
  

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 2 

วันพุธท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 
(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 

.................................................................... 8 
ผู้มาประชุม 9 

๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดี  11 
๓. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์12 
๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 15 
๗. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 16 
๘. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  17 
๙. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 18 

๑๐. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 19 
๑๑. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 20 
๑๒. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 21 
๑๓. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ   ประธานสภาคณาจารย์ 22 
๑๔. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 23 
  เลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 24 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 25 
๑. ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 26 
๒. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 27 
๓. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 28 
๔. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 
๕. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 30 
๖. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 31 
๗. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 32 



๒ 

 

๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 
๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 

๑๐. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3 
๑๑. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 
๑๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 
๑๓. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  6 
๑๔. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 
๑๕. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 
๑๖. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 9 
๑๗. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 10 
๑๘. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 11 
๑๙. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 12 
๒๐. ผศ.ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์  แทนผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 13 
๒๑. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 14 
๒๒. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 15 
๒๓. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  16 
๒๔. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 17 
๒๕.  รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18 
๒๖. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 19 
๒๗. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป ์20 
๒๘. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 21 
๒๙. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสด์ิ   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 22 
๓๐. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 23 

    และตรวจสารในการกีฬา 24 
๓๑. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 
๓๒. รศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสด์ิ   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 26 
๓๓. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 27 
 28 

ท้ังนี้ มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 
ช้ัน ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ท้ังส้ิน จ านวน ๑๔ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 30 
Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๓ คน 31 
 32 
 33 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
๒. อ.พญ.มนทกานต์ิ โอประเสริฐสวัสด์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 4 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 5 
๒. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 6 
๓. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 7 
๔. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป 8 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 9 
๑. รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 10 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 11 
๓. รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 12 
๔. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๕. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 14 
๖. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 15 
๗. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 16 
๘. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 17 

๙. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 18 
๑๐. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 19 
๑๑. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 
๑๒. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 21 
๑๓. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 22 
๑๔.  น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 23 
๑๕. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 24 
๑๖. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 25 
๑๗. นางหฤทัย  เท่ียงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 26 
๑๘. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 
๑๙. นางสุวรรณา  เจนสวัสด์ิพงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 28 
๒๐. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 29 
๒๑. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานท่ัวไป 30 

 31 
 32 



๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 1 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกล้ียง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานท่ัวไป 2 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  กองบริหารงานท่ัวไป 3 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติช่ืน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  กองบริหารงานท่ัวไป 4 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  กองบริหารงานท่ัวไป 5 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า         6 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า และผ่านระบบ Limesurvey 7 
 8 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 9 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน น าเสนอ10 
ผลงานในรอบปีท่ีผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  11 

รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน น าเสนอ 12 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และน าเสนอผลการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย                13 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) GOAL 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี : 14 
Good Health and Well-being GOAL 4. การศึกษาท่ีเท่าเทียม : Quality Education GOAL 8. การจ้างงาน      15 
ท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic Growth GOAL 10. ลดความเหล่ือมล้ า : 16 
Reduced Inequality GOAL 16.  สังคมสงบสุข ยุ ติธรรม ไม่แบ่ งแยก :  Peace and Justice Strong 17 
Institutions และ GOAL 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal            18 
ให้ท่ีประชุมฯ รับทราบ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 19 

สถาบันฯ ได้บูรณาการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการด าเนินพันธกิจ20 
และกระบวนการท างานของสถาบันฯ ในโครงการต่างๆ อาทิ 21 

๑. Healthy University Day 2021 “ร่วมกันสร้าง จุดยืน ไม่รับทุนสนับสนุน         22 
ทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่และยาสูบ” ด าเนินการโดยเครือข่าย ASEAN University Network – Health 23 
Promotion Network (AUN-HPN) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคของผู้เช่ียวชาญ24 
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม การมีวิถี25 
ชีวิตท่ีมีสุขภาพดี และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” (Healthy 26 
University) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จาก ๓๐ สถาบัน 27 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 28 
ผ่านกลไกความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ รวมท้ังสร้าง29 
ความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากร และนักศึกษา ในการท่ีจะไม่สนับสนุน ส่งเสริม หรือรับทุนจากบริษัทบุหรี่และยาสูบ 30 

