
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม 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 : 

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

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

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

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

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นทีผ รักษ์พลเมือง 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

(วิทยาลัยการจัดการ 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  
และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 

๑๑. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๑๒. อ.ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์  แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๓. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๕. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๖. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๑๗. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๑๘. อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล แทนผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๑๙. ผศ.ดร.วัชรี  เกษพิชัยณรงค์ แทนผู้อ านวยการสถานนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๒๐. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๒๑. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 



๒ 

 
๒๒. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๓. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๒๔. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๒๕. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒๖. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 
๒๗. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

      เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
๑. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 

       และวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 

      วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๓. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๔. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๕. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๖. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๗. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๙. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๑๐. รศ.ดร.จักรฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๑๓. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๔. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๑๖. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๑๗. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๑๘. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

  และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๑๙. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ 

         การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
๒๐. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นพ.สุรพร  ลอยหา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 

    วิทยาเขตอ านาจเจริญ 



๓ 

 
ทั้งนี้ ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๗ คน และเป็นผู้มาประชุม                    
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๐ คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๓. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๔. นายค ารณ  โชธนะโชติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๕. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๖. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๗. รศ.ดร.นพ.ก าลัง  ชุมพลบัญชา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๘. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

๑๐. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
๑๑. น.ส.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๒. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศร ี ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๑๓. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๔. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๕. นางจริยา  ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๖. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๗. นางกิรติ  สอนคุ้ม ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๘. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๙. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๒๐. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๒๑. นายปัญญา ธ ารงธีรกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 
๒๒. นายธีรพันธ์  วิมลสาระวงค์ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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



๔ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้วิทยาลัยการจัดการ น าเสนอผลงานในรอบปี             
ที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ 
จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

๑.๑.๑ พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ า ประจ าปี ๒๕๖๓ 
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ                   

การพัฒนาอย่างยั่งยืน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ า โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการบริหารจัดการด้านพลั งงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลเพ่ือต่อยอดไปสู่การพัฒนาภายในองค์กรต่อไป 
โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรในโครงการดังกล่าว จ านวน ๘ ท่าน ดังนี้ 

๑. รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
๓. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๔. รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๕. ผศ.ดร.สพญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
๖. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๗. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
๘. รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชยี 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๒.๑ พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดล

มงคลปัญญาญาณ 
ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งว่า 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ               
๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบั ติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต         
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีด้านหน้าห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 



๕ 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร 
จ านวน ๑๕ ผืน เพื่อถวายแด่พระเถรานุเถระ ที่รับอาราธนามาเจริญชัยมงคลคาถา 

ในนามคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่                    
ให้การสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการตกแต่งองค์พระ              
และด าเนินการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยจะได้น าความเข้า              
กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนิน เททองหล่อ   
ยอดพระเกศ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว และประกอบพิธีพุทธาภิ เษก                        
พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ จ าลอง ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว และ ๙ นิ้ว พร้อมด้วยเหรียญที่ระลึก                        
ในโครงการฯ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในโอกาสต่อไป 

ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. จะมีพิธีเททอง
หล่อฐานพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม           
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่านเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

ระเบียบวาระท่ี    ๒ รับรองรายงานการประชุม 
                   ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

-ไม่มี- 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการด าเนินงานของโครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ พ.ศ. ....  
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และบริการวิชาการน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการด าเนินงานของโครงการจัดตั้ง
สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา โดยสาระส าคัญของข้อบังคับ          
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติ



๖ 

 
วิทยาสิรีรุกชาติ เกิดความคล่องตัว และสามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นต้นจะอยู่ในสถานะหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
-ไม่มี- 

๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๔.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ขอให้พิจารณาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง  แจ้งว่า            
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ท าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ไม่สามารถเปิดให้บริการทางทันตกรรมได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยรายไดห้ลัก
ของส่วนงานมาจากค่ารักษาพยาบาลจากทันตกรรมเป็นหลัก และมีรายจ่ายประจ าเดือน เช่น เงินเดือน         
ค่าสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนงานจะขาดสภาพคล่อง
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบให้            
ส่วนงานด าเนินการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เป็นจ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือส ารองในกรณีหากการถอนเงินลงทุนอาจไม่เพียงพอในสถานการณ์ดังกล่าว 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๔.๒ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเพิ่มวงเงินส าหรับสนับสนุนการจัดตั้งโครงการจัดตั้ง
องค์กรเพื่อการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทย (Thailand Clinical Research 
Enterprise) 
 ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่า ตามที่

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งองค์กรเพ่ือการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทย 
(Thailand Clinical Research Enterprise) โดยร่วมสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งโครงการ เป็นจ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของส่วนงาน นั้น 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าว            
จะเป็นประโยชน์ด้านการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จึงมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมวงเงินสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว           
โดยขอเพ่ิมวงเงินสนับสนุนลงทุนจัดตั้งโครงการ เป็นจ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

 



๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

๔.๑ การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด กรณีเกี่ยวเนื่อง
กับสถานการณ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด น าเสนอผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด          
กรณีเก่ียวเนื่องกับสถานการณ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีการลงทุนอยู่
ในหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว คิดเป็น ๓.๙๘% ของตราสารหนี้ทั้งหมดและคิดเป็น ๒.๑๕% ของสินทรัพย์รวม  
จึงส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังอยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการด าเนินการ
สามารถบริหารจัดการผลการด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยประมาณการไว้ว่าผลการ
ด าเนินการอาจจะต่ ากว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและขอให้เชื่อมั่น 
และไว้วางใจในการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งหากมีความคืบหน้าในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
จะน าเสนอต่อที่ประชุมฯ ในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๒ การด าเนินงานด้านการลงทุนของมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน  
นายปัญญา ธ ารงธีระกุล  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ และนายวรพจน์ ปุณญสิทธิ์ 

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในด้านการลงทุนของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตราสารหนี้             
และตราสารทุน จึงขอน าเสนอข้อมูลสรุปรายงานการลงทุนและการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ทราบ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงิ นรายได้และ  
การลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ – ๕.๒๕ ซ่ึงส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๘  หลักสูตร 
ปริญญาโท ๑๕ หลักสูตร และปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ปริญญาเอก   
๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา  

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

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
และบัณฑิตวิทยาลัย 



๘ 

 
๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์             
และบัณฑิตวิทยาลัย  

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี            
กับสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม  
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท 
๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา  

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ 
และสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๖๐                
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 



๙ 

 
๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ 
ระบาดทางสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๖๐                   
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและ              
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์  (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๖๑                         
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี    
๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕.๒๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๖  
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๖             
(๕/๒๕๖๓)  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ  
   ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ การจัดตั้งหน่วย Ranking Unit  
 รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
แจ้งว่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก และติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด รวมไปถึงก าหนดทิศทางการส่งเสริมพันธกิจ            
ด้านการวิจัย การศึกษา ความเป็นนานาชาติ และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อ                
การขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓            
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง Ranking Unit มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้น             
ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์
โอกาส เพื่อผลักดัน Ranking ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานนี้เป็นการท างานร่วมกันของ 
๓ กอง คือ กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารงานวิจัย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

๑. สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการก าหนดนโยบาย หรือทิศทางส าคัญต่อการเพ่ิม 
Ranking ของมหาวิทยาลัย โดยการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนแนวโน้มวิธีการ/กิจกรรม ที่จะท าให้ช่วยเพ่ิมอันดับ 
Ranking ของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. จัดท าฐานข้อมูลและเครือข่ายที่เก่ียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
๒.๑ ท า Website/Database เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือใช้ส าหรับ

การพัฒนาพันธกิจด้านการวิจัย การศึกษา ความเป็นนานาชาติ 
๒.๒ สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้จัดท าข้อมูล Ranking ของส่วนงาน 
๒.๓ การอบรมการเก็บผลและรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ 

(Training) 
๓. สร้าง Ecosystem ของระบบงานด้าน Ranking Unit เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง

