
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จ านวน ๑๒ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

 



   

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 2 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 3 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 4 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 5 

(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 6 

.................................................................... 7 
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๔. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรักษาการแทนคณบดี 12 

         คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 13 

๕. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 14 
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๗. ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  16 

  และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 17 
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๑๓. รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ  แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 23 

๑๔. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 24 

๑๕. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  25 

๑๖. ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข   แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 

๑๗. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 

๑๘. อ.ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 

๑๙. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 29 

๒๐. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 30 

๒๑. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 31 

๒๒. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 32 

๒๓. รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์     ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 33 



๒ 

 
๒๔. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 

๒๕. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  2 

        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 3 

๒๖. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 4 

๒๗. รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 5 

๒๘. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 6 

๒๙. ผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 7 

๓๐. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 8 

๓๑. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 9 

๓๒. รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 10 

        เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 11 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 12 

๑. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 13 

๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 14 

๓. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 15 

๔. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 16 
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๗. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 19 

๘. รศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 20 

๙. อ.พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 21 

๑๐. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 22 

         และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 23 

๑๑. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 24 

       และตรวจสารในการกีฬา 25 

๑๒. น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 26 

 27 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 28 

๑. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ   อธิการบดี 29 

๒. รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 30 

๓. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 31 



๓ 

 
ทั้งนี้ มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  1 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๓๒ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            2 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑๒ คน 3 

 4 

ผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑. นายค ารณ โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 6 

๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 7 

๓. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 8 

๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 9 

๕. รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 10 

๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน 11 

       และสันติศึกษา 12 

๗. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 13 

๘. นางดารณี พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 14 

๙. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 15 

๑๐. น.ส.อนุช จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 16 

๑๑. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 17 

๑๒. นางจริยา ปัญญา     ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 18 

๑๓. น.ส.ปวีณา ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 19 

๑๔. น.ส.มณีรัตน์ จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 20 

๑๕. นางหฤทัย เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 21 

๑๖. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 22 

๑๗. นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 23 

๑๘. น.ส.วิภาวี สุขสุวรรณ  กองบริหารงานทั่วไป 24 

 25 

ฝ่ายเลขานุการ 26 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 27 

๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 28 

๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 29 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 30 

เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน             31 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น าเสนอผลงานในรอบปี          32 

ที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  33 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงาน 34 

ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 35 



๔ 

 
 1 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 2 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 3 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 4 

 5 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓  6 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               7 

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             8 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 9 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 10 

 11 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 12 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 13 

๓.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  14 

 พ.ศ.๒๕๖๓ 15 

ผศ. ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี            16 

น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓             17 

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล              18 

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว  19 

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อสังเกตในรายละเอียดของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว20 

ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย  21 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 22 

 23 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 24 

  -ไม่มี- 25 

 ๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 26 

ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 27 

ปริญญาตรี 28 

๓.๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล  29 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 

รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัติ31 

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  32 

ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติหลักการการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว และผ่านการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 33 

(มคอ.๒) จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแล้ว 34 

 35 

 36 

-ไม่มี- 



๕ 

 
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ซ่ึงมีความร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการเรียนการสอน 2 

การฝึกงาน และสหกิจศึกษา โดยด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์3 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี 4 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  5 

 6 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 

๓.๔.๑ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 8 

การจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ โครงการจัดตั้ง9 

วิทยาเขตนครสวรรค์ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 10 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า มีส่วนงาน11 

ประสงค์จะปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ รองรับ                   12 

การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส่วนงาน จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ 13 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  
ส านักงานอธิการบดี 

จัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์  
 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดตั้งงานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร 

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน14 

พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 16 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  17 

 18 

๓.๔.๒ ขอให้ทบทวนแนวปฏิบัติเรื่อง การจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ออนไลน์ 19 

อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิ20 

มนุษยชนและสันติศึกษา แจ้งว่า จากประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับ21 

นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่ เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์                        22 

การแพร่ระบาดของ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก าหนดเรื่องการจัดการสอบโครงร่าง23 

วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 

โดยพบเหตุขัดข้องหลายประการในแนวปฏิบัติดังกล่าว อันเป็นอุปสรรคต่อการจัดสอบตามแนวทางที่                25 

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ จึงขอแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปัญหาดังกล่าวต่อไป 26 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  27 

และให้น าเสนอต่อที่ประชุมฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓  28 

ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 29 

 30 



๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  1 

  -ไม่มี- 2 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 3 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 4 

ปริญญาตรี 5 

๕.๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ6 

และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยี7 

สารสนเทศและการสื่อสาร 8 

รศ. นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะเทคโนโลยี9 

สารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี10 

สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ11 

หลักสูตรระดับชาติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  12 

ทีป่ระชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 13 

 14 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 15 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๑   16 

รศ. นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา17 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๑ (๑๐/๒๕๖๓)  18 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๖.๒ รายงานประจ าปี สภามหาวิทยาลัยมหิดล (มกราคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) 21 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่   22 

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีด าริให้ส านักงานสภา23 

มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประจ าปี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวม24 

ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนหลัก ดังนี้  25 

๑. สภามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหิดล 26 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โครงสร้างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล อ านาจหน้าที่สภา27 

มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล และพระราชบัญญัติ28 

มหาวิทยาลัยมหิดลและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยมหิดล 29 

 30 

 31 



๗ 

 
๒. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การร่วมจัดท าแผน1 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการด าเนินงานคณะกรรมการตามมติสภามหาวิทยาลัย ผลการเยี่ยมชมและ2 

รับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน (MU Council Visit) การปรับเปลี่ยนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ3 

หน้าที่ของอธิการบดี การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปี ๒๕๖๒ (ประเมินตนเอง) 4 

๓. จากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนการ5 

ด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน บูรณาการเชื่อมโยงเชิงนโยบาย การวิจัยและนวัตกรรม (Research and 6 

Innovation) การศึกษา (Education) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 7 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๓ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจ าปี ๒๕๖๓ 10 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 11 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจ าปี ๒๕๖๓ 12 

โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 13 

๑) ผลการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ      14 

การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 15 

   จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีในส่วนกระบวนการการด าเนินงานขององค์กร 16 

๑. ผู้น าระดับสูงมีการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น17 

มหาวิทยาลัยระดับโลก (WCU) สร้างบรรยากาศที่มุ่งเน้นลูกค้า รวมทั้งก าหนดความคาดหวังที่สูงส าหรับ18 

บุคลากร กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ  19 

๒. องค์กรให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีบริการ สิทธิประโยชน์ 20 

และนโยบายที่ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม เช่น สวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน กระบวนการสร้าง21 

ความผูกพันของบุคลากร การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  22 

๓. องค์กรมุ่งเน้นความส าเร็จทั้งปัจจุบันและอนาคต มีการจัดท าแผนกลยุทธ์  23 

อย่างเป็นระบบ โดยน าข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ครอบคลุมที่มีผลต่อความส าเร็จ มาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ 24 

สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการระยะสั้นและระยะยาว และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน            25 

เมื่อเกิดสถานการณ์บังคับ  26 

   จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจ  27 

๑. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น อัตราการจบการศึกษาภายในวงรอบของ28 

หลักสูตรปริญญาตรี และจ านวนร้อยละของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์ประเมินเพ่ือรับ          29 

ใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก เป็นต้น 30 

๒. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการจัด               31 

การเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน เป็นต้น 32 



๘ 

 
๓. ด้านบุคลากร เช่น Staff Advocacy Score ทุกสาขา การวัดผลความพึงพอใจ1 

และผลการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 2 

๔. ด้านการน าองค์กร เช่น จ านวนผลงานและจ านวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ 3 

คะแนนประเมิน EdPEx/TQA  เป็นต้น 4 

๕. ด้านการเงินและการตลาด เช่น การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของ5 

มหาวิทยาลัย จ านวนหลักสูตรไทยและนานาชาติ ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เป็นต้น 6 

