
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/256๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๙/๒๕๖๕ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (จ านวน ๑๘ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 2 

วันพุธที ่๑๑ พฤษภาคม 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 
(สถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชีย 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   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 
๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 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. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 19 
๑๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 20 
๑๒. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 
๑๓. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 22 
๑๔. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 23 
๑๕. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 24 
๑๖. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 25 

     เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 26 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 27 
๑. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน ์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 28 
๒. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 29 
๓. ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 
๔. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 31 
๕. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 32 



๒ 

 

๖. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1 
๗. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2 
๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 
๙. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 4 

๑๐. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 
๑๑. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 6 
๑๒. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  7 
๑๓. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 
๑๔. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 9 
๑๕. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 10 
๑๖. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 
๑๗. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 12 
๑๘. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 13 
๑๙. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 14 
๒๐. ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ    แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 15 
๒๑. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 16 
๒๒. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  17 
๒๓. อ.ดร.สุนันทา ขลิบทอง    แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 18 
๒๔.  รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 19 
๒๕. ศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 20 
๒๖. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 21 
๒๗. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 22 
๒๘. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 23 

   และตรวจสารในการกีฬา 24 
๒๙. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 
๓๐. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 26 
๓๑. รศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 27 

 28 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๖ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม     30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๑ คน 31 

 32 
 33 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  2 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 3 

 4 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 6 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 7 
๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 8 
๔. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 9 
๕. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 10 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 11 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 12 
๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 14 
๔. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 15 
๕. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 16 
๖. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 17 
๗. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 18 
๘. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 19 
๙. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 

๑๐. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 21 
๑๑. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 22 
๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 23 
๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 24 
๑๔. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 25 
๑๕. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 26 
๑๖. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 
๑๗. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 28 
๑๘. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 29 
๑๙. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 30 

 31 
 32 



๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 1 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 2 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 3 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 4 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 5 

 6 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 7 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษา             8 
และวัฒนธรรมเอเชีย น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  9 

รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียน าเสนอ10 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  12 

รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 15 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 16 

๑.๑.๑ การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์  Music Quality 17 
Enhancement: MusiQuE ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป ์18 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 19 

แจ้งว่า ตามที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์  Music 20 
Quality Enhancement: MusiQuE ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตร21 
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ในปี ๒๕๖๓ นั้น 22 

บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและได้รับ           23 
ใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลารับรองวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นสถาบันแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ25 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ Music Quality Enhancement: MusiQuE 26 
ครบทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  27 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 28 
 29 
 30 

 31 

 



๕ 

 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2022 อันดับที่ ๓ 1 
ของประเทศไทย 2 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3 

น าเสนอผลการจัดอันดับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2022 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดเป็น4 
อันดับที่ ๓ ของประเทศไทย ทั้งนี้ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดอันดับดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ               5 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพการท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 6 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 7 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 8 
 9 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 10 
- ไม่มี – 11 

 12 
ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  13 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล14 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            15 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 16 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 18 
 19 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 21 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 22 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 23 
 24 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

๓.๔.๑ การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง   26 
ประเภทผู้บริหาร จ านวน ๓ คน  27 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วย คณะกรรมการ28 

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ๖ ฉบับ ดังนี้ (๑) ค าสั่งสภา29 
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๗/๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่             30 
๕๑/๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (๓) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๔๗/๒๕๖๒  ฉบับลง31 
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 32 
๒๕๖๔ (๕) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๘/๒๕๖๔  ฉบับลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๖) ค าสั่ง33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

สภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๕/๒๕๖๕  ฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 1 
ชุดดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. 2 
๒๕๖๓) แต่เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงท าให้3 
ไม่สามารถด าเนินการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ และสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๖ 4 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่า5 
สถานการณ์จะสามารถด าเนินการเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ นั้น และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ6 
เพ่ือผ่อนคลายมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 7 
(COVID-19)  และเพ่ือให้การได้มาซึ่ งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ชุดใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับ8 
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๘   9 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปอย่าง10 
เรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาเลือก11 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทผู้บริหาร จ านวน ๓ คน เป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  12 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นไปตาม ข้อ ๓ 13 
ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๒ 14 
ระบุว่า “การเลือกกรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน ๓ คน ให้เลือกจากที่15 
ประชุมคณบดี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการให้ที่ประชุมก าหนด” 16 

