
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๙ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 

.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 

๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 

๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  11 

๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  12 

๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 

๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 

๖. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 15 

๗. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 16 

๘. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 17 

๙. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  18 

 และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 19 

๑๐. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 20 

๑๑. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 21 

๑๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 22 

๑๓. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  23 

๑๔. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 

๑๕. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 25 

๑๖. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 26 

๑๗. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 27 

๑๘. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  28 

        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 29 

๑๙. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 

๒๐. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 31 

๒๑. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 32 

๒๒. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 33 

๒๓. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 34 

     เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 35 

 36 

 37 

 38 



๒ 

 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 1 

๑. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 2 

๒. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 3 

๓. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 4 

๔. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 5 

๕. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6 

๖. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 

๗. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 8 

๘. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๙. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 

๑๐. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 11 

๑๑. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 

๑๒. ผศ.ดร.รัตนาภรณ์  คงคา             แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 13 

๑๓. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 14 

๑๔. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 15 

๑๕. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 

๑๖. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 17 

๑๗. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 18 

๑๘. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 19 

๑๙. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 20 

๒๐. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 21 

๒๑. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 22 

๒๒. ผศ.ดร.ธนพล  วีราสา    แทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 23 

๒๓. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 24 

      และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 25 

๒๔. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 26 

       และตรวจสารในการกีฬา 27 

๒๕. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 28 

 29 

ทั้งนี้ มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  30 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๓ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            31 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน 2๕ คน 32 

 33 

ผู้เข้าร่วมประชุม 34 

๑. รศ.ดร.นริศรา  จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 35 

๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 36 

๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 37 

๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 38 



๓ 

 
๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1 

๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 2 

๗. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 3 

๘. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 4 

๙. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 

๑๐. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 6 

๑๑. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 7 

๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 8 

๑๓. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 9 

๑๔. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 10 

๑๕. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 11 

๑๖. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 12 

๑๗. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 13 

๑๘. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 14 

ฝ่ายเลขานุการ 15 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 16 

๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 17 

๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 18 

 19 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 20 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ น าเสนอผลงาน21 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   22 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ 23 

รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  24 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 25 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 26 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 27 

 28 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 29 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล30 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 31 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 32 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 33 

 34 

 35 

 36 

-ไม่มี- 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 

๓.๑.๑ นโยบายก ากับดูแลการบริหารการจัดการคลังชีววัตถุ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 3 

  เพื่อการวิจัย 4 

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  น าเสนอ          5 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการก ากับดูแลการบริหารจัดการคลังชีววัตถุ ข้อมูล                 6 

และปัญญาประดิษฐ์ เ พ่ือการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่ งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่ง เสริมงานวิจัย                          7 

และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ชีววัตถุ และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ ดังนั้นเพ่ือให้                 8 

การบริหารจัดการ การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ข้อมูล เป็นไปอย่างมี9 

ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติทางจริยธรรมการวิจัยในคน10 

รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  11 

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ หัวหน้าส่วนงานที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนให้การ12 

ด าเนินการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 13 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 14 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 15 

๓.๒.๑ การขออนุมัติแก้ประกาศฯ เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์ 16 

จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๑ 17 

นายวรพจ ปุณญสิทธิ์  ศูนย์บริหารสินทรัพย์  เสนอขออนุมัติแก้ประกาศฯ                  18 

เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๑                19 

โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  20 

๑.เพ่ือให้สามารถจัดหาประโยชน์ในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมได้            21 

จึงเห็นสมควรปรับเรื่อง นิยาม หลักทรัพย์ ประเภท ก (กลุ่มตราสารหนี้) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  เพ่ือรองรับ22 

การจัดหาประโยชน์ดังกล่าว โดยที่อยู่ในระดับความเสี่ยงเดียวกับท่ีกองทุนประกันสังคมเลือกใช้  23 

2.เพ่ือให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถจัดหาประโยชน์ในสินทรัพย์24 

ประเภท ข (1) – (4) ได้โดยตรงเพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดหาประโยชน์ เฉพาะการการลงทุนแบบ Passive 25 

Management/Index Tracking เทานั้น 26 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 27 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 28 

  -ไม่มี- 29 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 

๓.๔.๑ การเลือกผู้แทนคณบดีเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 31 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่ รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง               32 

ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ได้สิ้นสุดการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ33 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการชุดดังกล่าวหมดวาระลงไปด้วยนั้น ทั้งนี้ ข้อบังคับ34 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗ (๔) ก าหนดให้                   35 



๕ 

 
มี “ผู้แทนคณบดี” ซึ่งได้รับการเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ คน  1 

เป็นกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ด าเนินการเลือกหัวหน้าส่วนงานด ารงแทนต าแหน่งที่ว่างลง 2 

ที่ประชุมเลือกให้  3 

๑. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4 

๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  5 

เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 6 

๓.๔.๒ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการกองทุน7 

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 8 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  9 

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗ ก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการกองทุน10 

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๕) ก าหนดให้มี “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 11 

ซึ่งที่ประชุมคณบดีเห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ จ านวนสองคนเป็นกรรมการ” นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุม12 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 13 

๑. นางอุษา   ธีระวิทยเลิศ   14 

หัวหน้าประกันสังคมจังหวัดนครปฐม  ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 15 

๒. นางสาววารี   แว่นแก้ว     16 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 17 

