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  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ 1 
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 2 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 3 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 4 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 5 
(คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 6 

.................................................................... 7 
ผู้มาประชุม 8 
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๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 12 
๕. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 13 
๖. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 14 
๗. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 15 
๘. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 16 

      และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 17 
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๑๔.  รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 23 

     เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 24 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 25 

๑. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 26 
๒. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 27 
๓. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 28 
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๓. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 31 
๔. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 32 



๒ 

 

๕. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล    แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 1 
๖. ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์     แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 
๗. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3 
๘. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 
๙. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 

๑๐. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  6 
๑๑. ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข   แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 
๑๒. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 
๑๓. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 9 
๑๔. ผศ.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ   แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 10 
๑๕. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 11 
๑๖. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 12 
๑๗. ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ   แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 13 
๑๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 14 
๑๙. ผศ.ดร.นสพ.นริศร  กิติยานันท์  แทนผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  15 
๒๐. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 16 
๒๑. ศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 17 
๒๒. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 18 
๒๓. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 19 
๒๔. นางอังคณา อินทรพาณิชย์  แทนผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 20 
๒๕. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 21 
๒๖. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 22 
๒๗. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 23 
๒๘. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 24 
๒๙. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 25 

 26 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  27 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๔ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            28 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๙ คน 29 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 30 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 31 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 32 

 33 



๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 2 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 3 
๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 4 
๔. นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 5 
๕. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 6 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 7 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 8 
๒. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 9 
๓. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 10 
๔. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 11 
๕. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 12 
๖. น.ส.กิตินันท์  สิทธิชัย   แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 13 
๗. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 
๘. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 15 
๙. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 16 

๑๐. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 
๑๑. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 18 
๑๒. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 19 
๑๓. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 20 
 21 

ฝ่ายเลขานุการ 22 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 23 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 24 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 25 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 26 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะทันตแพทยศาสตร์น าเสนอผลงาน          27 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  28 
รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์น าเสนอ29 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 30 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia 31 
Presentation น าเสนอในที่ประชุม 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 2 

๑.๑.๑ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  3 
 ได้รับรางวัล Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond 4 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 5 
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัล 6 
Thailand Lean Award 2022 ระดับ Diamond จาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                   7 
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ  8 

รางวัล Thailand Lean Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 9 
(ไทย-ญี่ปุ่น) เพ่ือมอบให้แก่องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการแบบ Lean เพ่ือลด10 
ความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีความตระหนัก              11 
ถึงความส าคัญของการขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีผลต่อการยกระดับขีด12 
ความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ท้ังภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมไทย 13 
โรงพยาบาลศิริราช ได้น าแนวคิด Lean Management มาใช้ในการด าเนินงานของโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมาย            14 
ในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เอ้ือประโยชน์ มีคุณค่าเพ่ิมขึ้นต่อผู้ใช้บริการ และให้การท างานมีความ15 
ปลอดภัย มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ า นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้รับบริการและบุคลากรมีความสุข  16 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิร ิราช ได้น าแนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 17 
ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการแปรเปลี่ยนความสูญเปล่า (Waste) ให้เป็นคุณค่า (Value) ในมุมมอง             18 
ของผู้รับบริการในด้านการเข้าถึงบริการได้สะดวก ลดการเดินทางโดยไม่จ าเป็น ลดการรอคอยผลการตรวจ        19 
ทางห้องปฏิบัติการ ลดความแออัดบริเวณหน้าห้องตรวจ การจัด Inventory การได้รับบริการการรักษาที่ถูกต้อง             20 
และรวดเร็ว เพ่ิมความสะดวกในการรับใบนัดและรับยา การเลื่อนนัดหมายนอกโรงพยาบาล ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของ21 
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการลดลง พร้อมทั้งการน าเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลได้อย่าง22 
รวดเร็วและแม่นย า (Telemedicine) ท าให้ โรงพยาบาลศิริ ราช ได้รับรางวัลดี เลิศ Diamond Award                   23 
ในการประกวดโครงการ Thailand Lean Award 2022 ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการน าแนวคิด Lean                          24 
มาประยุกต์ใช้ในภาคการบริการด้านสุขภาพ ที่นอกเหนือไปจากภาคการผลิต และสามารถน าไปขยายผล                       25 
สู่โรงพยาบาลอ่ืนๆ ต่อไปได้ 26 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 27 
 28 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 29 
 - ไม่มี - 30 

