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๓. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 9 
๔. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 10 
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๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 



๔ 

 

 

 1 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 2 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอผลงาน           3 
ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  4 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอวิสัยทัศน์ 5 
พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 6 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  7 

รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 8 
ที่ประชุมรับทราบ 9 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 10 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 11 

๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงานได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 12 
Quality Award: TQA) ประจ าปี ๒๕๖๔  13 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ14 

วิชาการ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงานต่าง ๆ ได้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 15 
Quality Award: TQA) ประจ าปี ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้แจ้งอนุมัติรางวัล16 
ประจ าปี ๒๕๖๔ แล้ว ดังนี้  17 

๑. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand 18 
Quality Class Plus : Innovation) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 19 

๒. รางวัลการบริหารสู่การเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ๒ รางวัล ได้แก่  20 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคนิคการแพทย์ 21 

โดยจะเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 
  ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 23 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 24 
 - ไม่มี - 25 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 26 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล27 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 28 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 29 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 30 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 31 
 32 

 



๕ 

 

 

 1 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 3 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 4 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 5 

 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 7 

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล 8 
มีนโยบายด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 9 
เป็นต้นมานั้น 10 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่11 
ด าเนินงานเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและเกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  โดยได้แต่งตั้ง12 
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และคณะกรรมการฯ               13 
คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ได้พิจารณาวางแนวทางการพัฒนา14 
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน 15 

รายละเอียดปรากฎตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 16 
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการต่อไป 17 
 18 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องสืบเนื่อง  19 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 20 

(COVID-19)  21 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 22 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ23 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 24 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 25 

๑. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 26 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔๒ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม27 
การระบาดของโรค และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆ  โดยจ าแนกออกเป็นพ้ืนที่สถานการณ์ท่ีแตกต่าง28 
ลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาดของโรคระบาด  29 

๒. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๓๘ เรื่องการงดใช้พ้ืนที่30 
และการปฏิบัติงานที่บ้านในพ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกัน31 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (สายพันธุ์ โอมิครอน)                     32 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

 

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล1 
ในการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดลไปยังส านักงาน2 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบต่อไป 3 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4 
แจ้งว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า อาจขยายเวลาการงดใช้พ้ืนที่5 
ส าหรับการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ 6 
ฯลฯ ออกไปอีก โดยขอให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตามความเหมาะสม  7 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรม ให้ส่วนงานด าเนินการ8 
ดังต่อไปนี้  9 

๑. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ ๒๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้ส่วนงานยื่นค าขอต่อ 10 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นรายกรณี 11 

๒. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า ๑๐๐ คนแต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ให้ส่วนงานยื่น12 
ค าขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้า ๑๐ วัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ13 
จังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ทั้งนี้ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มี14 
จ านวนผู้เข้ารว่มงานมากกว่า ๕๐๐ คน 15 

พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ส่วนงานด าเนินมาตรการคัดกรองและตรวจสอบหลักฐาน             16 
จากบุคคลที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม                     17 
ด้วยการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 18 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 19 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 20 
แจ้งว่า ส าหรับการขอรับวัคซีน เข็มที่ ๔ เข็มกระตุ้น Booster ส าหรับท่านที่ครบเกณฑ์แล้ว โดยทางศูนย์21 
การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้จัดเตรียมอ านวยความสะดวกไว้แล้ว โดยขอให้บุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน22 
ดังกล่าว ลงทะเบียนตามทีศู่นย์การแพทย์กาญจนาภิเษกก าหนด 23 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า       24 
ในกรณีของการจ ากัดจ านวนผู้เข้าเรียนในพ้ืนที่นั้น ขอให้แต่ละส่วนงานบริหารจัดการจ านวนนักศึกษา               25 
ที่เข้าเรียนในแต่ละห้องเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเริ่มเปิดพ้ืนที่26 
ส าหรับจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตร ียมความพร ้อมร ับมาตรการของภาคร ัฐที ่จะให ้โรคด ังกล ่าว                 27 
เป็นโรคประจ าถิ่น ต่อไป  28 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 29 
ที่ประชุมรับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 31 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระท่ี       32 

๕.๑ –  ๕.๑๒ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ  เสนอมา ประกอบด้วย การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๑ รายวิชา 33 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) ปริญญาเอก ๑ รายวิชา ปริญญาโท ๑ รายวิชา         34 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก ๒ รายวิชา ปริญญาโท ๒ รายวิชา 35 
ปริญญาตรี ๔ รายวิชา ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก36 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 37 



๗ 

 

 

๕.๑ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๑ รายวิชา  1 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 3 
ปริญญาเอก 4 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 5 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 6 
 7 
ปริญญาโท 8 

๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ หลักสูตรปรับปรุง 9 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 10 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 11 
ปริญญาเอก 12 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ13 
วิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 
และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 16 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 
 18 
ปริญญาโท 19 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 20 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔              21 
ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 23 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบัณฑิตวิทยาลัย 24 
ปริญญาตรี            25 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพ                26 
และชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๒                 27 
ของคณะวิทยาศาสตร์   28 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศ29 
วัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  30 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 31 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  32 



๘ 

 

 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง  1 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 2 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 3 
ปริญญาตรี    4 

