
 
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๐ (๕/๒๕๖๕) 

เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒๙ ท่าน และลาประชุม จํานวน ๑ ท่าน รับทราบ 
๑.๒ แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้บริหารระดับคณบดี  

หรือเทียบเท่า จากคณาจารย์ประจํา และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจํา 
รับทราบ และแสดงความยินดี 

๑.๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๗๙ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕    
จํานวน ๑๙ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๗ หน้า 

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
คร้ังที่ ๕๗๙ โดยไม่มีการแก้ไข 

๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๗๙ วาระ ๕.๘ (วาระลับ) วันที่ ๒๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๔ หน้า 

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
คร้ังที่ ๕๗๙ วาระ ๕.๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
๓.๒ ทบทวนการมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

    ตามที่ กองกฎหมาย ได้เสนอวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๗๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่ืองทบทวนการมอบอํานาจของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๔   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบ่งการมอบหมายอํานาจหน้าที่ออกเป็น   
๓ ระดับ นั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกองกฎหมาย ได้จัดทําแบบสอบถามเร่ือง   
การมอบอํานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือขอความเห็นจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน จํานวน ๘๐ ท่าน โดยมีผู้ร่วมตอบกลับแบบสอบถามฯ 
จํานวน ๒๗ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ทั้งนี้ โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามฯ มากกว่า   
ร้อยละ ๘๕ เป็นการเสนอให้ไม่มีการเปล่ียนแปลงการมอบอํานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยฯ   
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

เ ห็ น ช อบ ใ ห้ ค ง ก า ร ม อบ อํ า น า จหน้ า ที่ ข อ ง 
สภามหาวิทยาลัยฯ ไว้เช่นเดิม 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๔.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ิ ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นําเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ ดังน้ี วิสัยทัศน์  
“ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”   
หน้าท่ีหลักของสถาบันฯ คือ การบริหารจัดการด้านบริการวิจัยและวิชาการ (Research Academic 
Services) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ 
(Technology Commercialization) และการสนับสนุนระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneur 
Ecosystem) จุดเด่น “เป็นหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา และมุ่งมั่นผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นําด้านการ   
สร้างนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการบริหาร   
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม และมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพร้อมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม   
รวมถึงการนําเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ และมีการจัดต้ังหน่วยงาน
ย่อยที่เน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก” โดยสถาบันฯ มีแผนยุทธศาสตร์หลัก คือ 
LIFT ๔ ข้อ ได้แก่ (๑) L – Local Link สร้างความเช่ือมโยงภายในมหิดลรวมไปถึงในประเทศ ผ่าน iNT 
Ecosystem Platform รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย Experimental Space (๒) I – International link 
ทําการร่วมมือกับกองวิเทศสัมพันธ์ นํามหาวิทยาลัยมหิดลและพันธมิตรไปสู่ความร่วมมือ   
ระดับนานาชาติ (๓) F – Future Link ทําการเช่ือมโยงกับภาคเอกชนเพ่ือสร้างโอกาสสําหรับอนาคต   
และเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงในอนาคต และ (๔) T – Technology Link   
สร้าง iNT Incubator / Accelerator สําหรับ Deep Tech เพ่ือขยายโอกาสของคณะต่าง ๆ และ 
Innovation ของประเทศ ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและความสําคัญของการขยายโอกาส   
ในการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและประเทศไทย โดยทําให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรมและเอกชนท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและนําไปสู่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และวีดิทัศน์ที่นําเสนอ 

รับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ 

๔.๒ นโยบายและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 
    คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย  
และกํากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะ

รับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ 



 