๒. Public Speaking:  International Guest Expert lecture on support to 31 
the extension of Social Health Protection in South-East Asia Episode I การบูรณาการการฝึกอบรม32 
ด้านการคุ้มครองสุขภาพทางสังคมเฉพาะทางเข้ากับ Master of Primary Health Care Management 33 
(MPHM) ซึ่งพัฒนาโดย ASEAN Institute for Health Development (AIHD) โดยได้รับการสนับสนุนจาก34 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม Universal Health Coverage 35 



๕ 

 

(UHC) ในภูมิภาคโดยการจัดเตรียมผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมด้วยความเช่ียวชาญ           1 
และความรู้ท่ีจ าเป็นเพื่อเสริมสร้าง ระบบ SHP: Strategic Healthcare Programs ในประเทศบ้านเกิด 2 

๓. การส ารวจส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพ3 
ชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยความร่วมมือจาก 4 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้น            5 
อย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ ในช่วง ๕๐ ปีท่ีผ่านมาท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวกสาม 6 
(จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น) มีการเตรียมการท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อรับมือกับสภาวะของการ7 
เปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 8 
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม และบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย9 
น าร่องท่ีท าการศึกษาแบบบูรณาการว่าส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยท้ังด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 10 
มีผลต่อพฤฒพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในกลุ่มประเทศสมาชิกจริงหรือไม่ โดยตัวแปรต้นในการวิจัย คือ 11 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย (Age friendly environment) และมีตัวแปรผลลัพธ์คือ พฤฒพลัง (Active aging) 12 
และคุณภาพชีวิต (Quality of life)  13 

รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation น าเสนอในท่ีประชุม 14 
ที่ประชุมรับทราบ 15 

ระเบียบวาระที่   ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 16 
๑.๑ เร่ืองแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 17 

๑.๑.๑ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์            18 
และเทคโนโลยี คร้ังที่ ๒๘  พ.ศ. ๒๕๖๔ 19 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม20 

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒๘ พ.ศ. ๒๕๖๔            21 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และนักวิจัย ท่ีมีผลงานวิจัยและวิชาซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนา                22 
องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ 23 
เคมี  และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นสาขาคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก โดยมีบุคลากรจาก24 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ราย คือ รศ.ดร.โสรยา 25 

จาตุรงคกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จากโครงการ “การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจีโนมของ26 

โปรไบโอติกส์เพื่อพัฒนาอาหารเสริมต้านโรคในสัตว์น้ า”  27 
ท้ังนี้ จะได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์               28 

และเทคโนโลยีในโอกาสต่อไป 29 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 30 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 31 
- ไม่มี – 32 

 33 

https://www.egov.go.th/th/government-agency/1587/


๖ 

 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๒๔/๒๕๖๔  1 
ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล2 

ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 3 
ช้ัน ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 4 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 6 

ระเบียบวาระที่   ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 7 
๓.๑ เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 8 
๓.๒ เร่ืองเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 9 
๓.๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 10 
 11 
๓.๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 12 

๓.๔.๑ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน  13 
(คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  14 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบ ดี                     15 
(กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน และการจัดต้ังศูนย์มหิตลาวิชชากร)) 16 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิ สี สังข์  รองอธิการบดี แจ้งว่า ด้วยส่วนงานต่างๆ                  17 

มีความประสงค์ขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ18 
ปัจจุบัน รองรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส่วนงาน จ านวน ๖ ส่วนงาน ดังนี้ 19 

ส่วนงาน การเห็นชอบการเสนอขอปรับโครงสร้าง 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานคณบดี 
๑.๑ งานบริหารจัดการ เกล่ียภาระงานและเปล่ียนช่ือเป็น “งานบริหารทั่วไป” 
๑.๒ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เปล่ียนช่ือเป็น “งานยุทธศาสตร์ 

แผน และงบประมาณ” 
๑.๓ จัดต้ัง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล” 

๒. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานวิจัยและบริการวิชาการ 
๒.๑ ยุบเลิก “งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย” 
๒.๒ ยุบเลิก “งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ” 
๒.๓ ยุบเลิก “งานความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
๒.๔ จัดต้ัง “งานบริหารและส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ” 

