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ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๒ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๗ เมษายน 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 

(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 11 
๓. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 12 
๔. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 13 
๕. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  14 

  และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 15 
๖. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 16 
๗. ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล    แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
๘. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  18 
๙. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 

๑๐. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 20 
๑๑. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 21 
๑๒. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 22 
๑๓. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 23 
๑๔. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 24 
๑๕. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 25 
๑๖. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 26 
๑๗. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 27 
๑๘. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 28 
๑๙. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 29 
๒๐. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  30 

  เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 31 
 32 
 33 



๒ 

 

 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 1 
๑. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2 
๒. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 3 
๓. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 4 
๔. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 5 
๕. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 6 
๖. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 7 
๗. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 
๘. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 
๙. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 10 

๑๐. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 11 
๑๑. ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์    แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 
๑๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 13 
๑๓. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 14 
๑๔. ผศ.ดร.พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์  แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 
๑๕. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 16 
๑๖. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 
๑๗. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 18 
๑๘. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 
๑๙. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 20 
๒๐. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 21 
๒๑. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  22 

        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 23 
๒๒. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 24 
๒๓. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 25 
๒๔. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 26 

        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 27 
๒๕. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 28 

  และตรวจสารในการกีฬา 29 
๒๖. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 30 

 31 



๓ 

 

 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  1 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๐ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            2 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๖ คน 3 

 4 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 5 

๑. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  6 
๒. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 7 

 8 
ผู้เข้าร่วมประชุม 9 

๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 10 
๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 11 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 12 
๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 13 
๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 14 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 15 
๗. ดร.จิรัฐกาล  พงศ์ภคเธียร  แทนผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 16 
๘. รศ.ดร.สุภาพ  อารีย์เอื้อ   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 17 
๙. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 18 

๑๐. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 19 
๑๑. นายชาติชาย ศรีสมุทร    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 20 
๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 21 
๑๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 22 
๑๔. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 23 
๑๕. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 24 
๑๖. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 25 
๑๗. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 26 
๑๘. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 27 
๑๙. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 
๒๐. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 29 
๒๑. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 30 
๒๒. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 31 
๒๓. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 32 
๒๔. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 33 



๔ 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ 1 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง  หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 2 
๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 3 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 4 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 5 
เนื่องจาก อธิการบดี ประธานที่ประชุมฯ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ6 

ที่ประชุมฯ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนประธานและเลขานุการที่ประชุมฯ           7 
รองอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม และขอให้สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว น าเสนอผลงาน  8 
ในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   9 

ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว น าเสนอ             10 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 11 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น. เป็นการบรรยายพิเศษ “Virtual  Internationalization  12 
Update Ep.3” ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส รวมทั้ง13 
โอกาสทางการศึกษาต่อและการวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส” โดย Mr. Olivier Richard อุปทูตฝรั่งเศส สถาน14 
เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย  15 

Mr. Olivier Richard แ ล ะ  Mr. Guillaume DA, Attaché for Scientific and 16 
Higher Education Cooperation น าเสนอนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัย และ17 
ความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ Life Science และ Viral vectors ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดี18 
ส าหรับส่วนงานอื่นๆท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมในอนาคตต่อไป 19 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 20 
ที่ประชุมรับทราบ 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 22 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 23 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 24 

 25 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 26 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล27 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 28 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 29 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 30 

 31 

- ไม่มี - 



๕ 

 

 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 3 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 4 

ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่  5 
ปริญญาเอก 6 

๓.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 7 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ8 
บัณฑิตวิทยาลัย 9 
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติ10 

เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 11 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 12 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย14 
เพ่ือการเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพ่ือการพัฒนาสุขภาพของ15 
สังคมไทยและประโยชน์ของมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องความ16 
เป็นเลิศในการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ส าหรับบัณฑิตที่มีความสามารถระดับโลกความเป็นเลิศในการวิจัยที่มี17 
ผลกระทบต่อโลกและสังคมและความเป็นเลิศในการบริการวิชาชีพและการมีส่วนร่วมในสังคม  18 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ประชุม 19 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 20 

