
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๘ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(สถาบันโภชนาการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  11 
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  12 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 15 
๗. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 16 
๘. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  17 

  และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 18 
๙. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 19 

๑๐. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 20 
๑๑. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 21 
๑๒. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22 
๑๓. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  23 
๑๔. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 24 
๑๕. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 25 
๑๖. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 26 
๑๗. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 27 
๑๘. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 28 
๑๙. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 29 
๒๐. ผศ.ดร.อาทร  สรรพานิช   แทนผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  30 
๒๑. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 31 
๒๒. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 32 
๒๓. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 33 



๒ 

 

๒๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
๒๕. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 2 
๒๖. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 3 
       เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 4 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 5 
๑. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 6 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 7 
๓. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 
๔. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 
๕. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 10 
๖. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 11 
๗. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 
๘. รศ.ดร.ทพ.ชูชัย  อนันต์มานะ  แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 13 
๙. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 14 

๑๐.  รศ.ดร.สมสิริ  รุ่งอมรรัตน์    แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 15 
๑๑. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 
๑๒. รศ.ดร.กภ.วรรธนะ  ชลายนเดชะ  แทนคณบดีคณะกายภาพบ าบัด 17 
๑๓. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 
๑๔. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 19 
๑๕. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 20 
๑๖. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 21 
๑๗. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 22 
๑๘. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 23 

 และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 24 
๑๙. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 25 

 และตรวจสารในการกีฬา 26 
๒๐. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 27 

 28 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๖ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๐ คน 31 

 32 
 33 



๓

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 2 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 4 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 5 
๒. นางพรพิมล อดัมส์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 6 
๓. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 7 
๔. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 8 
๕. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 9 
๖. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 10 
๗. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 11 
๘. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 12 
๙. นายชาติชาย ศรีสมุทร  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 13 

๑๐. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 14 
๑๑. นางจริยา  ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 15 
๑๒. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 16 
๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 17 
๑๔. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 
๑๕. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 19 
๑๖. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 20 
๑๗. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 21 
๑๘. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 22 

23 
ฝ่ายเลขานุการ 24 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 25 
๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 26 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 27 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 28 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้สถาบันโภชนาการ น าเสนอผลงาน 29 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  30 
ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 31 

รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 32 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 2 

๑.๑.๑ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัล THE 7th WFNR 3 

FRANZ GERSTENBRAND AWARD จากนวัตกรรม ‘freezing of gait (FOG) 4 

อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยพาร์กินสัน 5 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 6 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 7 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล THE 7th WFNR FRANZ GERSTENBRAND AWARD จากนวัตกรรม 8 

Freezing of Gait (FOG) อุปกรณ์ ฟ้ืนฟูผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยประกาศลงเว็บไซต์ World Federation for 9 

NeuroRehabilitation (WFNR) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 10 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 11 

๑.๑.๒ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              12 

จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 13 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล   14 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิ15 
โทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ดังนี้ 16 

๑. รศ.ดร.ศิริลตา ยศแผ่น อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน 17 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเร่งปฏิกิริยาการเพ่ิมหมู่18 
ฟอสฟอรัสในโมเลกุลสารอินทรีย์เพ่ือปรับแต่งโครงสร้างของสารในกลุ่มเฮทเทอโรไซเคิล ให้มีคุณสมบัติและฤทธิ์ทาง19 
ชีวภาพที่น่าสนใจ 20 

๒. ผศ.ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์                 21 
และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง : เทคโนโลยีเพอรอฟสไคท์ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์22 
ส าหรับใช้ในอาคาร 23 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 24 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 25 
  - ไม่มี - 26 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 27 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล28 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 29 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 30 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 31 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 

๓.๑.๑ การปรับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  3 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖  4 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า               5 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และขับเคลื่อนการ6 
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว นั้น  7 

จากการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า 8 
บางตัวชี้ วัดมีผลการด าเนินงานสูงกว่าค่า เป้าหมายมาก ซึ่ งอาจเกิดจากการก าหนดค่าเป้าหมาย                                9 
ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เนื่องจากบางตัวชี้วัดไม่มีฐานข้อมูลเดิม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรทบทวน10 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ยิ่งขึ้น จึงเสนอขอปรับยุทธศาสตร์และ11 
ตัวชี้วัด จากข้อสังเกตจากการประชุมติดตามยุทธศาสตร์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 12 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 13 
ได้ทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ เบื้องต้น  14 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบประชุม 15 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 16 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 17 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 18 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 19 

 20 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  21 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 
(COVID-19) 23 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 24 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ25 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 26 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 27 

