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๒.มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศในทุกบทบาท 10 

หน้าที่ คือสิ่งใดที่ท าสิ่งนั้นจะต้องดีที่สุด และต้องเป็นตัวอย่างในแต่ละเรื่อง รวมทั้งสามารถช่วยประคับประคอง11 

ให้สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เติบโตไปพร้อมกัน 12 

๓.มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศในการก้าวเข้าไป13 

อยู่ใน Ranking ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป นอกจากการเตรียมความพร้อมข้างต้นแล้ว ยังเน้นย้ า               14 

ในประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการผนวก           15 

องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสู่การปฏิบัติโดยใช้นวัตกรรม ( Innovation) ซึ่งหัวใจส าคัญหนึ่งในนั้น คือ              16 

การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับการปฏิบัติ 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 19 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 20 

๑.๑.๑ การแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” 21 

 ประจ าปี ๒๕๖๓ 22 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ ศูนย์บริหาร23 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (COSHEM) ได้จัดการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” 24 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน ๑๓ ส่วนงาน และส่วนงานดังกล่าวได้รับการตรวจ25 

ประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว โดยส่วนงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลระดับดีเด่น ดังนี้ 26 

๑.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ    27 

๒.คณะสาธารณสุขศาสตร์     28 

๓.คณะเทคนิคการแพทย์     29 

๔.คณะศิลปศาสตร์      30 

๕.คณะพยาบาลศาสตร์ 31 

    32 



๕ 

 
๖.สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  1 

๗.คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)     2 

๘.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน     3 

  ๙.คณะทันตแพทยศาสตร์    4 

๑๐.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์    5 

๑๑.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  6 

๑๒.สถาบันโภชนาการ     7 

๑๓.วิทยาลัยนานาชาติ    8 

ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรางวัล9 

ให้กับส่วนงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับส่วนงานที่มีการด าเนินงาน10 

ด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  11 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 12 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 13 

๑.๒.๑ วิดีทัศน์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓ 14 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  15 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยมหิดล น าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา               16 

ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 17 

ซึ่งพิธีฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอเสนอวิดีทัศน์พิธีถวาย          18 

ผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓ 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓  21 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               22 

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             23 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 24 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 26 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 27 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 28 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 29 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 

 31 

 32 

-ไม่มี- 



๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  1 

๔.๑ ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  3 

รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ด าเนินการแต่งตั้ง4 

คณะกรรมการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธาน มีการประชุม5 

คณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีผลการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่  6 

๑. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย การคุ้มครองข้อมูล               7 

ส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้แจ้งเวียนทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว 8 

๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูล              9 

ส่วนบุคคลส าหรับส านักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ในวันที่ ๖ และ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓                10 

ณ ห้อง Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  11 

๓. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูล            12 

ส่วนบุคคล ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (PDPA for Mahidol University)” โดยก าหนดจัด ๓ ครั้ง               13 

ให้กับทุกส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย ดังนี้ 14 

ครั้งที่ ๑ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับส่วนงานที่ให้บริการทางการแพทย์” 15 

ในวันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 16 

ครั้งที่ ๒ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับส่วนงานในพื้นที่ศาลายา”  17 

ในวันที่ ๑ และวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 18 

ครั้งที่ ๓ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับส่วนงานในพ้ืนที่พญาไท”   19 

ในวันที่ ๘ และวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  20 

ทั้งนี้ หากการจัดโครงการฯ ครั้งที่ ๒ ในพ้ืนที่ศาลายา มีจ านวนผู้แจ้งความประสงค์21 

เข้าร่วมโครงการฯ จากส่วนงานต่างๆ มากกว่าขนาดของห้องที่รองรับได้ จะจัดรอบสองในช่วงเดือนมีนาคม 22 

พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 26 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 27 

ปริญญาตรี 28 

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  29 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 30 

รศ . นพ . ก้ อ ง เ ขต  เ ห รี ยญสุ ว ร รณ  รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ยบ ริ ห า ร  แจ้ ง ว่ า                               31 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)     32 



๗ 

 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับชาติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก1 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  2 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 3 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ 5 

