
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์นที                      
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 ๗/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

(สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 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. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
       และบริการวิชาการ 
๘. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
       และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๙. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
       และสื่อสารองค์กร 

๑๐. ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
       และศิษย์เก่าสัมพันธ์  

       และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 
๑๑. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
        และวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๑๒. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๓. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๑๔. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
          และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๑๕. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๑๖. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑๗. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 
๑๘. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 



๒ 

 
ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ Online Cisco Webex Meetings) 

๑. นพ.สุรพร  ลอยหา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
   วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
     วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๓. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๔. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๕. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๖. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๗. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๙. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

๑๐. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๑. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๔. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข   แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๖. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๑๗. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๘. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๙. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๒๐. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๒๑. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๒๒. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๒๓. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๒๔. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๒๕. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๒๖. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๗. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ 
         การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
๒๘. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
๒๙. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๓๐. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล    ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 



๓ 

 
ทั้งนี้ ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๘ คน และเป็นผู้มาประชุม                    
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๐ คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๓. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๔. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๕. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๖. รศ.ดร.น.สพ. ก าลัง ชุมพลบัญชร  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๗. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๘. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๙. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 

๑๐. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๓. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๔. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๕. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๖. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๗. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๒๐. น.ส.ธนิดา สรรมณี   กองบริหารงานทั่วไป 

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และขอให้สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล น าเสนอผลงาน 

ในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  
ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่

ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 
    ๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓  
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
-ไม่มี- 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ..... 

นายคณพศ เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ ..... โดยชี้แจงว่าตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้การประชุมที่กระท าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน  
โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดี ยวกัน             
และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้                   
การประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และส่วนงานต่างๆ เกิดความไม่คล่องตัวในการประชุม อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สามารถก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม                      
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องน าค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาใช้บังคับ จึงได้จัดท า                 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ..... เพ่ือให้การประชุม               
ของมหาวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัว และสามารถด าเนินกิจการตามภารกิจหน้าที่ ได้อย่างเหมาะสม                 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด า เนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล            
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๒.๒ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง เวลาเรียน 
รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา น าเสนอ

การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒              
เรื่อง เวลาเรียน เพ่ือก าหนดเวลาเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม                     
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์                

-ไม่มี- 



๕ 

 
ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา                     
รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความ เห็นชอบจาก               
ที่ ประชุมคณะกรรมการ  พัฒนานโยบายด้ านการศึกษา มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๓                         
เมือ่วันที ่๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๒.๓ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา น าเสนอ

(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา อบรม ทั้งในรายวิชา หลักสูตรระยะ
สั้น และหลักสูตรระยะยาว และสามารถน าผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้มาสะสมได้ในระบบคลังหน่วยกิต 
ซึ่งเป็นระบบทะเบียนเฉพาะส าหรับผู้เรียนที่ เข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล            
โดยไม่จ ากัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิตและระยะเวลาในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษา
แบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก            
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่    
ปริญญาเอก 

๓.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย              
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นหลักสูตรแรกของ
ประเทศไทย และไม่มีการเปิดสอนในหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันในมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ                  
โดยได้รับความร่วมมือ กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในการท างานวิจัยด้านฉุกเฉินการแพทย์ ซ่ึง
เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการท างานวิจัยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยและด้านฉุกเฉินการแพทย์ 
ดังนั้น ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  จึงเป็นที่ต้องการของทั้งหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน                     
ของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัยต่างๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนางานวิจัย              
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 



๖ 

 
๓.๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์  

(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
รศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน อ.ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล และดร.บรรพต                    

หอบรรลือกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น             
การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม Deep Technology โดยใช้สะเต็ม (Science Technology Engineering and 
Mathematics : STEM) เป็นพ้ืนฐานการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย               
ในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในด้านอุตสาหกรรมกลุ่ม S-curve และ New S-curve โดยมุ่งเน้นการพัฒนา                   
และสร้างนวัตกรรมใน ๔ กลุ่มวิจัย ได้แก่ ๑.กลุ่มวิจัยเพ่ือนวัตกรรมสุขภาพและสุขภาวะ ๒.กลุ่มวิจัย                     
เพ่ือนวัตกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม ๓.กลุ่มวิจัยเพ่ือนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร และ ๔.กลุ่มวิจัย                  
เ พ่ือนวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์ ทั้ งนี้  หลักสูตรจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เช่น                      
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาทักษะ            
ของบุคลากร รวมทั้งด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ในการ  Upskill Re-Skill และ                
Add Skill บุคลากรเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม (Research 
Development and Industrialization Capability RDI) ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและใหน้ าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๓.๓.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และบัณฑิตวิทยาลัย 
ศ.พญ.ดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ คณะแพทยศาสตร์                    

โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                          
และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว                   
โดยเป็นหลักสูตรที่มีเป้าในการผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและเวชปฏิบัติ                 
ผ่านการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางภายใต้การควบคุมก ากับของอาจารย์แพทย์                
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ                            
และระบบการให้บริการสุขภาพสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีวิจารณญาณ สามารถบริหารจัดการ                  
และประสานงานการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และบุคลากรอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 



๗ 

 
ปริญญาโท 

๓.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
รศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน อ.ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นหลักสูตรแรกที่มุ่งเน้น 
การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม Deep Technology โดยใช้สะเต็มเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร
ใหม่ค านึงถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการน านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริงและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ                 
ของทรัพยากรบุคคลและการสร้างกระบวนความคิดที่ จ าเป็นในการสร้างนวัตกรรม  ตอบสนองกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้ ง อุตสาหกรรมกลุ่ม S-curve และNew S-curve                    
รวมทั้ง การพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใน ๔ กลุ่มวิจัย ได้แก่ ๑.กลุ่มวิจัยเพ่ือนวัตกรรมสุขภาพและสุขภาวะ             
๒.กลุ่มวิจัยเ พ่ือนวัตกรรมเกษตรและสิ่ งแวดล้อม ๓.กลุ่มวิจัยเ พ่ือนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร                           
และ๔.กลุ่มวิจัยเพ่ือนวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ             
ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรและออกแบบรายวิชาปรับพ้ืนฐานผ่านโครงการยกระดับความสามารถ                 
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถานประกอบการของภาคเอกชนต่างๆ เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๔.๑ การประเมินส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนดว่า “เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานดังกล่าวโดยผู้ประเมิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และให้มีการประเมินดังกล่าวทุกสี่ปี” สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีค าสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินฯ                         
ได้ประชุมหารือ และเชิญบริษัทผู้รับจ้าง  ๘ บริษัท ร่วมเสนองาน ทั้งนี้ มีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด              
ยื่นเสนอรับจ้างประเมินส่วนงานเพียง ๑ บริษัท และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ 
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติรับทราบการจัดจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยได้เริ่มด าเนินการ
ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๔๒ ส่วนงาน และได้น าเสนอ
ผลการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ในการประชุม ครั้งที่ ๕๒๗ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 



๘ 

 
ดั งนั้ น  เ พ่ือให้การด า เนินงานขอ งมหาวิทยาลั ย เป็น ไปตามมาตรา ๔๔                          

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการประเมินส่วนงานครั้ง
ถัดไป ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม               
พ.ศ.๒๕๖๓ มีมติเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงาน 
โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารฯ ที่เกี่ยวข้อง            
เป็นกรรมการ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 

๓.๔.๒ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

เสนอรายงานการขอปรับโครงสร้างหน่วยงาน จ านวน ๓ หน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
๑. สถาบันโภชนาการ  

ขอควบรวม กลุ่มวิชาอาหาร และกลุ่มวิชาโภชนาการ โดยใช้ชื่อกลุ่มใหม่ว่า               
กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ 

ขอปรับฐานะ งานบริการวิชาการ ภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ เป็นศูนย์บริการวิชาการ 
๒. กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  

ขอแบ่งงานภายในกองออกเป็น ๓ งาน ดังนี้ ๑.งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป  
๒.งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา และ๓.งานวินัยและคดี 

๓. โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
ขออนุมัติจัดตั้ง โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ             

และแบ่งหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย 
กลุ่มงานบริหาร ประกอบด้วย ๑.งานบริหารทั่วไป และ๒.งานสวนและภูมิทัศน ์
กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ ประกอบด้วย ๑.งานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) ๒.งานวิจัย และ ๓.งานวิชาการ 

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ๑.งานการตลาดและจัดกิจกรรม               
๒.งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ๓.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน
พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม                 
พ.ศ.๒๕๖๓ และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม             
พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 



๙ 

 
๓.๔.๓ การพิจารณาเงื่อนไขเฉพาะงาน (TOR) การลงทุนโครงการติดตั้งพลังงานทดแทน 
 จากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  

รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม น าเสนอ                   
การพิจารณาเงื่อนไขเฉพาะงาน (TOR) การลงทุนโครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  
เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จัดท าโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือลดภาระค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
รวมทั้งจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล                
มีความประสงค์สรรหาบริษัทที่สนใจลงทุนด้านพลังงาน เพ่ือยื่นข้อเสนอการลงทุน ในรูปแบบของการติดตั้ง
ระบบและบ ารุงรักษา และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ในราคาอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้า               
ซึ่งคิดจากราคาในใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ เป็นระยะเวลาของสัญญา              
ไม่เกิน ๒๐ ปี ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ            
ควบคู่กับการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สามารถน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการด้านงบประมาณ และข้ันตอนการ
ด าเนินการอย่างรอบด้านเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการต่อไป รวมทั้งขอให้พิจารณาในกรณีของ           
ส่วนงานที่อยู่ต่างวิทยาเขตว่าจะด าเนินเช่นเดียวกันได้หรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะได้ด าเนินการศึกษาพ้ืนที่           
เพ่ือประเมินแผนการด าเนินงานต่อไป  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 

๓.๔.๔ การพิจารณาเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (O/D)  
 ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ            
ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอให้พิจารณาการเปิดวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร (O/D) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก และมีการระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   
ส่งผลในวงกว้างต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้านการเงินในประเทศไทย รวมถึงการรักษาพยาบาลและป้องกัน
การระบาดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท าให้มีความจ าเป็นต้องลดการให้บริการทางการแพทย์
ปกติลง ส่งผลให้ขาดรายรับจากการให้บริการ แต่ยังจ าเป็นต้องมีรายจ่ายที่ส าคัญ รวมทั้งพิจารณาแล้วว่า               
การระบาดฯ มีแนวโน้มและระยะเวลาในการแก้ปัญหามากกว่า ๖ เดือน  

 ดังนั้น เพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                
และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นสมควร
ให้ขออนุมัติ เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (O/D) ไว้ เ พ่ือใช้จ่ายในเวลาที่จ าเป็น ในวงเงินคณะละ                 
๓,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ล้านบาท            

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 



๑๐ 

 
๓.๔.๕ ขอยกเว้นการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในการขอส าเร็จการศึกษา                

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย                     

มีความประสงค์ เสนอขอยกเว้นการส่ งรูป เล่มวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  ให้กับนักศึกษาหลักสูตร                            
ระดับบัณฑิตศึกษาที่จะขอส าเร็จการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยได้มีการพัฒนาระบบ e-Thesis                    
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์               
ซึ่งสามารถด าเนินการผ่านช่องทาง Online โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และสามารถจัดเก็บรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ เป็นผลให้เงื่อนไข
ที่ระบุให้นักศึกษาต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย จึงไม่ จ าเป็นอีกต่อไป                       
อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาในการจัดท ารูปเล่มแบบกระดาษที่ต้องส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 
พร้อมทั้งเป็นประหยัดพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บวิทยานิพนธ์  และเพ่ือรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด           
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 
ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทั่วโลกแล้ว ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑,๓๕๘,๘๕๗ คน 
และมีผู้เสียชีวิตแล้ว ๗๕,๘๙๖ คน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหาร            
ความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้สอดคล้องกับ
มาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมเติมอีก ๑ ฉบับ                    
ในประเด็นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

๒.มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับการเฝ้าระวังอาการ ส าหรับนักศึกษา                            
และบุคลากรกลุ่ มผู้ สัมผัสความเสี่ ยงต่ า  และกลุ่ มผู้ สัมผัสความเสี่ ยงสู ง  ณ อาคารชุดพักอาศัย                                              
อาคารคอนโด A มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรองรับนักศึกษาและบุคลากรที่ไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่               
แยกเฝ้าระวังอาการที่บ้านหรือที่พัก ซึ่งเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเมื่อวันที่              
๔  เ มษายน  พ . ศ . ๒๕๖๓  ได้ รั บคว ามอนุ เ ค ร าะห์ ที ม ง านจากศู นย์ ก า รแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก                                
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัย                    
ส าหรับการปฏิบัติตนและการดูแลสถานที่เฝ้าระวังอาการ อาคารชุดพักอาศัย อาคารคอนโด A พร้อมพ่นฆ่าเชื้อ
ภายในห้องพักและพ้ืนที่โถงส่วนกลาง 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 
ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับทุน หรือไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ             

