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ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ 2 
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ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 

.................................................................... 8 
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๕. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  14 
        รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 15 
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๗. อ.ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์    แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 17 
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๑๒. ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 22 
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๑๕. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 25 
๑๖. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  26 
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๒ 

 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 1 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    2 
๒. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 3 
๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 4 
๔. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 
๕. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 6 
๖. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 7 
๗. ศ.คลิกนิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 
๘. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 9 
๙. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 10 

๑๐. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข   แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 
๑๑. รศ.ดร.กภ.วรรธนะ ชลายนเดชะ  แทนคณบดีคณะกายภาพบ าบัด 12 
๑๒. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 
๑๓. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 14 
๑๔. ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ    แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 15 
๑๕. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 16 
๑๖. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 17 
๑๗. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 18 
๑๘. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 19 
๑๙. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 20 
๒๐. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 21 
๒๑. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 

 23 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  24 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๑ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม     25 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๑ คน 26 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 27 
๑. ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 28 
๒. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 29 
๓. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                     รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 30 
๔. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 31 
๕. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์     รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 32 
๖. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 33 



๓ 

 

 1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 2 

๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3 
๒. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 4 
๓. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 5 
๔. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 6 
๕. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 7 
๖. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 8 
๗. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 9 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 10 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 11 
๒. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 12 
๓. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 13 
๔. อ.ดร.เบญจรัตน์  แซ่ฉั่ว   แทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 14 
๕. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 15 
๖. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 16 
๗. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 
๘. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 18 
๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 19 

๑๐. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 20 
๑๑. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 21 
๑๒. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 22 
๑๓. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 
๑๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 24 
๑๕. ดร.บุษรี  ฐิตาภิวัฒนกุล  รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 25 
 26 

ฝ่ายเลขานุการ 27 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 28 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 

 32 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 33 



๔ 

 

เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  1 
รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าประธานที่ประชุม โดยรองอธิการบดีได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ 2 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน าเสนอ4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia 5 
Presentation น าเสนอในที่ประชุม 6 

ทั้งนี้ รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย7 
และหัวหน้าส่วนงาน ร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกแก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ8 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ และแสดงความขอบคุณที่ได้9 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณูปการต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สังคม และประเทศชาติ  10 
โดยในโอกาสนี้ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี เข้าร่วมแสดงความขอบคุณผ่านระบบออนไลน์ด้วย 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 14 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 15 

๑.๑.๑ ประกาศผลผู้ท่ีได้รับรางวัลโครงการประกวดสวนมุมสวยปี ๗ 16 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า กองกายภาพ 17 

และสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวยปี ๗ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม18 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้มี 19 
ส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น20 
คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสวนมุมสวยปี ๗ ได้พิจารณาตัดสินเรียบร้อยแล้ว มีผลการประกวด ดังนี้ 21 

๑. พ้ืนที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 22 
๑.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓๕ ,๐๐๐บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่23 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 24 
๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 25 

ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 26 
๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 27 

ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 
๑.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 29 

ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 30 
 31 
 32 
๑.๕ รางวัลชมเชย เงินรางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 33 



๕ 

 

๑.๕.๑ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ   1 
๑.๕.๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน   2 
๑.๕.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์    3 
๑.๕.๔ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 4 
๑.๕.๕ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท    5 
๑.๕.๖ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     6 
๑.๕.๗ มหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 7 
๑.๕.๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 

๒. พ้ืนที่สวนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวดและดูแลอย่างต่อเนื่อง 9 
๒.๑ รางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม ๗ รางวัล ๆ ละ ๗,๗๑๔.๒๘ บาท 10 

พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  11 
๒.๑.๑ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 12 
๒.๑.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 
๒.๑.๓ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 14 
๒.๑.๔ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 
๒.๑.๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 16 
๒.๑.๖ บัณฑิตวิทยาลัย 17 
๒.๑.๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 

๓. มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประกวดสวนมุมสวยปี ๗ 19 
 ๓.๑ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 20 
 ๓.๒ งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 21 
 ๓.๓ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 22 
 ๓.๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา  23 

พ้ืนที่อาคารบรรยายรวม ๑ และ ๒ 24 
 ๓.๕ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25 
 ๓.๖ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 
 ๓.๗ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและหอพัก 27 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 28 
 29 
 30 
 31 
 32 

๑.๑.๒ พิธีแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลนักศึกษาที่น าชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 33 
ด้านกีฬา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ 34 



