
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๒๐/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๑ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
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รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที ่๒๗ ตุลาคม 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 

(คณะกายภาพบ าบัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี     ประธาน 10 
๒. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดี  11 
๓. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 12 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 15 
๗. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 16 
๘. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 17 
๙. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18 

๑๐. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 19 
๑๑. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 
๑๒. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 21 
๑๓. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 22 

  เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 23 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 24 

๑. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 25 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                     รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 26 
๓. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  27 
๔. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 28 
๕. นพ.สุรพร  ลอยหา  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 29 
๖. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 
๗. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 31 
๘. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 32 



๒ 

 

๙. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1 
๑๐. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2 
๑๑. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล    แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 3 
๑๒. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 4 
๑๓. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 
๑๔. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 6 
๑๕. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 
๑๖. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 8 
๑๗. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  9 
๑๘. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 
๑๙. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 
๒๐. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 12 
๒๑. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 
๒๒. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 14 
๒๓. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 15 
๒๔. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 16 
๒๕. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 17 
๒๖. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 18 
๒๗. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 19 
๒๘. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  20 
๒๙. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 21 
๓๐. รศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฒิ   แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 22 
๓๑. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 23 
๓๒. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 24 
๓๓. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 25 

 และตรวจสารในการกีฬา 26 
๓๔. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 27 
๓๕. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 28 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๓ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๕ คน 31 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 32 
๑. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 33 



๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 2 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 3 
๓. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 4 
๔. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 5 

 6 
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 7 

๑. รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 8 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 9 
๓. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 10 
๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 11 
๕. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 12 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 13 
๗. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 14 
๘. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 15 
๙. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 16 

๑๐. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 
๑๑. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 18 
๑๒. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 19 
๑๓. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 20 
๑๔. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 21 
๑๕. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 22 
๑๖. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 23 
๑๗. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 
๑๘. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 25 
๑๙. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 26 
๒๐. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 27 
๒๑. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 28 

ฝ่ายเลขานุการ 29 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 
๓. นางพรรณอ าไพ เกียรติชื่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 33 

 34 
 35 



๔ 

 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือภายใต้โครงการ MFA -  MU 1 
Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub และบทบาทของกรมความ2 
ร่วมมือระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต” โดยคุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือ3 
ระหว่างประเทศ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 4 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก (National Focal Point)  5 
ในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือ                  6 
เพ่ือการพัฒนาที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย                    7 
และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาได้ท าความร่วมมือระหว่าง8 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการต่างๆ อาทิ 9 

๑. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี (Annual International Training 10 
Course : AITC) ซึ่งมีส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมด้วย 11 

๒. สนับสนุนการให้ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (Thailand 12 
International Postgraduate Programme: TIPP) แก่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 13 

รวมทั้ง ขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมกันในโครงการต่างๆ 14 
อาทิ โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระหว่าง               15 
ประเทศไทยกับประเทศเคนยา และโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติด้าน16 
ระบาดวิทยาเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และการติดตามสอบสวนโรค ภายใต้แผนงานโครงการ            17 
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น  18 

ทั้งนี้ ในอนาคตจะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดโครงการ MFA – MU 19 
Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub (ไตรภาคี) เพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพ20 
บุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทย โดยจะร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นน าระดับโลก21 
ของประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเนเธอร์แลนด์            22 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การแพทย์เฉพาะทาง แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการทางการแพทย์ และการสร้าง23 
เครือข่ายทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย              24 
และการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์การทูตเชิงเวชการ ( Medical Diplomacy)               25 
เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ต่อไป 26 

ที่ประชุมได้ร่วมเสนอความเห็นซึ่งจะได้ขยายความร่วมมือกับทางกรมความร่วมมือ27 
ระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกัน อาทิ  28 

๑. การขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตร Master of Primary Health 29 
Care Management - Special Track on Social Health Protection ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  30 

๒. การสนับสนุนการจัดการแข่ งขันหุ่ นยนต์ ระดับ โลก  RoboCup 2022                     31 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 32 

๓. การขยายความร่วมมือเป็นไตรภาคีในโครงการอบรมจักษุแพทย์ระหว่างประเทศ 33 
ร่วมกับ Oregon Health & Science University คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 34 
เป็นต้น 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 



๕ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะกายภาพบ าบัด น าเสนอผลงาน          2 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัดคณบดี น าเสนอ4 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม 5 
Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย           6 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) GOAL 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : 7 
Good Health and Well-being GOAL 4.  ก า ร ศึ กษ า ที่ เ ท่ า เ ที ย ม  :  Quality Education  GOAL 9. 8 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน : Industry, Innovation and  Infrastructure และ GOAL 17. 9 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal โดยมีสาระส าคัญสรุปไดด้ังนี้ 10 

๑. ผลักดันหลักสูตรของส่วนงานให้ผ่านการพิจารณามาตรฐานในระดับสากล 11 
ดังนี้ หลักสูตรปริญญาโท กายภาพบ าบัด (นานาชาติ) ผ่านการตรวจประเมิน  AUN-QA 3.0 และหลักสูตร12 
ปริญญาตรี (กิจกรรมบ าบัด) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (2021-2028) จาก World Federation of 13 
Occupational Therapists 14 

