
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่  ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที                       
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

 
มติที่ประชุม : 
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 

.................................................................... 
ผู้มาประชุม 

๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี    ประธาน 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๕. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
๖. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และสื่อสารองค์กร 
๗. ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

๘. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๙. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๐. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๑. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ผศ.ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๕. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๗. ผศ.วชิรา  วรรณสถิตย์   แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๘. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๙. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒๐. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 



๒ 

 

๒๑. รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ   คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๒๒. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๒๓. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒๔. รศ.ดร.รศรินทร์  เกรย์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๒๕. รศ.ดร.เอกราช  เกตุวัลห์  แทนผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๒๖. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๒๗. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๒๘. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๒๙. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๓๐. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

   และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๓๑. ผศ.ดร.อดัม  นีละไพจิตร   แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๓๒. อ.นพ.ชนินทร์  ล่ าซ า    คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๓๓. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๓๔. รศ.ดร.วิชิตา  รักธรรม    แทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๓๕. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล     ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓๖. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 

      และตรวจสอบสารในการกีฬา 
๓๗. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
๓๘. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๓๙. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 
๔๐. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
       เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๒. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๓. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
      และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
      และวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 



๓ 

 

๕. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
      วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๖. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
      วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๗. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๘. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
        และแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๓. รศ.ดร.น.สพ. ก าลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๔. ผศ.ดร.สตรีรัตน์  ธาดากานต์  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๕. น.ส.นิตยา  อังคพานิชเจริญ  แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
๖. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๗. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๘. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

๑๐. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๑. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๒. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๓. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๔. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๕. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา  กองบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายเลขานุการ 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง  หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 
๒. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน าเสนอ

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  



๔ 

 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่
ประชุมฯรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

๑.๑.๑  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลในเวทีนานาชาติ 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า            

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าวผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่น าผลงานร่วมประกวดใน
เวทีนานาชาติ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลจากการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในเวที
นานาชาติ คือ อ.ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จาก ๒ ผลงาน ดังนี้          

๑. ผลงานเรื่อง “ชุดน้ ายาเลี้ยงเซลล์ที่จ าเพาะส าหรับกระตุ้นการผลิตเซลล์ที่มีการ
แสดงออกของโปรตีน ซีดี๔๑ จากเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด” ได้รับ ๒ รางวัล คือ รางวัลเหรียญเงิน (Silver 
Prize)  และรางวัล Special Award จาก Professor Michał Szota (President of SPWiR) จากงาน Seoul 
International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

๒. ผลงานเรื่อง “วิธีการกระตุ้นการสร้างเกล็ดเลือดโดยผ่านวิถีสัญญาณ              
ฮิปโป-แยป/ทาซ” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) จากงาน The International Trade Fair-
Ideas, Inventions and New products (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๒  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง    
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๓.๓.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการ MU – Central IRB เพิ่มเติม และการปรับการ
ด าเนินการพิจารณาการรับรองโครงการโดย MU – Central IRB  
รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า

เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
น าเสนอแผนการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ MU – Central IRB และการปรับการด าเนินการพิจารณา 
การรับรองโครงการโดย MU – Central IRB ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็น ๒ สาขา คือ ๑.สังคมศาสตร์ ๒.ชีวการแพทย์  
๒. ปรับขั้นตอนการรับพิจารณาโครงการวิจัยในคนประเภท Expedited และ 

Exemption เพ่ือการใช้เวลา และ ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า 
๓. ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมในการเสนอขอรับการพิจารณา 

โดยจะงดการเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนับทุนวิจัย 
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการด าเนินการ จะน ามาแจ้งต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 

 ๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 

๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๔.๑ การขอจัดตั้งบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แจ้งว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ มีการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งสามารถน ามาผลิตเป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจ ทีส่ามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้
อีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ สู่การต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจ และการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ  อันจะก่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงควรมีการจัดตั้ง บริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด ในรูปแบบนิติบุคคลที่มี
การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพ่ือพิจารณาและก ากับดูแลการลงทุนของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผลักดันให้เกิดการน าทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
รวมถึงพิจารณาการร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่นเพ่ือสร้างรายได้และชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

-ไม่มี- 



๖ 

 

ทีป่ระชุมไดร้่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑.ขอให้สถาบันฯ ทบทวนบทบาทและแนวทางการด าเนินการของสถาบันฯ                   

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดตั้งสถาบันฯ  
๒.ขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์การน าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของส่วนงานเข้าสู่การ