และได้แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทย มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับส าหรับ               
การเฝ้าระวังอาการตามระเบียบของทางราชการที่มีการประกาศไว้  โดยได้ใช้พ้ืนที่บริเวณหอพักนักศึกษา               
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยอยู่ในระหว่างการประสานงานกับสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือจัดเตรียมแผนการสนับสนุนการด าเนินการป้องกัน                          
การแพร่ระบาดในอนาคตด้วย  

ที่ประชุมรับทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ – ๕.๓๕  ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุง ๒๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ๑๓ หลักสูตร ขออนุมัติปิดรายวิชา ๕ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ปริญญาเอก   

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ                
และสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท   
๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ 
และสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี     
๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๗ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 



๑๒ 

 
๕.๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ  
๕.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ  
๕.๑๕ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก  
 (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๑๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
๕.๒๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี     
๕.๒๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 ปริญญาเอก    
๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)               

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
 



๑๓ 

 
๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑  
 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๒๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล               
และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท  
๕.๒๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
๕.๒๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรภาคปกติ

และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
๕.๒๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
๕.๒๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
๕.๓๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย   

๕.๓๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๓๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๓๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
๕.๓๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 

ขออนุมัติปิดหลักสูตร  
ปริญญาตรี  

๕.๓๕ ขอปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาต ิ
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

 



๑๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๕ 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๕ 
(๔/๒๕๖๓)  เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ การออกบัตรประจ าตัวส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า                    

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการ
จัดตั้ง Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS) ตามโครงการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระยะ ๒๐ ปี (Driving Forward to World Class University) 
เพ่ือให้บริการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศระยะสั้นที่เดินทางมาแลกเปลี่ยน ศึกษา ท าวิจัย ศึกษาดูงาน 
(Study Visit)  ฝึกงาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลาที่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
และไม่มีการลงทะเบียนเรียนนั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เสนอข้อคิดเห็นส าหรับ   
การบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น)             
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการออกบัตรประจ าตัวส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น) 
ทุกหลักสูตร จากทุกส่วนงานจะต้องด าเนินการโดยกองวิเทศสัมพันธ์เท่านั้น  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีมติรับทราบแล้ว                  
และขอให้ส่วนงานหรือนักศึกษา ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ (ระยะสั้น)                       
ทุกหลักสูตร ผ่านระบบของ MUSAIS เพ่ือทราบจ านวนนักศึกษา และเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๘ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ                
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑ คุณวุฒิ                      
คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑               
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  ที่ประชุมรับทราบ 

 



๑๕ 

 
๖.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๕ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์  แจ้งว่า กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าชุดปัจจุบัน จะหมดวาระการด า รงต าแหน่งตามวาระปกติ ในวันที่                      
๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
จากคณาจารย์ประจ าชุดใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๕ ท่าน 
เรียงล าดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

๑. รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล   คณะวิทยาศาสตร์ 
๓. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
๕. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ชุดใหม่ มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๒ ปี โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๗    เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ การรับรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย MU-IRB COVID Special Panel 

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมวิจัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ (MU-CIRB COVID Special Panel) เพ่ือพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในคนส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือตอบสนอง
ทันทต่ีอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Accelerated Review) โดยด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๑๐๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (เพ่ิมเติม) และจะมีการประชุม ครั้ง
แรกในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  



๑๖ 

 
๒. ส าหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงาน สามารถเลือกยื่นเสนอ

ขอรั บ ก า ร พิ จ า รณ าจ า ก  MU- IRB COVID Special Panel หรื อ  IRB ประจ า ส่ ว น ง าน ไ ด้ โ ด ย ต ร ง                         
ส าหรับโครงการวิจัยที่ไม่มีทุนสนับสนุนจะไม่คิดค่าธรรมเนียม 

๓. ส าหรับ  Accelerated Review สามารถส่ งแบบฟอร์ มและเอกสาร
ประกอบการพิจารณามายังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ โดยไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือน าส่งที่ลงนามแล้วจาก   หัวหน้า
ภาควิชาฯ และหัวหน้าส่วนงาน โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ จะส่งรายงานจ านวนโครงการวิจัยที่เสนอขอให้แต่
ละส่วนงานเป็นรายเดือน  

ทั้ งนี้  สามารถศึกษาข้อมูลต่ างๆ ของ  MU- IRB COVID Special Panel 
เ พ่ิมเติมได้ทาง Website ของศูนย์ส่ ง เสริมจริยธรรมฯ https: //sp.mahidol.ac.th/ และ Website                      
ของ MUCIRB https://sp.mahidol.ac.th/MUCIRB/mucirb-home.html  

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

https://sp.mahidol.ac.th/
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