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ฝ่ายเลขานุการ 28 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๓. นางพรรณอ าไพ เกียรติชื่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 33 



๔ 

 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี1 
น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  2 

ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีน าเสนอ3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม 4 
Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการ5 
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) GOAL 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good 6 
Health and Well-being GOAL 6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล : Clean Water and Sanitation GOAL 7. 7 
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ : Affordable and Clean Energy และ GOAL 17. ความร่วมมือเพ่ือการ8 
พัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 9 

๑. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การบ าบัดน้ าเสียภายในส่วนงาน      10 
และการมีผลิตภัณฑ์เพ่ือหมุนเวียนใช้ภายในส่วนงาน  11 

๒. การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุมชน เพ่ือให้บริการตรวจรักษาป้องกันใน           12 
โรงเรียนประถม และพ้ืนที่ทุรกันดาร โดยนักศึกษาและคณาจารย์ 13 

๓. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดก าลังตั้ง COVID - 19 14 
Research Cluster เพ่ือค้นคว้าและวิจัยแนวทางการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 15 
(COVID-19)  16 

๔. สนับสนุนการจัดอบรมและผลิตบุคลากรด้านวิจัยและวิชาการ เพ่ือการส่งเสริม17 
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนา18 
โดยให้การแนะแนวให้นักศึกษา คัดเลือกหัวข้อวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นงานวิทยานิพนธ์ 19 
จากงบประมาณของสถาบันเอง และแหล่งทุนอ่ืนๆ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 22 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 23 

๑.๑.๑ ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล25 

แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้มีรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพ่ือเป็นเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากร26 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล27 
จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ บัดนี้ การพิจารณา28 
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 29 
ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง ทั้งสิ้น ๙ ราย ดังนี้  30 

 31 
 32 

สาขาการวิจัย 33 

 



๕ 

 

๑. รศ.ดร.นริศรา จนัทราทิตย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1 
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นโรคและการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิส 2 
เพ่ือหาวิธีวินิจฉัย ป้องกันและลดการตาย” 3 

๒. Honorary Prof. Dr. Duncan Richard Smith กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์4 
การแพทย์ระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผลงานวิจัยเรื่อง “เชื้อไวรัสซิกา : การศึกษาท าความเข้าใจ  5 
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในประเทศไทย และการวิเคราะห์หากลไกระดับโมเลกุลในการจ าลองตัวของเชื้อไวรัส” 6 

๓. ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลณ์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 7 
ศิริราชพยาบาล ผลงานวิจัยเรื่อง “The Happy Teen Programme : A holistic outpatient clinic – based 8 
approach to prepare HIV –  infected youth for the transition from paediatric to adult medical 9 
care services in Thailand”  10 

สาขาการแต่งต ารา  11 
๑. รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 12 

ผลงานต าราเรื่อง “โรคสมาธิสั้น” 13 
สาขาการบริการ  14 
๑. ศ.ดร.วิสิฐ  จะวะสิต ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพ่ือโภชนาการ 15 

สถาบันโภชนาการ 16 
๒. รศ.นพ.สุรศักดิ ์ ลีลาอุดมลิปิ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 
สาขาความเป็นครู  18 
๑. รศ.ดร.อุษาวดี  อัศดรวิเศษ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19 
๒. ศ.น.อ.นพ.อนันต์  โฆษิตเศรษฐ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์20 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 21 
๓. รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 22 

รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล23 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่  ๘ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ และประกาศ24 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  25 
เฉพาะราย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  26 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 27 

 28 

 29 

๑.๑.๒ การมอบใบประกาศนียบัตรการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และ          30 
การชดเชยคาร์บอนของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  31 



๖ 

 

รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน1 
แจ้งว่า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการก๊าซเรือนกระจกองค์กร โดยประเมินและทวนสอบคาร์บอน2 
ฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก            3 
จากกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจาก ๒ หน่วยงาน                4 
ดังนี้ 5 

๑. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก             6 
๑๔๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ ๑๔๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 7 

๒. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีปริมาณการปล่อยก๊าซ8 
เรือนกระจก ๒๒๓ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ ๒๒๓ ตัน9 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  10 

ทั้งนี้ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับการรับรองฉลาก11 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและการชดเชยคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก                     12 
(องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 13 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 14 

