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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม 2 
Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการ3 
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) GOAL 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good 4 
Health and Well-being GOAL 6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล : Clean Water and Sanitation GOAL 7. 5 
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ : Affordable and Clean Energy GOAL 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่าง6 
ยั่ งยืน : Sustainable Cities and Communities และ GOAL 17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน : 7 
Partnerships to achieve the Goal โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 8 

๑. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การบ าบัดน้ าเสียภายในส่วนงาน      9 
และการมีผลิตภัณฑ์เพ่ือหมุนเวียนใช้ภายในส่วนงาน รวมทั้งประกาศเป็นนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  10 

๒. นวัตกรรมรากฟันเทียมเซรามิก เพ่ือทดแทนฟันที่สูญเสียไป  ท าให้ผู้ที่ไม่มั่นใจ 11 
ในบุคลิกภาพเนื่องจากการสูญเสียฟัน เมื่อได้มาท ารากฟันเทียม จะพบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 12 

๓. นวัตกรรมน้ ายาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวไทย เพ่ือผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหา        13 
โรคในช่องปาก และต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือลดผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและล าคอ 14 

๔. การออกหน่วยทันตกรรมชุมชน เ พ่ือให้บริการทันตกรรมป้องกัน ใน           15 
โรงเรียนประถม และพ้ืนที่ทุรกันดาร โดยนักศึกษาทันตแพทย์และคณาจารย์ในภาควิชาทันตกรรมชุมชน 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 18 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 19 

๑.๑.๑ ผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัล AAPME AWARDS 2018 20 
Outstanding Award จาก IFLA (International Federation of Landscape Architects) 21 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 22 

แจ้งว่า ตามที่ สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ส่งผลงานการออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๑ พ้ืนที่23 
ศาลายา เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล  AAPME AWARDS 2018 Outstanding Award (รางวัลสูงสุด)      24 
ในประเภท Culture and Traditions จัดโดย IFLA องค์กรวิชาชีพภูมิสถาปนิกนานาชาติ ที่มีเครือข่ายองค์กร   25 
ภูมิสถาปนิกจากประเทศละ ๑ สมาชิก จ านวน ๗๕ ประเทศ จาก ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ASIA-PACIFIC  AFRICA 26 
AMERICAS  EUROPE และ MIDDLE EAST โดยรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลในระดับ ๓ ภูมิภาค คือ ASIA-27 
PACIFIC  AFRICA และ MIDDLE EAST  28 
   สถาบันอาศรมศิลป์ ได้จัดท าส าเนาแผ่น plaque รางวัล จากต้นฉบับจริง ส่งมอบให้29 
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่าง30 
มหาวิทยาลัยและสถาบันอาศรมศิลป์ 31 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 32 

 



๕ 

 

๑.๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการจัดอันดับ World’s Top 2% Scientists 1 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล2 

มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยได้มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ 3 
และเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มี4 
ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus อยู่ใน Top ๒% ของโลก โดยคณาจารย์ นักวิจัย และอาจารย์5 
อาคันตุกะ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับถึง ๓๙ ท่าน มีรายละเอียดดังนี้ 6 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7 
 ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 8 
 ๒) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด 9 
 ๓) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วรุตม์ โล่สิริวัฒน์ 10 
 ๔) ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ (เกษียณอายุ) 11 
 ๕) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายฝน ชวาลไพบูลย์ 12 
 ๖) นายแพทย์สิขริณญ์ อุปะละ 13 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 
 ๑) ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 15 
 ๒) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เอกพลากร    16 
 ๓) รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรชลภัทร สุขเกษม 17 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 18 
 ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. แพทย์หญิงศศิธร ผู้กฤตยาคามี (เกษียณอายุ) 19 
 ๒) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม 20 
 ๓) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ (ถึงแก่กรรม) 21 
 ๔) ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจ าศรี 22 
 ๕) ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช 23 
 ๖) ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ 24 
 ๗) รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล 25 
 ๘) Associate Professor Dr. Lorenz Von Seidlein  26 
 ๙) Professor Dr. François Nosten 27 
 ๑๐) Professor Dr. Leo Braack 28 
คณะวิทยาศาสตร์ 29 
 ๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์สถิต สิริสิงห 30 
 ๒) Professor Dr. Timothy William Flegel (ครบสัญญา/ ไม่ต่อสัญญาจ้าง) 31 
 ๓) ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี 32 
 ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ (เกษียณอายุ) 33 



๖ 

 

 ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอ้ือสุขอารี 1 
 ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2 
 ๗) Professor Dr. Yasuyuki Tanaka 3 
 ๘) Professor Dr. Cornelis Verduyn 4 
คณะเทคนิคการแพทย์ 5 

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (เกษียณอายุ) 6 
๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (ครบสัญญา/ ไม่ต่อสัญญาจ้าง 7 
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ 8 
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง 9 

คณะเภสัชศาสตร์ 10 
๑) ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 11 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอาทร ริ้วไพบูลย์  12 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 
๑) ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม 14 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา 15 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ 17 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 18 
๑) Professor Dr. Duncan Richard Smith 19 

สถาบันโภชนาการ 20 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงดุลยพร ตราชูธรรม 21 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 22 
๑) ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ 23 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 24 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 25 
 - ไม่มี – 26 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔  27 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล28 