 

- ไม่มี - 



๗ 

 

ส่วนงาน การเห็นชอบการเสนอขอปรับโครงสร้าง 

๓. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานบริหารการศึกษา
และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๓.๑ ยุบเลิก “งานการศึกษา” 
๓.๒ จัดต้ัง “งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา” 
๓.๓ จัดต้ัง “งานส่งเสริมการศึกษาแบบยืดหยุ่นและพัฒนาทักษะ” 

๔. เสนอขอจัดต้ัง “ส านักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม” 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

๑. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี 
๒.๑ จัดต้ัง “ฝ่ายการพยาบาล อาคารสิริกิต์ิ” และรับโอนงาน ๓ งาน 

จากฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
๒.๒ จัดต้ัง “ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” และ 

รับโอนงาน ๕ งาน จากฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน ์

๒.๓ จัด ต้ัง  “งานเภสัชกรรม อาคารสมเ ด็จพระเทพรัตน์ ”                
สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม 

๒.๔ จัดต้ัง “งานรังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” 
๒.๕ จัดต้ัง “งานบริหารท่ัวไป อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” 
๒.๖ จัดต้ัง “งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ อาคาร

สมเด็จพระเทพรัตน์” 
๒.๗ ปรับภาระและเปล่ียนช่ืองานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย  

โดยย้ายภาระงานการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ไปไว้กับงานเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ และเปล่ียนช่ืองานเป็น “งานผู้ป่วยสัมพันธ์” 

๒. ยุบเลิก”ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” และหน่วยงานภายใต้             
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คือ  
๒.๑ ฝ่ายการพยาบาล และงานภายใต้ฝ่าย ๕ งาน ประกอบด้วย             

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก                      
งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด               
และคลอดบุตร และงานการพยาบาลสนับสนุนการบริบาลผู้ป่วย 

๒.๒ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ และงานภายใต้ฝ่าย ๒ งาน 
ประกอบด้วย งานเภสัชกรรม และ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

๒.๓ ฝ่ายสนับสนุนท่ัวไป และงานภายใต้ฝ่าย ๓ งาน ประกอบด้วย 
งานผู้ป่วยสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และธุรกิจ และ งานบริหาร
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 



๘ 

 

ส่วนงาน การเห็นชอบการเสนอขอปรับโครงสร้าง 

๓. ยุบเลิก”ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ”และหน่วยงานภายใต้ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คือ 
๓.๑ ฝ่ายการพยาบาล และงานภายใต้ฝ่าย ๓ งาน ประกอบด้วย              

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และ            
งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอขอจัดต้ังงานใหม่ ๑ งาน จากเดิมท่ีมี ๔ งาน ภายใต้ฝ่ายการแพทย์
และวิชาการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คือ   

๑. งานไตเทียม (งานเดิม) 
๒. งานวิจัยทางคลินิก (งานเดิม) 
๓. งานรังสีวินิจฉัย (งานเดิม) 
๔. จัดต้ังงานใหม่ “งานเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง” 

ส านักงานอธิการบดี 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอขอจัดต้ังงานใหม่ ๑ งาน จากเดิมท่ีมี ๔ งาน รวมเป็น ๕ งาน คือ   
๑. งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ือสาร (งานเดิม) 
๒. งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเดิม) 
๓. งานพัฒนาส่ือผสม (งานเดิม) 
๔. งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ (งานเดิม) 
๕. จัดต้ังงานใหม่ “งานวิเคราะห์ข้อมูล และบูรณาการระบบดิจิทัล”  

ส านักงานอธิการบดี 
กองแผนงาน 

ปรับภารกิจ/เปลี่ยนชื่องาน และ จัดต้ังงานใหม่ ๒ งาน จากเดิมท่ีมี ๒ งาน  
รวมเป็น ๔ งาน คือ 

๑. งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ (งานเดิม) 
๒. ปรับภารกิจและเปล่ียนช่ืองานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน เป็น  

“งานนโยบายและแผน” 
๓. จัดต้ังงานใหม่ คือ “งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
๔. จัดต้ังงานใหม่ คือ “งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม”  