ปริญญาโท 21 
๓.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทาง22 

เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะ23 
เทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 24 
ผศ.ดร.โชติรส พลับพลึง และผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ  คณะเทคนิค25 

การแพทย์ เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิค26 
การแพทย์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย  27 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 28 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิค29 
การแพทย์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการยกระดับการศึกษา การยกระดับศักยภาพ ทักษะ30 
และสมรรถนะของบุคลากรในสายงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ31 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 32 
๔.๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยท างาน 33 



๖ 

 

 

รวมทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ Academic and Entrepreneurial Education และยุทธศาสตร์ที่ ๓ 1 
Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย2 
มุ่งเน้นที่การจัดท าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และตรงกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน3 
หลักเป็นกลุ่มคนท างานในสายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ชันสูตร หรือสาขา4 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และสามารถสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ วิจัย และการพัฒนา บุคลากรในวิชาชีพเทคนิค5 
การแพทย์ และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องอีกด้วย 6 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบที่ประชุม 7 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 8 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 
  - ไม่มี - 10 

 11 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  12 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 
(COVID-19) 14 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 15 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ16 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 17 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  18 

๑. จังหวัดนครปฐม ได้ออกค าสั่ง ฉบับที่ ๘๖๐/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔19 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง มอบอานาจให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร 20 

เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ที่มีภูมิล าเนาอ่ืนนอกเหนือจากพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมสามารถ21 

เรียนหรือปฏิบัติงานได้  และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 

(COVID-19) เพ่ิมเติ่มอีก ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรการการใช้พ้ืนที่ออกก าลังกาย23 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 24 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๒๑ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ            25 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน               26 

พ.ศ. ๒๕๖๔  27 

๒. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในเขตพ้ืนที่ข้างเคียงของ28 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยได้ออกค าแถลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ 29 
เรื่อง พบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน                 30 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๒ เรื่อง ผลการคัดกรองและตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ิมเติมใน31 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข  32 



๗ 

 

 

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รายงานพ้ืนที่ที่มีระดับความเสี่ยงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิทยาเขตในก ากับดูแลอยู่ในพ้ืนที่พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ๓ ส่วนงาน คือ ๑.วิทยาเขตพญาไท 2 
๒.วิทยาเขตกอกน้อย และ๓.วิทยาเขตศาลายา อยู่ในพ้ืนที่ควบคุม ๑ ส่วนงาน คือ วิทยาเขตกาญจนบุรี           3 
และอยู่ในพ้ืนที่เฝ้าระวัง ๒ ส่วนงาน คือ ๑.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ และ ๒.โครงการจัดตั้ง                4 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 5 

จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ให้การก ากับดูแลบุคลากร6 
ในความรับผิดชอบของท่านอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน7 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้แอพลิเคชั่น WE Mahidol เพ่ือการตรวจสอบการเข้า-ออก อาคารและสถานที่ภายใน8 
มหาวิทยาลัย ส าหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ สามารถใช้แอพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่มีฟังก์ชั่นส าหรับการอ่าน 9 
QR Code  ในการ Scan ได้ เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด เป็นไปได้อย่างมี10 
ประสิทธิภาพต่อไป 11 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  14 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี น าเสนอระเบียบวาระที่ ๕.๑ –  ๕.๓๐            15 

ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปริญญาเอก 16 
๘ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๖ หลักสูตร  ปริญญาตรี  ๓  หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑ หลักสูตร               17 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร18 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 19 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 20 
  ปริญญาตรี 21 
๕.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 22 

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 23 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 24 
ปริญญาเอก 25 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ26 
เทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 27 
และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 29 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 31 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 32 



๘ 

 

 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย  2 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 3 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรศาสตร์5 
ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ6 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 7 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 8 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 
และบัณฑิตวิทยาลัย  10 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 11 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 12 
และบัณฑิตวิทยาลัย 13 
ปริญญาโท 14 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและ15 
เกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ                     16 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ18 
เทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรม19 
การเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษ21 
เภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเภสัชศาสตร์               22 
และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 24 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต25 
นครสวรรค์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และ 27 
โซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 
และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด               30 
ฉบับปี พ.ศ ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย 31 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 32 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย  33 