 31 
ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕  32 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล33 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 34 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 35 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 36 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 37 

 



๕ 

 

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

ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ – มคอ. ๒ 6 
ปริญญาเอก 7 

๓.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 8 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันวิจัย9 
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 10 
รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เสนอขอเปิด11 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและภาค12 
พิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย                      13 
โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 14 

- Global Research and Innovation 15 
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิต ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยภาษา                         16 

และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 17 
- Academic and Entrepreneurial Education และมุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 18 
หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์  คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อ19 

สังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)20 
และหลักสูตรมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายและคู่ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ 21 
อุตสาหกรรม และภาคชุมชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือสร้างกระบวนการรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น สถานที่22 
ศึกษาดูงาน สถานที่ฝึกงาน หรือพ้ืนที่ใช้ในการศึกษาวิจัย รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และปราชญ์ท้องถิ่น23 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จริง เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัส เรียนรู้ และแก้ไขปัญหา         24 
ในสังคมจากสถานการณ์จริง 25 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา 27 
กลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว 28 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 29 
 30 
 31 
 32 
 33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๔.๑  การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน  2 
  (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ 3 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  4 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะท างานพิจารณา5 
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติ6 
เห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ7 
ครอบครัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังนี้  8 

ส่วนงาน การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๑. ขอจัดตั้ง “งานประกอบการสังคม และเครือข่ายสัมพันธ์” สังกัด
ส านักงานผู้อ านวยการ 
๒. ขอเปลี่ยนชื่อ งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น เป็น “ศูนย์บูรณาการคลินิก
เด็กและวัยรุ่น” 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ๑. ขอจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคเขตร้อน” 
๒. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ส านักงานบริการการวิจัย ดังนี้ 
     ๒.๑ จัดตั้ง “งานบริหารทุนวิจัยและวิชาการ” 
     ๒.๒ จัดตั้ง “งานมาตรฐานการวิจัยและบริหารความปลอดภัยทางชีวภาพ” 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๑. เสนอขอ ยกฐานะ “สถานวิทยามะเร็งศิริราช” จากหน่วยงานที่    
ไม่เทียบเท่าภาควิชา ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ “เทียบเท่าภาควิชา”  
(อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลแผนการด าเนินงานของสถานวิทยา
มะเร็งศิริราชเพิ่มเติม) 
๒. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ส านักงานคณบดี 
    ๒.๑ งานบริหารจัดการความเสี่ยง ปรับภารกิจและเปลี่ยนชื่อเป็น 
“งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน” 
๓. เสนอขอปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้โรงพยาบาลศิริราช 
    ๓.๑ จัดตั้ง “งานบริหารเภสัชภัณฑ์” สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลศิริราช โดยแยกภาระงานออกจากงานจัดซื้อและคลัง
เวชภัณฑ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “งานบริหารเวชภัณฑ์” 
    ๓.๒ จัดตั้ง “งานการพยาบาลศูนย์วิทยาการผู้สูงอายุ” สังกัด      
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

 9 
 10 



๗ 

 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณา           1 
การเสนอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว                2 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้เสนอต่อ            3 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว4 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