๒. ให้บริการคลินิกกายภาพบ าบัดเฉพาะทางร่วมกับการกระตุ้นสมอง TMS 15 
(คลินิก TMS – TST) 16 

๓. จัดท าหลักสูตรและวีดิทัศน์ภาษาพม่า ภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ17 
การดูแลรักษาความสะอาด การดูแลผู้สูงอายุ ลดการติดเชื้อ การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ในรูปแบบต่างๆ                  18 
และการออกก าลังกายเพ่ือการส่งเสริมกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุ 19 

๔. พัฒนารูปแบบการให้บริการทางกายภาพบ าบัดกิจกรรมบ าบัดทางไกล 20 
HealthcaRe Tele-delivery Service (RTS) 21 

รวมทั้งได้จัดเตรียมแผนการด าเนินงานที่ส าคัญในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ Flagship 22 
Projects โดยจะขับเคลื่อนโครงการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพบุคลากร รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร23 
ให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการบริการสุขภาพให้เป็นศูนย์กายภาพบ าบัดเฉพาะทาง 24 
ในด้านต่าง ๆ ต่อไป 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 27 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 28 

๑.๑.๑  การแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้ส่งผลงานประเภท Oral Presentation 29 
และPoster เข้าร่วม “งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement 30 
Forum 2021 (MUSEF 2021)” 31 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 32 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ ผู้ส่งผลงานประเภท Oral Presentation 33 
และ Poster เข้าร่วม“งานมหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม MU Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021)” 34 

 



๖ 

 

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับการ Vote คะแนนนิยม และเรียนเชิญท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบรางวัลแก่          1 
ผู้ได้รับรางวัลจากส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 2 

Oral Presentation จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ 3 
๑. ผลงาน : สื่อกลางทางกิจกรรมบ าบัดจิตสังคม  4 

โดย ผศ.ดร.กบ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง คณะกายภาพบ าบัด 5 
๒. ผลงาน : โครงการชุมชนร่วมใจบริโภคผักผลไม้อาหารปลอดภัย  6 

โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  7 
โดย อ.ดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 8 

๓. ผลงาน : มหาวิทยาลัยมหิดลกับการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  9 
โดย คุณฆอซาลี อาแว โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 10 

Poster จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ 11 
๑. ผลงาน : มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  12 

โดย คุณทิชา เชิดผล คณะวิทยาศาสตร์ 13 
๒. ผลงาน : การสร้างสรรค์นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งช่องปากเบื้องต้นเพ่ือตอบสนอง14 

ความต้องการระดับชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)15 
โดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 17 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 18 
 - ไม่มี - 19 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔  20 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล21 

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 22 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 23 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 24 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 25 

 26 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 27 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 28 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 29 
 30 
 31 

- ไม่มี - 



๗ 

 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 1 
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 2 

๓.๓.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 3 
ของคณะเภสัชศาสตร์  4 
รศ.ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 6 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖             7 

ของคณะเภสัชศาสตร์ มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และมีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันเภสัชศาสตร์8 
ชั้นน าของเอเชีย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขา           9 
การกายภาพบ าบัด ซึ่งมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่ทันสมัย และสอดรับกับความต้องการของการแพทย์ในอนาคต               10 
อาทิ การแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ (Geriatric 11 
Pharmacotherapy) และการบริหารจัดการด้านยา (Medication Regulation and Management) ฯลฯ  12 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการรับรองมาตรฐานของสถานพยาบาลในระดับสากล รวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่            13 
ในเชิงเภสัชกรรม (Entrepreneurship)  เช่น เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 14 
ยาสมุนไพร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 15 

ทั้งนี้ ได้จัดการหลักสูตรในลักษณะยืดหยุ่น (Flexi Curriculum) แบบ ๑ + ๒ + ๒ + ๑  16 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ที่มีความต้องการหลากหลายและอยู่ทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้  17 
ซึ่งมีรายวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและความคาดหวังในการประกอบวิชาชีพหลังส าเร็จการศึกษา      18 
ไม่บังคับให้เลือกรายวิชาที่เหมือนกันทั้งชั้นปี และจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาบังคับ และในสาขา         19 
ที่นักศึกษาสนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยและต่างชาติสามารถเรียนรู้ร่วมกัน 20 
พร้อมคุณสมบัติที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Graduates Attributes; MU-GA) อีกด้วย 21 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  22 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 23 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 24 
- ไม่มี - 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  26 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 

(COVID-19)  28 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 29 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ30 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 31 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 32 



๘ 

 

๑. ราชก ิจจาน ุเบกษา  เผยแพร ่ ข ้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙                1 
แห่งพระราชก าหนดการบร ิหารราชการในสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที ่ ๓๕ และ ๓๖                   2 
เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆ  3 
โดยจ าแนกออกเป็นพื้นที่สถานการณ์ที่แตกต่างลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาดของโ รคระบาด 4 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในอนาคต 5 

๒. มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศฉบับที่  ๓๕ เรื่อง การเป ดใช พ้ืนที่ของ6 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพ่ือปองกันและควบคุมการแพร7 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                   8 
โดยได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับมาตรการในการเปิดการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการ9 
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข             10 
และจังหวัดนครปฐมมีประกาศออกมา  11 