๖ 

 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 
แจ้งว่า นักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาวูซู  2 
ทีมมหาวิทยาลัยไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ณ จังหวัดอุบลราชธานี  3 
และ ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  4 

ทั้งนี้เพ่ือแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเป็นขวัญก าลังใจ  5 
แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้รางวัลแก่6 
นักศึกษาที่น าชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ด้านการกีฬา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ รางวัลส าหรับนักศึกษาผู้ที่น าชื่อเสียง7 
มาสู่มหาวิทยาลัย ด้านกีฬา ตามข้อ ๓.๑ นั้น  8 

กองกิจการนักศึกษา จึงขอน านักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเข้ารับรางวัล  9 
และขอเรียนเชิญประธานฯ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ นาย โจ แซ่ลี นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 10 
และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬาวูซู ทีมมหาวิทยาลัยไทย 11 

ผลงาน  ๑ เหรียญทอง จากการแข่งขันวูซู ประเภทอาวุธกระบี่ (เจี้ยนซู้) 12 
 ๑ เหรียญทอง จากการแข่งขันวูซู ประเภทมือเปล่า (ไท่จี๋ฉวน) 13 
   และ ๑ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันวูซู ประเภททีม (ตุ้ยเลี้ยน) 14 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 15 
 16 

๑.๑.๓ ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๕ 17 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 18 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบ19 
ให้แก่หน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบริการภาครัฐ ๒) ด้านคุณภาพการ20 
บริหารจัดการภาครัฐ และ ๓) ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม บัดนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศผล21 
การพิจารณารางวัล โดยมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ดังนี้ 22 

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น  23 
๑. การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตาบกพร่องโดยวิธี SLET  24 

(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 25 
รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ 26 
๑. Rama Telecare 27 

(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 28 
ทั้งนี้ ผลงานระดับดีเด่นและระดับดี จ านวน ๒ ผลงาน ส่วนงานได้เข้ารับรางวัลในพิธีมอบ29 

รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 30 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 31 
 32 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 33 
  -  ไม่มี – 34 



๗ 

 

 1 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ 2 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 3 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            4 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 5 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 6 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 7 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  8 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย  9 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 10 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร             11 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 12 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  13 
 14 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   15 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 16 
๕.๑ –  ๕.๒  ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 17 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ หลักสูตร และ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาตรี  18 
๑ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 19 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 20 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 21 

๕.๑ การปรับปรุงหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  22 
 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  23 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 24 
ปริญญาตรี 25 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  26 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 27 
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              28 

เพื่อพิจารณาต่อไป 29 
 30 
 31 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 32 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๔ 33 

- ไม่มี - 



๘ 

 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา1 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕๘๔ 2 
(๙/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 3 
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

๖.๒ พิธีท าบุญตักบาตร พิธีบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี7 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 8 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  9 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 10 

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร พิธีบ าเพ็ญกุศลถวาย  11 
เป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 12 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส านักงานอธิการบดี 13 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 
 16 

๖.๓ ขออนุเคราะห์ให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งเรื่องการใช้ประโยชน์เชิง17 
พาณิชย์ส าหรับพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 18 
นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล และน.ส.ศิริรัตน์ รามรินทร์ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า 19 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๕๕๔/๒๕๖๔ เรื่องมอบอ านาจการลงนามสัญญาเช่าและบันทึกข้อตกลงการให้ใช้20 
พ้ืนที่ ก าหนดให้ส่วนงานรายงานผลการจัดหาประโยชน์จากการจัดให้เช่า หรือ การให้ใช้พ้ืนที่ โดยส่งข้อมูล21 
มายังศูนย์บริหารสินทรัพย์เพ่ือเสนออธิการบดีทราบ โดยน าส่งปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี นั้น 22 

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงาน ด าเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว23 
ให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ส่งเอกสารไปยังทุกส่วนงานแล้ว 24 
รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๔ ขออนุเคราะห์ข้อมูลร้านจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ร้านค้าในพื้นที่ส่วนงานของ27 
งานพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 28 
นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล และน.ส.ศิริรัตน์ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ตามที่29 

คณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีมติ30 
เปิด พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้ญาติและเ พ่ือนบัณฑิต  สามารถเดินทาง เข้ามาในพ้ืนที่ 31 



๙ 

 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลให้ส่วนงานในพ้ืนที่ดังกล่าว สามารถจัดหาร้านอาหาร หรือร้านจ าหน่ายสินค้า  1 
มาให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีเพ่ือเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ 2 