และการท างานร่วมกับส่วนงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 



๑๑ 

 
๖.๓ การเปลี่ยนหลักสูตรของสถาบันสมทบ ๙ วิทยาลัย ที่รับเข้าสมทบให้เป็น

หลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า   

สถาบันพระบรมราชชนกได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ             
ที่จัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก            
พ.ศ.๒๕๖๒ และจะจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓            
จ านวน ๙ วิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๔ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า            

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถ           
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔               
ตามประกาศที่ก าหนดไว้ และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิมเติม เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่                   
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 

ในการนี้ กองบริหารการศึกษา ได้จัดท ารายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ชั้นป ี

เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม  
ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

ชั้นปี ๑ (รหัส ๖๒) ๘๒๗ 
(๒๑%) 

๓,๐๒๘ 
(๗๙%) 

๓,๘๕๕ ๘๒๘ 
(๒๑%) 

๓,๐๒๗ 
(๗๙%) 

๓,๘๕๕ 

ชั้นปี ๒ (รหัส ๖๑) ๑,๑๗๕ 
(๓๖%) 

๒,๐๕๐ 
(๖๔%) 

๓,๒๒๕ ๑,๑๘๐ 
(๓๗%) 

๒,๐๔๕ 
(๖๓%) 

๓,๒๒๕ 

ชั้นปี ๓ (รหัส ๖๐) ๑,๕๕๕ 
(๔๔%) 

๑,๙๖๗ 
(๕๖%) 

๓,๕๒๒ ๒,๒๔๓ 
(๖๔%) 

๑,๒๗๙ 
(๓๖%) 

๓,๕๒๒ 



๑๒ 

 
๖.๕ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งรับทราบ

การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า           

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์                
ผ่านระบบ CHECO และรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยการจัดการ 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

วิทยาลัยการจัดการขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ ประชาสัมพันธ์หนังสือ ๑๓ ทศวรรษ โรงพยาบาลศิริราช ๑๓๐ ปี โรงพยาบาลของแผ่นดิน 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดท าหนังสือ ๑๓ ทศวรรษ โรงพยาบาลศิริราช ๑๓๐ ปี โรงพยาบาล 
ของแผ่นดิน โดยน าเสนอผลงานของโรงพยาบาลศิริราชในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในบริบทสังคมร่วมสมัย 
ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ โดยน าเทคโนโลยี Mobile Rewrite เป็นเครื่องมือในการน าเสนอ ซึ่งในอนาคตจะ
ได้น าเสนอเทคนิคการด าเนินการดังกล่าวให้แก่ส่วนงานต่างๆ ที่สนใจในโอกาสต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วัคซีนใจ" 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา กองกิจการนักศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานกองทุนสนับสนุน    
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมร่วมสร้าง "วัคซีนใจ" รับมือความเครียดอย่างไรไม่ให้กลายเป็น
ซึมเศร้า โดยเป็นกิจกรรมพิเศษส าหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ก าลังไม่สบายใจ เครียด 
หรือกังวลใจ มาร่วมพูดคุยสดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในภาวะ Covid-19 ผ่านทางระบบ Webex Event Live 
โดยมี พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร และพญ.พิยะดา หาชัยภูมิ เป็นผู้ด าเนินรายการ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



๑๓ 

 
๗.๓ กิจกรรม เสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่า  จากสถานการณ์               

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน             
รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมเสวนา MU-New Normal 
วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประชาสัมพันธ์และให้ความรู้  รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม              
ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างเดือนมิถุนายน  - กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้  

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  
หัวข้อการเสวนา การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้วิถีปกติใหม่ 
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
หัวข้อการเสวนา การศึกษาวิถีปกติใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
หัวข้อการเสวนา วิถีปกติใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิจัย 
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
หัวข้อการเสวนา IT วิถีปกติใหม่กับการเว้นระยะห่างทางสังคมในมหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ IPTV: iptv.mahidol.ac.th หรือทาง 
Facebook Live: Mahidol University และระบบ Webex Event ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  - ๑๑ .๐๐ น. เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