- ๒ - 

ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม 
คร้ังที่ ๕๕๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและกํากับ
ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือทําหน้าที่เสนอนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  
รวมถึงเสนอทิศทางและยุทธศาสตร์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  
สรุปดังนี้ นโยบายและผลการดําเนินงานในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ มุ่งผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดล
บรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) โดยกําหนดนโยบาย
สําคัญ ได้แก่ (๑) HR Strategic Alignment กําหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการคนเก่ง หรือบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Global Talents) บรรลุเป้าหมายที่กําหนดตามตัวชี้วัดที่ 
๔.๑๕ บุคลากรท่ีเป็น Global Talents และ Flagship Project ที่ ๔.๑ Global Talents Platform 
ได้แก่ การค้นหาและพัฒนาคนเก่งจากภายใน โดยร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 
(มหาชน) พัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Talents) และการสรรหา  
ผู้ที่มีศักยภาพทางวิชาการสูงจากภายนอก (๒) HR System & Process Improvement ปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอ้ือต่อการผลักดันนโยบายด้านการบริหาร
จัดการคนเก่งหรือบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เช่น การจัดทําระบบค่างานเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
เงินเดือนและค่าตอบแทน การปรับปรุงกระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การปรับปรุง
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การขยายอายุการรับอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง
ระดับนานาชาติ และ (๓) HR Organization Structure ปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดต้ังศูนย์บริหารบุคลากร  
ชาวต่างประเทศ (IAO) เพ่ือสนับสนุนการสรรหา และดูแลบุคลากรชาวต่างประเทศ และ Global 
Talents ชาวต่างประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพันของบุคลากรกลุ่มดังกล่าว  
ให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักการตลาด (Marketing)  
เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานในระยะต่อไป การขับเคล่ือน
นโยบายการบริหารจัดการคนเก่งหรือบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยการพัฒนา MU-Talents 
จากบุคลากรภายในสู่การเป็น Global Talents และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา MU-
Talents ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมท้ังสนับสนุนให้ส่วนงานดําเนินการสรรหา Global 
Talents จากภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้อาจารย์หรือนักวิจัยศักยภาพสูงครบตาม
เป้าหมาย การพัฒนาระบบบริหารจัดการ Global Talents ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
เพ่ือจูงใจและรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย และสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสนองการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการและ
โครงสร้างการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และวีดิทัศน์ที่นําเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑ การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการอื่น ๆ 
๕.๑.๑ แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 

    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม คร้ังที่ ๕๗๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และ   
ตรวจสารในการกีฬา เพ่ือดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
และตรวจสารในการกีฬาคนต่อไป บัดนี้ การดําเนินการสรรหาได้เสร็จส้ิน ผลการสรรหา
ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน ่งผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังตําแหน่งดังกล่าว 

อนุมัติแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ทั้งนี้ ต้ังแต่
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 

๕.๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
    ด้วย ศาสตราจารย์ พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๙   
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการ

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
วิทยาลัยนานาชาติ ตามรายช่ือ ดังน้ี 
๑. อธิการบดี 
๒. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 
๔. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล 
๕. ประธานสภาคณาจารย์ 
๖. ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธ ุ
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อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก 

๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

๕.๑.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
    ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์   
ศิริราชพยาบาล โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
สรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เสนอช่ือ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ 
กุลทนันทน์ เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก 

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามรายช่ือ ดังนี้ 
๑. อธิการบดี 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา 
๓. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
๔. ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง 
๕. ประธานสภาคณาจารย์ 
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา 
๗. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน ์

๕.๑.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ด้วย อาจารย์  ดร.พัฒนศักด์ิ มงคลวัฒน์  จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ได้เสนอช่ือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ิ   
เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก 

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร ตามรายช่ือ ดังนี้ 
๑. อธิการบดี 
๒. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล 
๕. ประธานสภาคณาจารย์ 
๖. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ิ 

๕.๑.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
    ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงเสนอ   
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้า   
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖   
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นกรรมการสรรหาจาก
บุคคลภายนอก 

อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามรายช่ือ ดังนี้ 
๑. อธิการบดี 
๒. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ 
๓. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
๔. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล 
๕. ประธานสภาคณาจารย์ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง 
๗. นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

๕.๑.๖ แต่งต้ังประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม คร้ังที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้มีมติให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ) ชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปจนกว่าสถานการณ์จะสามารถดําเนินการเลือกคณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเพ่ือผ่อนคลายมาตรการควบคุม   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และเพ่ือให้การได้มาซึ่ง
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘ กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 

แต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร .อมร จันทรสมบูรณ์  
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.๒ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
๕.๒.๑ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองอุทธรณ์ 

ของนางสาวศิริลักษณ์ แสงจันทร์ ขออุทธรณ์คําส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม คร้ังที่ ๕๗๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
(คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ) พิจารณาทบทวนเร่ืองที่นางสาวศิริลักษณ์ แสงจันทร์ (ผู้อุทธรณ์) 
เพ่ือขออุทธรณ์คําส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงมีมติ  
เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยทบทวนในเร่ืองนี้ใหม่อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือกําหนดส่วนความรับผิดทาง
ละเมิดที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
ส่วนรวม (สําหรับวิทยาลัยราชสุดา หากเห็นสมควร) และกําหนดอัตราส่วนความรับผิดทาง
ละเมิดระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด้วยกันเอง ให้มีหลักเกณฑ์และมีเหตุผลที่แน่ชัด เพ่ือใช้ใน