ที่ ประชุ มเห็ นชอบตามที่ รองอธิ การบดี เสนอ  และให้ ด า เนิ นการ เสนอ                                      6 
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีการเสนอขอยกฐานะ“สถานวิทยามะเร็งศิริราช” 7 
ให้เทียบเท่าภาควิชา ที่ต้องรอข้อมูลประกอบการเสนออีกครั้ง  8 
 9 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องสืบเนื่อง 10 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙11 
(COVID-19) 12 
น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า              13 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงในหลาย14 
ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ท าให้การระบาดดังกล่าว กลายเป็นโรคระบาด (Epidemic) เต็มรูปแบบ 15 
และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม 16 
พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กลายเป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ทั่วโลกต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ขณะนี้หลาย17 
ประเทศทั่วโลกก าลังด าเนินมาตรการเปลี่ยนผ่านสู่ “โรคประจ าถิ่น (Endemic)” คณะกรรมการโรคติดต่อ18 
แห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่าน19 
การระบาดสู่การเป็นโรคประจ าถิ่น รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนและมาตรการการบริหารจัดการสู่20 
โรคประจ าถิ่น (Endemic Approach to COVID-19) เพ่ือให้ประชาชนจะกลับมาด าเนินชีวิตภายใต้การใช้ชีวิต21 
วิถีปกติใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอเสนอมาตรการ22 
และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยมหิดล                 23 
ที่สอดรับกับสถานการณ์และมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม         24 
กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 25 

๑. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อก าหนดออกตามความใน26 
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๖) ประกาศ          27 
ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 28 

๒. จังหวัดนครปฐม ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง ผ่อนคลาย29 
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 30 
(COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 
 32 
 33 



๘ 

 

๓. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่  ๖๔                 1 
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ศาลายา 2 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด3 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 4 
๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการของจังหวัดนครปฐม และให้ทุกส่วนงานบริหารจัดการเป็นไปตามความ5 
เหมาะสม และยังคงเน้นย้ าให้ทุกส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในทุกส่วนงาน ให้ความส าคัญกับมาตรการ6 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อย่างเคร่งครัด 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   10 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่          11 
๕.๑ - ๕.๓๐ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ซึ่งผ่านการ12 
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 13 

การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต 14 
๕.๑ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๒ รายวิชา  15 

ของคณะกายภาพบ าบัด 16 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 17 
ปริญญาเอก 18 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 19 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ20 
บัณฑิตวิทยาลัย 21 
ปริญญาโท 22 

๕.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 23 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันวิจัยภาษา24 
และวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 25 
ปริญญาตรี 26 

๕.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 27 
(หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต28 
อ านาจเจริญ 29 
 30 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 31 
ปริญญาเอก 32 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 33 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 34 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ 35 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 36 
และบัณฑิตวิทยาลัย 37 



๙ 

 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 3 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 5 
(หลักสูตรนานาชาติ)ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 8 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 9 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 10 
มหาวิทยาลัยมหิดล 11 
ปริญญาโท 12 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ 13 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 14 
และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของ           16 
การสื่อความหมาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 
และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร19 
ระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ20 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 22 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย 23 
ปริญญาตรี 24 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัย25 
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล  26 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 27 
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล  28 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 29 
ของคณะกายภาพบ าบัด 30 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 31 
ของคณะกายภาพบ าบัด 32 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 33 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 34 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 35 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 36 



๑๐ 

 

๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 2 

๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี 3 
มหาวิทยาลัยมหิดล 4 

๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 5 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 

๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 7 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  8 

๕.๒๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ 9 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ 10 

๕.๒๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         11 
การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 12 

๕.๒๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ13 
และกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 14 

๕.๒๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์แพทยศาสตร15 
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 16 

 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 17 
 บัณฑิตศึกษา 18 
๕.๒๙ การเปิดรายวิชากลาง ของสถาบันโภชนาการและบัณฑิตวิทยาลัย 19 
 ปริญญาตรี 20 
๕.๓๐ การขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 21 

จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 22 
   ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 23 
 24 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 

๖.๑ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา26 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  27 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 28 

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีท าบุญ ตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย                 29 
พระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ         30 
เพ่ือเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      31 
๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๑๙ น. ณ  ส านักงานอธิการบดี 32 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 33 

ที่ประชุมรับทราบ 34 
 35 



๑๑ 

 

๖.๒ การจัดกิจกรรม “สิรีมีรัก...ของขวัญแด่แม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 
ประจ าปี ๒๕๖๕  3 
รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติ4 

วิทยาสิรีรุกขชาติ แจ้งว่า โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติ5 
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดกิจกรรม “สิรีมีรัก6 
...ของขวัญแด่แม่” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 7 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา8 
สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  9 

ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงขอแจ้ง10 
ก าหนดการ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 

๖.๓ งานเดิน - ว่ิง การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ14 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี MU Charity 2022 Run for Chance 15 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 16 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ก าหนดจัดงานวิ่งการกุศล  17 
MU Charity 2022 : Run for Chance  ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา               18 
เพ่ือสนับสนุนการออกก าลังกาย และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายน าไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากไร้ 19 
และทุนสุขภาพให้กับนักศึกษาส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ เกินจากสิทธิได้รับ การแข่งขันจะแบ่ง20 
ออกเป็น ๒ ระยะ คือ มินิมาราธอนระยะ ๑๐.๕ กิโลเมตร และวิ่งฟันรัน ๖  กิโลเมตร โดยรางวัลแบ่งเป็น         21 
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  22 
ประเภทแข่งขัน ๑๐.๕ กม. Overall ชาย และหญิง ถ้วยเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหิดลรางวัลที่ ๑ – ๓ ของแต่ละรุ่น 23 
ชายและหญิง และเหรียญรางวัลส าหรับผู้เข้าเส้นชัย ทั้ง ๒ ประเภท จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน                       24 
เข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ไปยังบุคลากรและผู้ที่สนใจต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม25 
เอกสารประกอบการประชุม 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 

๖.๔ การจัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ 29 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 30 

ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 31 
นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าว ตรงกับวันซ้อมใหญ่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  32 
ซึ่งหัวหน้าส่วนงานต้องปฏิบัติหน้าที่ขานชื่อบัณฑิต ณ มหิดลสิทธาคาร  จึงขอเปลี่ยนวันจัดประชุม                  33 
เป็นวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แทน 34 

ที่ประชุมรับทราบ 35 
 36 



๑๒ 

 

๖.๕ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๒  1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร แจ้ งว่ า ตามที่2 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๒ (๗/๒๕๖๕) ในวันพุธที่ ๒๐ 3 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น 5 

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ 6 
ได้เสนอและรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ/พิจารณา โดย7 
จัดท าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๒ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 8 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 9 

ทีป่ระชุมรับทราบ 10 
 11 

๖.๖ การประชุ มเจรจาความร่ วมมื อภายใต้  “Mahidol -  Bremen Strategic 12 
Partnership” 13 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 14 

พร้อมด้วย อ.ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการ                 15 
เข้าร่วมการประชุมเจรจาความร่วมมือภายใต้ Mahidol – Bremen Strategic Partnership ระหว่างวันที่            16 
๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ University of Bremen เมืองเบรเมน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือหารือแนว17 
ทางการด าเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ ระหว่างมห าวิทยาลัยมหิดล และ University of Bremen 18 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Bremen ประเทศ19 
เยอรมนี โดยได้มีการเจรจาความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแนวทางการพัฒนาการแลกเปลี่ยน20 
คณาจารย์และนักศึกษา การวิจัย และอ่ืนๆ ดังนี้ 21 

๑. การประชุ ม ร่ ว มกั บ  Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK)  Institute for 22 
Advanced Studies ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้นักวิจัยที่มีผลงานในหลากหลายสาขาเข้ามาเป็น short-term fellows 23 
ทั้งนี้ HWK จะเจรจากับมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องการรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือร่วมงานกับ fellows จากประเทศ24 
ต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป 25 

๒. การประชุมร่วมกับ Dean of Studies of Physics เพ่ือสรุปความร่วมมือทาง26 
วิชาการร่วมในด้าน Environmental Physics และ Natural Sciences for Sustainability โดยมีการวางแผน27 
เดินทางมามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือวางแนวทางความร่วมมือเพ่ิมเติมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 28 
วิทยาลัยการจัดการ วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือแลกเปลี่ยน29 
นักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมในอนาคต 30 

