
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จ านวน ๑๔ หน้า )ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  

 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม : 

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

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

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

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

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ 2 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 

.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 

๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดี     ประธาน 10 

๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทน  11 

ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 12 

และตรวจสารในการกีฬา 13 

๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 14 

และรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 15 

๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 16 

๕. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทน 17 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 18 

๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 19 

๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 20 

๘. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 21 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 22 

๙. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 23 

และสื่อสารองค์กร 24 

๑๐. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 25 

๑๑. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๑๒. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 27 

๑๓. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 28 

๑๔. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 29 

๑๕. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 30 

๑๖. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  31 

และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 32 

๑๗. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 33 



๒ 

 
๑๘. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 1 

๑๙. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 

๒๐. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 3 

๒๑. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 4 

๒๒. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 5 

      เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 6 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 7 

๑. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 8 

      และวิทยาเขตกาญจนบุรี 9 

๒. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 10 

      วิทยาเขตอ านาจเจริญ 11 

๓. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 12 

๔. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 13 

๕. ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 

๖. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 15 

๗. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 16 

๘. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 17 

๙. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 

๑๐. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 19 

๑๑. อ.ดร.ศุภชัย  ชาญวรรณกุล  แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 20 

๑๒. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 

๑๓. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 22 

๑๔. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 23 

๑๕. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 24 

๑๖. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 25 

๑๗. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล   แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 26 

๑๘. น.ส.พรจิตต์ หมีงาม   แทนผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 27 

๑๙. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 28 

๒๐. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 29 

 30 

ทั้งนี้  ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที                    31 

รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้ งสิ้น จ านวน ๒๒ คน                               32 

และ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๐ คน  33 



๓ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 

๑. ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2 

      และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 3 

      วิทยาลัยศาสนศึกษา 4 

๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 5 

      วิทยาเขตนครสวรรค์ 6 

๓. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7 

๔. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 

ผู้เข้าร่วมประชุม 9 

๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 10 

๒. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 11 

๓. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 12 

๔. รศ.ดร.น.สพ. ก าลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 13 

๕. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 14 

๖. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 15 

๗. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 16 

๘. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 17 

๙. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 18 

๑๐. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 19 

๑๑. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 20 

๑๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 21 

๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 22 

๑๔. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 23 

๑๕. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 

๑๖. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 25 

๑๗. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 26 

๑๘. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 27 

๑๙. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 28 

ฝ่ายเลขานุการ 29 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 30 

๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 

๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 



๔ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 1 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา            2 

ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ 4 

จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 5 

 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 7 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 8 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 

 10 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓  11 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               12 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             13 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 14 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 15 

 16 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 18 

 - ไม่มี - 19 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 20 

๓.๒.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินกู้ เพื่อ             21 

เสริมสภาพคล่องของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 

ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง แจ้งว่า              23 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงิน24 

กู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่อง          25 

ของส่วนงาน คณะกรรมการยกร่างประกาศได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศฉบับดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 26 

โดยร่างประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินกู้27 

เ พ่ือเสริมสภาพคล่องของส่วนงาน ภายในวงเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติก าหนดวงเงินจาก                      28 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า                         29 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารกิจการและด าเนินการตามพันธกิจของส่วนงาน รายละเอียดปรากฏตาม30 

เอกสารประกอบการประชุม 31 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 32 

กลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายต่อไป 33 

-ไม่มี- 



๕ 

 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 1 

 - ไม่มี – 2 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3 

๓.๔.๑ การก าหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล  4 

นายคณพศ  เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล                          5 

ได้ รับพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ  พระราชทานตราประจ ามหาวิทยาลัย มหิดลตั้ งแต่ปี  พ.ศ .๒๕๑๒                            6 

และมีการปรับเปลี่ยนฐานะของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐                   7 

โดยได้ก าหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตราสี) ตามประกาศมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.๒๕๕๓   8 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ 9 

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๕ เมื่อวันที่                   10 

๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาการก าหนดตราที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็น          11 

