
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๘/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๐ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน 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 

(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 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. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 15 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 16 
๘. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 
๙. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 18 

๑๐. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  19 
        และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 20 
๑๑. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 21 
๑๒. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 22 
๑๓. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  23 
๑๔. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 24 
๑๕. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 25 
๑๖. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 26 
๑๗. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 27 
๑๘. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 28 

    เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 29 
 30 
 31 
 32 
 33 



๒ 

 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 1 
๑. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 2 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 3 
๓. ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4 
๔. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 
๕. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 6 
๖. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 7 
๗. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 8 
๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 
๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 10 

๑๐. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 11 
๑๑. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 
๑๒. ผศ.วชิรา  วรรณสถิตย์   แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 13 
๑๓. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 
๑๔. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 15 
๑๕. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 16 
๑๖. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 17 
๑๗. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 
๑๘. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 19 
๑๙. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 20 
๒๐. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 21 
๒๑. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 22 
๒๒. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 23 
๒๓. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  24 
๒๔. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 25 
๒๕.  รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 26 
๒๖. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 27 
๒๗. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 28 
๒๘. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 29 

        และตรวจสารในการกีฬา 30 
๒๙. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 31 
 32 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  33 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๘ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            34 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๙ คน 35 

 36 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 3 
๑. รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 4 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 5 
๓. รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 6 
๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 7 
๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 8 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 9 
๗. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 10 
๘. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 11 
๙. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 

๑๐. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 13 
๑๑. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 14 
๑๒. นายชาติชาย ศรีสมุทร    รก.แทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 15 
๑๓. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 16 
๑๔. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 17 
๑๕. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 18 
๑๖. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 19 
๑๗. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 20 
๑๘. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 21 
๑๙. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 22 
๒๐. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 23 
๒๑. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  รก.แทนผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 
๒๒. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 25 
๒๓. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 26 
๒๔. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 27 
๒๕. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 28 
๒๖. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 29 

ฝ่ายเลขานุการ 30 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง  หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 31 
๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 33 

 34 
 35 
 36 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้                     2 

น าเสนอผลงาน ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงาน                 4 

ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  5 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 6 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 7 

๑.๑.๑ การประกวด MU Green Ranking 2020  8 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน9 

แจ้งว่า ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการประกวดโครงการ MU Green 10 
Ranking 2020 เพ่ือน าผลประเมินการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาวางนโยบายและแผนการด าเนินงานของ11 
ส่วนงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา12 
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน นั้น บัดนี้ คณะกรรมการณฯ ได้พิจารณาผลการ13 
ประกวดตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 14 

อันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัลจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่                   15 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 
อันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัลจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่               17 
วิทยาลัยนานาชาติ 18 
อันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัลจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่                 19 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 20 
อันดับที่ ๔ - ๑๐ และอยู่ในกลุ่มดี หรือดีเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท 21 

  จ านวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่  22 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์23 

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม24 
และทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 25 
รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 26 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 27 
 28 

๑.๑.๒ นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รับรางวัลเยาวชน29 
ต้นแบบแห่งปี Thailand Master 3 Youth สาขา “กีฬาและนันทนาการ”  30 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล31 

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่  ๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก 32 
การออกก าลังกายและการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย33 
ได้ รั บ รางวั ล เยาวชนต้นแบบแห่ งปี  Thailand Master 3  Youth สาขา  “กีฬาและนันทนาการ ”                            34 
ทั้งนี ้ได้เข้ารบัรางวัลเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ULTRA ARENA ศูนย์การค้า SHOW DC 35 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 36 



๕ 

 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 
  - ไม่มี - 2 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 3 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล4 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 5 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 7 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 8 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 9 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 10 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 11 
 12 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 13 

๓.๔.๑  การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน  14 
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยภาษา15 
และวัฒนธรรมเอเชีย)  16 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า                17 

มีส่วนงานต่างๆ ประสงค์จะปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ18 
ปัจจุบัน รองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส่วนงาน จ านวน ๓ แห่ง ดังนี้ 19 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลศิริราช  
จาก งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เป็น งานออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑. ปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณบดี 
๑.๑ เปลี่ยนชื่อและปรับภารกิจ งานการคลัง พัสดุ และ

