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ระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 9/2563   

 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ณ RIVA floating café ปานเทวี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ถ.พุทธมณฑลสาย 7 อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 559 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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เวลา 13.30-14.00 น. ประธานสภาคณาจารย์ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์   
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการด าเนินงานด้านการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงระยะเวลา 2 ปี 



เอกสารประกอบการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ คร้ังที่ ๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๕๕๙ 
 

สาระส าคัญ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๙ (๘/๒๕๖๓) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม       

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 

  ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดท าสรุปมติ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้                     

โดยจะมีการรับรองมติที่ประชุมฯ คร้ังดังกล่าว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน              

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
 

สรุปมติที่ขอ  เสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญเพื่อรับทราบ 
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 



 

(ร่าง) สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๙ (๘/๒๕๖๓) 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๘ ท่าน และลาประชุม จ านวน ๒ ทา่น รับทราบ 
๑.๒ แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
รับทราบและร่วมแสดงความยินด ี

๑.๓ แสดงความยินดี “การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์               
AUN-QA ระดับอาเซียน” 
    มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA ระดับอาเซียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว    
จ านวน ๘ หลักสูตร จากส านักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) 

รับทราบและร่วมแสดงความยินด ี

๑.๔ SIRIRAJ SMART HOSPITAL: 5G + CLOUD + AI SOLUTIONS 
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสร้างต้นแบบของโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)            
ที่น าเอาเทคโนโลยี 5G Cloud AI และ Digital Disruption มาประยุกต์ใช้ในการบริการประชาชน 
ในด้านการป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพตั้งแต่การบริการการแพทย์ทางไกล 
การแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลรักษาในโรงพยาบาล การติดตามผลการรักษา และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการ เพิ่มความปลอดภัย เพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับตติยภูมิขั้นสูงของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ลดความเหลื่อมล้ า          
ลดระยะเวลารอคอย สร้างประสบการณ์ที่ดีในการมารับบริการ และเพ่ิมผลิตภาพและลดต้นทุน 
การรักษาพยาบาล 

รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                 

จ านวน ๑๕ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๖ หน้า 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๕๕๘ วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓           
“วาระลับ” จ านวน ๖ หน้า 

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๕๕๘ “วาระลับ” โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ นโยบายและความคืบหน้าการด าเนินงาน Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

    ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓         
ที่ประชุมได้เสนอให้จัดท า Infographic ๑ แผ่น ที่แสดงภาพรวมและเป้าหมายที่ชัดเจนในด้าน    
Digital University พร้อมสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในการนี้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
สารสนเทศฯ ได้ด าเนินการจัดท าสื่อ Infographic เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

รับทราบ 

๓.๒ การด าเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
    สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ได้ด าเนินการแก้ไขใน ๖ ประเด็น 
ดังนี้ ๑. กระบวนการวิเคราะห์ ๒. สารสนเทศในห้องปฏิบัติการ (IT) ๓. การจัดการระบบคุณภาพ  
๔. โครงสร้างและส่ิงแวดล้อม (Infrastructure) ๕. การวิจัย และ ๖. การท างานแบบบูรณาการ   
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ผลการด าเนินการดังกล่าวจะถูกรายงานไปยัง WADA เพื่อขอให้
พิจารณายกเลิกการระงับการปฏิบัติการต่อไป 

รับทราบ 

๓.๓ ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยกรณีค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอุทธรณ์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่องอุทธรณ์ของนางกองเงิน ชุมภูชนะภัย ขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย โดยที่ประชุมสภามีมติ
เห็นควรให้มี “เหตุบรรเทาโทษ” กรณีของผู้อุทธรณ์ที่ถูกสั่งให้ปลดออกจากงานเฉพาะกรณีนี้           
โดยให้ได้รับเงินชดเชยเสมือนการครบสัญญาจ้าง นั้น เนื่องจากในกรณีนี้ การกระท าของผู้อุทธรณ์
ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงกรณีปลอมแปลงเอกสาร และถูกลงโทษปลดออกจากงาน ซึ่งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑             
ข้อ ๖๓ บัญญัติว่า “มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ถูกลงโทษปลดออกจากงาน ...” ฉะนั้น การจ่ายเงินชดเชย
กรณีดังกล่าว โดยให้ถือเสมือนการครบสัญญาจ้างนั้น อาจจะท าให้ขัดแย้งกับข้อบังคับฯ และอาจ
มีประเด็นหากมีการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อความ
ชัดเจนกองกฎหมายขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนมติเรื่องดังกล่าว  

ขอแก้ไขมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล              
ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๗ จากเดิม “เห็นควรให้มี          
“ เ หตุ บ ร ร เ ท า โทษ ”กรณี ข อ ง ผู้ อุ ท ธ รณ์ ใ ห้                
ปลดออกจากงาน โดยได้รับเงินชดเชยเสมือน          
การครบสัญญาจ้างฯ” เปลี่ยนเป็น “เห็นควรให้มี 
“เหตุบรรเทาโทษ” และมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร                 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพิจารณา
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านการเงิน เพื่อ
มนุษยธรรมตามความเหมาะสมต่อไป 

๓.๔ ผลการสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนเรื่องงานวิจัย (วาระลับ) 
    ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓        
มีมติให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี                
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อสภา

๑. ที่ ประชุ มให้ ถอนวาระการประชุ มเนื องจาก                       
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ ขอถอน
ตั วจากการเป็ นคณบดีคณะสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ และให้ยุติเรื่องสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว 



 

- ๒ - 

 ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
รายละเอียดผลการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารลับ 

๒. ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ชุดใหม่ต่อไป 

๓.๕ ผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีวิทยาลัยศาสนศึกษา (วาระลับ) 
    ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓            
มีมติมอบหมายให้ฝ่ายบริหารด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวิทยาลัยศาสนศึกษา ๒ เรื่อง           
ดังนี้ ๑. เร่ืองเงินที่ได้รับจากมูลนิธิน้ าทอง คุณวิศาล วิทยาลัยได้น าเข้ากองทุนครบถ้วนหรือไม่               
๒. พิจารณาสถานะของวิทยาลัยว่าสมควรด าเนินการต่อไป หรือควบรวม หรือยุบเลิกหรือไม่อย่างไร 
ทั้งนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดผลการสอบข้อเท็จจริง
ปรากฏตามเอกสารลับ 

๑. รับทราบผลการตรวจสอบเรื่องเงินที่ได้รับจาก     
มูลนิธิน้ าทอง คุณวิศาล พบว่าวิทยาลัยศาสนศึกษา      
ได้น าเงินเข้ากองทุนครบถ้วน 
๒. ให้คงสถานะของวิทยาลัยศาสนศึกษาซึ่งเป็น       
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยไว้เช่นเดิม และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมก่อนที่จะพิจารณา
สรรหาคณบดีต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๔.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของสถาบันโภชนาการ  

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ น าเสนอ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) 
สรุปได้ดังนี้ วิสัยทัศน์สถาบันฯ มุ่งสู่การ “เป็นสถาบันวิจัยด้านอาหารและโภชนาการชั้นน า         
ในระดับสากล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓” ภายใต้โครงสร้างส่วนงานที่ปรับใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหาร และ
ท างานประสานกัน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ    
๒. ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ ๓. ศูนย์บริการวิชาการ และ           
๔. ส านักงานผู้อ านวยการ โดยมี ๔ แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม        
ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีและระบบอาหารที่ยั่งยืน ๒. การศึกษาด้านอาหาร
และโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓. การให้บริการวิชาการจากงานวิจัยเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และ ๔. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อเป็น
องค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย             
ที่ชัดเจนในแต่ละปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ 

๔.๒ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
    ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย และศูนย์ตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอรายงานฯ  
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย สรุปดังนี้ ๑. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์
ตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบเครือข่าย และได้ท าการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีข้อตรวจพบส าคัญเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่าย และการควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย ๒. รายงานทางการเงิน การสอบทาน
งบการเงินของมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี สรุปดังนี้ ๑. ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของศูนย์
ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน ๒. ขอให้บันทึกเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเข้าสู่ระบบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย รวมถึง ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ๔ 
วิทยาลัย ได้แก่ ๑. วิทยาลัยการจัดการ ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การระบุแผนด าเนินงานใน        
ส่วนของศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาที่ยังยืน (ACSDSD) ให้ชัดเจนขึ้น การจัดท า 
Feasibility Study ของหลักสูตรใหม่ การวิเคราะห์นักศึกษาต่างชาติ เพื่อท าการตลาดได้ตรงจุด และ
น าเทคโนโลยีช่วยการท างานมากขึ้น ๒. วิทยาลัยนานาชาติ หลัง COVID-19 ควรพิจารณาแผนการ
ปรับตัวให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้ามาศึกษาได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อป้องกันการด าเนินงานที่
อาจหยุดชะงัก ๓. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เสนอการจัด Short Course และพิจารณากิจกรรมอื่น เช่น 
การต่อยอดดนตรีพื้นบ้าน ให้เกิดนวัตกรรมทางดนตรี และ ๔. วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาก าหนดและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของวิทยาลัยฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
จุดอ่อน แล้วน าเสนอแนวทางแก้ไขให้ตรงจุดภายใต้ความเป็นหนึ่งในความหลากหลาย และคิดนอกกรอบ 

รับทราบ 

๔.๓ นโยบายและการด าเนินงานด้านการวิจัย 
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ น าเสนอนโยบายและการด าเนินงานด้าน        
การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ๑             
ใน ๑๐๐ ด้านการวิจัย มีเป้าหมายเพิ่ม Citation และโครงการ Flagship 1: MU-MRC และกลุ่ม
นักวิจัยส าเร็จรูป ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ Flagship ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๖ จึงก าหนดนโยบายด้านการวิจัย บนพื้นฐานการพัฒนาระบบนิเวศน์การวิจัย ๔ ด้าน ดังนี้ 

 
รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ 



 

- ๓ - 

 ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

๑. การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ (๑.๑) การสร้างกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขาจากหลาย
ส่วนงาน  (๑.๒) การส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก (๑.๓) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) ๒. การบริหาร
จัดการงานวิจัย (๒.๑) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (Mahidol University Research 
and Innovation) (๒.๒) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้เงินทุนวิจัย ๓. การบริหารจัดการงาน
เครื่องมือกลาง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และ ๔. การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย 
สนับสนุน ๔ ด้าน ได้แก่ (๔.๑) การผลักดันให้เกิดกลุ่มวิจัยสังคมศาสตร์สุขภาพ (Social-Health) 
(๔.๒) โครงการนักวิจัยส าเร็จรูป (๔.๓) โครงการสร้างบันไดอาชีพนักวิจัย (Researcher 
Development Program) และ (๔.๔) สนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact สูง 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการอื่นๆ 
๕.๑.๑ การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

    ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ         
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จ านวน ๑๓ ราย 
ดังนี้  ๑. รองศาสตราจารย์  นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี                         
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน ๓. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี        
ฝ่ายการคลัง ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ ให้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต 
ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๗. รองศาสตราจารย์    
ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
และวิทยาเขตกาญจนบุรี ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต ให้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๑๐.รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ         
สุขสมบูรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ๑๑.รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต 
เหรียญสุวรรณ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ๑๒.อาจารย์ พญ.มนทกานต์            
โอประเสริฐสวัสดิ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และ 
๑๓. นพ.สุรพร ลอยหา ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่
วันถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติ 

๕.๑.๒ การแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
    ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ การด าเนินการสรรหา     
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการสรรหาปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากระยะเวลาการ
สรรหาแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลา
สรรหา พร้อมกับอนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งดังกล่าว 

๑. เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดี           
คณะเภสัชศาสตร์ 
๒. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ              
นาฑีสุวรรณ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 

๕.๒ ขออนุมัติข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
๕.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า

มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
    เพื่อปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ตามที่กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตไว้ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... และให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป 

๕.๒.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 
    เพื่อปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ตามที่

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... 
และให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป 



 

- ๔ - 

 ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตไว้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับฯ 
ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น
ทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

๕.๒.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
    เพื่อให้การด าเนินการทางวินัยของนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้น และเป็นไปตามข้อสังเกตของ                   
สภามหาวิทยาลัยว่าควรมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการ         
สอบสวนก่อนเสนออธิการบดีสั่งลงโทษ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้ (ร่าง)              
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมขอให้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  กลับไป
พิจารณาตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 

๕.๒.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. .... 
    เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้วิทยาลัย
ต้องออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา     
ทั้งนี้ (ราง) ขอบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ....  ผานการ
พิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็น         
ทางกฎหมายเรียบร้อยแลว   

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การบริหารพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. .... 
และให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป 

๕.๒.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. .... 
    เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้วิทยาลัย
ต้องออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติจะมีการยุบ
เลิกหน่วยงานภายในวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ (ราง) ขอบังคับฯ           
ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. .... ผานการพิจารณาและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นทางกฎหมายเรียบร้อยแลว   

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การบริหารพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. .... 
และให้ประกาศบังคับใช้ต่อไป 

๕.๒.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองคลังขอถอนวาระออกไปก่อน 

๕.๓ 
ขออนุมัติอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน 
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘      
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ที่ระบุว่า หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมัติอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล เศรษฐวงศ์ จ านวน ๔ รายวิชา และ อาจารย์          
ศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา จ านวน ๑ รายวิชา โดยเริ่มสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อนุมัต ิ

๕.๔ ขอเสนอรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษาและครบระยะเวลาศึกษาสูงสุด ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) 

 ขอเสนอรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาศึกษาตามแผนการศึกษาและ 
ครบระยะเวลาศึกษาสูงสุด ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) 
    จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้เกิด
ปัญหาผลกระทบจากการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการด าเนินการสอบที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์เกิดความล่าช้า รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
เพื่อใช้ในการขอส าเร็จการศึกษา ดังนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๘๓๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

อนุมัต ิ



 

- ๕ - 

 ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

๕.๕ งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวชิาการของผู้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (วาระลับ) 
 งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (วาระลับ) 

    คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่                           
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณางดการพิจารณาการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของผู้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และห้ามมิให้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ         
มีก าหนดเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับ  

๑. อนุมัติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทาง
วิชาการและห้ามมิให้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
ตามที่เสนอ 
๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับข้อสัง เกตจาก 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

๕.๖ ผู้สมควรได้รับเเตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิทางจรรยาบรรณ (วาระลับ) 
 ผู้สมควรได้รับเเต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ถูกกล่าวหาว่ากระท า        

ผิดทางจรรยาบรรณ (วาระลับ) 
    คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดทางจรรยาบรรณ เห็นว่าผู้สมควร               
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้นิพนธ์ร่วมกับผลงานของ 
ผู้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และถูกงดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการ               
และห้ามมิให้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลา ๕ ปี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย           
เพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับ 

เบื้องต้นพิจารณาจากข้อมูลการสอบจรรยาบรรณ              
และวินัย พบว่าผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีดังกล่าว           
มีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ร่วม ไม่ ใช่ชื่อแรก หรือชื่อหลัก 
(Corresponding Author) ในผลงานดังกล่าว และไม่ได้
เป็นผู้ด าเนินการเอง จึงถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ขัด
ต่อคุณลักษณะของการด ารงต าแหน่งคณบดี จึงเห็นชอบ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 
๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
๖.๑ ขออนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ 
๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 

    คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่                           
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน         
๓๘ ราย (วิธีปกติ จ านวน ๓๗ ราย วิธีพิเศษ จ านวน ๑ ราย) รองศาสตราจารย์ จ านวน ๒๑ ราย  
(วิธีปกติ จ านวน ๑๔ ราย วิธีพิเศษ จ านวน ๗ ราย) และศาสตราจารย์คลินิก จ านวน ๔ ราย        
และยังไม่แต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารลับ  

อนุมัติ 

๖.๑.๒ การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ๓ ราย จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเทียบต าแหน่ง ดังนี้ ๑. อาจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม เป็นต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเทคนิค ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒. Lecturer Dr.
Eugen Ciurtin เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาวิชา   
ศาสนศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  และ ๓. อาจารย์ ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์               
เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                

อนุมัติเทียบต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 
และรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย และให้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖.๒ การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและการต่อเวลาปฏบิัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปี ๒๕๖๓ 
 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ าปี ๒๕๖๓ 
    คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงาน              
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้พิจารณากลั่นกรองการขอต่อเวลาฯ ตามข้อ ๑๑ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการ และรับทราบผลการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้             
๑. ข้าราชการเสนอขอต่อเวลาราชการ จ านวน ๓ ราย โดยผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด               
๒ ราย และผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไข ในเรื่องคุณสมบัติ ๑ ราย และ ๒. พนักงานมหาวิทยาลัย 
เสนอขอต่อเวลาฯ จ านวน ๒๕ ราย โดยผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๒๔ ราย และ              
ผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขในเรื่องผลงานทางวิชาการ ๑ ราย 

อนุมัติ 

๖.๓ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสว่นงานมหาวทิยาลัยมหิดล 
 ขออนุมัติปรบัโครงสร้างการแบ่งหนว่ยงานภายในของส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

    มหาวิทยาลัยได้น าเรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์          
ศิริราชพยาบาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เสนอในการประชุมครั้งที่               
๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง         
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๑. อนุมัติ 
๒. ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติมอบหมายให้
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรึกษาหารือร่วมกับ             
นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการด าเนินการต่อไป 



 

- ๖ - 

 ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  (จ านวน ๓ หลักสูตร) 
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 
อนุมัติ 

๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓                                
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติ 

๖.๔.๓ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

อนุมัติ 

๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  (จ านวน ๗ หลักสูตร) 
๖.๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑               

ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อนุมัติ 

๖.๕.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อนุมัติ 

๖.๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อนุมัติ 

๖.๕.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี     
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาต ิ

อนุมัติ 

๖.๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ของวิทยาลัยนานาชาต ิ

อนุมัติ 

๖.๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ 

อนุมัติ 

๖.๕.๗ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติทางไกลผสมผสาน) ฉบับปี              
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

อนุมัติ 

๖.๖ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 
๖.๖.๑ ขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา  

ของคณะวิทยาศาสตร์ 
อนุมัติ 

๖.๖.๒ ขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ รายวิชา  
ของคณะวิทยาศาสตร์ 

อนุมัติ 

๖.๖.๓ ขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา  
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

อนุมัติ 

๖.๗ ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนยีบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนยีบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  คณะแพทยศาสตร์               
ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยศาสนศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยการจัดการ 
และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตั้ งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๖๘๙ ราย แยกเป็นระดับปริญญาตรี ๑,๐๑๑ ราย 
ปริญญาโท ๓๕๕ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๒๗๘ ราย และปรญิญาเอก ๔๕ ราย 

อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๖๘๙ 
ราย 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๗.๑ รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
๗.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

และเรื่องรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณา  
โดยที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ          
ผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์          
กุลทนันทน์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.            
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๓. ศาสตราจารย์ ดร.            
ยาซูฮิโก ซูซูกิ (Professor Yasuhiko Suzuki, Ph.D.) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(จุลชีววิทยาสาธารณสุข) ๔. ศาสตราจารย์ ดร.วิลเลียม เอช. แมทธิวส์ (Professor William H. 