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ12 

ให้ความเห็นทางกฎหมายแล้ว และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควรให้ก าหนด                13 

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๖             14 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า15 

มหาวิทยาลัยมหิดล เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินการดังกล่าว และจะได้น าเสนอต่อ                         16 

สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 17 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาต่อไป 18 

๓.๔.๒ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 19 

(คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ) 20 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน21 

แจ้งว่า คณะสิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ประสงค์ขอปรับโครงสร้าง               22 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน  และรองรับ             23 

การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส่วนงาน ดังนี้  24 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

๑. ปรับโครงสร้างส านักงานคณบดี ดังนี้ 
๑.๑ เปลี่ยนชื่อและปรับภาระงาน จาก งานบริหาร เป็น งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 
๑.๒ เปลี่ยนชื่อและปรับภาระงาน จาก งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็น งานบริหารการวิจัย 
๑.๓ จัดตั้งงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ 
๑.๔ จัดตั้งงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

๒. จัดตั้ง ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓. จัดตั้ง ส านักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยนานาชาติ ขอยุบเลิก ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 



๖ 

 
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน1 

พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 2 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว    3 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาต่อไป 4 

๓.๔.๓ ขออนุมัติอาจารย์พิเศษที่ มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตร                  5 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เกมและเกมมิฟิ เคชัน                6 

(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 

และบัณฑิตวิทยาลัย  8 

ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งว่า 9 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือชี้แจงแนวปฏิบัติ              10 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ              11 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของ12 

อาจารย์พิเศษ ที่ระบุว่า หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่า            13 

ร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 14 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอ 15 

ขออนุมัติอาจารย์ พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                   16 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒              17 

คือ ผศ.ดร.พิศาล เศรษฐวงศ์ จ านวน ๔ รายวิชา และ อ.ศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา จ านวน ๑ รายวิชา                18 

โดยเริ่มสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 19 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาต่อไป 20 

 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 22 

    ๔.๑   การรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 

  ที่ประชุมขอให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อนและขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 24 

 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  26 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ27 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ – ๕.๑๓ ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๓ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุง28 

แก้ไขหลักสูตร ๗ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๔ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา29 

กลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 30 

 31 

 32 

 33 



๗ 

 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 1 

ปริญญาเอก 2 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ของโครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Tokyo Medical and Dental University, Japan.   5 

และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ 7 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา 8 

ปริญญาตรี   9 

๕.๓ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔  10 

ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  11 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 12 

ปริญญาตรี   13 

๕.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 14 

ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  15 

๕.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 16 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 

๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง  18 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 

๕.๗     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ 21 

๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  22 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ 23 

๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ 25 

๕.๑๐ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติทางไกลผสมผสาน)  26 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 27 

ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 28 

ปริญญาตรี 29 

๕.๑๑ ขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  30 

(จ านวน ๑ รายวิชา) ของคณะวิทยาศาสตร์   31 

๕.๑๒ ขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี  32 

(จ านวน ๒ รายวิชา) ของคณะวิทยาศาสตร์  33 

 34 

  35 



๘ 

 
๕.๑๓ ขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  1 

(จ านวน ๑ รายวิชา) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาต่อไป 3 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 

๖.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต5 

กิตติมศักดิ์ และเรื่องรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 6 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า7 

คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้พิจารณาสรรหา8 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ 9 

๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา10 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-11 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่สมควรได้รับ                  12 

ปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 13 

๑. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ 14 

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 15 

๒. รศ.ดร. เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์ 16 

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 17 

๓. ศ.ดร.ยาซูฮิโก ซูซูกิ (Professor Yasuhiko Suzuki, Ph.D.) 18 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จุลชีววิทยาสาธารณสุข) 19 

๔. ศ.ดร.วิลเลียม เอช. แมทธิวส์ (Professor William H. Matthaeus, Ph.D.) 20 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) 21 

๕. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 22 

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 23 

๖. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์ 24 

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๒ พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  27 

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจ าปี ๒๕๖๓  28 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า          29 

มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงาน 30 

มหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘ กันยายน  31 

พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  32 

    ที่ประชุมรับทราบ 33 



๙ 

 
๖.๓ ขอเชิญร่วมท าบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ประจ าปี ๒๕๖๓ 2 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี แจ้งว่า พระบาทสมเด็จ           3 

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน            4 

ให้มหาวิทยาลัยมหิดล น าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ             5 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. จึงขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน 6 

และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีและท าบุญตามก าลังศรัทธาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในการ                7 

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้  โดยสามารถส่งเงินท าบุญตามช่องทางที่แจ้งไว้ ซึ่งผู้ที่ร่วมท าบุญ           8 

โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะออกใบเสร็จรับเงินให ้และท่านสามารถน าไปขอลดหย่อนภาษไีด้ 9 

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

๖.๔ รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 12 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 13 

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน              14 

รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ                15 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 16 

๑.การเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว            17 

อยู่ระหว่างการตกแต่งฐานพระให้เรียบร้อย โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 18 

๒.การเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ จ าลอง ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว 19 

และ ๑๖ นิ้ว อยู่ระหว่างการตกแต่งองค์พระให้แล้วเสร็จ 20 

ทั้งนี้ พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว มหาวิทยาลัยฯ         21 

จะน าขึ้นทูลเกล้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   22 

จ านวน ๑ องค ์และถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จ านวน ๑ องค ์ 23 

ส าหรับพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาด ๙ นิ้ว มีการจัดสร้างทั้งสิ้น           24 

๖๕ องค์ โดยมอบให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อัญเชิญไปประดิษฐาน จ านวน ๓๗ องค์                   25 

และเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา จ านวน ๒๘ องค์   26 

๓.การก่อสร้างหอพระพุทธมหาสิรี พีรยพัฒน์  ในส่วนหอพระฯ อยู่ระหว่าง          27 

การข้ึนโครงยอดฯ และประดับตกแต่งลายปูนปั้นประดับอาคาร 28 

๔.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29 

ทรงรับเชิญเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเททองหล่อพระเกศและทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดล30 

มงคลปัญญาญาณ” ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ในวันที่                 31 

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 



๑๐ 

 
๖.๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรม เห็นชอบให้1 

มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการกู้ยืม วงเงินไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของทรัพย์สินของ2 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3 

ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง แจ้งว่า              4 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการกู้ยืม             5 

วงเงินไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดปรากฏตามตามหนังสือที่                 6 

อว ๐๒๒๒.๔/๗๒๘๕  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 7 

ที่ประชุมรับทราบ   8 

๖.๖ แผนการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  9 

นายวรพจน์ เกียรติโมฬี ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า เพ่ือให้การจัดหาประโยชน์10 

ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง11 

การจัดหาประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ                12 

Cisco Webex Meetings เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 13 

๑. การเลือกส ารับการจัดหาประโยชน์ ปีงบฯ ๒๕๖๔ จะเป็นรอบระยะเวลา ๓ ปี14 

ตั้งแต่ ปีงบฯ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 15 

๒. ศูนย์ฯ และส่วนงานต้องจัดท า Investment Policy Statement (IPS) ซึ่งเป็น16 

เอกสารส าคัญส าหรับประกอบการเลือกส ารับของส่วนงาน ประกอบไปด้วย ๑.) ผลตอบแทนที่ต้องการ 17 

(Return Objective) ๒.) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของส่วนงาน (Risk Tolerance) และ ๓.) ข้อจ ากัดการลงทุน 18 

(Constraints)  19 

๓. ปีงบฯ ๒๕๖๔ ศูนย์ฯ จะมี ส ารับการจัดหาประโยชน์ (Strategic Asset 20 

Allocation, SAA) ให้ส่วนงานเลือกทั้งหมด ๓ แผน คือ ระดับความเสี่ยงร้อยละ ๑ ร้อยละ ๓ และ ร้อยละ ๕ 21 