บริหารสินทรัพย์  เป็น งานบริหารการเงิน 
๑.๒ เปลี่ยนชื่อ งานวิจัยและวิชาการ เป็น งานวิจัยและ

นวัตกรรม 
๑.๓ เปลี่ยนชื่อ งานแผน พัฒนา และระบบคุณภาพ เป็น                

งานแผนและพัฒนาองค์กร 
๑.๔ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ แ ล ะ ป รั บ ภ า ร กิ จ  ง า น วิ เ ท ศ แ ล ะ                            

การประชาสัมพันธ์ เป็น งานวิเทศสัมพันธ์  

- ไม่มี - 



๖ 

 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

๑.๕ เปลี่ยนชื่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็น งานเทคโนโลยีการศึกษา 

๑.๖ จัดตั้ง งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
๑.๗ จัดตั้ง งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร  

๒. การเปลี่ยนชื่อและปรับภารกิจ ศูนย์ประสานงานวิทยาเขต
ภูมิภาค เป็น ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย การปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส านักงานผู้อ านวยการ  
๑. เปลี่ยนชื่อและปรับภารกิจ งานสนับสนุนวิชาการ เป็น             

งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. เปลี่ยนชื่อ งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป็น งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
๓. จัดตั้ง งานบริหารการศึกษา   

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน1 
พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 2 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว   3 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 4 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  6 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 

(COVID-19) 8 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 9 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ10 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 11 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 12 

๑. จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง งดการจัดกิจกรรม13 
รวมคนจ านวนมาก ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 14 
และ ฉบับที่ ๕๑/๒๕๖๔ เรื่องให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔             15 
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  16 

๒. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๔ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการ17 
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 18 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนกลาง โดยก าหนดแนวทางมาตรการการปฏิบัติงาน          19 
ของบุคลากร โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่อาศัยหรือต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดควบคุมสูงสุด20 
และเข้มงวด ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานและรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล21 



๗ 

 

หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี อาจพิจารณาการเข้าท างานในมหาวิทยาลัยมหิดลในพ้ืนที่ พญาไท บางกอกน้อย             1 
และศาลายา ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย และการลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด 2 

๓. ขอความร่วมมือทุกส่วนงานเน้นย้ าให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากาก3 
อนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ในการปฏิบัติตัว4 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 5 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 6 
ที่ประชุมรับทราบ 7 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  8 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 9 

๕.๑ –  ๕.๓ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร และ           10 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา11 
กลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 12 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 13 
ปริญญาเอก 14 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ )              15 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

 ปริญญาโท 17 
๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 18 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 19 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 20 
ปริญญาตรี 21 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 22 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 23 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 24 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 25 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๗ 26 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา27 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๗ (๔/๒๕๖๔)                 28 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

๖.๒ ผลการประเมินระบบคุณภาพชั้นน าระดับโลก QS Stars Rating  31 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 32 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ตอบรับเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพโดยสถาบันจัดอันดับชั้นน าของโลก             33 
ผ่านระบบ QS Stars Rating และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 34 
โดยมหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินภาพรวมในระดับ ๕ ดาว (Overall 5 Stars Rating) ตามเกณฑ์                 35 



๘ 

 

QS Stars Rating โดย Quacquarelli Symonds (ระยะเวลารับรองตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔                1 
ถึงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗) ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินฯ ดังนี้ 2 

Categories Sub-categories Rating 

OVERALL 5 

Core Criteria Teaching 5 

 Employability 5 

 Internationalization 5 

 Research 3 

Learning Environment Facilities 5 

Specialist Criteria Subject Ranking 5 

Advanced Criteria Arts & Culture 5 

 Innovation 5 

ซึ่งผลการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่บน The University’s 3 
Top Universities Profile Page https://www.topuniversities.com/qs-stars 4 

รายละเอียดปรากฎตาม Power Point น าเสนอประกอบการประชุม 5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

๖.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่อ7 
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  8 
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แจ้งว่า 9 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการลงลายมือชื่อ             10 
ในเอกสารภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                    11 
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม                     12 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป 13 
จึงได้ร่วมกันจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 14 
ส าหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบจากกองกฎหมาย และได้ผ่าน 15 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                  16 
จึงขอแจ้งตอ่ที่ประชุมเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 17 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 18 
ที่ประชุมรับทราบ 19 

 20 

 21 



๙ 

 