ส านักงานอธิการบดี เสนอขอจัดต้ัง “ศูนย์มหิตลาวิชชากร” 
 1 

ท้ังนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะท างาน2 
พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 3 
และ จะได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕     4 

  ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 5 
 6 
 7 
 8 



๙ 

 

ระเบียบวาระที่   ๔  เร่ืองสืบเนื่อง  1 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 

(COVID-19)  3 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4 

แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีศาลายา            5 
ซึ่งมีรายงานพบผู้ป่วยติดเช้ือโรคดังกล่าวเป็นระยะ โดยส่วนมากมีปัจจัยมาจากการรับประทานอาหารร่วมกัน 6 
จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานให้การก ากับดูแล ด าเนินนโยบาย และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน                  7 
การแพร่ระบาด ให้กับนักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  8 

ท้ังนี้ ในกรณีพบนักศึกษา หรือบุคลากรท่ีมีความเส่ียงสัมผัสสูง หรือ อยู่ในระดับสี9 
เขียว (พบเช้ือแต่ไม่แสดงอาการ) มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดห้องพักเพื่อสังเกตอาการ และด าเนินการ10 
ตรวจหาเช้ือด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่ งหากผลเป็น Positive จะให้ด าเนินการท า Home Isolation หรือ 11 
Community Isolation ทันที โดยประสานความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนา12 
ภิเษก และโรงพยาบาลพุทธมณฑล ท้ังนี้  หากมีความคืบหน้าในส่วนท่ีเกี่ยวจะได้น ามาแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ13 
รับทราบในโอกาสต่อไป 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

ระเบียบวาระที่    ๕    เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 16 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระท่ี 17 

๕.๑ –  ๕.๒๑ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาโท ๔ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข18 
หลักสูตร ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๐ หลักสูตร ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก19 
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 20 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 21 
ปริญญาโท 22 

๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรปรับปรุง 23 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 25 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันโภชนาการ              26 
และบัณฑิตวิทยาลัย 27 

๕.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง 28 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ                 30 
และอนามัยเจริญพันธุ์  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                  31 
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 32 
 33 



๑๐ 

 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 1 
ปริญญาเอก 2 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต5 
คนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยราชสุดา และ6 
บัณฑิตวิทยาลัย 7 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 8 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 
ปริญญาโท 10 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์11 
ส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะสังคมศาสตร์12 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  13 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม14 
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 
และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 17 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  19 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่21 
และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐               22 
ของคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล24 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙                25 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกม              27 
และเกมมิฟิ เคชัน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิ เศษ) ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๒                         28 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์30 
และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 32 



๑๑ 

 

๕.๑๖ การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชานวัตกรรม                    1 
เพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๓ 2 
ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข 4 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 
และบัณฑิตวิทยาลัย 6 
 7 
ปริญญาตรี              8 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 9 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศาสตร์ 10 

๕.๑๙ การปร ับปร ุงแก ้ไ ขหลักส ูตรแพทยศาสตรบ ัณฑ ิต ฉบ ับป ี พ .ศ .  ๒๕๖๓             11 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก 13 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยราชสุดา 14 

๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรนานาชาติ) 15 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะศิลปศาสตร์ 16 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 17 

ระเบียบวาระที่   ๖      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 18 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๗๖  19 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา20 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๕๗๖ (๑/๒๕๖๕)            21 
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน ๕ 22 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings    23 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว   24 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  25 
ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๒ แจ้งก าหนดการประชุมคณะท างานพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วน27 
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๕  28 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า เพื่อให้การด าเนินงานของ29 

คณะท างานพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมี30 
ประสิทธิภาพ และส่วนงานสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้ครบถ้วน จึงขอก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาการแบ่ง31 
หน่วยงานภายในของส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔ ครั้ง เพื่อให้การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน32 



๑๒ 

 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอให้ส่วนงานค านึงถึง1 
คุณภาพทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 2 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  3 
ที่ประชุมรับทราบ 4 

๖.๓ สรุปจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS มหาวิทยาลัยมหิดล 5 
รอบที่ ๑/๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  6 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล7 

ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระบบ TCAS รอบท่ี ๑/๑ แฟ้มสะสมผลงาน 8 
(Portfolio) จ านวน ๑,๓๒๑ คน ระหว่างวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น  9 

บัดนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS มหาวิทยาลัยมหิดล 10 
ส าหรับเข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระบบ TCAS รอบท่ี ๑/๑ แฟ้มสะสม11 
ผลงาน (Portfolio) รวมทั้งส้ิน ๙๑๒ คน 12 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 

๖.๔ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น16 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน18 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการ19 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ัง20 
เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๘ ฉบับ รวมท้ังหมด ๒๕ คุณวุฒิ ดังนี้  21 

๑. หลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ คุณวุฒิ  22 
(ปริญญาเอก ๑ คุณวุฒิ/ ปริญญาโท ๑ คุณวุฒิ)  23 
๒. หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๒๓ คุณวุฒิ  24 
(ปริญญาเอก ๓ คุณวุฒิ/ ปริญญาโท ๑๕ คุณวุฒิ/ ปริญญาตรี ๕ คุณวุฒิ) 25 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  26 
ที่ประชุมรับทราบ 27 

๖.๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเภสัชศาสตร์ 28 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะเภสัชศาสตร์ 29 

ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 30 
น าเสนอในท่ีประชุม  31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 



๑๓ 

 

๖.๖ การรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แจ้งว่า 2 

โดยเมื่อวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรวจพบการโจมตีระบบ Server กลางของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งส่งผล3 
กระทบกับระบบ E-mail Account ของบุคลากรประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าราย ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้4 
ด าเนินการแก้ไขและแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 5 

๑. ประสานงานแจ้งให้ ผู้ ท่ีมีรายช่ือจะได้รับผลกระทบการโจมตีทางไซเบอร์                      6 
เร่งด าเนินการเปล่ียน Password ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มิฉะนั้น              7 
จะถูกระงับใช้งาน  ท้ังนี้ การโจมตีดังกล่าว ยังไม่มีผลกระทบกับเว็บไซด์ของกอง/ศูนย์ต่างๆ 8 

๒. บุคลากรท่ีไม่ได้รับผลกระทบฯ  สามารถท าการเปล่ียน Password ใหม่ได้ 9 
๓. กรณีบุคคลท่ีโอนย้าย หรือเกษียณไปแล้วแต่ยังมีช่ืออยู่ในกองฯ และไม่สามารถ10 

ติดต่อตามเจ้าของบัญชีได้ ขอใหส่้วนงานแจ้งไปท่ี E - mail Address : itsupport@mahidol.ac.th 11 
๔. การเปล่ียน Password ใหม่นี้ อาจต้องรอการซิงค์ข้อมูลประมาณ ๒๐ นาที              12 
๕. ให้แต่ละส่วนงานรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากร ส่งให้กองเทคโนโลยี13 

สารสนเทศ เพื่อตรวจสอบเบอร์โทรท่ีใช้ในการเปล่ียนรหัสผ่าน  หากเบอร์โทรไม่ตรงกัน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 
จะแจ้งยืนยันบุคคลท่ีเปล่ียนรหัสผ่านกับผู้ประสานงานต่อไป 15 

๖. ผู้ท่ีเปล่ียนรหัสผ่านใหม่แล้ว  ขอให้ผู้ท่ีซิงค์mail  เช่น  Gmail  ไว้บนโทรศัพท์มือถือ  16 
จะต้องเข้าไปเปล่ียนรหัสผ่านในโทรศัพท์มือถือด้วย หากมีปัญหาข้อสงสัยอื่นๆ  สามารถสอบถามได้ท่ี E-mail 17 
Address : itsupport@ mahidol.ac.th 18 

ท้ังนี้ หากมีความคืบหน้าในส่วนท่ีเกี่ยวจะได้น ามาแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบต่อไป 19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 

ระเบียบวาระที่    ๗   เร่ืองอื่นๆ 22 
๗.๑ ประกาศรับสมัครเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 23 