 
รับทราบ 



 

- ๗ - 

 

    สรุปโดย    ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ส านกังานสภามหาวิทยาลยัมหิดล   
                  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓   

 

ระเบียบ 
วาระที ่

เรื่องที่เสนอ มติที่ประชุม 

Matthaeus, Ph.D.) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) ๕. ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และ            
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุชาติ อินทรประสิทธิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๗.๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มี
การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จ านวน ๘ ราย ดังนี้           
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี  ๔. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ให้รักษาการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ให้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ให้รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ๘. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ให้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

รับทราบ 

๗.๔ งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองงบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด จ านวน ๖ งบการเงิน โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะฯ มีผลการด าเนินงาน 
รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย จ านวน ๔๓๓ ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม จ านวน  ๒๕,๗๗๒ ล้านบาท 
มีหนี้สินรวม จ านวน ๔,๗๒๒ ล้านบาท มีทุนรวม จ านวน ๒๑,๐๕๐ ล้านบาท 

รับทราบ 

๗.๕ ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุน หรือร่วมลงทุน 
    ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ตามภาพรวมของ
บริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุน และร่วมลงทุน ประกอบด้วย บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัท อาคริลิส โฮลดิ้ง จ ากัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อาร์ 
เอฟ เอส จ ากัด และบริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จ ากัด 

รับทราบ 

๗.๖ ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับ
สากล และหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาวิชาชีพในฐานข้อมูล Thai Qualification Register 
(TQR) และบัณฑิตวิทยาลัย 
    บัณฑิตวิทยาลัย ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพ
หลักสูตรระดับสากลจาก ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน        
๔ หลักสูตร และได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ จ านวน ๘ หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

รับทราบ 

๗.๗ สภาการพยาบาลพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
    คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม             
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว  

รับทราบ 

๗.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑๒ ฉบับ 
    มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศฯ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑๒ ฉบับ            
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

รับทราบ 

๗.๙ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดล
ด าเนินการกู้ยืม วงเงินไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการกู้ยืม วงเงินไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล  

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๘  เรื่องอืน่ๆ  
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1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดล   

  สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 15/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ คร้ังที่ 16/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประธานเป็น 
ผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. การส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ การสํารวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการสํารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดลอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ โดยใชแบบสํารวจความสุขดวยตนเอง 

(Happinometer) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล และเพ่ือเปนขอมูล

ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) นั้น 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและเกิดความตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแบบ

สํารวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับใหม ซ่ึงลดจํานวน

ขอคําถามจากเดิม ๑๑๒ ขอ เหลือ ๔๖ ขอ เพื่อใหเกิดความกระชับและครอบคลุมการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 

แตยังคงไวซึ่งประเด็นคําถามที่สามารถวิเคราะหความผูกพัน และประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือมุงสูการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ในการนี้ จึงขอแจง

กําหนดการสํารวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 

พ.ศ.๒๕๖๓ ผานทางระบบออนไลน ซ่ึงสามารถเขาสูระบบไดท่ีลิงคหรือคิวอารโคด หรือแบนเนอรท่ีหนาเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาการสํารวจตั้งแตวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และ

ขอความรวมมือใหแตละสวนงานประชาสัมพันธและเชิญชวนใหบุคลากรตอบแบบสํารวจฯ ใหไดรอยละ ๕๐ 

ของบุคลากร ท้ังนี้ บุคลากรท่ีรวมตอบแบบสํารวจมีสิทธิ์ลุนรับรางวัล จํานวน ๑๕ รางวัล โดยเง่ือนไขเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และจะรายงานความคืบหนาใหท่ีประชุมทราบตอไป 

 

มติท่ีประชุม 
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  2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑.๒  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ๒๕๖๓ 

 

 เนื่องจาก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงใหทราบเก่ียวกับเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักพรรดิมาลา ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนการเสนอขอพระราชทานใหแกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของ

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ เม่ือป ๒๕๖๑  ป ๒๕๖๒ และป ๒๕๖๓ โดยขอใหหนวยงานท่ีประสงค   

จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลในสังกัดตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของดวยความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งและจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตามแนวทาง ท่ีกําหนด   

 ท้ังนี้  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอให

มหาวิทยาลัย สงเรื่องพรอมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญ

จักรพรรดิมาลา ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  เพ่ือ

ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและเสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

ตอไป    

 สรุปสาระสําคัญ           

 (๑) เปนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับผูมีคุณสมบัติฯ ในป ๒๕๖๑ 

๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มาเสนอขอพระราชทานฯ ในคราวเดียวกัน ตั้งแตวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 

 (๒) ผูท่ีเสนอขอพระราชทานฯ ยังคงมีสถานะเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยู ณ วันท่ี ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓  ยกเวน กรณีเกษียณอายุราชการ/อายุงาน สามารถเสนอขอพระราชทานฯ ได 

 (๓) ในการเสนอขอพระราชทานฯ ชั้นสูงข้ึนท่ีคุณสมบัติกําหนดระยะเวลาของการครอง      

ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองนับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม   
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  3. รายงานผลการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2562 
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ รายงานผลการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  
    

 ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี  ๘๑๓/๒๕๖๓ ไดแตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณารางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถ มีความวิริย

อุตสาหะ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเดนในสาขาตางๆ อันเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ เพ่ือเขารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย มหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น 

 บัดนี้ การพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดเสร็จสิ้นแลว โดยสรุปผล

การพิจารณา ดังนี้  

 ๑. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ ไมมีผูไดรับการเสนอชื่อ 

 ๒. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะทาง มีผูไดรับรางวัลท้ังสิ้น ๖ ราย ดังนี้ 

  ๑) สาขาการวิจัย จํานวน ๑ ราย 

   - ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจําศรี  

    สังกัดศูนยการวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตรเขตรอน 

    ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซระยะติดตอในตับ เพ่ือการพัฒนายาและวัคซีน” 

  ๒) สาขาการแตงตํารา  

   - ไมมีผูไดรับรางวัล 

  ๓) สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม จํานวน ๑ ราย 

    - รองศาสตราจารย ดร.นายสัตวแพทยพงศราม รามสูต  

     สังกัดภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม คณะเวชศาสตรเขตรอน 

     ผลงานเรื่อง “ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษยสําหรับโรคไขเลือดออก”   

  ๔) สาขาการบริการ จํานวน ๑ ราย 

    - ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทย ทันตแพทยบวร คลองนอย  

     สังกัดภาควิชาศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร 

     ผลงานการบรกิาร “การจัดการและการดูแลผูปวยเนื้องอกและมะเร็งชองปาก” 

  ๕) สาขาความเปนครู จํานวน ๓ ราย 

   - อาจารย นายแพทยเอกรินทร ภูมิพิเชฐ  

    สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

   - รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยดร วัฒนกุลพานิชย  

    สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตรเขตรอน   

   - อาจารย นายแพทยชนินทร ล่ําซํา  

    สังกัดภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัด  

    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

  รายละเอียดปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผูไดรับรางวัลมหาวิทยาลัย 

มหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



-๒- 
 

 กรณีจํานวนบุคลากรท่ีสวนงานเสนอชื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปนครู ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสมัครและการเสนอชื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ ขอ ๒.๓ กําหนดวา “ใหสวนงานตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒  ไมเกินสาขาละ ๒ ราย ยกเวนสาขาการวิจัย ใหเสนอไดไมเกิน ๓ ราย รายละไมเกิน ๑ เรื่อง” โดย

คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหความเห็นวา ในปนี้มีผูไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปนครู จํานวนมากถึง ๑๑ ราย และมีการสัมภาษณผูเก่ียวของจํานวนประมาณ 

๗๐ ราย ทําใหการพิจารณาบุคลากรเพ่ือรับรางวัลจําเปนจะตองมีความละเอียดถ่ีถวน และใชระยะเวลาในการ

พิจารณาคอนขางนาน จึงขอความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลวา ควรมีการกําหนด

สัดสวนการเสนอตามจํานวนบุคลากรสายวิชาการของแตละสวนงานหรือไม ประการใด ท้ังนี้ เพ่ือนําไปกําหนด

หลักเกณฑในการพิจารณารางวัลฯ ปการศึกษาตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นกรณีจํานวนบุคลากรท่ีสวนงาน 

เสนอชื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปนครู 

 

มติท่ีประชุม 

 







ผู�ได�รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๒
ประเภทดีเด�นเฉพาะทาง

สาขาการวิจัย

สาขาการประดิษฐ�และนวัตกรรม

สาขาการบริการ

สาขาความเป�นครู

ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจําศรี 
ศูนย�การวิจัยมาลาเรีย 
คณะเวชศาสตร�เขตร�อน
ผลงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ�ระยะติดต�อในตับ 
เพื่อการพัฒนายาและวัคซนี”

รองศาสตราจารย� ดร.นายสัตวแพทย�พงศ�ราม รามสูต 
ภาควิชาเวชศาสตร�สังคมและส่ิงแวดล�อม 
คณะเวชศาสตร�เขตร�อน
ผลงานเร่ือง “ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย�สําหรับโรคไข�เลอืดออก”

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.นายแพทย� ทันตแพทย�บวร คลองน�อย
ภาควิชาศัลยกรรมช�องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
คณะทันตแพทยศาสตร�
ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลผู�ป�วยเนื้องอกและมะเร็งช�องปาก”

อาจารย� นายแพทย�เอกรินทร� ภูมิพิเชฐ 
ภาควิชาอายุรศาสตร� 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�ดร วัฒนกุลพานิชย�
ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
คณะเวชศาสตร�เขตร�อน

อาจารย� นายแพทย�ชนินทร� ล่ําซํา
ภาควิชาศัลยศาสตร�ออร�โธป�ดิคส�และกายภาพบาํบัด 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล
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  4. การก าหนดตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 
 
 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๑๕ /๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๓.๔     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๔.๑     การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญ         มหาวิทยาลัยมหิดลได้มี “ตรามหาวิทยาลัย” ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทาน 
ให้ เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยและใช้มาจนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยนฐานะของมหาวิทยาลัยตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งต่อมาได้มีการก าหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตราสี) 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓   ในการนี้เพ่ือให้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความ 
คุ้มครองหากมีการปลอม หรือท าเลียนแบบและใช้หรือท าให้ปรากฏ จึงได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาการก าหนดตราที่ได้ทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย  โดยผ่านความเห็นของ 
คณะกรรมการกฎหมายธรรมาภิบาลประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตใน 
ประเด็นเกี่ยวกับ “ตรา” ที่ได้รับพระราชทานว่าการที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการใด ๆ จะเป็นการสมควร 
หรือไม่  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีหนังสือขอหารือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการน าความกราบทูลเพ่ือวินิจฉัย ซึ่งได้ตอบข้อหารือมายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือส านัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ท๒๗๒๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ว่าหากมหาวิทยาลัยจะแก้ไข 
หรือปรับเปลี่ยนประกาศเกี่ยวกับการก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ย่อมท าได้เพราะกฎหมายได้ให้ 
อ านาจไว้ กองกฎหมายจึงน าข้อหารือดังกล่าวปรึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัย เห็นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามที่ 
กฎหมายของมหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับความคุ้มครองอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในลักษณะ 
เดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอเพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป จึงได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควรด าเนินการเสนอให้ 
ก าหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (ตามรูปแบบที่แนบ) ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ให้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... พร้อมยกเลิกภาพและรายการแนบ
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามร่างประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  

สรุปมติที่ขอ    : เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม    : 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

กองกฎหมาย กองบริหารงานทั่วไป 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 



ร่าง 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ..... 

