
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม 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 ๙/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

(วิทยาลัยนานาชาติ 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. อ.ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์  แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๓. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๔. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๑๕. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

          และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๑๖. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๗. รศ.ดร.จักรฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๘. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๙. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๒๐. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 



๒ 

 
๒๑. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๒๒. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๓. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒๔. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 
๒๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

      เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 
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. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๔. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๑๕. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๑๖. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๑๗. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๑๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
๑๙. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
       และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๒๐. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๒๑. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๒๒. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ 
         การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
๒๓. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



๓ 

 
ทั้งนี้ ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๕ คน และเป็นผู้มาประชุม                    
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๓ คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๓. นายค ารณ  โชธนะโชติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๔. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๕. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๗. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
๘. น.ส.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี 
๙. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศร ี ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 

๑๐. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๒. นางจริยา  ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๔. นางกิรติ  สอนคุ้ม ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๕. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๖. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๗. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๘. นายธีรพันธ์  วิมลสาระวงค์ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้วิทยาลัยนานาชาติ น าเสนอผลงานในรอบปี             

ที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ 

จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 
๑.๑.๑ ศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลหน่วยงาน                

ที่ด าเนินการด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ จากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  
อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตนครสวรรค์ แจ้งว่า ศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้การด าเนินการของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖๓ โดยมติคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งก าหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีการคัดเลือกหน่วยงานที่ด าเนินงาน            
ด้านผู้สูงอายุดีเด่น โดยจะมีการรับมอบรางวัลหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ลดลงในล าดับต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๑.๑.๒ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต              
ของวิทยาลัยดุ ริ ยางคศิลป์  ได้ รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก                 
สถาบัน Music Quality Enhancement (MusiQuE) 
อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แจ้งว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

ได้น าหลักสูตรปริญญาโท ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (Master of Arts – Music) เข้ารับการตรวจประเมิน           
เพ่ือการรับรองหลักสูตรจาก สถาบัน Music Quality Enhancement (MusiQuE) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาท
ส าคัญในการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาดนตรี และหลักสูตรอุดมศึกษาด้านดนตรีในภูมิภาคยุโรป             
โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ เข้าตรวจประเมินในระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒                         
และเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ MusiQuE ได้น าส่ง Draft Report ให้แก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์              
เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งทั้ง ๒ หลักสูตร ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจุดแข็งของหลักสูตร 
คือ เป็นหลักสูตรที่มี เป้าหมายที่ชัด เจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย                           
และมีโครงสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นสากล พร้อมทั้งมีกระบวนการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ      
เป็นต้น 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

 

 

 



๕ 

 
 ๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๒.๑ ผลการจัดอันดับ World University Rankings 2020 โดย Round University 

Ranking (RUR)   
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

และสื่อสารองค์กร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นที่ ๑               
ของประเทศไทย และได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๓๙๙ ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน า            
ของโลก (World University Rankings) โดย Round University Ranking (RUR) และมีอันดับคะแนน             
ตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการสอน (Teaching) อยู่อันดับ ๒๔๒ ของโลก 
๒. ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) อยู่อันดับ ๓๒๑ ของโลก 
๓. ด้านความหลากหลายด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity)  
 อยู่อันดับ ๔๗๕ ของโลก 
๔. ด้านการวิจัย (Research) อยู่อันดับ ๕๐๓ ของโลก 

ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับเป็นที่ ๑ ของประเทศไทยนั้น              
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และความเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี    ๒ รับรองรายงานการประชุม 
                   ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

                   ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล วาระพิเศษ  
การประชุมระดมสมอง หัวข้อ “MU New Normal after COVID-19”  
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

วาระพิเศษ การประชุมระดมสมอง หัวข้อ “MU New Normal after COVID-19” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

 



๖ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๓.๑.๑ (ร่าง) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดท า (ร่าง) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยมอบหมายให้กองกฎหมายพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด (ร่าง) นโยบายฯ เป็นที่ เรียบร้อย                     
และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่                
๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วนั้น เพ่ือให้ (ร่าง) นโยบายฯ ดังกล่าวมีความเหมาะสม ผ่านการมีส่วนร่วม               
ของหัวหน้าส่วนงาน และสามารถน าไปใช้เป็นแนวนโยบายก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ                
ทุกส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๓.๑.๒ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษา                      
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

แจ้งว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ในขณะนี้  
ส่งผลให้นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
ในการบริหารจัดการ และเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา รวมทั้งครอบครัวของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ                 
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเสนอให้มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษา              
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
      -ไม่มี- 

 

 

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/staff/chuthamanee.sut/


๗ 

 
 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
ปริญญาโท 

๓.๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง อ.ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง และนางสาวสนธยา สินลือนาม 

คณะศิลปศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓             
ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                   
การท่องเที่ยวและการให้บริการกับการดูแล รวมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการศึกษาประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม เพ่ือวางแผนและออกแบบการท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  และ              
ธุรกิจท่องเที่ยว โดยค านึงถึงการส่งเสริมสุขภาพและการดื่มด่ ากับวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า โดยปัจจุบัน            
ยังไม่มีสถาบันใดที่เปิดสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุน
บุคลากรทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่                          
คณะกายภาพบ าบัด คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น และได้ความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจ
การท่องเที่ยว และการบริการอื่นๆ เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ สปา เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้การสนับสนุนจากกระทรวง              
การท่องเที่ยวและกีฬาในด้านการวิจัยและแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และคุ้มครองเด็ก 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิ เศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓                      
ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย 
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ อ.ดร.อภิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล นายภานุวัฒน์             