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์29 
พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex 30 
Meetings โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 31 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 32 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 3 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 4 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  6 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 

(COVID-19)  8 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 9 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ10 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 11 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 12 

๑. ราชก ิจจาน ุเบกษา  เผยแพร ่ข ้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙                13 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓๘ เพ่ือก าหนดมาตรการ14 
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆ  โดยจ าแนกออกเป็นพื้นที่15 
สถานการณ์ที่แตกต่างลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาดของโรคระบาด และเตรียมความพร้อม16 
ส าหรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในอนาคต 17 

๒. มหาวิทยาลั ยมหิดล ได้ เตรี ยมความพร้อมการเปิดสถานที่ ท าการของ18 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ19 
บุคคลที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้ารับการตรวจ20 
คัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ครั้งแรกในการเข้าพ้ืนที่ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จะด าเนินการ21 
สุ่มตรวจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะได้น าผลการด าเนินการมารายงานตอ  ที่ประชุม22 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา23 
ศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ทุก ๒ สัปดาห เพ่ือประเมินสถานการณ์ และรวมก าหนดแนวทางต่างๆ  24 

ทั้งนี้ จากมติศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๑๗25 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุญาตให้ ๑๕ ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถเปิดสถานศึกษา26 
และการเรียนการสอนได้ และสาธารณสุขอ าเภอพุทธมณฑล พร้อมทีมงานได้เข้าประเมินความพร้อม              27 
การเปิดสถานศึกษาและการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 28 
ได้ออกแนวทางการเสนอพิจารณาอนุญาตเปิดสถานศึกษาการเรียนการสอนส าหรับส่วนงานในพ้ืนที่29 
กรุงเทพมหานคร โดยให้แต่ละส่วนงานจัดท าบันทึกขออนุญาตเปิดสถานศึกษา การเรียนการสอน               30 
เรียนถึงปลัดกระทรวงฯ ลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และจะรวบรวมเสนอต่อไปยังส านักอนามัย31 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ต่อไป 32 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 
 35 
 36 

- ไม่มี - 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 2 

๕.๑ –  ๕.๒ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก3 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 4 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 5 
ปริญญาตรี 6 

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ7 
และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ 8 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 9 
ของวิทยาลัยราชสุดา 10 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 11 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๔  13 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา14 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๔ (๑๑/๒๕๖๔)            15 
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             16 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  17 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  18 
ที่ประชุมรับทราบ 19 

๖.๒ รายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 20 
(EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการ21 
ตรวจประเมินขั้นที่ ๓ (Site Visit Review) จากส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 22 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ23 

วิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่24 
เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ 25 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้จัดท ารายงานการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 26 
จึงขอน าแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับ            27 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ ขั้นที่ ๓ (Site Visit Review) จากส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 28 
จะด าเนินการตรวจประเมิน ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   29 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  30 
ที่ประชุมรับทราบ 31 



๙ 

 

๖.๓ ประชาสัมพันธ์นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน1 
มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Sustainability Week 2021  2 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน              3 

แจ้งว่า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 4 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๔ (Mahidol Sustainability Week 2021) ครั้งที่  ๒ ในหัวข้อ “Actions towards 5 
Sustainability Goals : การด าเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพ่ือสื่อสารองค์ความรู้ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย6 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ก าหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และผลการด าเนินงานเพ่ือความ7 
ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคลภายนอก ประกอบได้ด้วยกิจกรรม ดังนี้ 8 

๑. การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๖๔ 9 
ในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  10 

๒. MU SDGs Talk ในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 11 
๓. นิทรรศการออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 12 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ ๒ – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 13 
ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบกึ่งออนไลน์ และจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร 14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือเข้าร่วมรับชมผ่าน Facebook Live : Mahidol University Sustainability 15 
รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันโภชนาการ 18 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สถาบันโภชนาการ 19 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 20 
ที่ประชุมรับทราบ 21 

๖.๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  22 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์23 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม  24 
ที่ประชุมรับทราบ 25 

๖.๖ พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน          26 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร                  27 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  28 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 29 

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี 30 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช 31 
บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  32 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 

 35 



๑๐ 

 

๖.๗ โครงการ "มหิดล สุขภาพดี วิถีใหม่ (Healthy Mahidol in New Normal)"  1 
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2 

และคณะท างานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล  แจ้งว่า ตามที่ 3 
ส านักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ด้านเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University 4 
Network – Health Promotion Network - AUN-HPN) โดยคณะท างานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Working 5 
Group Committee) จะจัดโครงการ “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่ (Healthy Mahidol in New Normal)”      6 
โดยจะเริ่มต้นด าเนินโครงการอย่างเป็นทางการในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 7 
ตามกรอบแผนปฏิบัติการ Mahidol University's Capacity Building for Health Promotion Workshop Plan                   8 

เพ่ือให้ความร่วมมือและการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  9 
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ให้การสนับสนุนกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร               10 
ในสว่นงาน รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ต่อไป  11 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 

ระเบียบวาระท่ี  ๗    เรื่องอ่ืนๆ 14 
๗.๑ ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต อดีตผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการถึงแก่อนิจกรรม 15 

ประธานฯ แจ้งว่า ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต อดีตผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ               16 
ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ           17 
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๗ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร จึงขอเรียนเชิญ18 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  19 

ประชุมรับทราบ 20 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 21 
 22 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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