ต่อปี ตามล าดับ  (ปีงบฯ ๒๕๖๓ มี ๖ แผน คือ ST1, ST2, MT2, MT2,LT1 และ LT2) 22 

๔. ส่วนงานสามารถเลือกจัดหาประโยชน์ใน SAA ได้เต็มจ านวน หรือ สามารถกัน23 

เงินบางส่วนที่อาจมีความจ าเป็นต้องถอนเพ่ือใช้จ่าย ไปร่วมจัดหาประโยชน์กับกองทุนหมุนเวียนของ24 

มหาวิทยาลัยได้ (ก าหนดระยะเวลาลงทุนอย่างน้อย ๖ เดือน โดยกองทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัยมีนโยบาย25 

ลงทุนเงินพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้เอกชน และเงินฝากธนาคาร)  ทั้งนี้ ปีงบฯ ๒๕๖๓ ส่วนงานไม่สามารถกัน26 

เงินบางส่วนมาลงทุนในกองทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัยได้ 27 

ที่ประชุมรับทราบ  28 

๖.๗ การจัดท าเว็บไซต์ Mahidol Sustainability 29 

รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา30 

อย่างยั่งยืน แจ้งว่า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าเว็บไซต์ Mahidol Sustainability เพ่ือให้สอดคล้อง                       31 

กับหลักเกณฑ์ Times Higher Education Impact Rankings เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารให้หน่วยงานภายใน32 



๑๑ 

 
และหน่วยงานภายนอกองค์กรได้ทราบถึงการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล               1 

และเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ในอนาคต  2 

โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ 3 

Times Higher Education Impact Rankings 2020 และได้รับการยอมรับในด้านการสร้างผลกระทบ             4 

เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นอันดับที่ ๒๐๑ - ๓๐๐ ของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ                 5 

๗๘๘ แห่งจาก ๘๕ ประเทศ และเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ๑๙ แห่ง  6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

๖.๘ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๙   8 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 9 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๙            10 

(๘/๒๕๖๓)  วันที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  11 

   ที่ประชุมรับทราบ 12 

๖.๙ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล  13 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า14 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา              15 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๓ ฉบับ รวมทั้งหมด ๗ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 

 ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๑๐ ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพ18 

หลักสูตรระดับสากล และหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาวิชาชีพในฐานข้อมูล                19 

Thai Qualification Register (TQR) และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า21 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตร         22 

ระดับสากล จ านวน ๔ หลักสูตร และได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ จ านวน ๘ หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย           23 

จึงขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล Thai Qualification Register (TQR) 24 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๑๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  27 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 28 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร29 

น าเสนอในที่ประชุม 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 



๑๒ 

 
๖.๑๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของคณะศิลปศาสตร์ 1 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 2 

คณะศิลปศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

๖.๑๓ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 5 

โดยความร่วมมือของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถใน6 

การแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 7 

ศ.นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า               8 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอ         9 

เชิงหลักการ (Concept Paper) ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  10 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บพข. และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ภายใต้กรอบการวิจัย11 

แพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการผลิต การค้า การบริการ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things, 12 

LoRaWAN, Cellular, Broadband Internet Access, Big Data Platform, Data Analytics แ ล ะ  AI 13 

Platform โดยโครงการที่ยื่นเสนอขอทุนควรเป็นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน/                    14 

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ โดยอาจสนับสนุนในรูปแบบเงินสด (In Cash) ไม่ต่ ากว่า ๑๐% และสนับสนุนใน ส่วน15 

ที่ไม่ใช่เงินสด (In Kind) ไม่ต่ ากว่า ๑๕% ของงบประมาณโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านผู้บริหาร หัวหน้า16 

ส่วนงาน เชิญชวนนักวิจัยของส่วนงานที่มีความสนใจ สามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่ E-mail: 17 

digitaleconomy.pmuc@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ Download แบบฟอร์มข้อเสนอ 18 

เชิงหลักการ ได้ที่ bit.ly/3jn6Ayv   19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  22 