๑.๑.๓ Champion KM Faculty และผู้ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 15 
ประจ าปี ๒๕๖๔  16 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 17 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับส่วนงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Champion KM Faculty             18 
และผู้ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 19 

๑. Champion KM Faculty  20 
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Champion KM Faculty ขึ้น เพ่ือค้นหาส่วนงานที่มี21 

บุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้ผ่านระบบ  Digital KM Masterclass ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ที่22 
มหาวิทยาลัยกาหนด โดย “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ” เป็นส่วนงานที่ได้รับรางวัล Champion KM Faculty 23 

๒. ผู้ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ 24 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานมหกรรรมคุณภาพ มหาวิทยาสัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๒๔ 25 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤตจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 26 
รางวัล Team Good Practice Award ได้แก่  27 
๑. Palliative Care ไม้ผลัดสุดท้าย…สู่เส้นชัยที่งดงาม โดยคณะแพทยศาสตร์28 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  29 
๒. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล KPI Online ตามเกณฑ์ต่าง  ๆของคณะพยาบาลศาสตร์ 30 

(NSMU KPI Online) โดยคณะพยาบาลศาสตร์  31 
๓. Nurturing Research Culture Towards the World Class Tropical 32 

Medicine Research Institute โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  33 



๗ 

 

รางวัล Innovative Teaching Award ได้แก่  1 
๑. Integration and Inclusion for Innovation by Design Thinking นวัตกรรม2 

บูรณาการเรียนร่วมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ: กรณีศึกษาการพัฒนาผู้สอน -ผู้เรียน ของวิทยาเขต3 
อ านาจเจริญ (2/63) ผ่านการบูรณาการสหสาขาวิชา (นวัตกรรม-เกษตร-สุขภาพ)” ของโครงการจัดตั้ง               4 
วิทยาเขตอ านาจเจริญ  5 

รางวัล Public Policy Advocacy Award ได้แก่  6 
๑. การพัฒนาการจัดท าและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 7 

โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  8 
๒. การบริหารยาเคมีบ าบัดที่บ้านจากรามาธิบดี สู่นโยบายบริการสาธารณสุขไทย   9 

โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  10 
๓. จากชุมชน สู่นโยบาย โดยโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 11 
รายละเอียดปรากฏตาม Presentation น าเสนอในที่ประชุม 12 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 13 

๑.๑.๔ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 14 
ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 15 

(วช.) แจ้งผลการพิจารณารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัย ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย                  16 
รางวัลวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีบุคลากรของ17 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จ านวน ๑๓ รางวัล ดังนี้ 18 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จ านวน ๑ ท่าน ได้แก ่19 
๑. ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น20 

แห่งชาตสิาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 21 
รางวัลผลงานวิจัย จ านวน ๖ รางวัล ได้แก่ 22 
๑. รศ.ดร.พงศกร กาญจนบุษย์  และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย  23 

ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “กระบวนการผลิตโซล่าเซลล์ชนิดเพอร์รอฟ 24 
สไกต์แบบหลายชั้นทีละชั้นที่ควบคุมได้เป็นครั้งแรกของโลก ที่มีประสิทธิภาพและความทนทานความชื้นสูง” 25 

๒. ศ.ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก 26 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “การก าจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปตามนโยบาย                27 
กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” 28 
 29 
 30 

๓. ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง  และคณะ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ            31 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  จากผลงานเรื่อง “ความผันแปร32 



๘ 

 

ของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน : การศึกษาเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้1 
จากประเทศไทยและจีน” 2 

๔. ดร.ภก. สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล            3 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “การกระตุ้นกระบวนการสร้างเซลล์4 
เมกะคาริโอไซท์และเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต โดยการยับยั้งกระบวนการโอ-กลุคแนกซิลเลชัน” 5 

๕. รศ.ดร.รักชาติ ไตรผล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี 6 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีน7 
แอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่ง แอลกอฮอล์ พอลิเมอร์ และตัวท าละลาย” 8 

๖. รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “โครงการ          10 
การพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลักด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก” 11 

รางวัลวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ 12 
๑. ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณาม13 

ระ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศ าสตร์           14 
และชีววิทยา จากผลงานเรื่อง “ผลของการออกก าลังกายตามความต้องการ และการปรับการท างานของ 15 
ระบบโมโนเอมีน  ในการป้องกันระบบประสาทของหนูเพศผู้ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความเครียด” 16 

