 

๕. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก Music Quality 
Enhancement (MusiQue) จ านวน ๑ หลักสูตร 

๖. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระตับสากลจาก Quatity 
Assurance for Tourism Education, Training and Research Programs ( UN World Tourism 
Organization) จ านวน ๑ หลักสูตร 

๗. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตระดับสากลจาก World 
Federation of Occupational Therapists (WFOT) จ านวน ๑ หลักสูดร 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบแอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือ                 

เพื่อสนับสนุนมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 
รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แจ้งว่า จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอมอบแอลกอฮอล์เจล
ส าหรับล้างมือเพ่ือสนับสนุนมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 
๓๐๐ ซีซี จ านวน ๕๐๐ ขวด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๒  การสนับสนุนการจัดตั้งและเข้าร่วมโครงการจัดตั้งองค์กรเพื่อการวิจัยทางคลินิก           
แห่งประเทศไทย (Thailand Clinical Research Enterprise)  
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ            

ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งว่า ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวัตกรม ได้ประชุมหารื อร่ วมกับคณบดีและผู้ แทนคณะแพทยศาสตร์                              
จากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑๖ แห่ง เรื่อง โครงการจัดตั้งองค์กรเพ่ือการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทย 
(Thailand Clinical Research Enterprise) เพ่ือเป็นองค์กร “One - stop service” ท าหน้าที่ให้บริการ           
ด้านการวิจัยทางคลินิก เพ่ือการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการวิจัย               
ด้านคลินิก รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทดสอบทางคลินิกที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมที่มีความจ าเป็น โดยผ่านกระบวนการทดสอบทางคลินิก               
ได้แก่ ยา วัคซีนและชีววัตถุ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นวัตกรรมด้านสารสกัดสมุนไพร ตลอดจนนวัตกรรม
ด้านการบริการและการรักษาโรค โดยมีส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 

 
 
 



๑๓

๑.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
สนับสนุนเงินทุนจ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) 
๒.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สนับสนุนเงินทุนจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ 

ก าหนดแผนงานที่จะด าเนินการจัดตั้องค์กรนี้ภายในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 