ทั้ งนี้  ศูนย์บริหารสินทรัพย์  ในฐานะคณะกรรมการฝ่ ายจัดหารายได้และ 3 
สิทธิประโยชน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงขออนุเคราะห์ส่วนงานต่างๆ ส่งข้อมูลการเปิดร้านค้าในพ้ืนที่4 
ของส่วนงาน โดยขอให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ส่งเอกสารไปยังส่วนงานต่างๆ แล้ว  5 
และขอให้ส่งกลับมาที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินการเก็บรวมรวม6 
ข้อมูลต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

๖.๕ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น10 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงาน12 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการ13 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยซน์ในการบรรจุ14 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๕ ฉบับ หลักสูตร15 
ปรับปรุง รวมทั้งหมด จ านวน ๒๑ คุณวุฒิ ประกอบด้วย ปริญญาเอก ๒ คุณวุฒิปริญญาโท ๕ คุณวุฒิ และ16 
ปริญญาตรี ๑๔ คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 
 19 

๖.๖ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 20 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงาน21 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการ22 
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน  23 
๒ ฉบับ เป็นหลักสูตรปรับปรุงทั้งหมด ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร และปริญญาโท  24 
๔ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 

๖.๗ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 28 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัมหิดลได้เข้าร่วม29 

เป็นหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบร่วมกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 30 
(สวก.) ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Repository: TARR) 31 
ซึ่งเป็นระบบให้บริการความรู้ด้านการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์ http://tar.arda.or.th นั้น 32 



๑๐ 

 

ในการนี้ สวก. ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแกม่หาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือแสดงความขอบคุณ1 
ที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรในระบบ TARR 2 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 
 5 

๖.๘ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 6 
: Professional Researcher Empowerment Program (PREP) เฉพาะรุ่นที่ ๑ – ๓ 7 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล  8 

จะจัดการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย : Professional Researcher Empowerment Program (PREP) 9 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวน ๕ รุ่น ณ อาคารศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 10 
ศาลายา โดยก าหนดอัตราจัดเก็บค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 11 

ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมฯ เฉพาะรุ่นที่ ๑ - ๓ 12 
ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยขอให้ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาเสนอชื่อ และ13 
รวบรวมรายชื่ออาจารย์ นักวิจัย เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งส่งเอกสารใบสมัครกลับมากองบริหารงานวิจัย14 
ภายใน วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมให้ส่วนงาน 15 
ต้นสังกัด และนักวิจัยทราบ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร16 
ประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 
 19 

๖.๙ ก าหนดการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ20 
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕ 21 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 22 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ  23 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี 24 
ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน  25 

จึงขอแจ้งก าหนดการให้ผู้บริหารส่วนงานเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ26 
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน27 
เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 
 30 

๖.๑๐ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 32 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 
 35 
 36 
 37 



๑๑ 

 

๖.๑๑ สถิติการรายงานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙  ในวันพระราชทานปริญญาบัตร  1 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี และ น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ 2 

ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า จากแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค3 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ4 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บัณฑิตมีการรายงานผลการได้รับวัคซีน  และ 5 
ผลการตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย https://covid19screening.mahidol.ac.th และ6 
จากการประชุมหารือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองอ านวยการร่วมฯ และกองพระราชพิธี   7 
ส านักพระราชวัง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอเสนอสถิติการรายงาน8 
การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  9 

ที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย ๒ ชั้น ส าหรับผู้ขาน10 
รายชื่อบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้น า หน้ากากอนามัย แบบ 3M มาใช้แทน 11 
โดยจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 
 14 

ระเบียบวาระท่ี  ๗    เรื่องอ่ืนๆ 15 
๗.๑  การใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในถนนคนเดินด้านหน้าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์16 

และเทคโนโลยีการกีฬา และหอพักนักศึกษา 17 
รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18 

ขอสอบถามไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นของการใช้รถยนต์ และการน ารถจักรยานยนต์มาใช้19 
สัญจรในพ้ืนที่ถนนคนเดินด้านหน้าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และหอพักนักศึกษา เพ่ือให้20 
การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยแก่นักศึกษา รวมไปถึงผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว  21 

ที่ประชุมรับทราบและจะได้ประสานงานไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 22 
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 23 

 24 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น    25 
 26 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 27 