๒. ดร.กิตติรัฐ กลับอ าไพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศ.เกียรติคุณ              17 
ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์           18 
จากผลงานเรื่อง “การผลิตแอนติบอดีจิ๋วซึ่งโมเลกุลถูกสังเคราะห์ให้เหมือนกับโมเลกุลแอนติบอดีของมนุษย์   19 
และแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ที่สามารถลบล้างหน้าที่ของโปรตีนเอนเอส ๔ บี และเอนเอส ๕ เอ                 20 
ของไวรัสตับอักเสบซี” 21 

๓. ดร.นภดล เผ่าเสถียรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม 22 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาสังคมวิทยา จากผลงานเรื่อง “การพัฒนา23 
แบบจ าลองการประเมินเทคโนโลยีการเดินทางอัจฉริยะ” 24 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น    25 
“ไม่มีบุคลากรได้รับรางวัล” 26 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ 27 
๑. ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว  และคณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 28 

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมสร้างก้อนเนื้อมะเร็ง29 
จ าลองของมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก” 30 



๙ 

 

๒. ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศ1 
เกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานเรื่อง “แพลตฟอร์มเซนเซอร์ตรวจวัดกลิ่น2 
แบบไอโอทีส าหรับโรงงานสีเขียวและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ” 3 

๓. รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และคณะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิ เทศศาสตร์  จากผลงานเรื่ อง                      5 
“การวัดอัตราส่วนหัวใจและทรวงอกอัตโนมัติโดยผลเอกซเรย์ทรวงอก” 6 

โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติจะมีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ในงาน “วันนัก7 
ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 8 
กรุงเทพฯ  9 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 10 
 11 

๑.๑.๕ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนวิจัยจาก The Rockefeller Foundation 12 
และได้รับทุนวิจัยจาก European Union 13 
ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัย ขอแสดง14 

ความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง ทุนต่างประเทศ จากส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 15 
๑.  ผศ .ดร .ทิพวัลย์  พงษ์ เจริญ สถาบัน โภชนาการ ที่ ได้ รั บทุนวิ จั ยจาก                         16 

The Rockefeller Foundation เ พ่ือด าเนินโครงการวิจัย เรื่ อง "Building capacity for standardized 17 
measurement of diet quality in population surveys in low-  and middle- income countries" 18 
งบประมาณท่ีได้รบัการอนุมัติทุนเป็นจ านวน ๔๙๔,๖๔๒ USD ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓ ปี  19 

๒. รศ.พญ.รุณี ธิติธัญญานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล 20 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับทุนวิจัยจาก European Commission เพ่ือด าเนินโครงการวิจัย 21 
เรื่อง "SARS-coV2 variants Evaluation in pRegnancy and paeDlatrics cohorts" งบประมาณที่ได้รับ22 
การอนุมัติทุนตลอดโครงการ จ านวน ๙,๙๙๙,๙๔๔ ยูโร โดยงบประมาณที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 23 
๑๖๐,๐๐๐ ยูโร ระยะเวลาโครงการ ๔ ปี 24 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 25 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 26 
 - ไม่มี – 27 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔  28 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล29 

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์30 
พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex 31 
Meetings โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 32 



๑๐ 

 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 1 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 3 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 4 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 5 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสบืเนื่อง  7 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 8 

(COVID-19)  9 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 10 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ11 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 12 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 13 

๑. ราชก ิจจาน ุเบกษา  เผยแพร ่ข ้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙                14 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓๙ เพ่ือก าหนดมาตรการ15 
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆ  โดยจ าแนกออกเป็นพื้นที่16 
สถานการณ์ที่แตกต่างลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาดของโรคระบาด และเตรียมความพร้อม17 
ส าหรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในอนาคต 18 

๒. มหาวิทยาลั ยมหิดล ได้ เตรี ยมความพร้อมการเปิดสถานที่ ท าการของ19 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ20 
บุคคลที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง 21 
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ครั้งแรกในการเข้าพ้ืนที่ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงจะด าเนินการสุ่มตรวจ22 
บุคลากรในแต่ละส่วนงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะได้น าผลการด าเนินการมารายงานต อที่ประชุม 23 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา 24 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ทุก ๒ สัปดาห เพ่ือประเมินสถานการณ์ และรวมก าหนดแนวทางต่างๆ  25 