๖.๔ รายงานผลการจัดหาประโยชน์ สิ้นสุด ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  1 
นายวรพจน์ เกียรติโมฬี ศูนย์บริหารสินทรัพย์ รายงานผลการจัดหาประโยชน์ของ2 

มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลการจัดหาประโยชน์ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 3 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 4 

๑. ผลตอบแทนรวมทั้งมหาวิทยาลัยบวกร้อยละ ๒.๓ ซึ่ งปรับตัวดีขึ้นจาก              5 
ปีงบฯ ๒๕๖๓ ที่ติดลบร้อยละ ๑.๕ 6 

๒. ผลตอบแทนรายส่วนงาน โดยทุกส่วนงานมีผลตอบแทนที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีงบฯ ๒๕๖๓  7 
๓. ผลตอบแทนกองทุนต่างๆ ที่บริหารโดยศูนย์ฯ มีผลตอบแทนโดยเฉลี่ย                  8 

แต่ละกองทุนใกล้เคียงเกณฑ์วัดเทียบซึ่งเป็นผลดีต่อการการลงทุนในอนาคต 9 
รายละเอียดปรากฎตาม PowerPoint น าเสนอประกอบการประชุม 10 
ที่ประชุมรับทราบ 11 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 
นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน รายงานผลการ13 

ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 14 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๕ ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล15 
รามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือก ากับให้มีการปรับปรุง16 
แก้ไขข้อตรวจพบ และระมัดระวังจุดควบคุมในส่วนงาน โดยศูนย์ฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวมดังนี้  17 

๑. งานพัสดุ  กองคลั ง  ควรให้ความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับ  ระเบียบ18 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะการมอบอ านาจ19 
หน้าที่ และการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ มากยิ่งขึ้น 20 

๒. กองคลัง อาจจัดท าทะเบียนรายงานที่ส่วนงานต้องน าส่งมหาวิทยาลัย            21 
ตามข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานใช้ในการก ากับ และติดตาม การด าเนินงานในแต่ละปี 22 

๓. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารส่วนงานให้ก ากับดูแลการออกประกาศ               23 
ด้านการเงินที่เป็นเรื่องเฉพาะของส่วนงาน ทั้งนี้อาจก ากับดูแล ติดตามผลความถูกต้องเพ่ือให้ด าเนินการ24 
ทันเวลา โดยพิจารณาจากสถิติผลการวิเคราะห์ประจ าเดือนของงานบริการวิชาการต่างๆ 25 

ทั้งนี้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนี้ต่อที่26 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหา ร 27 
มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว  28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 30 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 31 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 32 
ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 



๑๐ 

 

๖.๗ ผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 1 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน2 

รายงานสรุปข้อมูลการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 เพ่ือวัดค่าความส าเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลก3 
ในการด าเนินการการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) ซึ่ งในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๑,๒๔๐ แห่ง                               4 
จาก ๙๘ ประเทศโดยในปี 2021 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๒๖ แห่ง               5 
เข้าร่วมการจัดอันดับ 6 

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ – ๒๐๐ โดยมี7 
จดุเด่นในด้าน Good Health and Well-Being และมีข้อเสนอแนะจากคณะท างานฯ ในภาพรวมดังนี้ 8 

๑. การรวบรวมฐานข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์ส่วนกลาง โดยข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน            9 

รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สารสนเทศติดตามผลข้อมูลอยูเ่ป็นประจ า  10 

๒. พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ให้มีความเป็นสากลและใช้งานง่าย รวมทั้งเพ่ิมการ11 

เก็บข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลยังไม่มีฐานข้อมูล เช่น ข้อมูล First Generation โครงการวิจัยต่อเนื่อง และ12 

เพ่ิมเติมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ SDGs พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบเนื้อหาและการเก็บข้อมูลโครงการวิจัย 13 

๓. ขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานในการให้ความส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูล14 
ส าหรับการจัดอันดับ THE Impact Rankings และจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ประสานงานและกลั่นกรองข้อมูล15 
เบื้องต้น รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลควรมุ่งเน้น Goals ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีนัยส าคัญ             16 
และด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของส่วนงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์17 
ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละรายการ ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะได้น ามาแจ้งต่อที่ประชุมฯ ในโอกาสต่อไป 18 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point ประกอบการประชุม 19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น 21 
  22 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 23 