................................ 

  โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๔(๒)  และมาตรา ๖๖ วรรคแรกแห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่.... เมื่อวันที่............................  
จึงให้ยกเลิกภาพและรายการแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และก าหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ดังปรากฏตามภาพ
และรายการท้ายประกาศนี ้
 

                                                             ประกาศ  ณ  วันที่ 

 

                                                        (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) 
                                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบที่ ๑ 

ภาพตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

ลักษณะของสญัลักษณ ์  เป็นดวงตรารปูกลมมีสองชั้น 

องค์ประกอบของสัญลักษณ ์ วงกลมชั้นใน พื้นหลงัเป็นสีน้ าเงิน ตรงกลางเป็นตราประจ า 

    ราชสกุล “มหิดล” สีเหลืองทอง 

    วงกลมชั้นนอก พื้นหลังเปน็สีขาว มีอักษรสีเหลืองทองตอนบนวา่ 

    “อตฺตาน  อุปม  กเร” และตอนลา่งมีอักษรสีเหลืองทองว่า 

    “มหาวิทยาลัยมหิดล” คัน่ด้วยดอกประจ ายามสีเหลืองทอง 

ขนาด    แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช ้

สี    สีเหลืองทอง  ตราประจ าราชสกุล “มหิดล” 

    Pantone เบอร์ 123C หรือ Program Photoshop เบอร์ FFC726 

    (C = 2, M=24, Y=90, K= 0) R= 255, G= 199, B = 38 

    สีเหลืองทอง  รอบนอก ตัวอักษร, ประจ ายามและวงกลมทั้งหมด 

    Pantone เบอร์ 1255C หรือ Program Photoshop เบอร์ AA800E 

    (C = 33, M = 46, Y = 100, K = 10) R = 170, G = 128, B= 14 

    สีน้ าเงนิ  พื้นหลงัตราประจ าราชสกุล “มหิดล” 

    Royal Blue Pantone เบอร์ 286C หรือ Program Photoshop เบอร์ 

    0035AD (C = 100, M = 84, Y = 12, K = 4) R = 0, G = 53, B = 173 



 

ภาพตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของสญัลักษณ์                เป็นดวงตรารปูกลมมีสองชั้น สายเส้นสดี า 

องค์ประกอบของสัญลักษณ์         วงกลมชั้นใน  ประกอบด้วยเส้นวงกลมสองวง โดยเส้นวงกลมในสุดเป็นเสน้หนา 

                                     ตรงกลางมีตราประจ าราชสกุล “มหิดล” สีด า 

                                      วงกลมชั้นนอก  ประกอบด้วยเส้นวงกลมสองวง โดยเส้นวงกลมนอกสุดเป็น 

                                      เส้นหนา  มีอักษรสีด าตอนบนวา่ “อตฺตาน  อุปม  กเร” และตอนล่าง 

                                           มีอักษรสีด าว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” คั่นด้วยดอกประจ ายามลายเส้นสดี า 

ขนาด                                    แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช ้

สี                                          ลายเส้นสีด า 

 

แบบท่ี ๒ 



การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล



๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทาน “ตราประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล” และได้รับ

พระราชทานให้ไว้เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๒ 

๒ ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบ ตาม พรบ. 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สภาฯ เห็นชอบให้ก าหนด “ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล” ประกาศใช้และลงในราชกิจจานุเบกษา

การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

กองกฎหมาย ๑๓ สิงหาคม ๖๓



๓ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๙

“ผู้ใด (๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลหรือส่วนงาน

(๒)  ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ปลอมหรือที่ท าเลียนแบบ

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ”

จึงเห็นได้ว่า “ตรา”ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล             ยังไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐

การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

กองกฎหมาย ๑๓ สิงหาคม ๖๓



โดยที่ตามมาตรา ๖๖ ก าหนดว่า “สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานก็ได้ โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา”

- เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตาม
อ านาจและหน้าที่ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการกฎหมายและ
ธรรมาภิบาลประกอบการพิจารณาด้วย

- ปรากฏว่า มีกรรมการสภาฯ บางท่านแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับตรา
ที่ได้รับพระราชทาน

- มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอหารือไปยัง สนง.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

กองกฎหมาย ๑๓ สิงหาคม ๖๓



- เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สนง.เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอบข้อ
หารือว่า หากมหาวิทยาลัยจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนประกาศเกี่ยวกับ
การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ย่อมท าได้ เพราะ
กฎหมายให้อ านาจไว้

- กองกฎหมายจึงได้น าข้อหารือดังกล่าวเข้าพบและหารือการ
ด าเนินการต่อนายกสภาฯ มีความเห็นให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

- ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นสมควรด าเนินการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลตามรูปแบบที่แนบในร่างประกาศ
เรื่องตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....    ดังนี้

กองกฎหมาย ๑๓ สิงหาคม ๖๓

การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล



การก าหนดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
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  5. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บุคลากร
เดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. ....  
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๒  พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบุคลากรเดินทางไป  

ตางประเทศ พ.ศ. .... 

 

 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตเดินทางไปตางประเทศใน

ระหวางลาหยุดงานหรือหรือวันหยุดราชการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) พนักงานวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย   โดยนําระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  มาใชโดยอนุโลม นั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการในกรณีดังกลาว มีความถูกตอง ครบถวน และมีความชัดเจนในทาง

ปฏิบัติ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตเดินทางไปตางประเทศในระหวางลาหยุดงานหรือ

วันหยุดราชการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย     ในการนี้ กองทรัพยากรบุคคล จึงไดจัดทํารางประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ พ.ศ.... รายละเอียด

ตามเอกสารท่ีแนบ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม 



(ราง) 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบุคลากรเดินทางไปตางประเทศ  

พ.ศ. ..... 

------------------------------ 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบุคลากรเดินทางไปตางประเทศใน

ระหวางลาหยุดงานหรือวันหยุดราชการ ใหมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และขอ ๓๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงาน

บุคคลลูกจางเงินรายได   พ.ศ.๒๕๖๑    อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน

การประชุมครั้งท่ี ..... /๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี .......................... จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหบุคลากรเดินทาง

ไปตางประเทศในระหวางลาหยุดงานหรือวันหยุดราชการ ไวดังนี้ 

  ขอ ๑  ในประกาศนี ้

                     “บุคลากร”  หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) 

พนักงานวิทยาลัย และลูกจางซ่ึงสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

  “การเดินทางไปตางประเทศ” หมายความวา การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในระหวางลา

หยุดงานและหรือในวันหยุดราชการ 

  ขอ ๒  บุคลากรท่ีประสงคจะเดินทางไปตางประเทศตองยื่นเรื่องขออนุญาตตอผูมีอํานาจกอน                

การเดินทางไปตางประเทศ เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะสามารถเดินทางไปตางประเทศได 

  ขอ ๓ ผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้ ไดแก        

               (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย หรือผูท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุญาต

การเดินทางไปตางประเทศของอธิการบดี                  

               (๒) อธิการบดีเปนผูมีอํานาจอนุญาตการเดินทางไปตางประเทศของบุคลากรทุกตําแหนง

               สําหรับหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี อธิการบดีอาจอํานาจหนาท่ีใหรอง

อธิการบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงานนั้น เปนผูมีอํานาจอนุญาตการเดินทางไปตางประเทศของบุคลากรในสังกัดของ

หนวยงานนั้นได 

 

 

 



- ๒ - 

 

               (๓) หัวหนาสวนงานเปนผู มีอํานาจอนุญาตการเดินทางไปตางประเทศของบุคลากรทุก

ตําแหนงในสังกัดของสวนงานนั้น ๆ โดยอาจมอบหมายใหรองหัวหนาสวนงานเปนผูพิจารณาอนุญาตได  

ขอ ๔ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย สั่งการ และให

ถือเปนท่ีสุด 

  

ท้ังนี้ ตั้งแต ..................................... เปนตนไป 

 

                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี...............................................               

 

          (ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ)    

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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  6. การด าเนินการเพ่ือเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพ โดยสถาบันจัดอันดับชั้นน าของโลก (QS 
Stars Rating)  
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QS Stars Rating



What is QS Stars?
The QS Stars university rating system was launched 

in 2009 as a way to assess institutions more broadly than is 
possible through rankings alone. With a Stars rating given 
in eight categories and for the institution’s overall 
performance, QS Stars allows universities to publicly 
highlight their areas of strength, and recognize and 
improve upon areas of weakness. This evidence-based 
marketing tool provides badges for each rating that the 
institution may use in its own marketing to help attract 
students. Institutions should use the chart below to choose 
between alternate categories, with Teaching, Employability, 
and Internationalization required for all assessments.

Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

WHAT IS QS STARS?



THRESHOLDS & PREREQUISITES

Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0



Categories Criteria Points
Core Criteria Teaching 150

Employability 150

Internationalization 150

Research Academic Development 150

Learning 
Environment

Facilities Online 100

Specialist Criteria Subject Ranking Program Strength 200

Advanced Criteria Arts & 
Culture

Innovation Inclusiveness Social 
Responsibility

100

Total 1,000

or

or

or

(select 2 from 4)



Source: Highlighting your institution’s strengths with QS Stars 18th June 2020 (เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 18 มิถุนายน 2563)

TIMELINE OF THE AUDIT PROCESS



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

CORE CRITERIA

Faculty-student ratio
10% faculty-student ratio (1 faculty member per 10 students) scaled 
down to 2% (1 faculty member per 50 students) 

50

Overall student satisfaction
75% student satisfaction scaled down to 50%

OR

Completion
90% of students scaled down to 60% graduate within the expected 
time for their course

40

Satisfaction with teaching
75% student satisfaction scaled down to 50%

OR

Faculty with PhD
80% scaled down to 60% of faculty with PhD 
(or equivalent terminal degree)

40

Further study
30% of scaled down to 10% graduates pursuing further study within 
12 months of graduation

20

Employer reputation
50 employer nominations received from the most recent QS Global 
Employer Survey analysis

OR

Campus employer presence (Maximum 30 points)

200 distinct companies, OR a number equivalent to 1% of the total 
FTE student body, attending employability events on campus in 12 
months

50

Graduate employment rate
90% of scaled down to 50% graduates employed within 24 months of 
graduation

50

Career service support 10 points each with 2 bonus points for 3 or 
more (Maximum 50 points): 

1. career advisors scaled down to 2 OR 1 career advisor per 1000 students
2. Career interview trainings or CV/cover letter writing support 
3. At least one on-campus career fair in the last academic year 

organized by the academic institution 
4. Career advising sessions available for students 
5. Online career portal with access to job vacancies or career 

advisor appointment system

50



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

International collaborations
50 joint-degree programs and university research collaborations yielding publications in Scopus™ in a recent 5-year period as per 
the latest QS World University Rankings analysis

50

International faculty 25% international faculty members 20
International students 20% international students 20
International exchange programs

Inbound & outbound exchange students (Maximum 20 points each)

2% inbound/outbound students against total number of 
students on an international exchange program lasting 3 
months or longer

OR
Short-term exchange programs (Maximum 10 points)

2% outbound students against total number of students 
on an organized international trip lasting at least 2 weeks 
and less than 3 months

40

International  support center 1 support center dedicated to international students with at least 1 FTE staff member
10

International diversity 50 nationalities scaled down to 5 in student body 10

CORE CRITERIA (Cont.)