มอบหมายให้อธิการบดีรับเร่ืองดังกล่าวไปดําเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยเพ่ือหาข้อยุติ และนํากลับมาเสนอ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 



 

- ๔ - 

ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

การปฏิบัติราชการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในการนี้ คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

๕.๓ ขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน ๑๒ ล้านบาท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จํากัด วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการปรับปรุงพ้ืนที่ 

 ขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน ๑๒ ล้านบาท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จํากัด 
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนที่ 
    ตามที่ ที่ประชุมกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จํากัด มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ขอกู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพ้ืนที่การทํางานของบริษัทฯ ที่มีการเช่า
พ้ืนที่ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยจะยกเลิกการเช่าใช้พ้ืนที่ชั้น ๑ ในส่วนสถานที่วิจัยทาง
คลินิก และทําการปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น ๔ ให้สามารถรองรับเป็นสถานที่วิจัยทางคลินิกทดแทน 
เพ่ือให้ทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถใช้พ้ืนที่ชั้น ๑ ต่อไป และทางบริษัทฯ สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีลงได้ ๔๐% โดยมีวงเงินที่จะขอกู้ยืมจํานวน ๑๒ ล้านบาท ทั้งน้ี  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จํากัด เป็นนิติบุคคล ไม่ใช่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
จึงไม่สามารถดําเนินการให้กู้ยืมเงินได้ ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมทุน   
จดทะเบียน จํานวน ๑๒ ล้านบาท ของบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล ไบโอ เซอร์วิส จํากัด ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ดังนี้ (๑) ขออนุมัติเพ่ิมทุน ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๑,๑๓๗,๘๙๐ หุ้น 
จํานวนเงินรวม ๑๑,๓๗๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘ (๒) กรณีที่ส่วนงานอ่ืน ๆ (ลําดับที่   
๒-๘) ไม่ประสงค์เพ่ิมทุน จํานวน ๖๒,๑๑๐ หุ้น จํานวนเงิน ๖๒๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ 
ขออนุมั ติให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่ เหลือ รวม ๖๒๑ ,๑๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

เ ห็นชอบในหลักการโดยมี วง เงิ นการเ พ่ิมทุน   
จดทะเบียน จํานวนไม่น้อยกว่ า ๑๒ ล้านบาท   
พร้อมข้อเสนอแนะ 

๕.๔ ขอเสนอรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษาและครบระยะเวลาศึกษาสูงสุด  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 

 ขอเสนอรายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีครบระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษาและ
ครบระยะเวลาศึกษาสูงสุด ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 
    บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอรายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีครบระยะเวลาศึกษาตาม
แผนการศึกษาที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) แต่ยังไม่เกินระยะเวลาศึกษาสูงสุดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาที่ครบระยะเวลาศึกษาสูงสุดที่กําหนดไว้ใน   
แต่ละหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือขอขยายระยะเวลา   
ศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
 
 
 
อนุมัติ 

๕.๕ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการศึกษาดูงาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการ
ฝึกงานการฝึกภาคสนาม และการศึกษาดูงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
    ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๖๑๑๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่ืองแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดอัตรา 
การจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้มีมติให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มี 
การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการศึกษา 
ดูงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จัดทํารายละเอียดการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับที่หลักสูตรกําหนด โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย
รวบรวมเอกสารของหลักสูตรและเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนั้น   
บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และการศึกษา   
ดูงานฯ  จํานวน ๒๙ หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

อนุมัติ 



 

- ๕ - 

ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องเสนอเพ่ือทักท้วง 
๖.๑ ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการ  
๖.๑.๑ การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 

    คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ 
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย 
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๕ ราย และศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย และยังไม่แต่งต้ังตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารลับ�

๑. อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน ๖ ราย รองศาสตราจารย์ จํานวน ๕ ราย และ
ศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย 
๒. เห็นชอบการไม่แต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จํานวน ๑ ราย 

๖.๑.๒ ขอเปล่ียนแปลงวันที่แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม คร้ังที่ ๕๗๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีมติแต่งต้ังอาจารย์ นพ.สรุจ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รหัส ๒๑๕๔ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
ต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยว่า อาจารย์ นพ.สรุจ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรม ณ ประเทศ
เครือรัฐออสเตรเลีย ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ .ศ .  ๒๕๖๔ ในการนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
เปล่ียนแปลงวันที่แต่งต้ังอาจารย์ นพ.สรุจ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จากเดิม “วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์)” 
เป็น “วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่กลับเข้าปฏิบัติงาน)” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงวันที่แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามที่เสนอ 

