
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที                      
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

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



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 
.................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  อธิการบดี     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  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 
๘. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

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

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

๑๐. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
    และวิทยาเขตกาญจนบุรี 

๑๑. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
๑๒. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๔. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๕. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๗. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๘. ผศ.ดร.มรกต  ไมยเออร์   แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๑๙. อ.ดร.นพ.วิชช์  เกษมทรัพย์   แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๒๐. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



๒ 

 
๒๑. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๒๒. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
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. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
   วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒. รศ.นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๓. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๔. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผศ.ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๖. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๗. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๙. รศ.ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์  แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๑๐. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๑๑. อ.ดร.ยุวดี  ถิรธราดล   แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๑๓. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๑๔. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

   และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๑๕. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์   คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๑๖. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์  ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

  และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๑๘. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 

      และตรวจสารในการกีฬา 
๑๙. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



๓ 

 
ทั้งนี้  ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที                    

รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๗ คน และ                     
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑๙ คน  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. นพ.สุรพร  ลอยหา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
   วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๓. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. ผศ.ดร.สตรีรัตน์  ธาดากานต์  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๖. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
๗. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๘. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๙. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 

๑๐. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๑. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๒. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๔. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม    ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 
๑๕. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๖. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๗. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๘. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

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



๔ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนน าเสนอผลงาน           
ในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  

คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 
รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 
๑.๑.๑ ทรงมีพระบรมราชโองการพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ

ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา  ขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ           
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นั้น  

บัดนี้ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศ.นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียด
ปรากฏตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ประเภท ง หน้า ๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๑.๑.๒ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสรับต าแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ ๔๔ 
เป็นวาระท่ี ๒ โดยจะเข้ารับต าแหน่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 



๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๔.๑ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   

แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  และ            
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส่วนงาน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๑. ปรับโครงสร้างฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ สังกัดส านักงานคณบดี 
โดยย้ายงานภายใต้ฝ่าย จ านวน ๓ งาน ไปสังกัด โรงพยาบาลศิริราช ได้แก ่
      ๑.๑  งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
      ๑.๒  งานระบบแก๊สทางการแพทย์ 
      ๑.๓  งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปรับฐานะ งานบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณบดี เป็น ส านักงาน
บริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และแบ่งงาน ๑ งาน คือ 
๑. งานการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ ปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณบดี 
๑. ขอเปลี่ยนชื่อ งานการศึกษา เป็น งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดตั้ง ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง 
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เสนอขอปรับโครงสร้างส านักงานคณบดี โดยขอเปลี่ยนชื่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และงานภายใต้ฝ่าย จ านวน ๓ งาน ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนชื่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์             
และเปลี่ยนชื่องานในฝ่าย ดังนี้ 

๑.๑ เปลี่ยนชื่อ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น งานบริการและพัฒนา
ทุนมนุษย ์

๑.๒ เปลี่ยนชื่อ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น งานพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 
๑.๓ เปลี่ยนชื่อ งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เป็น งานกลยุทธ์และ

พัฒนาองค์กร 

-ไม่มี- 



๖ 

 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับโครงสร้างส านักงานคณบดี ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนชื่องาน ๓ งาน  

๑.๑ เปลี่ยนชื่อ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็น งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ เปลี่ยนชื่อ งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล            

เป็น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๓ เปลี่ยนชื่อ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ เป็น งานวิเทศสัมพันธ์ 

สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 
๒. ขอยุบเลิกงาน ๑ งาน คือ งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา 
๓. ขอยุบเลิกงาน ๔ งาน โดยควบรวมเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้                    
งานบริการการศกึษา ได้แก ่

๓.๑ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาคณะวิทยาศาสตร์ 
๓.๒ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๓.๓ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาศาลายา 
๓.๔ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

๔. ขอจัดตั้งงานใหม่ จ านวน ๓ งาน 
๔.๑ งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ 
๔.๒ งานบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา 
๔.๓ งานทรัพยากรบุคคล    

   ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน
พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน    
พ.ศ.๒๕๖๓ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม          
พ.ศ.๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  
 
 
 
 

-ไม่มี- 



๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๖.๑ พระราชทานพระราชานุญาตถายทอดสดในโอกาสที่จะเสด็จพระราชด าเนิน             
แทนพระองค  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก ผู ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๒ 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตถ่ายทอดสดในโอกาส        
ที่จะเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่            
๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ช่วงบ่าย และวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือส านักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๑๐/๓๗๔๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๘ 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๘            
(๗/๒๕๖๓)  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

    ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ ก าหนดการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ   
ทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓           
โดยมี ศ.พล.อ.ต.ดร.วินัย  จันทร์เปล่ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (เกษียณอายุราชการ)          
เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ จึงขอแจ้งก าหนดการให้ผู้บริหารส่วนงานเตรียมพร้อมรับการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม 
Power Point น าเสนอในประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 

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

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ตามประกาศที่ก าหนดไว้ และได้มี



๘ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิมเติม 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 

 
ชั้นป ี

เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน  เดือนกรกฎาคม 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ชั้นปี ๑  
(รหัส ๖๒) 

๘๒๗ 
(๒๒%) 

๓,๐๐๒ 
(๗๘%) 

๓,๘๒๙ 
๙๐๙ 

(๒๒%) 
๓,๑๔๖ 
(๗๘%) 

๔,๐๕๕ 
๒,๐๘๔ 
(๓๙%) 

๓,๒๕๗ 
(๖๑%) 

๕,๓๔๑ 

ชั้นปี ๒ 
(รหัส ๖๑) 

๑,๑๗๕ 
(๓๖%) 

๒,๐๕๐ 
(๖๔%) 

๓,๒๒๕ 
๑,๓๑๔ 
(๓๗%) 

๒,๒๐๒ 
(๖๓%) 

๓,๕๑๖ 
๒,๒๕๙ 
(๕๐%) 

๒,๒๘๑ 
(๕๐%) 

๔,๕๔๐ 

ชั้นปี ๓ 
(รหัส ๖๐) 

๑,๕๕๕ 
(๔๔%) 

๑,๙๖๗ 
(๕๖%) 

๓,๕๒๒ 
๒,๘๐๗ 
(๗๖%) 

๙๐๗ 
(๒๔%) 

๓,๗๑๔ 
๓,๖๙๖ 
(๘๑%) 

๘๔๐ 
(๑๙%) 

๔,๕๓๖ 

หมายเหตุ :  ๑.ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปได้มีการรวมข้อมูลของหลักสูตรนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์        
ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้  ไม่รวมข้อมูลของ           
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ 

๒.ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปได้มีการรวมข้อมูลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และวิทยาลัยนานาชาติ 
 ทั้งนี้ สรุปจ านวนนักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน ๑๔,๔๑๗ คน สอบผ่าน จ านวน ๘,๐๓๙ คน 
(๕๖%) สอบไม่ผ่าน จ านวน ๖,๓๗๘ คน (๔๔%)  
 อัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้             
ชั้นปีที่ ๑ สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๑๗% ชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๑๓% และชั้นปีที่ ๓ สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๕%         
รวมทุกชั้นปี มีนักศึกษาสอบผ่านเพิ่มขึ้น ๑๒%  
 อัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนเมษายน กับ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ ชั้นปี
ที ่๑ สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๑๗% ชั้นปีที ่๒ สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๑๔% และชั้นปีที ่๓ สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๓๗% รวมทุกชั้นปี 
มีนักศึกษาสอบผ่านเพิ่มข้ึน ๒๒% 

ที่ประชุมรับทราบ  

๖.๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยราชสุดา 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

วิทยาลัยราชสุดา ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 



๙ 

 
๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของคณะเภสัชศาสตร์  
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๘ รายงานผลการจัดอันดับ CWTS Leiden Ranking 2020 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร น าเสนอรายงานผลการจัดอันดับ CWTS Leiden Ranking 2020 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
CWTS Leiden Ranking เป็นการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งใช้ตัวชี้วัด 

คือ ๑.Scientific Impact ๒.Collaboration ๓.Open Access Publishing และ ๔.Gender Diversity มาเป็น
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาจัดอันดับ โดยในปีพ.ศ.๒๕๖๓ มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จากเดิมที่ใช้            
การวัดผลจากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ผลงาน เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผ่านระบบ The Web of Science Database ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ผลงาน โดยเก็บรวบรวมผลงานตั้งแต่           
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับถึง ๑,๑๗๖ สถาบัน จาก ๖๕ ประเทศ และ       
มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับถึง ๖ สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอับดับ        
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศถึง ๔ ตัวชี้วัด จาก ๖ ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ส่วนงานต่างๆ           
ได้สนับสนุนให้บุคลากรในส่วนงานผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับและใช้อ้างอิง       
ในงานวิชาการอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