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

Papers per faculty
7 papers per faculty member indexed on Scopus™ in a recent 
five-year period as per the latest QS World University Rankings 
analysis

40

OR

Teaching and research assistantships
30% scaled down to 10% of total student body participating in 
teaching or research assistantships

35

Learning development center
Learning development center staffed with 3 scaled down to 1 full 
time staff

35Citations per paper
8 citations per paper indexed on Scopus™ in a recent six-year 
period as per the latest QS World University Rankings analysis

40
Faculty office hours
3:3 faculty office hours to classroom teaching hours per week 
scaled down to a ratio of 1:3

30Research funds
30% scaled down to 10% of total income for total expenditure 
for past fiscal year, including all public and private funds

40
Faculty development programs
70% scaled down to 30% of total faculty members participating in 
faculty development programs

25Academic reputation
200 nominations received in the latest QS Global Academic 
Survey analysis 30

Member of university networks
25 points available through a combination of different types of 
networks:
1. 2 international university networks for full points
2. 4 regional university networks for full points
3. 6 national university networks for full points

25

CORE CRITERIA (Cont.)



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

Sport facilities 4 points for each on-campus facility, OR access to local 
facilities with an official agreement, with 2 bonus points for 3 or more: 
1) Swimming pool, 2) Indoor or outdoor fitness gym, 3) Indoor sports 
court, 4) Outdoor sports court, and 5) Outdoor sports field

20

OR

Student-faculty engagement 6 points each with 3 bonus points for 3 or 
more: 1) Scheduled one-to-one conversations OR face to face component such as 
an opportunity to meet faculty in person, including at regional centers, 2) Live 
tutoring, 3) Live streaming, 4) course video, 5) Pre-recorded course video, and 6) 
Faculty assessment

30

Campus facilities 4 points for each on-campus facility, OR access to local 
facilities with an official agreement, with 3 bonus points for 3 or more: 
1) Cafeteria, 2) Bookstore, 3) Social room, 4) Support center for minority groups, 
and 5) Religious facilities

20 Student interaction 10 points each:
1. Online forum OR discussion board
2. Alumni network

20

Student accommodation
Maximum points for the same number of rooms available in student 
residences as first-year students (agreements with local housing facilities 
can be considered)

20
Student services and technology 5 points each:

1. Access to online library databases
2. Customized access for users with special needs
3. Online access to career center / dedicated online career advisor

15

Library expenditure
$250 USD scaled down to $10 invested per student towards total library 
operating expenditure in a 12-month period

20
Online outsourcing
5 organizations relying on programs and technologies by academic institution 
scaled down to 2

10

Health support services

On-campus medical facility 1 on-campus student medical center

OR

Off-campus medical facility (Maximum 5 points) 1 local medical center at which 
student may register

10

Application per enrolment
5 completed applications per enrolment scaled proportion of the points 
down to a ratio of 2:1

10

Commitment to online
50% scaled down to 15% of degrees available at the university that can be taken 
entirely through online learning

10

Student clubs and societies
50 scaled down to 10 student clubs and societies, including hobby clubs, 
educational and religious societies, and sports teams

10
Track record
10 years operating successful online programs since the first graduating class 5

LEARNING ENVIRONMENT



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

SPECIALIST CRITERIA

Broad subject area ranking
Highest-scoring out of 5 broad specialist areas based on the most 
recent QS World University Rankings by Subject (Maximum points for 
ranked position 1-50, scaled down to 10 points at position 300): 
1) Engineering & Technology, 2) Natural Sciences, 
3) Life Sciences & Medicine, 4) Arts & Humanities, and 
5) Social Sciences & Management

OR
Subject ranking

Highest-scoring discipline based on the most recent QS World 
University Rankings by Subject or respected alternate global subject 
rankings (Maximum points for ranked position 1-20, scaled down to 10 
points at position 200)

150

OR

Graduate employment rate
95% scaled down to 70% of graduates employed or started a business within 
24 months

30

Completion
95% of students scheduled to graduate succeed in doing so on time, scaled 
down to 65%

20

Student satisfaction
90% student satisfaction with the specialist program, scaled down to 65%

40

Faculty-student ratio
20% faculty-student ratio (1 faculty member per 5 students) scaled down to 5% 
(1 faculty member per 20 students) 

20

Applications per place
10:1 ratio scaled down to 2:1 of number of completed applications against 
available places

20Internationally recognized accreditations

AND/OR

Nationally recognized accreditations

25 points for each international and 10 points for each national, 
non-governmental accreditations for a specific, named degree program 
withing the specialist subject or broad subject area (Maximum 50 points)

50 International students 30% scaled down to 10% international students 20
Internationally recognized accreditations

AND/OR

Nationally recognized accreditations

25 points for each international and 10 points for each national, non-
governmental accreditations specifically for the selected degree program 
(Maximum 50 points)

50



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

Arts and culture facilities
2 points each, with 3 additional points for 6 or more from the list, to a maximum 15 points; all facilities must be open to students 
and faculty but do not have to be open to the public

1. Purpose-built museum 2. Purpose-built theater*
3. Concert hall* 4. Dedicated art studio
5. Campus art exhibition program 6. Dedicated recording studio OR music practice rooms
7. Campus radio station, TV studio, OR TV channel 8. Cinema*
9. Outdoor art space (e.g. sculpture garden)

*Must feature at least 10 performances in 12 months to be considered

15

Concerts, events, and exhibitions
150 scaled down to 50, OR events numbering 1% to 5% of the student population (i.e. for 600 students, thresholds are 6 to 30 events), 
on- or off-campus concerts, events, or exhibitions organized by the academic institution over a 12-month period

15

Artistic and cultural accolades
25 scaled down to 5 awards or accolades given in a 12-month period to students, faculty, departments, or the institution as a whole, 
for publicly accessible works relating to the arts or local/national culture

10

Community art and cultural investment
Contributing 0.5% of turnover OR $1 million USD to public art projects and to cultural preservation, on or off campus but within the 
university’s own country, over a 12-month period

10

ADVANCED CRITERIA



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

ADVANCED CRITERIA (Cont.)

Patents
50 scaled down to 0 unique, active patents registered with 
national or international patent offices (no limitation of time)

20
Funds for community investment and charity work
1% of turnover OR $2 million USD contribution to community projects 
or charities; this includes funds donated by the institution, as well as 
money donated and raised by students and faculty

15

Spin-off companies
5 spin-off companies established in the last 5 years, still 
operating and less than 50% owned by the academic 
institution

10
Volunteer hours for community investment and charity work
130 scaled down to 78 volunteer hours (i.e. 2.5 scaled down to 1.5 
hours per week over 12 months) for each faculty and student (total FTE) 
in a 12-month period

15

Industrial research
10 distinct corporations (non-university) yielding publications in 
Scopus™ in the last 5 years

10 Regional human capital development

Students from university region 
50% scaled down to 30% of students hailing from the university’s region

OR
10Incubator

Existence of a university-run incubator as evidenced by the 
incubator’s website

10
Graduates employed in region
50% scaled down to 30% of graduates employed in the university’s region

Environmental impact 2 points each
1. Sustainable website 4. Recycling program
2. Energy conservation program 5. Transportation policy website
3. Water conservation program

10



Source: QS Stars Rating Methodology v.5.0

Scholarships and bursaries

Scholarship funds
2% of turnover spent by institution on funds for 
scholarships, grants, and Bursaries

OR Students on 50% scholarship
1% of students on scholarships covering at least 50% or fees

15

Disabled access 3 points each:
1. Support services for mental health conditions 4. Map identifying wheelchair ramps, disabled toilets and parking access
2. Built-in accessibility computer systems for visually impaired 5. Dedicated academic support for students with learning disabilities
3. Sign language interpreter or note-takers for hearing impaired

15

Student cohort diversity

Gender balance
50:50 ratio scaled down to 60:40 for either gender

OR Ethnic diversity
40% scaled down to 10% of study body made up of ethnic 
minority groups

10

Low-income outreach

Low-income students
15% scaled down to 5% of students identified as low-
income

OR Low-income funds
1% of turnover or $2 million USD investment to recruit or 
support low-income students

10

ADVANCED CRITERIA (Cont.)
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  7. งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2563 
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระที่     ๖ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๖.๓   งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
สาระส าคัญ ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปี ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหิดลสิทธาคาร เพ่ือเป็นเวทีในการนําเสนอ
ผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนาคุณภาพงาน สู่ การพัฒนาคุณภาพองค์กร                            
โดยในงานดังกล่าวกําหนดให้มีการนําเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพประเภทต่างๆ ๓ ประเภท ดังนี้ 

ผลงานประเภท ข้อก าหนดเฉพาะ 
๑. ผลงานรางวัล Award 

๑.๑ Team Good Practice Award 
 
ส่วนงานเสนอส่งผลงานไม่เกิน ๒ ผลงาน 

๑.๒ Innovative Teaching Award ส่วนงานเสนอส่งผลงานไม่เกิน ๒ ผลงาน 
๑.๓ Digital Outcome base Education Award ส่วนงานเสนอส่งผลงานไม่เกิน ๒ ผลงาน 
๑.๔ Public Policy Advocacy Award ส่วนงานเสนอส่งผลงานไม่เกิน ๒ ผลงาน 

๒. Poster & Oral Presentation บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลส่งผลงานได้ด้วยตนเอง 
๓. Story Telling บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลส่งผลงานได้ด้วยตนเอง 

โ ด ย ผ ล ง า น ป ร ะ เ ภ ท ร า ง วั ล  Award ใ ห้ ส่ ว น ง านคั ด เ ลื อ กส่ งนํ า เ สน อ                                  
และประชาสัมพันธ์ บุคลากรร่วม ส่งผลงานในประเภท Poster & Oral Presentation และ Story Telling 
โดยลงทะเบียนและจัดส่งผลงานถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดการส่งผลงาน
ทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี ๒๕๖๓ op.mahidol.ac.th/qd/mqf2020/ 
Google Search Keyword : mqf2020 

 
สรุปมติที่ขอ    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรับทราบและดําเนินการ 
  คัดเลือกผลงาน พร้อมประชาสัมพันธ์บุคลากรของส่วนงานร่วมส่งผลงาน                
  และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม  
……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………................................................ 