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากพนักงานมหาวิทยาลัย17 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร จ านวน ๓ คน  ดังนี้ 18 

๑. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 19 
๒. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 
๓. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   21 

๓.๔.๑ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน  22 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) 23 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามทีส่ถาบันวิจัยประชากรและสังคม 24 

เสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ซึ่งที่ประชุมคณะท างานพิจารณาการแบ่งหน่วยงาน25 
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและเสนอให้26 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมทบทวนและเกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสม นั้น สถาบันได้ทบทวนและเสนอขอ27 
ปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ดังนี้ 28 

โครงสร้างเดิม  โครงสร้างท่ีเสนอขอปรับ (แก้ไขใหม่) หมายเหตุ 
๑. กลุ่มสาขาวิชาประชากรศาสตร์ (๙) ๑. กลุ่มสาขาวิชาประชากรศาสตร์ (๙)  
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (๑๑) ๒. กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (๗)  
๓. กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (๑๑) ๓. กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (๑๑)  



๗ 

 

โครงสร้างเดิม  โครงสร้างท่ีเสนอขอปรับ (แก้ไขใหม่) หมายเหตุ 
๔. กลุ่มสาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (๗) ๔. กลุ่มสาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (๑๑)  
๕. ส านักงานผู้อ านวยการ (๔๑+๑*) 
    *บุคลากร ๑ อัตรา ขึ้นตรงกับส านักงานผู้อ านวยการ 

๕. ส านักงานผู้อ านวยการ (๓๗+๑*) 
    *บุคลากร ๑ อัตรา ขึ้นตรงกับส านักงานผู้อ านวยการ 

 

    ๕.๑ งานบริหารความเสี่ยง (ไม่มีอัตราก าลัง)  ยุบเลิก 
    ๕.๒ งานบริหารทั่วไป (๑๕) ๕.๑ งานบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป (๘) ควบรวมและ

เปลี่ยนชื่องาน 
    ๕.๓ งานคลังและพัสดุ (๑๐) ๕.๒ งานคลังและพัสดุ (๗)  
    ๕.๔ งานสื่อสารองค์กร (๓) ๕.๓ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร (๖) ควบรวม

และเปลี่ยน
ชื่องาน 

    ๕.๕ งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (๓)  ยุบเลิก 
    ๕.๖ งานการศึกษา (๔) ๕.๔ งานบริหารการศึกษา (๕) เปลี่ยนช่ืองาน 

    ๕.๗ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน (๔)  ยุบเลิก 
    ๕.๘ งานประกันคุณภาพ (๑)  ยุบเลิก 
    ๕.๙ งานบริการวิชาการ (๑)  ยุบเลิก 
 ๕.๕ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และยุทธศาสตร์ (๖) ควบรวมและจัดตั้ง

เป็นงานใหม ่
 ๕.๖ งานกาพภาพและสิ่งแวดล้อม (๕) ตั้งใหม่ 
๖. ศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางประชากร (๒) ๖. ศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางประชากร (๒)  
๗. ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น มหิดล (๓) ๗. ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น มหิดล (๓)  
๘. ศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี (๘) ๘. ศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี (๘)  

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ1 
บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว 2 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 3 
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่รองอธิการบดีเสนอและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภา4 
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  6 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 7 

(COVID-19)  8 
น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 9 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ10 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 11 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 12 



๘ 

 

๑. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อก าหนดออกตามความใน1 
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๔) ประกาศ          2 
ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสถานการณด์ังกล่าว 3 

๒. จังหวัดนครปฐม ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง ผ่อนคลาย4 
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 5 
(COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่            6 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 7 

๓. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่  ๖๓                  8 
เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานที่บ้านในพ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการ9 
ควบคุมแบบบูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  10 
(สายพันธุ์โอมิครอน) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้อง11 
กับมาตรการของจังหวัดนครปฐม และให้การปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) เป็นไปตาม                     12 
ความเหมาะสม และการพิจารณาของส่วนงาน 13 

ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมหารือและวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้จ านวนของ  14 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงสอดคล้องกันทั้งหมด เป็นไป15 
ตามการคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข และในบางกลุ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ ท าให้ขณะนี้มี 16 
แนวโน้มเข้าสู่สถานการณ์ระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) โดยจะมีนโยบายขอให้ทุกจังหวัดจัดท า17 
แผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะโรคประจ าถิ่น เพ่ือการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน18 
ภาครัฐและประชาชนร่วมกันต่อไป 19 

ที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 22 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่       23 

๕.๑ –  ๕.๒๒  ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน               24 
๓ รายวิชา ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตาม25 
วงรอบ มคอ.๒) ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑ หลักสูตร 26 
ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร 27 
ปริญญาโท ๑๐ หลักสูตร ปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์28 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 29 

 การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต 30 
๕.๑ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา ของโครงการจัดตั้ง31 

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 32 

 33 



๙ 

 

 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 1 
 ปริญญาเอก 2 
๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๕ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 4 
๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 5 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ6 
บัณฑิตวิทยาลัย 7 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 8 
๕.๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 9 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 10 
 ปริญญาโท 11 
๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 12 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 13 
ปริญญาตรี 14 

๕.๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์15 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 16 
 17 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 18 
ปริญญาเอก 19 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล             20 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 22 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 23 
 24 
ปริญญาโท 25 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 26 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 27 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 28 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์          29 
และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สา ขาวิชาพิษวิทยา                   31 
และโภชนาการเ พ่ืออาหารปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)                    32 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๑๐ 

 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ1 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 2 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  3 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 4 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์5 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 7 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 
และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 10 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ12 
เภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ 13 
และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 15 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 17 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

 ปริญญาตรี 19 
๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ20 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (สถาบันสมทบ) และคณะพยาบาลศาสตร์ 21 
๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 

ของคณะศิลปศาสตร์    23 
๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์           24 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  25 
 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 26 
๕.๒๒ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  27 
 (ส าหรับหลักสูตรไทย) จ านวน ๒ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์ 28 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 29 

 30 
 31 
 32 
 33 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๕๘๐ 2 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่3 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๐ (๕/๒๕๖๕) ในวันที่ ๑๘ 4 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 5 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น 6 
  ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ                 7 
ได้เสนอและรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอน าเสนอเข้ าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ/พิจารณา                  8 
โดยจัดท าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๐ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 9 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

๖.๒ ขอความร่วมมือด าเนินการเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                  13 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า  ตามที่15 

มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างการด าเนินงานเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ16 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และ17 
ระดับส่วนงาน นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากส่วนงานดังนี้ 18 

๑. ขอความร่วมมือก าชับให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้19 
ส่วนเสียภายใน (IIT) ของมหาวิทยาลัยให้ได้จ านวนมากที่สุด (ผ่านผู้ประสานงาน20 
ของส่วนงาน) 21 

๒. ขอความร่วมมืออ านวยความสะดวกในกรณีที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์22 
เข้าไปเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในพ้ืนที่ของส่วนงาน (On Site) 23 

๓. ขอความร่วมมือให้ส่วนงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 24 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 26 
ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 

๖.๓ สรุปผลการจัดหาประโยชน์ส่วนงานฯ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  29 
สิ้นสุด ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 
นายวรพจ  ปุณญสิทธิ์ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ตามท่ีศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้31 

ด าเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน นั ้น  ศ ูนย ์ฯ ขอรายงานผล                     32 
การด าเนินงานการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล และการจัดหาประโยชน์ของส่วนงาน 33 
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  34 

 35 
 36 



๑๒ 

 

๑.รายงานสรุปการปฏิบัติตามข้อจ ากัดการจัดหาประโยชน์ (Compliance Report) 1 

 2 
 การจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปตามข้อจ ากัดการจัดหาประโยชน์ ดังนี้  3 

๑) ข้อจ ากัดภาพใหญ่ 4 
- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ ่มตราสารหนี ้ ที ่ ร ้อยละ ๘๐.๘ (กรอบฯ ต้อง5 

มากกว่าร้อยละ ๖๐) 6 
- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ่มตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก ที่ ร้อยละ 7 

๑๙.๒ (กรอบฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐) 8 
๒) ข้อจ ากัด specific บางสินทรัพย์ 9 

- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์สภาพคล่องและพันธบัตรรัฐบาลไทย ที่ ร้อยละ ๕๔.๒ 10 
(กรอบฯ ต้องมากกว่าร้อยละ ๓๐) 11 

- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ่มตราสารทุน ที่ ร้อยละ ๑๑.๑ (กรอบฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐) 12 
- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก ที่ ร้อยละ ๘.๑ (กรอบฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐) 13 
- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ่มทองค า ที่ ร้อยละ ๐.๔ (กรอบฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕) 14 

๓) ข้อจ ากัดส าหรับสินทรัพย์ต่างประเทศ 15 
- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ต่างประเทศ ที่ ร้อยละ ๘.๑ (กรอบฯ 16 

ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐) 17 
- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ ่มสินทรัพย์ตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก18 

ต่างประเทศ ที่ ร้อยละ ๗.๓ (กรอบฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕) 19 
- รวมมหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่ ร้อยละ ๐.๘ 20 

(กรอบฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐) 21 
ทั้งนี้ ศูนย์ฯได้น าเสนอแยกกรณีเฉพาะกลุ่มเงินหมุนเวียนและกลุ่มเงินไม่หมุนเวียนแยกไว้ตาม22 

ตารางข้างต้น 23 



๑๓ 

 

๒. รายงานสรุปสถานะการจัดหาประโยชน์ (Portfolio Report) 1 

 2 
การจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลสรุปได้ดังนี้ 3 

- รวมมหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาประโยชน์ในกลุ่มตราสารหนี้ ร้อยละ ๘๐.๘ โดยแบ่งเป็น 4 
๑. กลุ่มสินทรัพย์สภาพคล่อง (ตราสารหนี้ระยะสั้น อายุคงเหลือน้อยกว่า ๑ ปี) ร้อยละ ๒๓.๖ 5 
๒. กลุ่มตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ อายุคงเหลือมากกว่า ๑ ปี) ร้อยละ ๕๗.๒ 6 

- รวมมหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาประโยชน์ในกลุ ่มตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก            7 
ร้อยละ ๑๙.๒ โดยแบ่งเป็น 8 

๑. กลุ่มตราสารทุน ร้อยละ ๑๑.๑ 9 
๒. กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก ร้อยละ ๘.๑ 10 

๓. รายงานสรุปผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ (Performance Report) 11 

 12 

 



๑๔ 

 

ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลสรุปได้ดังนี้  1 
- ผลตอบแทน ๖ เดือน ปีงบฯ๒๕๖๕ 2 

๑. รวมมหาวิทยาลัยมหิดล ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓๕ เทียบกับเกณฑ์วัดเทียบ3 
ที่ร้อยละ ๐.๑๙ 4 

๒. รวมเงินหมุนเวียนมหาวิทยาลัยมหิดล ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓๔ เทียบกับ5 
เกณฑ์วัดเทียบที่ร้อยละ ๐.๑๖ 6 

๓. รวมเงินไม่หมุนเวียนมหาวิทยาลัยมหิดล ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓๕ เทียบ7 
กับเกณฑ์วัดเทียบที่ร้อยละ ๐.๑๙ 8 

ทั้งนี้ ศูนย์ฯได้น าเสนอ ผลตอบแทน เฉพาะปีงบฯ ๒๕๖๔ และ ๑๘ เดือนย้อนหลัง แนบ9 
ตามตารางข้างต้น 10 

เกณฑ์วัดเทียบจัดท าโดยอิง ผลตอบแทนของเกณฑ์วัดเทียบของแต่ละส่วนงาน (ตาม11 
ผลตอบแทนของการจัดสรรเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนงาน) และถ่วงน้ าหนักตามเงิน12 
จัดหาประโยชน์ 13 

๔. รายงานผลตอบแทนย้อนหลังรายส่วนงาน (Performance Report) 14 

 15 

 16 

กลุม่เงินหมนุเวียน 6 เดือนย้อนหลงั เกณฑว์ดัเทียบ 18 เดือนย้อนหลงั เกณฑว์ดัเทียบ 36 เดือนย้อนหลงั 60 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี (OP-ST) 0.3% 0.2% 1.2% 0.5% 2.6% 5.9% 31.8% 6 กมุภำพนัธ ์2552
คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล (เงินหมนุเวียน) 0.4% 0.2% 1.6% 0.5% 4.1% 8.4% 35.9% 6 กมุภำพนัธ ์2552

