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ฝ่ายเลขานุการ 1 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 2 

๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 3 

๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 4 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 5 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะทันตแพทยศาสตร์ น าเสนอผลงาน         6 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  7 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 8 

รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 9 

 10 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 11 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 12 

๑.๑.๑ ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  13 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัล14 

มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพ่ือเป็นเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้15 

ความสามารถ มีความวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ 16 

อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ โดยการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  17 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง  18 

จ านวน ๖ ราย ดังนี้  19 

สาขาการวิจัย ได้แก่ ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน ประจ าศรี ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย          20 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ระยะติดต่อในตับเพ่ือการพัฒนา21 

ยาและวัคซีน”  22 

สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่  รศ.ดร.น.สพ.พงศ์ราม รามสูต                23 

ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผลงาน “ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์ส าหรับ24 

โรคไข้เลือดออก” 25 

สาขาการบริการ ได้แก่ ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่อง26 

ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลผู้ป่วยเนื้องอก        27 

และมะเร็งช่องปาก” 28 

สาขาความเป็นครู จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่  29 

๑. อ.นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 

๒. รศ.ดร.นพ.ดร วัฒนกุลพานิชย์ ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 31 

๓. อ.นพ.ชนินทร์ ล่ าซ า ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด              32 

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 33 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 34 

 35 



๕ 

 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 

  -ไม่มี- 2 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓  3 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               4 

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             5 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 7 

 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 10 

  -ไม่มี- 11 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 12 

๓.๒.๑ (ร่ าง) ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ว่ าด้ วยเครื่ องแต่ งกายนั กศึ กษา13 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ....  และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนว14 

ปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกาย ของนักศึกษา ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือ15 

วิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก าเนิด พ.ศ.๒๕๖๓ 16 

นายคณพศ  เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย แจ้งว่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหิดล 17 

สามารถด าเนินงานและปฏิบัติต่อนักศึกษา เกี่ยวกับการแต่งกายชุดนักศึกษาได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม            18 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจากประกาศเดิม (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยเพ่ิมเติมหมวดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของนักศึกษาร่วมสอน 19 

หรือมาเรียน นักศึกษาอาคันตุกะ หรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นต้น  20 

ที่ประชุมขอให้ เ พ่ิมเติมข้อความในประเด็นที่ เกี่ยวข้องการการใช้ห้องน้ า               21 

ส าหรับนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก าเนิด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้                   22 

อย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 23 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา24 

กลั่นกรองทางกฎหมายต่อไป 25 

 26 

 ๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 27 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 28 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 29 

 30 

 31 

 32 

-ไม่มี- 



๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 1 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        2 

๕.๑ – ๕.๑๘ ซึ่งส่วนงานต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐนาคุณวุฒิหลักสูตรระดับชาติ  โดยขออนุมัติ3 

ปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาโท ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๔ หลักสูตร ปริญญาโท        4 

๖ หลักสูตร ปริญญาตรี ๗ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร5 

เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 6 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 7 

ปริญญาโท 8 

๕.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 9 

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะเภสัชศาสตร์ 10 

และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 12 

ปริญญาเอก 13 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 14 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 16 

ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                18 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ 20 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

ปริญญาโท 22 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ23 

วิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 24 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการก ากับดูแล26 

เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑          27 

ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี                  29 

ที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)             30 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 31 



๗ 

 
๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                1 

การบริการโลหิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล              2 

และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรภาคปกติ4 

และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)            6 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 7 

ปริญญาตรี   8 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 9 

และการออกก าลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 10 

สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย11 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 12 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 13 

ของคณะศิลปศาสตร์ 14 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม15 

และการจัดการภัยพิบัติ  ฉบับปี  พ.ศ .  ๒๕๖๒ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี16 

มหาวิทยาลัยมหิดล 17 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์            18 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย             19 

ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 21 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ 22 

๕.๑๗ การปรับปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๐                    23 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ 24 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 25 

ของคณะศิลปศาสตร์ 26 

  ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 27 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 28 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๑   29 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา30 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๑ (๑๐/๒๕๖๓)               31 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 



๘ 

 
๖.๒ การประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ของ1 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑  2 

ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล3 

โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดการประชุม “การสร้างเครือข่ายนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่               4 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC)            5 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยของนักวิจัย ให้มีความเข้มแข็ง เกิดการ6 

ท างานวิจัยแบบบูรณาการ มีการถ่ายทอดประสบการณ์งานวิจัยจากนักวิจัยพ่ีเลี้ยงไปสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือ7 

เสริมสร้างให้เกิดกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ร่วมกันสร้างผลผลิตงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ เป็นแหล่งอ้างอิง8 

ทางวิชาการในระดับนานาชาติ งานวิจัยประยุกต์ การสร้างนวัตกรรม เกิดเครือข่ายวิจัยให้แก่ส่วนงานและ9 

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยสหสาขามหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University 10 

Multidisciplinary Research Center ; MU-MRC) ต่อไป  11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

๖.๓ สรุปการอบรม “การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น” 13 

ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 14 

พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดอบรม “การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ15 

ผลงานวิจัยเบื้องต้น” ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา                   16 

เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการรายงาน17 

ผลงานวิจัยที่จะส่งผลต่อการประเมินโครงการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี18 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และมีการบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อ านวยการ19 

ภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงาน20 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เกี่ยวกับความส าคัญของการรายงานผลงานวิจัย21 

ของทั้งระดับนักวิจัยและระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ22 

ของผลงานวิจัยในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จ านวน ๕๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 23 

ผู้บริหารระดับส่วนงาน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง IPTV จ านวน ๑๑๕ คน 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

 26 

๖.๔ งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement  Forum 2021  27 

รศ.ดร .ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ                      28 

และบริการวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม “งานมหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม MU Social 29 

Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021)” ขึ้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ มหิดลสิทธาคาร 30 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยได้31 

มีโอกาสเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน ตลอดจนได้พบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย                       32 



๙ 

 
เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้เกิดศักยภาพที่ส่งผลกระทบ              1 

ต่อสังคม รวมถึงสามารถผลักดันไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติได้  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม 2 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ 3 

การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ4 

ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม           5 

และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหา                  6 

และแนวทางแก้ไขของชุมชน จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง7 

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักวิจัยและนักวิชาการของส่วนงานเพ่ือส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอในกิจกรรมดังกล่าวด้วย 8 

    ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๕ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                    10 

แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล 11 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน12 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร13 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี                 14 

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ CHECO และรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว                 15 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๖ ผลการจัดอับดับ University Ranking 2020 18 

ประธานฯ น าเสนอผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งจัดโดย The 2020 NTU 19 

Ranking  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ๑ .Research Productivity ๒.Research Impact                 20 

และ๓.Research Excellence ซึ่ งได้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยตั้ งแต่  ปี  ๒๕๕๐ – ๒๕๖๓ ปรากฏว่า21 

มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงรักษามาตรฐานอยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๕๐๐ โดยมีผลงานที่โดดเด่นจากผลงานวิจัยใน        22 

๓ ด้าน คือ Life Sciences ,Medicine และSocial Sciences ตามล าดับ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงาน           23 

ให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ เพ่ือเพ่ิมอันดับให้สูงขึ้นต่อไป 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๖.๗ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน26 

ภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 27 

นายคณพศ  เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล28 

ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 29 

พ.ศ.๒๕๖๓ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.               30 

โดยเป็นการประเมินเชิงบวกเพ่ือผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการด าเนินงาน               31 

อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ๓ องค์ประกอบ คือ           32 



๑๐ 

 
๑.การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๒.การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก             1 

และ๓.การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินดังกล่าว               2 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองกฎหมายในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลขอรายงาน             3 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ ประจ าปีงบประมาณ             4 

พ.ศ.๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และขอความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เพ่ือการพัฒนาตาม5 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าว ดังนี้ ๑.เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ๒.ให้การก ากับดูแล             6 

การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  7 

๓.สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย  ซึ่งผลการประเมินของ8 

มหาวิทยาลัยได้ ๙๑.๑๘ % อยู่ในระดับ A ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ 12 

๗.๑ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๓ 13 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดพิธีถวาย          14 

ผ้าพระกฐินพระราชทาน น าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร เขตภาษีเจริญ           15 

ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน            16 

เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

๗.๒ กิจกรรม Mahidol Open House 2020 19 

ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 20 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม Mahidol Open House 2020 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์            21 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่าน22 

ประสบการณ์แบบผสมผสาน Online & On Campus รองรับแนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)             23 

ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ตามส่วนงานต่างๆ ที่จะเปิดให้นักเรียน 24 

นักศึกษาเข้าชม และผ่านเว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/openhouse/2020 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

๗.๓ พิธีเปิดศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) & MaSHARESCo-working Space 27 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 28 

แจ้งว่า ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีพิธีเปิดศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC)     29 

& MaSHARESCo - working Space" โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Next 30 

Step of Mahidol Innovation” และการเสวนาในหัวข้อ “เอกชนร่วมคิด มหิดลร่วมท า Startup Talk : 31 

What’s your why ? ร่วมหาตัวตน สร้างแรงบันดาลใจ แบบไหนที่ใช่คุณ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.พ.บรรจง 32 

มไหสวริยะ อธิการบดี ศ.นพ. วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม                 33 

https://mahidol.ac.th/openhouse/2020


๑๑ 

 
อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้ง บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น           1 

บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นตอร์ จ ากัด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ. เบทาโคร HR The Next Gen ท้อฟฟ่ี แบรดชอว์ 2 

และ THE STANDARD ร่วมบรรยาย โดยสามารถรับชมผ่านทาง IPTV หรือ Facebook LIVE จึงขอเรียนเชิญ 3 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๗.๔ วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว               6 

และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ “ชราแลนด์” 7 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก8 

และครอบครัว แจ้งว่า ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันฯ ร่วมกับ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  9 

(องค์กรมหาชน) เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ “ชราแลนด์” เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจ และนวัตกรรม           10 

ส าหรับผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม STEAM 4 INNOVATOR ส าหรับศูนย์การเรียนรู้  "ชราแลนด์" จะเป็นพ้ืนที่11 

กิจกรรมที่คนระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยเด็กจะได้มาแลกเปลี่ยนสร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน           12 

ผ่านนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น ในธีม INNO OLD-K  จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 15 
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(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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