กองพัฒนาคุณภาพ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 





2

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ อันเป็น
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ทุก
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพคนและ
พัฒนาคุณภาพงาน สู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร
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รูปแบบการจัดงาน
Theme : “Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”
ก าหนดวัน : 1. การลงทะเบียนส่งผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563

2. ประกาศผลงานที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ (16 ตุลาคม 2563) 
ประกอบด้วย

1) ผลงานประเภท Oral / Poster Presentation
2) ผลงานประเภท Story Telling
3) ผลงานประเภท Award

 Team Good Practice Award
 Innovative Teaching Award
 Digital Outcome base Education Award (NEW !!)
 Public Policy Advocacy Award (NEW !!)
3. จัดงาน วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

รูปแบบ : Virtual Conference (NEW !!)
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New
Digital OBE Award
นิยาม
เป็นการจัดการเรียนการสอน* และการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิด Outcome-Based 
Education ที่ตอบสนองต่อ Program Learning Outcome แบบ Online ครบวงจรตั้งแต่ 
การสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
* Reskill upskill ทั้งแบบ Degree Program และ Non Degree Program 

Public Policy Advocacy Award
นิยาม

เป็นโครงการเพื่อชี้น าสังคมที่ประสบความส าเร็จ มีฐานคิดอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยหรือ
วิชาการ สามารถเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของสาธารณชน และ/หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายระดับประเทศ
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ก าหนดการวันงาน
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ และมอบรางวัล 

Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award, Digital Outcome base 
Education Award และ Public Policy Advocacy Award
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

09.30 - 10.30 น. Poster Round Session
10.30 - 11.30 น. การเสวนาเรื่อง “"องค์กรยุคใหม่ Agile Organization, the journey of change”

โดย 1) คุณวิษณุ ศรีเจริญ  FSVP Agile Enablement, SCB
2) ดร.บวรนันท์ ทองกลัยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ผู้ด าเนินรายการ : อ.ดร.ระพี  บุญเปลื้อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

11.30 – 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
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ก าหนดการวันงาน (ต่อ)

13.00 – 15.00 น. การน าเสนอในห้องย่อย 3 ห้อง
ห้องบรรยาย 1 Team Good Practice, Innovative Teaching, Digital Outcome base Education และ 

Public Policy Advocacy Award
ห้องบรรยาย 2 Oral Presentation 
ห้องบรรยาย 3 Oral Presentation และ Story Telling

15.00 - 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “.......New Normal........”
โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ 

(ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด และกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

16.00 - 16.30 น. ประกาศผลการพิจารณาผลงาน และมอบรางวัล
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล



ขอบคุณ
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1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

  ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองใบ  
ทองเปาด์ (D-413) ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ในการประชุมครั้งนี้ มีการแต่งตั้งรองประธาน ปอมท. คนที่ 1 รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 และ
คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดใหม่ มีรายละเอียดดังนี้  
  1. อาจารย์ มนชาย ภูวรกิจ    รองประธาน ปอมท. คนที่ 1 
  2. อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์   รองประธาน ปอมท. คนที่ 2 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร  เลขาธิการ ปอมท.  
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์   รองเลขาธิการ ปอมท.  
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  
  6. อาจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม    ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  
  7. อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้    ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม  
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา   ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุริยะไกร   ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  
  10. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์   ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงค า   ผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
  ฝ่ายเลขานุการ ปอมท.  
  1. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย     เลขานุการ ปอมท.  
  2. นางสาวทิพากร ดิษโต     ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.  
  3. นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา    ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.  
  4. นางสาวสุอนงค์ จงประเสริฐพร    ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.  
  5. นางสาวปวริศา ศรีราจันทร์    ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท 
  มีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 22 ธันวาคม 2563 
สรุป/มติ ........................................................................................................................................................................... 
 

 1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2562  

 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562  
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องซ้อมการแสดงชั้นใต้ดนิ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
ประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 - ผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต้องสวม surgical mask ทั้งหมด 
 - จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกแถว และบริเวณก่อนขึ้นเวที 
 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะทรง face 

shield/mask และมีแผ่นอะคริลิค เป็น counter shield 
 - ความเร็วในการมอบปริญญาบัตร 35-40 คน/นาที โดยมีการฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตรทุกใบ 
 - มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าบริเวณมหาวิทยาลัย 

สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
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 1.5 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   

 ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือเก่ียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังนี้ 
 1) หนังสือแจ้งความจ านงต้องการบัตรแสดงตน และความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ 
 2) ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ/ชุดปกติขาว ค่าซักแห้งชุดครุยวิทยฐานะ/

ชุดปกติขาว) 

สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 8/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 8/2563   

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
========================== 

 
ผู้มาประชุมในห้องประชุมฯ 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 5. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล   คณะทันตแพทยศาสตร ์ รองเลขาธิการ 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  7. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิมณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 11. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 14. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล 
  19. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ  
  20. Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา 
  21. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  23. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  24. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 25. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานชิ ประธานสภาอาจารย์ สถาบนัโภชนาการ 
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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ผู้มาประชุมผ่านระบบ Webex   
 1. อาจารย์ ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 3. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 5. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 6. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 7. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรตัน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์   
  10. อาจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 12. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจนว์ิรัตน์   แทนประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 13. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. Dr.Aung Win Tun บัณฑิตวิทยาลยั 
 2. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร ์
  3. ศาสตราจารย์คลนิิก นพ.วิรณุ บุญนชุ ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการประชุม
สภาคณาจารย์ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 558 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 558 ประชุมเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
   1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  2. รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2 
และ 3 ประจ าปี 2562 
  3. รายงานผลการจัดอันดับ CWTS Leiden Ranking 2020 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดล และ 
ปอมท. ได้มอบเงินค่าเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติมอีก 20,000 บาท นั้น ปรากฏว่า มีเงินเหลือจากการเป็นเจ้าภาพที่ ปอมท. มอบ
ให้ เป็นเงิน 7,650 บาท จึงจะน าเข้าบัญชีสภาคณาจารย์เพื่อใช้จ่ายในกิจการสภาคณาจารย์ต่อไป 

  ส าหรับการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม
สงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประธาน
เป็นผู้เข้าประชุม มีสาระส าคัญ คือ 

  1) สรุปมติที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่งประธาน 
ปอมท. ชุดที่ 42 

  อาศัยระเบียบที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่าด้วย  
การบริหารงานของที่ประชุม พุทธศักราช 2557 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธาน ปอมท. ชุดที่ 42 พ้นจากต าแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามหมวดที่ 5 ข้อ 9 (3) ของระเบียบที่ประชุม ปอมท.ฯ 
  - คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 42 พ้นจากต าแหน่งตามการพ้นจากต าแหน่งของประธาน 
ปอมท. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามหมวดที่ 6 ข้อ 15 (3) ของระเบียบที่ประชุม ปอมท.ฯ 

- ในกรณีที่ต าแหน่งประธาน ปอมท. ว่างลงก่อนครบวาระ ให้เลื่อนรองประธาน ปอมท. คนที่ 1 
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล เป็นประธาน ปอมท. และเลื่อนรองประธานคนที่ 2 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เป็น
รองประธานคนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามหมวดที่ 5 ข้อ 10 ของระเบียบที่ประชุม ปอมท.ฯ 

- ส าหรับต าแหน่งรองประธาน ปอมท. คนที่ 2 ที่ว่างลงใน หมวดที่ 5 ข้อ 10 วรรค 1 หรือ วรรค 2 
จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมเห็นชอบ ถ้ามีการด าเนินการเลือกตั้งใหม่แทนต าแหน่งรองประธานปอมท. 
คนที่ 2 ว่างลง ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ให้อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระของผู้ที่ตนแทน ตามหมวดที่ 5 ข้อ 10 วรรค 3 ของระเบียบ
ที่ประชุม ปอมท.ฯ 



 4 

2)  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองประธาน คนที่ 1 ของ ปอมท. 
แล้ว โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของ ปอมท. ดังนี้ 

- จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 แบบออนไลน์ วันที่ 24 เมษายน 2563 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

- จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2563 แบบออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  
ณ ห้องประชุม OSM 3 ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

- จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  

- จัดเสวนา ปอมท. เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชัน้ 
5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2562  
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงาน
อธิการบดี ศาลายา จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

     - วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ประธานเป็นผู้เข้าประชุม 
     - วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ประธานติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 เป็นผู้เข้าประชุมแทน 
  ประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2  

สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังนี้  
  - จะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบัณฑิต แบบ Pooled sample 

testing หรือการตรวจน้ าลาย  
  - ขอให้บัณฑิตใส่หน้ากากอนามัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยมหาวิทยาลัยจะเตรียม

หน้ากากอนามัยให้บัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ส าหรับ
การแต่งกายของบัณฑิตข้ามเพศ บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพของตนได้ แต่หากต้องการแต่งกายเพศชาย ขอให้
ตัดผมสั้น หรือสวมวิกผมสั้นเพื่อความเรียบร้อย  

  - ขอให้บุคลากรผู้ที่ไม่เก่ียวข้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ในวันซ้อมใหญ่ วันที่ 2-3 
ตุลาคม 2563 และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 

  - มหาวิทยาลัยเปิดให้ผู้ปกครองเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยในวันซ้อมย่อย วันที่ 29-30 กันยายน 
2563 โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยในวันซ้อมใหญ่ วันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 และวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยในปีนี้ จะมีการ
ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย  