รศ. นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา6 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ (๑๑/๒๕๖๓)  7 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๒ พิธีอัญเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณมาประดิษฐาน ณ หอพระพุทธ               10 

มหาสิริพีรยพัฒน ์11 

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งว่า 12 

มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญผู้บริหาร ร่วมถวายสักการะและอัญเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ             13 

เข้าสู่หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์  ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป           14 

ณ หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

๖.๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                       17 

แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 18 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน19 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม ไดพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร20 

ระดับอุดมศึกษาผานระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) และรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี              21 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 22 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย  23 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 

๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  25 

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

 28 

 29 

 30 

 31 



๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  1 

๗.๑ รายงานผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2021 2 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร3 

แจ้งว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดของ QS Asia University Rankings 2021 4 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนดีขึ้นถึง ๖ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด อยู่ในอันดับที่ ๔๔ ของเอเชีย                 5 

จากเดิมอยู่ในอันดับที่ ๔๘  ซึ่งจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Asia University Rankings 2021 จาก6 

ตัวชี้วัด "International Research Network" ที่วิเคราะห์จากการใช้ข้อมูลจากการตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยชาว7 

ต่างประเทศในฐานข้อมูล Scopus ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้  ๙๑.๑ คะแนน เป็นอันดับที่  ๔๒                   8 

ของเอเชีย และมีตัวชี้วัดที่ท าคะแนนในหัวข้อเพ่ิมเติมจากปีที่ผ่านมาคือ สัดส่วนของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา9 

ระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (Staff with PhD) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ๙๕.๕ คะแนน         10 

เป็นอันดับที่ ๕๒ ของเอเชีย 11 

การจัดอันดับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีคะแนนที่ดีขึ้นจากตัวชี้วัดในด้านการ12 

ได้รับการยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) อัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาทุกระดับต่อจ านวน13 

อาจารย์ทั้งหมด (Faculty Students) การได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ (Academic Reputation) และ14 

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound Exchange Students)  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานวิจัย15 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดอยู่ใน Q1 Quartile ซึ่งเป็นล าดับแรก (Top Position) ในฐานข้อมูล Scopus มากเป็น16 

อันดับ ๑ ของประเทศไทย โดยมีผลงานวิจัยโดดเด่นที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์ 17 

ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพงานวิจัย 18 

และการมีผลกระทบสูงจากการได้รับอ้างอิง (Citation) ซึ่งเป็นมิติส าคัญที่ใช้ในการประเมิน ส าหรับแนวทาง19 

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไปในอนาคต คือ การพยายามท าให้ดีขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่โดยเน้นงานวิจัย          20 

ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๗.๒ การจัดท าหนังสือ “เกร็ดดี ๆ ท่ี ม.มหิดล” 23 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร24 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายจะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ 25 

เช่น สถานที่ตั้ง อาคาร สถาปัตยกรรมต่างๆ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลส าคัญของส่วนงาน 26 

โดยจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ27 

มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจ สมควรที่จะเก็บเป็นข้อมูล หรือเกร็ดความรู้ 28 

ผ่านการเล่าเรื่องมารวบรวมไว้ในหนังสือ  “เกร็ดดี ๆ  ที่ ม.มหิดล” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกรายนาม29 

ผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลเพ่ือสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ส่วนงานทราบต่อไป 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 
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๙ 

 
๗.๓ การด าเนินการด้านสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2 

แจ้งว่า จากการส ารวจการมอบสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ายังไม่ครอบคลุม           3 

รอบด้าน และไม่ก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา4 

จะด าเนินการส่งหนังสือไปยังทุกส่วนงานเพ่ือพิจารณาจัดสรรสิทธิประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น5 

การมอบส่วนลดการใช้บริการต่างๆ ของร้านค้า หรือผลิตภัณฑ์ โดยส่วนงานอาจจัดสรรสิทธิประโยชน์เป็น        6 

การบริการด้านวิชาการ เช่น ให้สิทธิพิเศษในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ 7 

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะประสานงานกับ           8 

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  9 

    ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 12 

 13 
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(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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