ร.พ.ศิริรำชปิยมหำรำชกำรณุย ์(เงินหมนุเวียน) 0.4% 0.2% 1.3% 0.5% 0.0% 0.0% 2.0% 6 กมุภำพนัธ ์2555

กลุม่เงินไม่หมนุเวียน 6 เดือนย้อนหลงั เกณฑว์ดัเทียบ 18 เดือนย้อนหลงั เกณฑว์ดัเทียบ 36 เดือนย้อนหลงั 60 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี (OP-MT) 0.7% -0.3% 7.4% 5.3% 9.4% 17.0% 76.1% 6 กมุภำพนัธ ์2552
ส ำนักงำนอธิกำรบดี (OP-LT) 1.1% 0.0% 9.4% 7.8% 10.1% N/A 12.7% 1 ตลุำคม 2561

คณะแพทยศำสตรศิ์ริรำชพยำบำล (เงินไม่หมนุเวียน) 0.2% 0.5% 4.3% 7.6% 7.4% 17.1% 71.2% 6 กมุภำพนัธ ์2552
ร.พ.ศิริรำชปิยมหำรำชกำรณุย ์(เงินไม่หมนุเวียน) 0.0% 0.2% 3.0% 4.2% 6.5% 11.9% 32.0% 6 กมุภำพนัธ ์2555

คณะแพทยศำสตรร์.พ.รำมำธิบดี -0.5% -0.3% 4.2% 6.8% 5.9% 14.3% 60.3% 6 กมุภำพนัธ ์2552

<<< SAA รอบปีงบฯ 2564 - 2566 ซ่ึงมีกำรจดัท ำเกณฑว์ดัเทียบของแต่ละ
ส่วนงำนอย่ำงชดัเจน>>>

<<< ผลตอบแทนสะสมย้อนหลงัซ่ึงไม่สำมำรถเทียบ
ผลตอบแทนระหวำ่งส่วนงำนได้เน่ืองจำกมีกำรจดัพอรต์

กำรลงทนุท่ีแตกต่ำงกนั>>>



๑๕ 

 

 1 

 2 
ศูนย์ฯเสนอผลตอบแทนย้อนหลังรายส่วนงานตามตารางข้างต้น  3 

- การจัดท าผลตอบแทนเกณฑ์วัดเทียบตาม การจัดสรรเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ของส่วนงาน 4 
เริ่มจัดท าตั้งแต่ปีงบฯ ๒๕๖๔ ซึ่งท าให้ผลตอบแทนย้อนหลัง ๓๖ เดือน ๖๐ เดือน และ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 5 
ไม่มีเกณฑ์วัดเทียบ 6 

- ผลตอบแทนส่วนงาน อาจไม่ represent ผลตอบแทนของ SAA (อุ่นใจ มั ่งมี ยั ่งยืน)             7 
ร้อยละ ๑๐๐ ด้วยสาเหตุ ดังนี้ 8 

๑. ส่วนงานมีการกันเงินบางส่วนเป็นสภาพคล่อง (ลงทุนในกอง OP1) ท าให้ไม่ได้ลง SAA เต็ม 9 
ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน 10 

๒. ส่วนงานแจ้งความประสงค์ลงทุน SAA มาหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ท าให้การปรับพอร์ตล่าช้า 11 
๓. ส่วนงาน เปลี่ยน SAA ในระหว่างปีงบฯ ซึ่งศูนย์ฯแสดง SAA ล่าสุดของส่วนงาน 12 
๔. บางส่วนงาน ในปีงบฯ ๒๕๖๔ (ปีแรก ของแผน SAA รอบ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ไม่ได้13 

เปลี่ยนแผนลงทุนไปยัง SAA ใหม่, อุ่นใจ มั่งมี ยั่งยืน, ท าให้ผลตอบแทนต่างจากกลุ่ม 14 
ที่เปลี่ยนตั้งแต่ต้นปีงบฯ ๒๕๖๔ 15 