  - เสนอเรื่อง การขอให้บัณฑิตทุพพลภาพขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวทีอย่างบัณฑิตทั่วไป ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว โดย รองศาสตราจารย์ 
นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ รับไปหารือกับส านักพระราชวังต่อไป  
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  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายชื่อสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยาน ดังนี้ 
   วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ช่วงบ่าย  
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย 
    2. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา 
    3. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล   
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
    5. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช 
   วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ช่วงเช้า  
    1. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ 
    5. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ 
   วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ช่วงบ่าย  
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ 
    3. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช 
    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน 
    ที่ประชุม รับทราบ 

 

 1.5 แจ้งการพ้นสภาพกรรมการสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดาก่อนครบวาระ 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยราชสุดา ท าหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์ เรื่อง 
แจ้งการพ้นสภาพกรรมการสภาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดาก่อนครบวาระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มีองค์ประกอบไม่ครบ เนื่องจากสมาชิก
สภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา ลาออกทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส่วนงาน โดยส่วนงานอาจด าเนินการได้ 
2 แบบ คือ 1) ยกเลิกสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา และส่งผู้แทนของส่วนงาน 1 คน มาร่วมเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์  
2) ด าเนินการแก้ไขประกาศฯ และเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.6 แสดงความยินดี 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า สมาชิกสภาคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 558 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
  - อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สมาชิกสภาคณาจารย์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ สมาชิกสภาคณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  
   ที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
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 1.7 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   
 เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) หนังสือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นฯ ประจ าปี 2563 
 2) หนังสือเชิญรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการบรรยายพิเศษ

และตอบข้อซักถาม ในการประชุมสภาคณาจารย์เดือนกันยายน 2563 
 3) หนังสือขออนุญาตให้สมาชิกเป็นผู้ด าเนินรายการ/ผู้ด าเนินการเสวนา MU-New Normal   
 4) หนังสือเสนอชื่อสมาชิกเป็นผู้แทน/กรรมการ ดังนี้ 
  - เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  - เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์  นพ.สัมมน โฉมฉาย เป็น ผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล  

  - เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ เป็นอาจารย์สักขีพยานเพิ่มเติม 
 5) หนังสือเก่ียวกับการจัดเสวนาการขอต าแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  - ขออนุญาตให้สมาชิกเป็นผู้ด าเนินรายการ/ผู้ด าเนินการเสวนาฯ 
  - ขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดเสวนาฯ 
  - ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์การถ่ายทอดสด

การเสวนาฯ ผ่านทาง IP-TV 
  - หนังสือถึงรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณาตอบ 

ข้อค าถามจากการเสวนา เร่ือง การขอต าแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2563 
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
2 ก.ย.63 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และบริการวิชาการ 

นโยบายการด าเนินงานดา้นการพัฒนาคุณภาพ
และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี  

  ประธานแจ้งวา่ จะมีการเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชชัชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ต่อไป  

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า มีการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เรื่อง การออกข้อบังคับฯ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
พ.ศ. 2563 โดยจะมีการประชุมในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การกลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศฯ 
ฉบับเก่า จึงจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล ในวันนี้ ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 5 
ส านักงานอธิการบดี ศาลายา เร่ือง แบบสอบถามความพึงพอใจการประเมินภาระการปฏิบัติงาน สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 115 คน โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามไม่พอใจกับการ
ประเมินภาระการปฏิบัติงาน และต้องการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภาระการปฏิบัติงาน โดยต้องการให้จัดการ
เสวนาเร่ืองดังกล่าว จึงจะมีการหารือในคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลเพื่อก าหนดวันเสวนาต่อไป 

ประธานเสนอว่า การจัดเสวนาอาจแบ่งเป็นสองฝ่ายที่มีมุมมองที่แตกต่างกัน คือ ฝ่ายผู้ถูก
ประเมิน กับฝ่ายบริหาร และผู้ที่เป็นกลาง อาจเป็นบุคคลภายนอก โดยจะต้องมีการเว้นระยะเวลาเพื่อการประชาสัมพันธ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ แจ้งว่า สามารถรับหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ
เสวนาได้ โดยในการเสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “วิถีปกติใหม่ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการวิจัย” นั้น จะมีฝ่ายบริหาร คือ รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทน 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการ
เสวนาในครั้งนี้ อาจเรียนเชิญ คุณมนูญ สรรค์คุณากร เป็นวิทยากร เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
บริหารงานบุคคล และเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างดี 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 
ส านักงานอธิการบดี ศาลายา สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1. วาระเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
    1) แนวทางการรับนักศึกษาเข้าหอพักฯ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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    2) แนวทางการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์  
    3) แนวทางการรับสวัสดิการสุขภาพของนักศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    4) กองทุนสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินของ
นักศึกษา 
    5) โครงการคอมพิวเตอร์ช่วยน้อง We Mahidol computer พี่ให้น้อง เปิดรับบริจาค 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน เพื่อส่งให้น้องที่ขาดแคลน ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคได้ทีก่องกิจการนักศึกษา 
โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ดูแลล้างเคร่ืองก่อนส่งมอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องข้อมูลส่วนตัว  
    6) มหาวิทยาลัยแจกชุดแสดงความยินดีบัณฑิต Bye bye Package ประกอบด้วย การ์ด 
เหรียญ การ์ดประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า หน้ากากอนามัย และสติกเกอร์ We Mahidol จ านวน 6,000 ชิ้น และจัด
กิจกรรมเล่นเกมส์  
   2. วาระความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 
    1) มหาวิทยาลัยแจกชุด Welcome Package ส าหรับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย เนคไท/
โบไท หัวเข็มขัด เข็มตรามหาวิทยาลัย สมุดโน้ต ปากกา Post-it การ์ดแสดงความยินดี แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย 
สติกเกอร์ We Mahidol ข้อมูล QR Code ส าหรับนักศึกษา การ์ดจากใจพี่ถึงน้อง จ านวน 5,000 ชิ้น  
    2) พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันนี้ มีการ
จัดงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ และการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
   3. การน าเสนองานต่าง ๆ ของ HIDEF   
   4. การรับสมัครทุนการศึกษา 2 ประเภท จ านวน 400 ทุน งบประมาณ 20 ล้านบาท 
   5. การรับปรึกษาทางออนไลน์ของกองกิจการนักศึกษา สรุปข้อมูลดังนี้ 
    - มีนักศึกษายินยอมให้ใช้อีเมลเพื่อเข้าใช้งานระบบ จ านวน 5,629 คน  
    - มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ จ านวน 135 คน 
    - หัวข้อที่นักศึกษาปรึกษามากที่สุด คือ เร่ือง ความเครียด 
   6. มีการปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยเรื่อง เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับ
ปริญญาตรี นักศึกษามหาวิทยาลัยสมทบ และสถาบันร่วม รวมถึงการแต่งกายตามเพศสภาพ และการแต่งกายของ
นักศึกษาหญิงตามหลักศาสนาอิสลาม 
   7. การส ารวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษา 
ร้อยละ 50 ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
   ประธานแจ้งว่า ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา ฉบับที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณากฎหมาย คาดว่า จะน าเข้าสภามหาวิทยาลัยในเดือนนี้ โดยข้อบังคับฯ ฉบับนี้ มีเรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยของนักศึกษาเพิ่มเติม และการปรับบทลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด มีการลดหย่อน
โทษโดยค านึงถึงคุณความดีที่ผ่านมา ปัญหาความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ร่วมกับการเข้าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม แจ้งว่า นักศึกษามีปัญหาการจ่ายค่าเช่าที่พักสูงขึ้น เนื่องจาก
หอพักนักศึกษาเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บค่าเช่าที่พักจากเดิม แบบรายเทอม เทอมละ 3,000 บาท เป็นแบบรายเดือน 
เดือนละ 2,000 บาท และ แบบรายวัน วันละ 100 บาท  



 9 

   ประธานแจ้งว่า หอพักนักศึกษาปรับรูปแบบการเช่าที่พัก เนื่องจากนักศึกษาไม่ต้องเข้าห้องเรียน
ตลอดภาคการศึกษา อาจจะเข้าเรียน 1-2 เดือนต่อภาคการศึกษาหนึ่ง จึงจัดให้มีการเช่าที่พักแบบรายเดือน  
   อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ติดต่อกับหอพักเอกชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
เพื่อขอให้ลดค่าเช่าที่พัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว โดยนักศึกษา
สามารถสอบถามรายชื่อหอพักได้ที่กองกิจการนักศึกษา 
 ที่ประชุม รับทราบ 
  