๖. ด้านจริยธรรมและสังคม เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาก 7 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และการจัดอันดับ UI Green Metric World 8 

University Ranking เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ เป็นต้น 9 

๗. ด้านการเงินและการตลาด เช่น ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณการเงิน 10 

ส าหรับ Net Income Margin, Debt to Equity Ratio, สภาพคล่อง, ส่วนแบ่งตลาดของจ านวนนักศึกษา 11 

ต่างชาติ, จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการอ้างอิงกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ผลลัพธ์ดังกล่าวส่งเสริมให้มุ่งสู่12 

วิสัยทัศน์ ในการมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได ้13 

๒) ผลการประเมินคุณภาพระดับส่วนงาน 14 

การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 15 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้เข้าตรวจ16 

ประเมินส่วนงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒๘ ส่วนงาน  และมี ๑๐ ส่วนงานสมัคร17 

ขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จากผลการตรวจประเมินฯ มีส่วนงานที่มีคะแนนมากกว่า ๒๐๐ คะแนน 18 

จ านวน ๒๑ ส่วนงาน และส่วนงานที่มีคะแนนมากกว่า ๓๐๐ คะแนน จ านวน ๑ ส่วนงาน 19 

๓) ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 20 

มหาวิทยาลัยได้น าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA 21 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบาย22 

ให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 23 

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA) ภายในปี ๒๕๖๔ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ24 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย จ านวน ๕๒ หลักสูตร จาก ๑๗ ส่วนงาน (รวมจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ25 

ประเมินฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ แล้วทั้งสิ้น ๒๐๒ หลักสูตร จาก ๓๐ ส่วนงาน) และมีหลักสูตร26 

ได้รับการตรวจประเมินระดับอาเซียน (AUN-QA Assessment at Program Level) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 27 

จ านวน ๘ หลักสูตร จาก ๖ ส่วนงาน (รวมจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินระดับอาเซียนทั้งหมด 28 

จ านวน ๑๙ หลักสูตร จาก ๑๓ ส่วนงาน)  29 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 



๙ 

 
๖.๔ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งแบบหน่วยกิตและแบบ1 

เหมาจ่ายโดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ส่วนงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการ2 

จัดสรรดังกล่าวได้ 3 

น.ส.อนุช จิระวันชัยกุล ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้4 

ด า เนิ นการจั ด เก็บค่ า ธ รรม เนี ยมการศึ กษ า  ระดับปริญญาตรี  โ ดยแบ่ งออก เป็ น  ๒  ประ เภท  5 

คือ ๑.การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษา ปี ๒ เป็นต้นไป ในปี ๒๕๖๓) และ              6 

๒.ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ของนักศึกษา ปี ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๓) ท าให้การจัดสรร7 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีการค านวนเป็น ๒ แบบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียม8 

การศึกษา จึงขอเรียนแจ้งหลักการ วิธีการ และข้อมูลจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในการการจัดเก็บ9 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือให้ส่วนงานสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าธรรมเนียม และการจัดสรรจากระบบ10 

สารสนเทศดังกล่าวได ้ 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

๖.๕ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 13 

แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 14 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน15 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ16 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๗ ฉบับ และให้ความเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชา17 

ศึกษาท่ัวไป และวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

๖.๖ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 20 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน21 

คณะกรรมการข้ า ร าชการพล เรื อน  (ก .พ . )  ได้ พิ จ ารณารั บรองคุณวุฒิ ของผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา                                    22 

จากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑ ฉบับ รวมทั้งหมด ๗ หลักสูตร คือ หลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ หลักสูตร   23 

(ระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๖ หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี ๓ หลักสูตร / ระดับปริญญาโท 24 

๓ หลักสูตร) 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 



๑๐ 

 
๖.๗ การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการ ทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 1 

วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจ าปีงบประมาณ  2 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 3 

ศ.นพ.วชิระ คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 4 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ            5 

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม6 

วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยขณะนี้ 7 

อยู่ในระหว่างการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณต่อไป 8 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สกสว. จะเปิดให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย9 