๙ 

 

 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์2 
และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๑๘ การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ                    4 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์             5 
และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ 7 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ9 
ก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันโภชนาการ 10 
และบัณฑิตวิทยาลัย   11 

๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ12 
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ                 13 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 15 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 16 
และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 18 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 19 
และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟู21 
สมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐             22 
ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๒๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 24 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 26 
๕.๒๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัดคลินิก 27 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

 ปริญญาตรี 29 
๕.๒๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ              30 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 



๑๐ 

 

 

๕.๒๘ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม1 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 2 

๕.๒๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ3 
และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ของคณะสิ่งแวดล้อมและ 4 
ทรัพยากรศาสตร์ 5 

ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 6 
๕.๓๐ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  7 

(ส าหรับหลักสูตรไทย) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 9 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๗ 11 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 12 
ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๗ (๔/๒๕๖๔)  วันที่ ๒๑ เมษายน 13 
พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๖.๒ การจัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงาน               16 
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุ ประจ าปี ๒๕๖๔  17 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดพิธี18 

มอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ 19 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 20 
ศาลายา จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๓ หลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าไฟฟ้ามิเตอร์ย่อย 22 kV เฉพาะที่รับไฟฟ้าจาก                  23 
สถานีไฟฟ้าย่อย พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปี ๒๕๖๔  24 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการ25 

โครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR) มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออก26 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าไฟฟ้ามิเตอร์ย่อย 22 kV ส าหรับส่วนงานในพ้ืนที่ศาลายาที่รับไฟฟ้าจาก27 
สถานีไฟฟ้าย่อยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือปรับปรุงระบบการอ่านหน่วยออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้เป็นระบบ28 
ดิจิตอล โดยหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการจดหน่วยออกใบแจ้งหนี้              29 
ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บค่าไฟฟ้ากับส่วนงานที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22 kV ที่รับจากสถานีไฟฟ้า             30 



๑๑ 

 

 

ย่อยมหิดล โดยจะออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และรวบรวมส่งไปยังงานบริหารงบประมาณ  กองคลัง เพ่ือด าเนินการ1 
ตัดจ่ายเงินรายได้ส่วนงานช าระค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน  2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

๖.๔ การจัดอบรม “การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด” ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 4 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ศูนย์บริหารสินทรัพย์ จัดโครงการ 5 

“การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ6 
สามารถจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 7 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร   8 
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือ ส่งบุคลากรจากส่วนงานเข้าร่วมการอบรม             9 
ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

๖.๕ ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักวิจัย เพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 12 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ส านักการวิจัยแห่งชาติ มีประกาศ 13 

เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 14 
: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิ ษฐ์คิดค้น            15 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงเชิญชวนทุกส่วนงานเสนอชื่อนักวิจัย เพ่ือรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ            16 
โดยสามารถเสนอชื่อบุคลากรมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และศึกษา17 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ https://nriis.nrct.go.th 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

๖.๖ ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ             20 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่าง          22 

การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 23 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงขอ ความร่วมมือจากส่วนงานเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินดังกล่าว 24 
ดังนี้ 25 

๑. ขอความร่วมมือให้ส่วนงานส่งบุคลากรที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี เข้ารับ              26 
การอบรมให้ความรู้และเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในระหว่าง27 
วันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT 103 - 105 28 
อาคาร ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ส าหรับวิทยาเขตให้เข้า29 
ร่วมแบบออนไลน์) 30 



๑๒ 

 

 

๒. ขอความร่วมมือให้ส่วนงานอ านวยความสะดวกแก่คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ 1 
ในการเข้าเก็บข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งเป็นผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของ2 
ส่วนงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น  5 
 6 

  7 
(รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์) 

รองอธิการบดี 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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