๗.๑  งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓”  (Thailand Research Expo 2020) 23 

ศ.นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า               24 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ  (วช . )  และหน่วยงานเครือข่ ายในระบบวิจัยทั่ วประเทศ                                  25 

ได้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๖๓”  (Thailand  Research Expo 2020) ระหว่างวันที่                    26 

๒ - ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒               27 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในนามเครือข่ายพันธมิตร28 

เพ่ือการวิจัย (Research University Network : RUN) ภายใต้แนวคิด “RUN Forward : Moving Thailand Future” 29 

 30 

 31 



๑๓ 

 
โดยเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ                          1 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “พลิกวิกฤตโควิด - 19 ด้วยนวัตกรรมการแพทย์” 2 

(วิศวกรรมชีวเวชและปัญญาประดิษฐ์) ร่วมกับ ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 

และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 

ทั้งนี้  วันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ             5 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปยัง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก6 

คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ Thailand 7 

Research Expo 2020 ครั้ งที่  ๑๕ โดยมี  ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล                        8 

และศ.นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมรับเสด็จฯ และเข้าเยี่ยมชม 9 

บูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University Network : RUN) ณ ห้องบางกอก10 

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยเข้าร่วมในคลัสเตอร์สุขภาพ ๒ ผลงาน ได้แก่ 11 

๑. Clinical and Molecular Alteration Study of Head and Neck Cancer Study: 12 

A Thai Multicenter Database โดย นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์13 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 

๒. แนวทางปฏิบัติทางพยาธิวิทยาในการจ าแนกชนิดเนื้องอกสมองชนิด               15 

Diffuse Glioma ในผู้ใหญ่ โดย ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 

ผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอผลงาน ๑ ผลงาน  ได้แก่  17 

ผลงานวิจัยเรื่อง “แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1”  โดย ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์18 

ตระกูล และคณะ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  19 

ทั้งนี้ ในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเสวนา20 

ภายในบูธ Research University Network Thailand (RUN) น าเสนอผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล 21 

และผลงานวิจัยคลัสเตอร์สุขภาพ  22 

 ที่ประชุมรับทราบ 23 

๗.๒  รายงานความคืบหน้าการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 24 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี รายงานความคืบหน้า              25 

การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ น าเสนอสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 26 

๑. หนังสือจากส านักพระราชวัง  27 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จ28 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็พระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร             29 

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระราชทานพระราชานุญาตเพ่ิม30 

วันเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 31 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในภาคบ่าย 32 



๑๔ 

 
พระราชทานพระร าชานุญ าตถ่ า ยทอดสด ผ่ านทา ง เ ว็ บ ไ ซต์   1 

iptv.mahidol.ac.th และ Facebook Live Fanpage : Mahidol University 2 

ทั้งนี้  มีประเด็น อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาแนวปฏิบัติ                      3 

ให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4 

ได้แก่  5 

๑. การบริหารจัดการที่นั่งภายในหอประชุมมหิดลสิทธาคาร 6 

๒. การหมุนเวียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7 

๓. การจัดท าทะเบียนบัณฑิตและการจัดล าดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 8 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร 9 

๕. การขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)10 

ในช่วงการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 11 

๖. มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ปกครองและบัณฑิต            12 

แต่ละคณะเข้ามาถ่ายรูปในวันซ้อมย่อย และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันซ้อมใหญ่ 13 

และวันพิธีฯ 14 

๗. การประสานงานจัดพ้ืนที่รองรับญาติของบัณฑิตในพ้ืนที่ศูนย์การค้า15 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับผู้ปกครองและญาติ                        16 

ได้ประสานงานกับห้างเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดพ้ืนที่ให้กับผู้ปกครองเข้าพักรอ17 

ระหว่างบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 18 

๘. การจัดระบบการรับฝากของบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ และวันรับพิธีฯ 19 

 ที่ประชุมรับทราบ 20 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 21 

 22 

 23 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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