และนวัตกรรม (ววน.) ยื่นค าของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Basic Research Fund ผ่านระบบข้อมูล10 

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) 11 

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  12 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการด าเนินการ มหาวิทยาลัยจะจัดการ13 

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการฯ จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 14 

๑. การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินทุนวิจัย ประเภท Basic Research Fund 15 

จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 16 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 17 

๒. การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับทุนจากกองทุน18 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  19 

ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

๖.๘ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 22 

รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว23 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยมหิดล น าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา   24 

ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 25 

เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมสรุปยอดเงินท าบุญ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 26 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๒๖,๘๙๒.๗๔ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 27 

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีและท าบุญตามก าลังศรัทธาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล               28 

ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 



๑๑ 

 
๖.๙ ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  1 

และนวัตกรรม 2 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ศ. พิเศษ                  3 

ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                          4 

มีก าหนดการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 5 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถสิทธาคาร รวมถึงเยี่ยมชมพ้ืนที่มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญ6 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมให้การต้อนรับในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ 10 

๗.๑ เชิญชวนคณาจารย์ประจ าสมัครรับเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย           11 

จากคณาจารย์ประจ า 12 

อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ประชาสัมพันธ์ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 13 

จะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 

วันที่ ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีนี้สามารถใช้สิทธิลงคะแนน15 

เลือกตั้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ E-Voting ผ่าน link ใน Email ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th ในวันที่                  16 

๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

๗.๒ มาตรการดูแลนักศึกษาในสถานการณทางการเมือง 19 

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

แจ้งว่า จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม21 

อยู่ด้วยนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้วางแนวปฏิบัติไว้เบื้องต้น ดังนี้ 22 

๑. หากพบกรณีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บ หรือ มีอาการป่วย สามารถใช้สิทธิเข้ารับ23 

การรักษาในโรงพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทันที ทั้งนี้ โรงพยาบาลและ           24 

ศูนย์การแพทย์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงให้ด าเนินการตามปกติ และด าเนินการประสานงานกับ25 

หน่วยแพทย์ที่เก่ียวข้องทุกครั้งที่มีการชุมนุม 26 

๒. กรณีมีนักศึกษาถูกด าเนินคดีทางกฏหมาย มหาวิทยาลัยจะได้ประสานงาน             27 

ในกรณีต่างๆ เช่น ๑.ประสานงานผู้ปกครองและมอบหมายให้กองกฏหมายให้ค าแนะน าทางกฏหมาย                              28 

๒.กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้นั้น โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จะได้ด าเนินการ29 

ประสานงานกับส่วนงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และคณาจารย์ที่แสดงความประสงค์เป็นนายประกัน เพ่ือด าเนิน30 

ช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาในทางกฏหมายต่อไป 31 



๑๒ 

 
อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิ1 

มนุษยชนและสันติศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ได้ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือ2 

นักศึกษาต้องการที่พักอาศัย กรณีที่มีปัญหาจากทางครอบครัวซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมือง              3 

โดยหากส่วนงานใดมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายประสานงาน สามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีสถาบันได ้4 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานให้ก ากับดูแล ในกรณีองค์กรนัก ศึกษา              5 

จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งติดตามจ านวนนักศึกษาที่มีความประสงค์                6 

ขอเข้าพักพ้ืนที่ปลอดภัย ภายในส่วนงานที่อยู่พื้นที่การชุมนุม 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

๗.๓ รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 9 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 10 

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งว่า11 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 12 

เสด็จพระราชด าเนินเททองหล่อพระเกศ และพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” เป็นการส่วนพระองค์ 13 

ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  14 

ทั้งนี้ ในส่วนของด าเนินการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิรีพีรพัฒน์ ได้ด าเนินการ       15 

ไปแล้วกว่า ๗๐ % ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะได้ด าเนินการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด าเนินเปิดหอพระ        16 

ในโอกาสต่อไป 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 20 

 21 

 22 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 23 