ด าเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการน าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของส่วนงานไปจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาใน
นามมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.ขอให้ตั้งคณะกรรมการหารือร่วมกับส่วนงานที่มีการผลิตนวัตกรรมที่ประสงค์จะ 
น านวัตกรรมของส่วนงานเข้าสู่ตลาดธุรกิจ เพ่ือหาแนวทางการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทีป่ระชุมมีมติให้สถาบันฯ น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมกลับไปหารือร่วมกับส่วน
งานที่มีการผลิตนวัตกรรมเชิงธุรกิจ ก่อนการด าเนินการตอ่ไป 

ระเบียบวาระท่ี    ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
๔.๑ สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลใน World University Ranking 2019 

ประธานฯ สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลใน World University Ranking 2019 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับให้อยู่ ในอันดับที่ ๘๗ ของโลก และเป็นที่ ๑ ของประเทศ                      
จากการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลกโดยสถาบันต่างๆ ถึง ๘ รายการ จาก ๑๐ รายการ  ซึ่งเป็นผลมาจากการให้
ความร่วมมือของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอบคุณส่วนงานต่างๆ ที่ช่วยกันสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยยังคง
รักษามาตรฐานไว้ได้ และคาดการณ์ว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือจาก 
หัวหน้าส่วนงาน ในการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและวิชาการ พร้อมทั้งพิจารณาน าผลงานวิชาการเผยแพร่ใน
วารสารต่างๆ ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งรายละเอียดการจัดอันดับฯ และหลักเกณฑ์การประเมิน              
ได้จัดส่งให้หัวหน้าส่วนงานผ่านทาง e – mail แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ – ๕.๗  ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๒ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ๒ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๑๑ รายวิชา ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๑ รายวิชา               
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ปริญญาโท   

๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน  (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 



๗ 

 

ปริญญาตรี  
๕.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ปริญญาตรี     

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 
 ปริญญาตรี   
๕.๕ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  
 (จ านวน ๗ รายวิชา) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
๕.๖ การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ  ระดับปริญญาตรี  
 (จ านวน ๔ รายวิชา)  ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 
 ปริญญาตรี   
๕.๗ การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  
 จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี     ๖     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๒ 

รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล                    
ครั้งที่ ๕๕๒ (๑/๒๕๖๓) วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 



๘ 

 

๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะท างานพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนงานสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้
ครบถ้วน จึงขอก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันประชุม วันปิดรับเรื่อง/เอกสาร ผู้ประสานงาน 
๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ น.  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. 

นายธนากร ยุทธพลนาวี 
กองแผนงาน 

โทร ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๔๐ 

 

๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

  
ทั้งนี้  เพ่ือให้การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์                    

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอให้ส่วนงานค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ                      
การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ น าเสนอ               

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิด
กิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายทั่วประเทศ  

 



๙ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ มีโครงการวิจัย
ที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ – มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๕๗  โครงการ และเข้าร่วมจัดนิทรรศการแล้ว จ านวน 
๘ ครั้ง และในปีพ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท าการส ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นรอบที่  ๒ (รอบที่ ๑ ปี                     
พ.ศ.๒๕๕๒) ซึ่งมีกิจกรรมการส ารวจทรัพยากรครอบคลุมทั้งด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ า  เห็ด และยาสมุนไพร                    
มีนักวิจัยจาก ๗ ส่วนงานร่วมท างานวิจัยแบบบูรณาการ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล             
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล สถาบันโภชนาการ และมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ ในอนาคตจะด าเนินการเพ่ือ
สนองพระราชด าริให้ครบทั้ง ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่เยาวชน              
และประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี      ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ พิธิเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ประธาน แจ้งว่า ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระ-
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด า เนินไปเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วน
งานเข้าเฝ้ารับเสด็จในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๒ การบรรยายพิเศษ "Israel experience and insights in Hi-Tech and  
venture capital (Vc)" 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม แจ้งว่า สถาบันฯ ได้เรียนเชิญ  Mr. Eliezer Manor, Founder and CEO, Shirat Enterprises, 
Israel มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Israel experience and insights in Hi-Tech and venture 
capital (Vc)" ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ              
นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมฟังบรรยายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

 
 
 



๑๐ 

 

ทั้งนี้ ตามที่สถาบันฯ ได้เรียนเชิญ น.พ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Corporate Innovation Accelerator - RISE)              
มาเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒               
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น สถาบันฯ จะเรียนเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหาร            
หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ ซึ่งจะได้แจ้งละเอียดต่อที่ประชุม             
ในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 