เพชรานนท์  สถาบันแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว เสนอขออนุมัติ เปิดสอนหลักสูตร                       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา และคุ้มครองเด็ก (หลักสูตรภาคปกติ               
และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว            
และบัณฑิตวิทยาลัย และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว              
โดยเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่เน้นบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ



๘ 

 
ความคิด วิทยาศาสตร์ พัฒนาการมนุษย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพนิเวศวิทยา เพ่ือให้มหาบัณฑิต               
ที่ส าเร็จการศึกษาน าความรู้เชิงบูรณาการดังกล่าวไปประยุกต์ในการออกแบบเทคโนโลยีและสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของนักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ตลอดจนสามารถเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ด้วยตนเอง  

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ – ๕.๖  ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุง ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ๑ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๖ รายวิชา ขอนุมัติเปลี่ยนรหัสรายวิชา ๒ รายวิชา                     
ขอปรับปรุงรายวิชา ๔ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
ดังนี้ 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
ปริญญาตรี     

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

ขอเปิดสอนรายวิชา 
๕.๓ ขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ รายวิชา 

ของคณะศิลปศาสตร์ 
๕.๔ ขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ส าหรับหลักสูตรไทย) 

จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

-ไม่มี- 
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๕.๕ ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  

จ านวน ๒ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์ 

ขอปรับปรุงรายวิชา 
๕.๖ ขอปรับปรุงรายวิชา ระดับปริญญาตรี (จ านวน ๔ รายวิชา) ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๖  

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๖ 
(๕/๒๕๖๓)  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ  
   ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

และบริการวิชาการ แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) มหาวิทยาลัยจึงปรับกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ให้กับส่วนงานที่รับการตรวจประเมินฯ โดยยังคงรูปแบบ
การตรวจประเมินทั้ง ๓ รูปแบบ คือ การตรวจประเมิน MUEdPEx-A1 (การตรวจเต็มรูปแบบ) การตรวจ
ประเมิน MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา) และการตรวจประเมิน MUEdPEx-A3  (การตรวจ
ติดตามผลลัพธ์) ซึ่งก าหนดการเข้าตรวจประเมิน กองพัฒนาคุณภาพได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละ ส่วนงานเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ การจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 
รศ.ดร .กิติกร จามรดุสิต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ ายสิ่ งแวดล้ อม                 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย                    
ตามหลักเกณฑ์ของ Times Higher Education Impact Rankings 2020 ซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับแล้ว 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวก                     
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นอันดับที่ ๒๐๑ - ๓๐๐ ของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น
จ านวน ๗๘๘ แห่งจาก ๘๕ ประเทศ และเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัด



๑๐ 

 
อันดับ ๑๙ แห่ง ทั้งนี้ ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Sustainability 
รวมทั้งร่างนโยบายด าเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ ความคืนหน้าการสร้างร่วมมือด้านการวิจัยกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แจ้งความประสงค์ในการสนับสนุน                
การท าความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตงานวิจัย โดยจะให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
พร้อมทั้งส่งนักวิจัยที่มีความสามารถมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co - Advisor) อีกทั้งจะมอบทุนสนับสนุน 
ในการลงพ้ืนที่วิจัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยจะด าเนินการร่วมกับส่วนงาน             
ที่เคยมีความร่วมมือกันเป็นเบื้องต้นก่อน และหากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งต่อที่ประชุม เพ่ือรับทราบ 
ในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๒ พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธ
มหิดลมงคลปัญญาญาณ 
ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งว่า  

ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัด พิธีวางศิลาฤกษ์             
หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ             
๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่           
คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีด้านหน้าห้ องประชุมบุญศิริ  
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามค าแนะน าของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงจะจัดพิธีการดังกล่าว           
เป็นการภายใน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารหัวหน้าส่วนงาน ร่วมรับชมผ่านระบบ IPTV Mahidol University  
และผ่านระบบ Facebook Live 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๗.๓ ประชาสัมพันธ์การด าเนินนโยบายขับเคลื่อนสังคม 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ            

และบริการวิชาการ แจ้งว่า กองพัฒนาคุณภาพได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานต่างๆ เพ่ือให้ด าเนินการเสนอ

แผนด าเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนสังคม (Policy Advocacy) ซึ่งเป็นแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยขอให้ส่งผลงานในนาม

ส่วนงาน และส่งกลับมาที่งานบริการวิชาการ กองแผนงาน เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและสนับสนุนให้

โครงการทีผ่่านการคัดเลือกสามารถต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๔ การประเมินสภาพคล่องทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน 

ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง  แจ้งว่า              

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติ

ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวบข้อมูลและประเมินสภาพคล่องทางการเงิน               

ซึ่งกองคลังได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานส่งข้อมูลกลับมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา

และด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานต่างๆ ส่งข้อมูลกลับมา                            

ยังมหาวิทยาลัยด้วย   

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 