๑. จังหวัดนครปฐม ออกประกาศ ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการป้องกัน และ28 

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID COVID-19 ) สาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 29 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยขอให้พ้ืนที่ ต.บางระก า ต.ดอนแฝก ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี 30 

และต.คลองโยงอ.พุทธมณฑล เป็นเขตควบคุมสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยฯ สั่งการให้บุคลากรที่พักอาศัยในเขต31 

พ้ืนที่ดังกล่าวปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 32 

- ไม่มี - 



๖ 

 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ขอให้ส่วนงานรวบรวมรายชื่อและแบบคัดกรองของนักเรียน 1 

นักศึกษา และบุคลากร ที่มีถิ่นพักอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความ ประสงค์ขอเข้า พ้ืนที่2 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มายังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจะ3 

ได้เสนอรายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เพ่ือขออนุญาตให้เข้าพ้ืนที่  4 

๓. ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าส่วนงาน ส าหรับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ5 

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๓๐๐ คน กรณีจัดกิจกรรมที่มี                    6 

ผูรวมกิจกรรมมากกวา ๓๐๐ คน ขอให้สวนงานจัดท าบันทึกแจงตอนายอ าเภอพุทธมณฑลเพ่ือทราบลวงหนา 7 

ไมนอยกวา ๗ วันท าการ พรอมระบุขอมูลการด าเนินการให้ชัดเจน และใหศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค               8 

อ าเภอพุทธมณฑล ติดตาม และก ากับดูแล เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการปองกัน และควบคุมการแพรระบาด 9 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทั้งนี้ ผูจัดกิจกรรมตองใหผูเขารวมกิจกรรมจัดท าแบบคัดกรอง10 

การขอเขาพ้ืนที่ ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔ ดวย  11 

๔. ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอความ12 

ร่วมมือให้ใช้แอพลิเคชั่น WE Mahidol เพ่ือการตรวจสอบการเข้า-ออก อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 13 

ส าหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ สามารถใช้แอพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่มีฟังก์ชั่นส าหรับการอ่าน QR Code               14 

ในการ Scan ได้  15 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  18 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        19 

๕.๑ – ๕.๒ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาโท ๑ หลักสูตร และขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 20 
ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 21 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 22 
ปริญญาโท 23 

๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปรับปรุง  24 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 26 
ปริญญาตรี 27 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ28 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 29 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 30 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๖ 2 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา3 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๖ (๓/๒๕๖๔)                 4 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

๖.๒ การจัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 7 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  8 
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี          9 

แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีมติให้จัดตั้งเครือข่ายผู้10 
ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนการ11 
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วน12 
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานละ ๒ คน นั้น 13 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดการจัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูล14 
ส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – 15 
๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting จึงขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย16 
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายผู้ประสานงานฯ เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าว 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

๖.๓ ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๐๒๐ 19 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล20 

มีนโยบายสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล โดยมุ่งมั่นสู่การเป็น21 
มหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ มีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีจ านวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด           22 
๕ ส่วนงาน ดังนี้ 23 

๑) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๘๒๑ เรื่อง 24 
๒) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๕๕๑ เรื่อง 25 
๓) คณะวิทยาศาสตร์   จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๕๔๓ เรื่อง 26 
๔) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๓๗๖ เรื่อง 27 
๕) คณะเภสัชศาสตร์   จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๑๔๖ เรื่อง 28 

นอกจากนี้ ยังมสี่วนงานที่มผีลงานที่ตีพิมพ์ใน Q1 สูงที่สุดในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้แก่ 29 
๑) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ านวน ๓๓๗ เรื่อง 30 
๒) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  จ านวน ๒๘๙ เรื่อง 31 
๓) คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน ๒๗๘ เรื่อง 32 



๘ 

 

๔) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน ๒๑๗ เรื่อง 1 
๕) คณะเทคนิคการแพทย์   จ านวน ๘๑ เรื่อง 2 
รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 3 
ที่ประชุมรับทราบ 4 

๖.๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง 5 
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 6 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ด้วยส านักงาน7 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร8 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) โดยรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี              9 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล                10 
รวมจ านวน ๕ หลักสูตร  11 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบประชุม 12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 

๖.๕ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 14 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงาน15 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ. )  ได้ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส า เร็จการศึกษาจาก16 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ ฉบับ รวมทั้งหมด ๑๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑.หลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร             17 
๒.หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๑๒ หลักสูตร  18 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบประชุม 19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น  21 
 22 

  23 
(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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