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
   รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ยังไม่มีความคืบหน้า จึงจะแจ้งให้
ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า ขอขยายเวลาในการรับเอกสารเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจ าปี 2563 
จากเดิม วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยขอฝากให้สมาชิกสภาคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 
ส่วนงานต่าง ๆ แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนงานต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนกรกฎาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ท าหน้าที่
เป็นบรรณาธิการ ส าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 
 ส าหรับเพจ MU Faculty Senate บน Facebook  
  - มีผู้ติดตาม จ านวน 758 คน ผู้กดถูกใจเพจ จ านวน 509 คน  
  - เพจที่มีผู้เข้าถึงสุดสูง คือ การบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง การขอต าแหน่งวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าถึง จ านวน 61,565 คน การประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ เร่ืองดังกล่าว มีจ านวนผู้
เข้าถึง ประมาณ 5,000-6,000 คน ส าหรับการโพสต์โดยปกติ เช่น การเสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และเสวนาออนไลน์ “วัคซีนใจ” – The ‘Mindfulness-Happiness’ Vaccination – “รับมือ
ความเครียดอย่างไรไม่ให้กลายเป็นซึมเศร้า” จะมีจ านวนผู้เข้าถึง ประมาณ 500-600 คน 
 ประธานแจ้งว่า ในเดือนนี้ จะเริ่มลงสรุปการบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง การขอต าแหน่ง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 จึงอาจจะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสภาคณาจารย์ได้มากข้ึน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า มีผู้ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดย
ทุกเร่ืองที่ส่งมาจะมีการด าเนินการตอบกลับผู้ร้องเรียน และส่งเร่ืองไปที่กองกฎหมาย ซึ่งจะมีการสรุปประเด็น และส่งเร่ือง
ให้ผู้บริหารเพื่อชี้แจง ส าหรับจดหมายสนเท่ห์ นั้น หากมีข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบได้ จะมีการด าเนินการต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีเรื่อง ผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นเยียวยา 
และจะมีการประชุมเพื่อลงมติในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยทางคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 ประธานแจ้งว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละภาควิชาจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร เช่น ภาควิชาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น จะมีผล
การประเมินในระดับที่แตกต่างกัน เช่น พอใช้ ดี ดีมาก และดีเด่น ผู้ที่มีผลการประเมินระดับพอใช้จะได้เปอร์เซ็นต์การ
เลื่อนเงินเดือนต่ ากว่าผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น โดยภาควิชาจะน าเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนที่เหลือของผู้ที่มีผล
การประเมินระดับพอใช้ไปเพิ่มให้กับผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ในภาควิชานี้ จึงจะมีเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนสูง
กว่าผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ในภาควิชาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไม่เข้มข้น และมีผู้ที่มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่นเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนใกล้เคียงกัน 
 ส าหรับเปอร์เซ็นต์ของการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ นั้น 
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นอาจได้เปอร์เซ็นต์ของการเลื่อนเงินเดือนสูงกว่าบุคลากรสาย
วิชาการ เนื่องจากวงเงินตั้งต้นมีความแตกต่างกัน หากส่วนงานอ่ืนมีข้อมูลที่แตกต่าง ขอให้น าเสนอข้อมูล เพื่อให้
คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลน าไปใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีความเก่ียวข้องกัน  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงาน
อธิการบดี ศาลายา สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ มีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิถุนายน 
2563 ส าหรับการจ่ายเงินรางวัลแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
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- ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนามส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จ่ายเงินรางวัลใน
อัตราหน้าละ 50 บาท 

- ผลงานฉบับประชาชน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนามส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จ่ายเงิน
รางวัลในอัตราหน้าละ 30 บาท 

2. การพิจารณา และตีพิมพ์หนังสือจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน โดยจะจัดพิมพ์หนังสือใน
รูปแบบ E-Book และเผยแพร่ผลงานผ่านแอปพลิชัน MU PRESS ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท อุ๊คบี จ ากัด (Ookbee) 

3. มีการประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายจอด
รถราง ป้ายประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ในลิฟต์ และบริเวณทางเดิน 

4. แจ้งรายชื่อหนังสือและต าราคงค้างที่ผลติโดยส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ยกเว้นหนังสือชุด
ที่ระบุว่า ใช้เป็นของขวัญ ขอให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับอภินันทนาการหนังสือฯ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อประสาน
กับส านักพิมพ์ฯ ต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากประธานให้เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  แทน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ WebEx Meeting สรุปสาระส าคัญ
จากการประชุม ดังนี้   

1.  มหาวิทยาลัยขอให้ส่วนงานเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเพื่อการจัดอันดับ UI Green 
Metric World University ที่สูงขึ้น  

2.  มีการแจ้งความคืบหน้า เรื่อง การให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติ
กร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แจ้งในการบรรยาย MU-New 
Normal วิถีปกติ ใหม่  ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “ IT วิถีปกติ ใหม่กับการเว้นระยะห่างทางสั งคมใน
มหาวิทยาลัยมหิดล” 

3.  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดอันดับ Times Higher Education University 
Impact Ranking 2021 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าอบรม 177 คน ผ่านโปรแกรม Zoom และจะมีการเยี่ยมชม
คณะเพื่อติดตามข้อมูล 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
นักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   อาจารย์ ดร.ประทปี ว่องวีระยทุธ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
สรุปสาระส าคัญ คือ  
 1) การเตรียมการส าหรับการเปิดภาคเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าตรวจสอบการจัดการห้องเรียนของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  
 2) มีการติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสอบผ่าน และจบ
การศึกษาตามเงื่อนไข 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
 ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 9/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 
13.00-16.30 น. ณ ร้าน RIVA floating café และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 5.2 การจัดงานเกษียณอายุงานของสมาชิกสภาคณาจารย์ 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปีนี้ มีสมาชิกสภาคณาจารย์จะเกษียณอายุงาน จ านวน 3 ท่าน 
คือ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด และรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ  
ตั้งนิพนธ์ จึงขอหารือที่ประชุมเก่ียวกับการจัดงานฯ ดังนี้ 
   - สถานที่จัดงานเกษียณอายุงานของสมาชิกสภาคณาจารย์ 
   - ช่วงเวลาการจัดงานเกษียณอายุงานของสมาชิกสภาคณาจารย์ โดยการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 9/2563 จะมีการเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงระยะเวลา 2 ปี เวลา 13.30-14.00 น. 
   ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวาง มีข้อสรุป ดังนี้ 
   1. สถานที่จัดงานเกษียณอายุงานของสมาชิกสภาคณาจารย์ คือ ร้าน RIVA floating café 

2. ช่วงเวลาการจัดงานเกษียณอายุงานของสมาชิกสภาคณาจารย์ จะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
จัดการประชุม และจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเบิกเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ 



 13 

3. ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 2 กันยายน 
2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ร้าน RIVA floating café เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน โดยในครั้งหน้า จะไม่มี
การประชุมแบบออนไลน์ ส าหรับการแต่งกาย ขอให้สวมใส่เสื้อโปโลสภาคณาจารย์ สีแดง เพื่อแสดงความเป็นหมู่คณะ 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้เบิกเงินจากมูลนิธิฯ เพื่อใช้จา่ยในการจัดงานเกษียณอายงุาน 
 

เลิกประชุมเวลา 14.50 น. 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวยิุทธ์ภัคด ี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
 

  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
7 ต.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต 

รองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
นโยบายการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงระยะเวลา 2 ปี  

 

สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เป็นประธานฯ/ผู้แทนฯ) 

สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
 

 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  (รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ เป็นประธานฯ)  
  การจัดเสวนา เร่ือง เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่ 
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
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- ร่าง -  
โครงการเสวนาเรื่อง “เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่” 

วันที่ ............... ตุลาคม  2563 
เวลา 13.00-15.30 น. 

ณ ............................... มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 
 

 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเรื่องร้องทุกข์หรือรับทราบปัญหาเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลภาระการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมเกือบทุกรอบการประเมินผล กรรมการฝ่ายบริหารและธรรมาภิบาล
จึงได้ท าแบบสอบถาม “ความพึงพอใจของการประเมินภาระการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ
เพ่ือใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. 2559” โดยผลของการตอบแบบสอบถามพบว่า กรรมการ
ประเมินและผู้รับการประเมินยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลภาระการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน และคณาจารย์
บางส่วนอยากให้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาระงานการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยอยากให้
ทางสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินผลภาระการปฏิบัติงานและความเห็นในการปรับเปลี่ยนให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในการนี้ทางสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอก ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มาน าเสนอรูปแบบการประเมินผลภาระการปฏิบัติงาน พร้อมเสวนา
ปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลภาระงานการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
มากขึ้น 
 
เนื้อหาโดยสังเขป 
         เป็นการเรียนเชิญผู้บริหารจากองค์กรภายนอก ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลและที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการประเมินผลภาระงานปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้
คณาจารย์ส่งค าถามเพ่ือน ามาสอบถามวิทยากรทั้ง 3 ท่าน โดยทางสภาคณาจารย์จะรวบรวมประเด็นน าเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลภาระการปฏิบัติงานต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ผู้บริหารและคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยถึงมุมมองของการประเมินผลภาระการปฏิบัติงานให้

เข้าใจตรงกัน 
  2. เพ่ือหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการประเมินผลภาระการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3. เพ่ือแลกเปลึ่ยนมุมมองของการประเมินผลภาระการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร

ภายนอก 
  4. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง ภายในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน 
   

กลุ่มเป้าหมาย  -  ผู้บริหาร กรรมสภาคณาจารย์ คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

วันที่ ................ ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. 
ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
ผู้เข้าเสวนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวนประมาณ 50 คน 
 
วิทยากร 
 1. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รักษาการแทนรองอธิการบดี  

(อยู่ระหว่างการประสานงานทาบทาม) 
 2. คุณมนูญ สรรค์คุณากร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

(อยู่ระหว่างการประสานงานทาบทาม) 
 3. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก PTT Global Chemical                                                                                                                   
 
ผู้ด าเนินการเสวนา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
     สภาคณาจารย์ 
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ผู้ด าเนินรายการ  
 รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
     สภาคณาจารย์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการท างานอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต  

 
งบประมาณ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2563 
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- ร่าง -  
ก าหนดการ 

เสวนาเรื่อง “เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่” 
วันที่ ............... ตุลาคม  2563 

เวลา 13.00-15.30 น. 
ณ ............................... มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 

------------------------- 
  
 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน 
 

 13.00-13.05 น. เปิดการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
  ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 13.05-15.00 น. เสวนา หัวข้อ “......................................................................................” 
  โดยวิทยากร  
   1. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รักษาการแทนรองอธิการบดี  

(อยู่ระหว่างการประสานงานทาบทาม) 
   2. คุณมนูญ สรรค์คุณากร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

(อยู่ระหว่างการประสานงานทาบทาม) 
   3. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก PTT Global Chemical   

ผู้ด าเนินการเสวนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์  
กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล สภาคณาจารย์ 

 

15.00-15.30 น.  ถาม-ตอบ 
 

  15.30 น. ปิดการเสวนา 
 

******************* 
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 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี เป็นประธานฯ/ผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
 

 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  (รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย เป็นประธานฯ/ผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 

 

 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  (อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย เป็นประธานฯ) 
 การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2563 
สรุป/มติ ........................................................................................................................................................................... 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นประธานฯ) 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
 

 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 (ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานฯ) 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 

 

 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ เป็นผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
   (รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย เป็นผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
 

 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
   (รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย เป็นผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
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 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม เป็นผู้แทนฯ) 
   มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Webex ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นผู้เข้า
ประชุมแทน 

สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
 

 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน เป็น
ผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ...................................................... 
 

 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
  (อาจารย์ ดร.ประทปี ว่องวีระยทุธ์ และ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ เป็นผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
 

 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้แทนฯ) 
สรุป/มติ .................................................................................................................... ....................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
สรุป/มติ ............................................................................................................................. .............................................. 
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