ทั้งนี้ จากมติศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 26 
พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุญาตให้ ๒๐ ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถเปิดสถานศึกษาและการเรียน27 
การสอนได้ และได้ออกมาตรการการพิจารณาอนุญาต การจัดกิจกรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ศาลายา  โดย28 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการ29 
สอน การสอบ การวิจัย หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่า ๒๐๐ คน ให้สถานศึกษา30 
แจ้งการจัดกิจกรรมต่ออ าเภอพุทธมณฑล เพ่ือทราบ และ ๒.กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้อง                     31 
ด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ที่มีจ านวน32 
ผู้เข้าร่วมมากกว่า ๒๐๐ คน ให้สถานศึกษาแจ้งการจัดกิจกรรมต่ออ าเภอพุทธมณฑล เพ่ือขออนุญาตจัดกิจกรรม 33 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 34 
ที่ประชุมรับทราบ 35 
 36 

- ไม่มี - 



๑๑ 

 

 1 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 2 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 3 

๕.๑ –  ๕.๓๐ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณา4 
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 5 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 6 
ปริญญาเอก                   7 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 8 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 
ปริญญาโท 10 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 11 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 13 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสิ่งแวดล้อม14 
และทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๔ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 16 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 
ปริญญาตรี 18 

๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 19 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 20 

 21 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 22 
ปริญญาเอก                   23 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 24 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 26 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล            27 
และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 29 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 31 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 32 

 33 



๑๒ 

 

 1 
ปริญญาโท 2 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 5 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และ6 
บัณฑิตวิทยาลัย 7 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 8 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย  9 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 10 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 11 
และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช  13 
และสุขภาพจิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙             14 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา 16 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 18 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 
ปริญญาตรี                    20 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์21 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 22 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ23 
แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24 

๕.๑๙ การการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 25 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 28 

๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 29 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 

๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี 31 
มหาวิทยาลัยมหิดล 32 



๑๓ 

 

๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ               1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 2 

๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 3 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 4 

๕.๒๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 5 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 6 

๕.๒๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 7 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 8 

๕.๒๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓9 
ของคณะกายภาพบ าบัด 10 
 11 
ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 12 
ปริญญาตรี    13 

๕.๒๘ การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา  14 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 15 
 16 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 17 
ปริญญาตรี    18 

๕.๒๙ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ส าหรับหลักสูตรไทย) 19 
จ านวน ๑ รายวิชา ของวิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล 20 

๕.๓๐ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 21 
(ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ 22 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 23 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 24 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๕ 25 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา26 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๕ (๑๒/๒๕๖๔)            27 
ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             28 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  29 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  30 
ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 



๑๔ 

 

 1 

๖.๒ งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔”  (Thailand Research Expo 2021) 2 
ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 3 

(วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ 4 
(Thailand Research Expo 2021)” โดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University 5 
Network : RUN) ที่เป็นการรวมตัวกันของ ๘ มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย โดยในปีนี้ ศ.นพ.วชิร คชการ  6 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย  7 
และได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและงานประชุมในงานการน า เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 8 
( Thailand Research Expo 2021) ”  ภ า ย ใ ต้  Theme :  “ Driving BCG Economy Through R&I”               9 
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 10 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 11 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 

๖.๓ การปรับแก้ไขประกาศสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์ 14 
ศ. นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีประกาศ15 

เพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นจ านวน ๓ ฉบับ ซึ่งเริ่มมีการสนับสนุนตั้งแต่ 16 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน โดยได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง ๓ ฉบับ          17 
ให้มีความครบถ้วน ชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 18 

ประกาศมหาวิทยาลัย ประเด็นหลักในการปรับแก้ไข 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน                 
ผู้ตี พิมพ์บทความปริทัศน์  (Review Article)  ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการตีพิมพ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.  เป็นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) เป็นต้นไป 
๒. อัตราเงินค่าตอบแทน จากเดิมสนับสนุน Q1 - Q2 
และผลงานสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ได้รับการยกเว้นเปลี่ยนเป็นสนับสนุน Q1 - Q2 
และผลงานสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการยกเว้น 
๓. ปรับเพ่ิมเงินค่าตอบแทน Q1จากเดิม สนับสนุน 
๔๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ๔๕,๐๐๐ บาท 
๔. การได้รับเงินค่าตอบแทนจากเดิมมี ๒ ระบบคือ
ยื่นขอรับเงินค่าตอบแทนผ่านเว็บไซต์กองบริหาร
งานวิจัย กองบริหารงานวิจัยดึงข้อมูลและแจ้งไปยังผู้
มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเปลี่ยนเป็นยื่นขออนุมัติ