๓. การประชุ ม ร่ ว มกั บ  University of Bremen Data Science Center โ ดย              31 
อ.ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ Prof. Dr. Rolf Drechsler, 32 
Head of UB Data Science Center and Dean of Faculty of Mathematics and Computer Science 33 
ได้สรุปความคืบหน้าการด าเนินงานด้าน AI ร่วมกัน และได้ลงนามต่ออายุ  Dual Degree Doctoral 34 
Programme Agreement ระหว่างสองสถาบัน ซึ่งได้มีการผลิตนักศึกษาปริญญาเอกผ่าน Co-tutelle 35 
Programme แล้วในหลักสูตรดังกล่าว  36 



๑๓ 

 

๔. กา รประชุ ม  Bremen- Mahidol Strategic Partnership Board Meeting 1 
ภายใต้ความร่วมมือ Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) โดยมีข้อสรุปความ2 
คืบหน้า และแนวทางความร่วมมือ ได้แก่ 3 

– การจัด Workshop on Network of Excellence in Advanced Information 4 
Technology for Tropical Medicine ณ มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2023 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน5 
จาก DAAD และการเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลของอธิการบดีท่านใหม่ของมหาวิทยาลัย Bremen 6 

– การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และ Internships ไปยังมหาวิทยาลัย Bremen 7 
โดยครอบคลุมนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ8 
สื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้9 
ด าเนินการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี 10 

– การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ภายใต้ทุน Erasmus ในด้าน คณะเทคโนโลยี11 
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฯลฯ 12 

– ความร่วมมือในการร่วมสอน online ระหว่าง Department of Economics 13 
and Business Studies และคณะสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ในการสอนรายวิชาด้ าน Public 14 
Economics, Governance and Social Economy in Developing Countries 15 

– การเปิดหลักสูตรภาษาเยอรมันให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า เป็นรุ่นที่ 16 
๓ ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 17 

ทั้งนี้ จะได้ขยายผลความร่วมมือไปยังส่วนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียด18 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 19 

ที่ประชุมรับทราบ และเชิญชวนทุกส่วนงานร่วมเสนอโครงการ 20 
 21 

๖.๗ งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕  22 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ23 

วิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ 24 
โดยในปี ๒๕๖๕ จัดงานฯ ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era : ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” ใน25 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ในรูปแบบ Hybrid 26 
Conference) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ๒ ช่วง คือ  27 

ช่วงที่ ๑ ในเดือนมิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ การส่งผลงานพัฒนาคุณภาพ28 
ร่วมน าเสนอ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม  29 

๑) กลุ่มผลงานระดับบุคคล ประกอบด้วย Oral Presentation, Poster Presentation 30 
และ Story Telling 31 

๒) กลุ่มผลงานระดับส่วนงาน ประกอบด้วย Team Good Practice, Innovative 32 
Teaching และ Public Policy Advocacy 33 

โดยมีการจัดกิจกรรม Prelude to Mahidol Quality Fair ๒๐๒๒ เมื่อวันที่ ๑ 34 
มิถุนายน ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อการจัดงานฯ พร้อมทั้งชี้แจงให้เกิดความ35 



๑๔ 

 

เข้าใจในการน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพทุกประเภท ซึ่งสามารถติดตามคลิปวิดีโอดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ 1 
https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/ 2 

ช่ วงที่  ๒ วั นที่  ๒๙ พฤศจิ กายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ วั นงานมหกรรมคุณภาพ 3 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานพัฒนาคุณภาพ ที่ผ่านการคัดเลือก4 
น าเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ในทุกประเภท พร้อมทั้งการฟังบรรยายให้หัวข้อ “บทบาท5 
มหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” จาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 6 
และการเสวนา “Digital Transformation” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

๖.๘ ร าย ง านจ า นวนผู้ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ กษาหลั กสู ต ร ร ะดั บปริญญาตรี  10 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ TCAS รอบท่ี ๑ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  11 
รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า  ตามที่12 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ TCAS 13 
รอบท่ี ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น ในการนี้ กองบริหารการศึกษา จึงขอรายงานจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 14 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ TCAS รอบที่ ๑-๔          15 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๕ อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือก) ดังนี้ 16 