อนุมัติ 

๖.๒ การต่อเวลาปฏิบัตงิานพนักงานมหาวทิยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บรหิาร 
 การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

    ตามที่ นางพรพิมล อดัมส์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย จะครบเกษียณอายุงานในวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ 
กําหนดให้อธิการบดีมีอํานาจอนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ยกเว้นตําแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน 
เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ อธิการบดีได้พิจารณาคุณสมบัติของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหารดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการต่อเวลาการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้ังแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่เกินวาระบริหาร) โดยให้ย้าย
จากสังกัดเดิมคือคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมาสังกัดสํานักงานอธิการบดี และให้เปล่ียนประเภท
การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามท่ีเสนอ 

อนุมัติ 

๖.๓ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต 
๖.๓.๑ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จํานวน ๓ รายวิชา ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
อนุมัติ 

๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรงุตามวงรอบ มคอ.๒) (จํานวน ๕ หลกัสูตร) 
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
อนุมัติ 

๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๔.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๔.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อนุมัติ 

๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) (จํานวน ๑๕ หลักสูตร) 
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
อนุมัติ 



 

- ๖ - 

ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันโภชนาการ  
และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
บัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๑๐ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๕.๑๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะศิลปศาสตร์ อนุมัติ 
๖.๕.๑๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

(สถาบันสมทบ) และคณะพยาบาลศาสตร์ 
อนุมัติ 

๖.๕.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

อนุมัติ 

๖.๖ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 
๖.๖.๑ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (สําหรับหลักสูตรไทย) 

จํานวน ๒ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์ 
อนุมัติ 

๖.๗ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

    ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลราชบุรี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลที่สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยนานาชาติ โครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตนครสวรรค์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้ังแต่วันท่ีสําเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
อนุมัติปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑,๖๒๐ ราย ระดับปริญญาตรี ๑,๕๖๓ 
ราย ปริญญาโท ๕๐ ราย และปริญญาเอก ๗ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

อนุมัติปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จํานวน ๑,๖๒๐ ราย 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 
๗.๑ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป ี๒๕๖๔ 

    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๘/ท ๑๗๕๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ แจ้งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ประจําปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จํานวน ๒ ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์  
ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต สาขาวิทยาศาสตร์ 

รับทราบ 



 

- ๗ - 

    สรุปโดย    ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุมฯ สํานักงานสภามหาวิทยาลยัมหิดล   
                  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ให้ผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา  เข็มศิลปวิทยา เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
สําหรับกรณี ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรม กองพระราชภารกิจ            ใน
พระองค์ ๙๐๔ ได้เชิญเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ไปมอบแก่ทายาทแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

๗.๒ รายงานผลการดําเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส้ินสุด  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ศูนย์บริหารสินทรัพย์ รายงานผลการดําเนินงานการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยมหิดล และการจัดหาประโยชน์ของส่วนงาน ส้ินสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย (๑) รายงานสรุปการปฏิบัติตามข้อจํากัดการจัดหาประโยชน์ (๒) รายงานสรุป  
สถานะการจัดหาประโยชน์ (๓) รายงานสรุปผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ และ  
(๔) รายงานผลตอบแทนย้อนหลังรายส่วนงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

รับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ 

๗.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมเพ่ือบํารุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ 
(COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเพ่ือบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  
สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๕  
เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

รับทราบ 

๗.๔ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม) 
    ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๕ 
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

รับทราบและขอให้พิจารณาเพ่ิมชื่อ “การบริหาร
ความเส่ียง” ในโครงสร้างของหน่วยงานในสํานักงาน
ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

ระเบียบวาระที่ ๘  เรื่องอืน่ ๆ 
๘.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ตามที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นเจ้าภาพงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐-
๑๘.๓๐ น. ณ ศาลา ๑๑ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

รับทราบ 

๘.๒ เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการลดความสูญเปล่าขององค์กร 
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะ
การมีคณะกรรมการลดความสูญเปล่าขององค์กร เพ่ือช่วยคณะ/สถาบัน จะสามารถลดการใช้จ่าย
ขององค์กรได้ถึงร้อยละ ๓๐ จึงขอเสนอเร่ืองดังกล่าว และหากเห็นสมควรนํามาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ขอฝากให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าของ 
LEAN R2R ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการให้            
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

 