๑๕ 

 

ขอรับเงินค่าตอบแทนผ่านเว็บไซต์กองบริหาร
งานวิจัยเท่านั้น 
๕. กรณีบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ตีพิมพ์
อย่างสมบูรณ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ให้พิจารณาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ 
(Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย (Original Article) หรือ บทความปริทัศน์ 
(Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge 
(APC) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. เกณฑ์การพิจารณายังคงเดิมแต่มีการปรับแก้ไข
รายละเอียดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ วารสาร
ที่ตีพิมพ์บทความเป็น Open Access Journal ซึ่ง
อยู่ ใ น ฐ านข้ อมู ล  Scimago Journal & Country 
Rank และมี Subject Category อย่างน้อย ๑ สาขา 
อยู่ใน Quartile 1 เอกสารหลักฐานจากฐานข้อมูล 
Scimago Journal & Country Rank เพ่ือยืนยันค่า 
Quartile ของวารสาร โดยอาจเป็นข้อมูลในปีที่อยู่ใน
ช่วงเวลา Submitted ถึง Published หรือเป็นข้อ
มูลค่า Quartile ปีล่าสุดในฐานข้อมูล  Scimago 
Journal & Country Rank 
๒. การได้รับเงินสนับสนุนจากเดิมมี ๒ ระบบ คือ 
ยื่นขอรับเงินสนับสนุนผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย 
กองบริหารงานวิจัยดึงข้อมูล และแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ  
ได้รับเงินสนับสนุนเปลี่ยนเป็นยื่นขออนุมัติขอรับเงิน
สนับสนุนผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานวิจัยเท่านั้น 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัย (Original Article) หรือ บทความ
ปริทัศน์ (Review Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี
อันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เกณฑ์การพิจารณายังคงเดิมแต่มีการปรับแก้ ไข
รายละเอียดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้ได้รับการ
ตีพิมพ์อย่างสมบูรณ์และเผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ที่มีอันดับสูงสุดร้อย
ละสิบ (top ๑๐%) Quartile ๑ ตามค่า SJR ของ Subject 
Category นั้น ๆ โดยยึดการจัดอันดับในวันที่ระบุไว้ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  Scopus หรือข้อมูลใน
บทความตีพิมพ์ ในกรณีที่วารสารนั้นปรากฏอยู่ในหลาย 



๑๖ 

 

Subject Category ให้ ยึ ด Subject Category ที่ มี ค่ า
อันดับสูงสุดหลักฐานจากฐานข้อมูล Scimago Journal 
& CountryRank เพ่ือยืนยันค่า Quartile ๑ ของวารสาร 
ซึ่งต้องอยู่ใน top ๑๐% ของ Subject Category โดย
อาจเป็นข้อมูลในปีที่อยู่ในช่วงเวลา Submitted ถึง 
Published หรือเป็นข้อมูลค่า Quartile ปีล่าสุดใน
ฐานข้อมูล Scimago Journal &Country Rank 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 

๖.๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง3 
พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ด้วยส านักงาน5 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร6 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบu CHE Curriculum Online (CHECO) โดยรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี             7 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจ านวน ๙ หลักสูตร ดังนี้ 8 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา 

ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 
วันที่พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร 

๑. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. วิทยาลัยนานาชาติ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



๑๗ 

 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 

-  ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า สต รบั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
-  ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 

๖.๕ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น3 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  แจ้งว่า ส านักงาน5 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) ได้ส่งหนังสือเรื่องการรับรองคุณวุฒิ6 
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล 7 
หลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ คุณวุฒิ (ปริญญาโท) และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๙ คุณวุฒิ ปริญญาเอก ๑ 8 
หลักสูตร ปริญญาโท ๗ หลักสูตร และปริญญาตรี ๑ หลักสูตร รวมทั้งหมดจ านวน ๑๐ คุณวุฒิ ดังนี้ 9 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 12 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย    13 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตร14 
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย   15 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) 16 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 18 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 21 



๑๘ 

 

๗. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 1 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๘. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 3 
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๙. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 5 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ 7 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย   8 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  9 
ที่ประชุมรับทราบ 10 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 11 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ศูนย์สัตว์ทดลอง12 

แห่งชาติ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 15 
 16 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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