หมายเหตุ : *ไม่รวมจ านวนตามแผนการรับหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต 17 
(หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องจากกระบวนการรับสมัครของหลักสูตร          18 
จะไม่ตรงกับรอบรับสมัครของTCAS และหลักสูตรของวิทยาลัยราชสุดา เนื่องจากไม่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 19 

ทั้งนี้  ขอรายงานจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ เปิดรับผ่านระบบ TCAS        20 
(๖๑ หลักสูตร) ที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ จ านวน ๒๓ หลักสูตร และ       21 
ที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน ๑๐ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตาม22 
เอกสารประกอบการประชุม 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 



๑๕ 

 

๖.๙ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  2 
รศ.ดร .ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้ งว่ า ตามที่3 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา4 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งนักศึกษา5 
จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร6 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่ ง ในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี7 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้าน8 
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference 9 
for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ตามประกาศที่10 
ก าหนดไว้ในระดับ B2 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ นั้น 11 

กองบริหารการศึกษาขอรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๕ (รหัส ๖๐ - ๖๔) 12 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยขณะนี้นักศึกษาทีเ่รียนครมตามโครงสร้างของหลักสูตรจากทุกส่วนงานสอบผ่าน13 
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร14 
ประกอบการประชุม 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 

๖.๑๐ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 18 
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล  19 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวง20 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ        21 
CHE Curriculum Online (CHECO) และรับทราบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล    22 
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 23 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตาม24 
เอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 

๖.๑๑ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น28 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  29 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงาน30 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการ31 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ32 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๕ ฉบับ และหนังสือ33 



๑๖ 

 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการรับรอง คุณวุฒิฯ จ านวน ๑ ฉบับ รวมทั้งหมด ๖ ฉบับ จ านวนการรับรองคุณวุฒิฯ 1 
ทั้งหมด ๒๗ คุณวุฒิ ได้แก่ หลักสูตรใหม่ จ านวน ๖ คุณวุฒิ (ปริญญาเอก ๒ คุณวุฒิ ปริญญาโท ๔ คุณวุฒิ)    2 
และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๒๑ คุณวุฒิ (ปริญญาเอก ๒ คุณวุฒิ ปริญญาโท ๕ คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๔ คุณวุฒิ)3 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 
 6 

๖.๑๒ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 7 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงาน8 

ปลัดกระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการ9 
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยมหิดล                10 
จ านวน ๓ ฉบับ รวมทั้งหมด ๑๗ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร (ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร  11 
ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร) และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๑๕ หลักสูตร (ปริญญาเอก  ๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๔ หลักสูตร 12 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๘ หลักสูตร) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 

๖.๑๓ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  16 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์17 

และมนุษยศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 18 
ที่ประชุมรับทราบ 19 
 20 

๖.๑๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ22 

และการสื่อสาร ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม Flash Dive น าเสนอในที่ประชุม 23 
 ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 
๖.๑๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 26 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สถาบันนวัตกรรม     27 
การเรียนรู้ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 
 30 
ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  31 

๗.๑ งานเสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022 32 



๑๗ 

 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า  ตามที่สภา1 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (MU Council Visit ครั้ง2 
ที่ ๒) ไปแล้วนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความต่อเนื่องจาก MU Council Visit ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึง3 
ก าหนดจัดกิจกรรม “เสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม 4 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย5 
มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  รวมถึงหาแนวทางเพ่ือการบูรณาการร่วมกันในการผลักดัน6 
มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกรรมการสภา7 
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร 8 
หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 
 11 

๗.๒ ก า ร ป ร ะชุ ม  International Academic Forum and 5th APEC Media 12 
Focus Group (AMF5) ภายใต้หัวข้อ APEC and Business Sustainability 13 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 14 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International 15 
Academic Forum and 5th APEC Media Focus Group (AMF5)  ภ าย ใต้ หั ว ข้ อ  APEC and Business 16 
Sustainability เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปีนี้ 17 
พร้อมทั้งให้ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก18 
นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมแสดงปาฐกถา และได้รับ19 
เกียรติจากวิทยากรจากภาครัฐ และเอกชน มาร่วมบรรยาย ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ หอประชุม20 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 
 23 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น  24 
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(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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