ที่ประชุมเห็นชอบตามทีเ่สนอและให้ด าเนินการต่อไป 18 

 19 

๓.๔.๓ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน  20 

(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์) 21 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เสนอขอ             22 

ปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์                23 

ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน รองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์             24 

ของส่วนงาน จึงเสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 25 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลศิริราช  
จาก งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เป็น งานบริหารคลินิกพิเศษ  

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่  
โครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ชุมชน  

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน26 

พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 27 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว 28 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 29 

 30 

 31 



๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  1 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 

(COVID - 19)  3 

นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 4 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก าลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น5 

ในหลายประเทศทั่วโลก และส าหรับประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 6 

ล าดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓             7 

และการระบาดระลอกใหม่ (newly emerging) ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอเสนอมาตรการ และ8 

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยมหิดล           9 

ที่สอดรับกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข  10 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.2564 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี               11 

ได้ เข้าร่วมการประชุมหารือ เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ร่วมกับกระทรวง                12 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ13 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุม  โดยมีอธิการบดี           14 

รองอธิการบดี และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในก ากับของกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 15 

ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านระบบออนไลน์           16 

โดยได้ร่วมกันพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการกิจกรรมทางการศึกษา และการเปิดสถานศึกษาการบริหาร           17 

การจัดการอาคาร สถานที่ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมของสถาบันการศึกษา รวมทั้งแนวทาง             18 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน โดยอาศัยแนวปฏิบัติจากผลการพิจารณาอนุมัติ   19 

จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (ศบค.) และข้อก าหนดของ           20 

แต่ละจังหวัด รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นส าคัญ อีกทั้งเน้นย้ าให้           21 

ทุกมหาวิทยาลัยเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจ านวนมากเป็นส าคัญ ซึ่งจะได้ประชุม22 

หารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และหากมีความคืบหน้าจะได้มาแจ้งต่อที่ประชุม            23 

เพ่ือทราบต่อไป  24 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 27 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        28 

๕.๑ – ๕.๑๑ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๖ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร              29 

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 30 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 31 

ปริญญาเอก 32 

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 33 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 34 

 35 



๗ 

 
๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  2 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์4 

และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์              5 

ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน  7 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 

และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 10 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล           11 

และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  13 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

   ปริญญาโท 15 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกม             16 

และเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  17 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา19 

การแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  20 

ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 22 

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์23 

และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 25 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล             26 

และบัณฑิตวิทยาลัย 27 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                28 

ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 

และบัณฑิตวิทยาลัย  30 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 31 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 32 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๔ 33 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา34 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๔ (๑/๒๕๖๔)         35 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 36 

ที่ประชุมรับทราบ 37 



๘ 

 
๖.๒ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  1 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 2 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 3 

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แจ้งว่า จากสถานการณ์              4 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับ5 

ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ6 

นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษา จึงขอเสนอให้มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา                     7 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๓ การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้น าสังคม  10 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 11 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 12 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้น าสังคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓             13 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการน างานวิจัยหลากหลายสาขาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาต่อยอด14 

สู่นโยบายระดับประเทศ ดังนั้น เ พ่ือเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์  Policy Advocacy and Leaders in 15 

Professional / Academic Services ที่ต้องการเป็นผู้น าด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติ 16 

ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องในการสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยสู่การเป็นนโยบายชี้น าสังคม มหาวิทยาลัยจึง17 

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้น าสังคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งปีนี้มุ่งเน้นประเด็น 18 

“Healthy Aging Thailand” หากบุคลากรของส่วนงานสนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัย19 

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์  หน่วยบริการ20 

วิชาการ กองแผนงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ The HERO : No Smoking รุ่นที่ ๓ 23 

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล กองทรัพยากรบุคคล  แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล              24 

ได้ด าเนินการจัดโครงการ The HERO : No Smoking รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้เห็นโทษพิษภัย              25 

จากการสูบบุหรี่ และเชิญชวนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลที่สูบบุหรี่สามารถลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  26 

พร้อมทั้งสร้างบุคคลต้นแบบ “The HREO” ทีป่ระสบผลส าเร็จในการเลิกสูบบุหรี่โดยยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่27 

สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นผลส าเร็จ ซึ่งบัดนี้ การบ าบัดเพ่ือเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้สิ้นสุดแล้ว              28 

โดยมีรายนามบุคลากรที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 29 

 ๑. นายกิตติวัฒน์  ช้างหล่อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 

 ๒. นายคงเดช  เทศสมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 31 

 ๓. นายพงษ์ศธร  ไวฉลาด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 32 

 ๔. นายภูริวัจน์  มีพร้อม วิทยาลัยนานาชาติ  33 

โดยจะเข้ารับรางวัลจากอธิการบดีในโอกาสต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม Power Point 34 

น าเสนอในทีป่ระชุม 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 



๙ 

 
๖.๕ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) 1 

รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน2 

น าเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (SD Report) ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นรายงาน             3 

ที่รวบรวมผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยื นขององค์กร4 

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ที่รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑              5 

จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานของ GRI (Global Reporting Initiative)                6 

เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเผยแพร่การด าเนินงานส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย7 

เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนสู่สาธารณชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๖ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น10 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน12 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการ13 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง14 

เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑ คุณวุฒิ คือ หลักสูตร15 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 16 

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น  20 

 21 

    22 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 23 