ที่ว่างลงก่อนวาระ 24 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล25 

ประกาศรับสมัครเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ท่ีว่างลงก่อนวาระ จึงขอความ26 
ร่วมมือผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในส่วนงานท่ีมีความสนใจ ขอรับใบสมัครรับ27 
เลือกตั้งซ่อม ฯ ท่ีเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล https://uc.mahidol.acth/ ผ่าน VPN 28 

ท้ังนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจ าใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังซ่อมแบบออนไลน์ผ่าน29 
Link ใน Email ช่ือ.นามสกุล@mahidol.ac.th หรือ ท่ีขอแจ้งเปล่ียน e-mail เป็นช่ือ.นามสกุล@mahidol.edu 30 
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 
 33 

mailto:เป็นชื่อ.นามสกุล@mahidol.edu


๑๔ 

 

๗.๒ ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดนักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักศึกษาภายใต้สังกัด1 
ท่านรายงานสถานะโครงการเพื่อเตรียมการชดใช้ทุนคืนตามสัญญาส าหรับ2 
โครงการ คปก. และ พวอ.” 3 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามท่ีมีหนังสือจาก4 

ส านักงานกฏหมายเพื่อติดตามและด าเนินคดีฐานผิดสัญญา ซึ่ งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ5 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ โครงการพัฒนานักวิจัย6 
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) แต่ไม่ได้ส่งผลงานตามสัญญาทุนดังกล่าว เป็นผลใหค้วามผิดตามกฏหมาย นั้น 7 

มหาวิทยาลัย ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ท้ังนี้ ภายหลังจาก8 
ส านักงานกฎหมายได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัย จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย9 
และนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการทุนวิจัยดังกล่าว ตรวจสอบสถานะของโครงการ 10 
หากพบว่ามีการผิดสัญญาจริง ส านักงานกฎหมายจะส่งให้อัยการพิจารณาฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป โดยจ าแนก11 
เป็นรายกรณี ดังนี้ 12 

๑. กรณีผิดสัญญา โครงการไม่ส่งงาน ผู้รับผิดจะเป็นนักศึกษา (ตามท่ีระบุในสัญญา13 
รับทุน) อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นพยาน (ไม่มีส่วนรับผิด) แต่อาจจะถูก Blacklist การรับทุนใหม่  14 

๒. กรณีติดต่อ อาจารย์ หรือ นักศึกษาไม่ได้ จะด าเนินการติดต่อไปตามภูมิล าเนา 15 
ตามท่ีระบุในสัญญารับทุน โดยมีหนังสือไปยังท่ีอยู่ดังกล่าว หากโครงการจัดส่งงานไปแล้วบางส่วน ขอให้ 16 
รายงานสถานะ เช่น ส่งเล่มรายงานแล้ว รอตีพิมพ์  หรือส่งตีพิมพ์แล้ว ฯลฯ เนื่องจากการผิดสัญญานั้น                17 
จะมีส่วนลดหย่อน ท่ีอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็มราคาตามสัญญา (อ้างอิงอัตราลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง) 18 
ซึ่งจะมีการท าหนังสือรับสภาพหนี้ส่งไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวต่อไป  19 
   จึงขอแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 20 
   ที่ประชุมรับทราบ 21 

๗.๓ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       22 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 23 
รศ.นพ.อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ24 

ครอบครัว แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการตรวจพบ25 
ผู้ติดเช้ือสายพันธ์โอไมครอนในประเทศไทย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่ชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก        26 
และครอบครัว ได้มีการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพตามมาตรการ New 27 
Normal อย่างสูงสุด โดยเริ่มเปิดด าเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นมา ซึ่งมีมาตรการการ28 
เฝ้าระวัง โดยให้ผู้ปกครองท าการตรวจ ATK ให้เด็กภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ก่อนเข้าเรียนวันแรก ร้อยละ ๑๐๐ ทุก29 
สัปดาห์ และเพิ่มมาตรการการสุ่มตรวจ ATK ผ่านทางน้ าลายโดยคุณครูประจ าช้ัน ในแต่ละกลุ่มย่อยห้องเรียน 30 
(Bubble) ละ ๑ คนทุกวันอังคาร-วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ในแต่ละกลุ่ม Bubble จึงขอแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อ31 
ทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างความมั่นใจในการด าเนินชีวิตต่อไป 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 
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(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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