๕.๑๒ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา 5 
ของคณะวิทยาศาสตร์   6 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 7 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 8 
๖.๑ สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๗  9 

และระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๗๘ 10 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่สภา11 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๗ (๒/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 12 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี  13 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 14 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดท า15 
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๗ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม16 
เอกสารประกอบการประชุม และขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๘          17 
(๓/๒๕๖๕) ในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 18 
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดปรากฏตาม19 
เอกสารประกอบการประชุม 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 
 22 

๖.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง23 
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 24 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ด้วยส านักงานปลัดกระทรวง25 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาผ่าน26 
ระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) และรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 27 
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 28 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 

วันที่พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร 

๑. คณะกายภาพบ าบัด 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๙ 

 

 

๒. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 

๖.๓ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น3 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวง5 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู          6 
และบุคลากรทางการศึกษา(ส านักงาน ก.ค.ศ.) เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น7 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ ฉบับ รวมทั้งหมด ๘ คุณวุฒิ ดังนี้ 8 
๑. หลักสูตรใหม ่ปริญญาโท จ านวน ๑ คุณวุฒิ ๒. หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๗ คุณวุฒิ ปริญญาโท ๑ คุณวุฒิ และ9 
ปริญญาตรี ๖ คุณวุฒิ 10 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 

๖.๔ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับสัมฤทธิ์ศาสตร์" โดย                    14 
ศ. (เกี ยรติคุณ) นพ.ประเวศ วะสี  ในการประชุมคณะกรรมการประจ า15 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  16 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เพ่ือให้ผู้บริหาร 17 

หัวหน้าส่วนงาน ตลอดจน รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ           18 
ในการขับเคลื่อนนโยบายในการท าให้มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการ          19 
ครบวงจร และท าให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public Policies) ซึ่งจะส่งผลให้20 
ประเทศมีความส าเร็จทุกด้าน นั้น 21 

มหาวิทยาลัยฯ จึงเรียนเชิญ ศ. (เกียรติคุณ) นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภา22 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับสัมฤทธิ์ศาสตร์" ในการประชุม23 
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 24 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี  25 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings จึงขอเรียนเชิญ 26 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายในวัน เวลา                27 
และสถานทีด่ังกล่าว 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 
 30 



๑๐ 

 

 

๖.๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สถาบันพัฒนุขภาพอาเซียน  2 

ขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code และ Link น าเสนอในประชุม 3 
ที่ประชุมรับทราบ 4 
 5 

๖.๖ ประชาสัมพันธ์ MUREX Podcast และ Line official account “MUREX” 6 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งว่า กองบริหารงานวิจัย           7 

ได้จัดท า MUREX Podcast เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาคมวิจัยให้สามารถรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย8 
เกี่ยวกับการวิจัยรวมถึงการสนับสนุนต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยออกอากาศทุกวัน9 
อังคาร และวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. สามารถรับชมผ่านทาง facebook page ของ10 
กองบริหารงานวิจัย นอกจากนี้กองบริหารงานวิจัยยังจัดท า Line official account “MUREX” เพ่ือเป็น11 
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่อ านวยความสะดวกระหว่างกองบริหารงานวิจัยและประชาคมวิจัย สามารถเพ่ิม12 
เพ่ือนโดยพิมพ์ค าว่า @MUREX หรือสแกน QR code 13 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 14 
ที่ประชุมรับทราบ 15 

๖.๗ (ร่าง) ก าหนดการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร16 
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  17 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล       18 

จะจัดการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน 19 
(Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน” 20 
ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรม อวานีพลัส หัวหิน รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี นั้น   21 

กองแผนงาน ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการสัมมนาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด22 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  25 
๗.๑ สรุปจ านวนสัญญารับทุน โครงการ คปก. และ พวอ. ที่ สกสว.ติดตามการชดใช้ทุนคืน  26 
 เนื่องจากผิดสัญญาการรับทุน 27 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า กองบริหารงานวิจัย         28 
ได้จัดท าตารางสรุปจ านวนสัญญารับทุนของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัย29 
และงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30 
(สกสว.) ติดตามการชดใช้ทุนคืน เนื่องจากผิดสัญญาการรับทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการส่งหนังสือ และ31 
ติดตามไปยังส่วนงานต่างๆ แล้ว และจะได้หารือร่วมกับ สกสว. เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป  32 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 
 35 
 36 



๑๑ 

 

 

๗.๒ กองบริหารงานวิจัย ขอปิดรับข้อเสนอโครงการประจ าปีงบ ฯ ๒๕๖๕ 1 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า กองบริหารงานวิจัย        2 

ขอปิดรับข้อเสนอโครงการประจ าปีงบ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ๔ ประเภท ดังนี้ 3 
๑. ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม Mahidol University 4 

Multidisciplinary Research Center (MU-MRC) 5 
๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 6 
๓. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์7 

แขนงใหม่ (Frontier Research) 8 
๔. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล 9 

ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยจะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖              10 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อสอบถาม คุณลักขณา ศิริพละ โทรศัพท์                 11 
๐๒ – ๘๔๙ – ๖๑๕๙ 12 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น 15 
 16 
 17 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 18 