๑๖ 

 

- ผลตอบแทนแต่ละส่วนงานไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีการเลือก 1 
การจัดสรรเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน 2 

- ผลตอบแทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑๘ เดือน และ ๓๖ เดือน ต่ ากว่าเกณฑ์3 
วัดเทียบและส่วนงานอื่น “ส่วนหนึ่ง” มีเหตุผลจาก เกณฑ์วัดเทียบ คือ การลงทุนหุ้นโลกและสินทรัพย์            4 
เสี่ยงที่ ๒๗% แต่ช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะฯ ต้องลดสัดส่วนหุ้นโลก5 
และสินทรัพย์เสี ่ยงใน Port ลงต่ ากว่า ๒๐% ตามมติสภาฯที่จ ากัดการลงทุนหุ้นโลกและสินทรัพย์เสี ่ยง                6 
ไม่เกิน ๒๐% (จากเหตุการณ์หุ้นตกหนักหลังเกิดโรคระบาดฯ) แต่ทว่าช่วงเวลาที่สภาฯ จ ากัดการลงทุนหุ้นโลก7 
และสินทรัพย์เสี่ยงดังกล่าว หุ้นโลก (MSCI World All Country Index) ได้ปรับตัวขึ้นราว ๓๖% กล่าวคือ 8 
เกณฑ์วัดเทียบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เสมือนมีหุ้นโลกที่ ๒๖% ย่อมให้ผลตอบแทนที่9 
สูงกว่า Port จริงที่ถูกจ ากัดให้ลงทุนในหุ้นโลกและสินทรัพย์เสี่ยงที่ไม่เกิน ๒๐% ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดี 10 
OP-MT (รวมถึงส่วนงานที่ ส านักงานอธิการบดีบริหารการลงทุนให้) และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 11 
(เงินไม่หมุนเวียน) สามารถลงทุนหุ้นโลกและสินทรัพย์เสี่ยงตามแผนซึ่งมากกว่า ๒๐% ได้ โดยไม่ถูกกระทบ12 
จากข้อจ ากัดดังกล่าว เนื่องจากมีการบริหารกองทุนหมุนเวียนขนาดใหญ่ที่ไม่ลงทุนในหุ้นหรือลงทุนหุ้นน้อย13 
มากมาค านวณเฉลี่ยเรื่องข้อจ ากัด ๒๐% 14 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 15 
ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 
๖.๔ แนวทางในการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ 18 

TCAS66 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 19 
(ทปอ.) 20 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่ประชุม21 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จาก22 
ระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS) เป็นระบบTCAS (Thai University 23 
Central Admission System) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมในการคัดเลือก24 
บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS นั้น 25 

เ พ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ  TCAS66 ประจ าปี26 
การศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ 27 
ทปอ.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ          28 
ของระบบ TCAS66 ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 29 

๑. แนวทางการจัดสอบรายวิชากลางส าหรับ TCAS66 30 
๒. ปฏิทินการสมัครและสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ส าหรับ TCAS66 31 
๓. ปฏิทินการคัดเลือก ๔ รอบของ TCAS66 32 
๔. จ านวนอันดับส าหรับการสมัครคัดเลือกในรอบ ๓ Admission และอัตราค่า33 

สมัครคัดเลือกรอบ ๓ 34 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 35 
ที่ประชุมรับทราบ 36 



๑๗ 

 

๖.๕ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งรับทราบ1 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 2 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน3 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งขอแก้ไขชื่อสาขาวิชาในหนังสือรับทราบ4 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) ที่ให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ6 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๑๕๑๖(๔)/๙๙๔๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม                 7 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จาก "สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม" เป็น "สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ8 
การโรงแรม" เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้แจ้ง ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการรับรอง9 
คุณวุฒิการศึกษาต่อไป 10 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 
๖.๖ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น14 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน16 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) ได้ส่งหนังสือ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ17 
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล              18 
จ านวน ๒ ฉบับ รวมทั้งหมด ๕ คุณวุฒิ ประกอบด้วย หลักสูตรปรับปรุง ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท                  19 
๒ หลักสูตร ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร 20 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 21 
ที่ประชุมรับทราบ 22 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ 23 
 ๗.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  24 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 25 
รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ26 