ทั้งนี้ ส าหรับการเตรียมความพร้อมการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัยมหิดล 12 
ในวันที่ ๑ พฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่              13 
มีความจ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง 14 
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ครั้งแรกในการเข้าพ้ืนที่ และได้ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์แล้ว              15 
จ านวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะได้ประสานงานร่วมกับกองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา                 17 
เพ่ือน าส่งอุปกรณ์ให้กับนักศึกษาที่จะต้องเดินทางเข้ามาเรียนในพื้นที่ศาลายา และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  18 
จะด าเนินการสุ่มตรวจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะได้น าผลการด าเนินการมารายงานตอ          19 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา 20 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ทุก ๒ สัปดาห เพ่ือประเมินสถานการณ์ และรวมก าหนดแนวทางต่างๆ ต่อไป 21 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 22 
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 23 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 24 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 25 

๕.๑ –  ๕.๔ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 26 
ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 27 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 28 
ปริญญาโท 29 

๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติ30 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์         31 
และบัณฑิตวิทยาลัย 32 



๙ 

 

๕.๒ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 2 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 3 
ปริญญาตรี                    4 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ5 
การออกก าลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 6 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา 7 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 8 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประชุมการประชุม 9 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 10 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๓  12 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา13 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๓ (๑๐/๒๕๖๔)            14 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 15 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  16 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  17 
ที่ประชุมรับทราบ 18 

๖.๒ รายงานประจ าปีส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๔ 19 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า  ส านักงาน        20 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔  21 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม  22 
ที่ประชุมรับทราบ 23 

๖.๓ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น24 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน26 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.)  รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการ27 
บรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๔ คุณวุฒิ               28 
(ปริญญาโท ๒ / ปริญญาตรี ๒) ดังนี้ 29 

 30 
 31 



๑๐ 

 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร1 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 3 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 4 

๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 5 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๔. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย7 
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (สถาบันสมทบ) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  9 
ที่ประชุมรับทราบ 10 

๖.๔ รายงานผลผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 11 
มหาวิทยาลัยมหิดล 12 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน13 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลไดจ้ัดท าโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหิดล14 
เพ่ือลดภาระค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนเพ่ือเป็น15 
สถานที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้ด าเนินการจัดหาผู้ลงทุน เสร็จเรียบร้อย16 
แล้ว โดยบริษัทที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท เอสพีพี ซิค จ ากัด  17 

โครงการการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขนาด18 
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๑๒ เมกะวัตต์ หรือขนาดที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน19 
ขนาดติดตั้งรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือขนาดที่20 
เหมาะสมและระบบจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 21 

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าว จะเข้ามาเป็นผู้ร่วมลงทุนในรูปแบบของการติดตั้งระบบบ ารุงรักษา 22 
และจ าหน่ายไฟฟ้า ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในราคาอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยคิดจากราคาในใบแจ้งหนี้              23 
ของการไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ เป็นระยะเวลาของสัญญา ไม่เกิน ๒๐ ปี และจัดสรร24 
ผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 25 

๑. ส่วนลดค่าไฟฟ้า ๔๖.๑ % จากอัตราค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 26 
๒. ระยะเวลาสัญญา ๑๓ ปี ๖ เดือน นับจากวันแรกที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 27 
๓. บริษัทจ่ายค่าเช่าพ้ืนที่การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ๕ บาท 28 

ต่อตารางเมตรต่อปี โดยมีอัตราเติบโตค่าเช่า ร้อยละ ๓ ต่อปี 29 

 30 
 31 
 32 



๑๑ 

 

๔. ผลประโยชน์อื่น ๆ 1 
๔.๑ มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย  ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี                 2 

ตลอดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 3 
๔.๒ โครงการพานักศึกษาเข้าดูงานที่โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการเอส4 

พีพี ซิค ขนาด ๔๑ เมกะวัตต์ จ านวนปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๔๐ คน 5 
ตลอดอายุสัญญา โดยค่าด าเนินการทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 6 

๔.๓ เปิดรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงานที่บริษัทฯ จ านวนปีละ ๔ คน ตลอดอายุสัญญา 7 
๔.๔ มอบเครื่องเตมิอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน ๒ ชุด 8 
๔.๕ มอบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในอัตรา ๑ สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้า                   9 

ที่ผลิตได้แต่ละเดือน 10 
โดยโครงการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ควบคู่กับการรณรงค์ให้11 

ความรู้การปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม12 
และมีประสิทธิภาพต่อไป  13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

ระเบียบวาระท่ี    ๗        เรื่องอ่ืนๆ 15 
   ๗.๑ การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  16 

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหาร17 
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก าลังจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔        18 
ซึ่งตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้บริหารสถาบันฯ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งดังกล่าวนั้น              19 
ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ หรือสมัครได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการประจ า20 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนงานทุกท่านน าประเด็นดังกล่าวกลับไปหารือร่วมกัน                   21 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง22 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจะเปิดซองการเสนอชื่อ 23 
ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 26 
 27 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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