ครอบครัว แจ้งว่า จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) 27 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒๐ วัน หรือในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว            28 
มีใจความส าคัญคือ ป้องกันไม่ให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการจัดที่นั่งที่29 
เหมาะสมให้ โดยระบุใจความส าคัญในการป้องกันไว้  ๓ รูปแบบ คือ ผู้ปกครองต้องจัดที่นั่งนิรภัย หรือ                  30 
Car Seat ส าหรับเด็กอายุไม่เกิน ๖ ขวบ หรือมีความสูงไม่เกิน ๑๓๕ เซนติเมตร หรือต้องจัดหาที่นั่งพิเศษ 31 
ส าหรับเด็กอายุไม่เกิน ๖ ขวบ หรือมีความสูงไม่เกิน ๑๓๕ เซนติเมตร หรือหาวิธีป้องกันส าหรับเด็กที่โดยสารบนรถ 32 
ซึ่งหากตีความข้อกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ไม่ได้บังคับตายตัวว่าจะต้องใช้เพียงที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก หรือ 33 
Car Seat เพียงอย่างเดียว แต่ยังระบุว่า “หรือจัดหาที่นั่งส าหรับเด็ก เช่น การจัดให้เด็กนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยให้ 34 
หรืออาจใช้วิธีการป้องกันอ่ืนๆ เช่น การน าเด็กมานั่งตักและคาดเข็มขัดนิรภัยให้ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง” ซึ่ง35 



๑๘ 

 

ลักษณะและวิธีการป้องกันดังกล่าวต้องรอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่างข้อก าหนดให้ชัดเจนว่า  การติดตั้ง1 
หรือจัดหาที่นั่งแต่ละแบบนั้นจะมีรูปแบบอย่างไร แบบไหนที่สามารถน ามาใช้ได้หรือไม่ได้ 2 

ทั้งนี้ ส าหรับที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด นี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ ขณะที่3 
การอุ้มเด็กนั่งบนตักแล้วพ่อแม่คาดเข็มขัดนิรภัย ในความเป็นจริงก็ไม่ปลอดภัย เพราะเวลาเกิดเหตุจะมีพลังงาน4 
การเคลื่อนที่ จนท าให้อ้อมกอดของแม่ไม่สามารถรั้งลูกไว้อยู่ ท าให้เด็กกระเด็นออกนอกรถและเสียชีวิตหลาย5 
รายต่อปีจากความเข้าใจผิดดังกล่าว ยิ่งรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย การอุ้มเด็กนั่งบนตักท าให้เด็กเข้าใกล้ถุงลมนิรภัย6 
เกินไป เวลาเกิดเหตุจะมีพลังงานย้อนกลับ จึงท าให้อันตรายมากเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันเข็มขัดนิรภัยภายในรถยนต์7 
ไม่ได้ออกแบบมาให้คาดพอดีกับเด็กอย่างที่ควรจะเป็น ที่บริเวณเอวก็ไปอยู่ที่บริเวณท้อง ส่วนบริเวณหน้าอกก็8 
ไปอยู่ที่บริเวณดวงตา เกิดเหตุจึงท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ ฉะนั้นเด็กอายุต่ ากว่า ๙ ขวบ หรือสูง9 
น้อยกว่า ๑๓๕ เซนติเมตร จึงควรได้นั่งในที่นั่งนิรภัย ซึ่งก็มีแนะน าเป็นกลุ่มช่วงอายุกับที่นั่งนิรภัยที่เหมาะสม 10 
แต่กรณีกฎหมายบังคับเด็กอายุต่ ากว่า ๖ ขวบไปแล้ว ก็ว่ากันไป ขณะที่เด็ก ๑๓ ปีขึ้นไป ให้นั่งเบาะหลังจะช่วย11 
ลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง ๒ เท่า 12 

จึงเรียนแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือสื่อสารไปยังบุคลากรในแต่ละส่วนงานเพ่ือสร้างความรู้และ13 
ความเข้าไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจะได้ออกมาตรการเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรที่มี                  14 
บุตรหลานได้เตรียมความพร้อมกับการประกาศใช้ พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น 17 
                  18 
 19 
 20 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 21 


