
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที                      
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

 
มติที่ประชุม : 
 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
.................................................................................................................................................................. ............
........................................................................ ......................................................................................................  
---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting 

(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 
.................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี    ประธาน 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๕. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 
๘. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

  และสื่อสารองค์กร 
๙. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

๑๐. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๑. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๒. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๑๔. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๑๕. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๑๖. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๑๗. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๑๙. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ 
        การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
๒๐. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒๑. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 
๒๒. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 

     วิทยาลัยศาสนศึกษา 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 

๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
       และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
      และวิทยาเขตกาญจนบุรี 

๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
       วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
            วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

๕. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๖. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๗. รศ.ดร.ทัศนี  ประสบกิตติคุณ  แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๘. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๑. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี   แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๔. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข     แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๖. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๑๗. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๘. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๑๙. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๒๐. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๒๑. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๒๒. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๒๓. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 



๓ 

 
 

๒๔. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
     และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

๒๕. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
 

ทั้งนี้ ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๒ คน และเป็นผู้มาประชุม                    
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๕ คน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง  ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๕. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๖. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
๗. น.ส.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี 
๘. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๙. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 

๑๐. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๑. นางจริยา  ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๒. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๓. นางกิรติ  สอนคุ้ม ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๕. นายธีรพันธุ์  วิมลสาระวงค์ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๑๗. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์ กองบริหารงานทั่วไป 

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

 



๔ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสาร
ในการกีฬา น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  

รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา  
น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

-ไม่มี- 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายคณพศ เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้แก้ไขในสาระส าคัญตามข้อสังเกตของ
สภามหาวิทยาลัยฯ ว่าควรมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบสวน                
ก่อนเสนออธิการบดีสั่งลงโทษ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการลงโทษนักศึกษา มีความเหมาะสม           
เป็นธรรมยิ่งขึ้น และเป็นไปตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ดังนี้  
   ๑. ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดอ านาจการลงโทษให้การสั่งลงโทษวินัยที่มิใช่ความผิดวินัย          
อย่างร้ายแรงเป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนงานหรืออธิการบดี และการสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงเป็นอ านาจของ
อธิการบดี  

๒. ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยยกเลิกการร้องขอบรรเทาโทษหลังจากที่มีค าสั่งลงโทษแล้ว โดยก าหนดให้               
น าประวัติ ความประพฤติ ภาวะแห่งจิตใจและสภาพแวดล้อมของนักศึกษาผู้กระท าผิด สภาพความผิด เหตุบรรเทาโทษ 

-ไม่มี- 



๕ 

 
และเหตุอ่ืนอันควรปราณี  ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยในการพิจารณาบรรเทาโทษมาใช้ในการพิจารณาก่อนที่จะมีค าสั่ง
ลงโทษทางวินัย 

๓. ยกเลิกความในข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวน และก าหนดให้
คณะกรรมการสอบสวนน าเหตุปัจจัยในการบรรเทาโทษมาประกอบการพิจารณาด้วย 

๔. ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษาขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายงานผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี  
เพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย
นักศึกษา  

๕. ยกเลิกความในข้อ ๒๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดวิธีการสั่งลงโทษ การแจ้งสิทธิอุทธรณ์ และการแจ้งการลงโทษ               
ต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยที่อายุยังไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์ 

๖. ยกเลิกความในข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดวิธีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา 
และบิดามารดา ผู้ปกครองของนักศึกษาที่อายุยังไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองและให้ความเห็นทางกฏหมาย เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
   -ไม่มี- 

๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๔.๑ ขอขยายเวลาการส่งรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  น าเสนอ          

ขอขยายเวลาการส่งรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา                 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ งก าหนดตัวบ่งชี้บังคับหนึ่ ง ท่ี ต้องด าเนินการเพื่อ ให้                    

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ  

โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

 



๖ 

 
ท้ังนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ท าให้ต้องงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและด าเนินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน            

ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนงาน 

ท่ีวางไว้ ท าให้หลักสูตรไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) รายงานผลการด าเนินงานของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ได้ตามกรอบระยะเวลา          

ท่ีก าหนด ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาการส่งรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗)               

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม ภายใน ๖๐ วัน เปลี่ยนเป็นภายใน ๑๒๐ วัน หลังสิ้นสุด             

ปีการศึกษา หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ – ๕.๘ ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๓ หลักสูตร เสนอขออนุมัติ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๘  หลักสูตร ปริญญาโท ๑๕ หลักสูตร และปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ปริญญาเอก 
๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท  
๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)              

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

และบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 



๗ 

 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ปริญญาโท 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี   
๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

ของคณะพยาบาลศาสตร์  
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๗ 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๗             
(๖/๒๕๖๓)  วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ รายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร์  

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 



๘ 

 
 

 
๖.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  แจ้งว่า  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่             
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังไม่ยุติ ส่งผลกระทบต่อการจัดพิธีในหลายๆฝ่าย เช่น การจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
เป็นต้น โดยคณะกรรมการมีมติให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเลื่อนก าหนดการวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ภาคเช้าและภาคบ่าย ออกไปก่อน   
   ภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า เพ่ือให้การด าเนินการจัดพิธีเป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และการด าเนินการแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal)           
จึงทรงพระราชทานพระราชานุญาตเพ่ิมวันเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
เพ่ิมขึ้นอีก ๑ วัน ในภาคบ่ายของวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายวางแผน               
การด าเนินงานให้เหมาะสมต่อไป   

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ  
๗.๑ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนอีเมลหลอกลวงในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขต
กาญจนบุรี  แจ้งว่า ขณะนี้มีการตรวจพบอีเมลหลอกลวง (Phishing Email) ในระบบ Email address            
ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีการส่งข้อความหลอกลวงเพ่ือให้ผู้ได้รับอีเมลเข้าระบบยืนยันตัวตนลวง           
เพ่ือโจรกรรมข้อมูลจากเจ้าของอีเมล ทั้งนี้ หากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานท่านใดตรวจพบอีเมลในลักษณะ
ดังกล่าว ขอให้ลบอีเมลฉบับนั้นทิ้งไป และให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมลใหม่ เพ่ือเป็นการป้องกัน 
การถูกโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๗.๒ การเข้าใช้พื้นที่และอาคารสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา  

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และบริการวิชาการ ขอหารือเรื่องการเข้าใช้พ้ืนที่และอาคารสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา                 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่มีค าสั่ง             
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนว



๙ 

 
ปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน            
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) และแนวปฏิบัติที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                    
ได้เผยแพร่ออกมานั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานให้น าแนวปฏิบัติดังกล่าว มาเป็นหลักเกณฑ์พิจารณา          
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น กิจกรรมปฐมนิเนศนักศึกษาใหม ่และการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ส่วนกลาง 
เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเเนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน             
กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ พ.ศ.๒๕๖๓ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง                 
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษารองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  แจ้งว่า เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่ยุติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึง 
ออกประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓                 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเพ่ือให้            
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยเกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาน้อยที่สุด และมีคุณภาพตรง            
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งยังค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลจึง
ออกแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ที่ประชุมรับทราบ 

๗.๔ ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings 2021 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และสื่อสารองค์กร แจ้งว่า ผลการจัดอันดับ  QS World University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ
การจัดให้อยู่ในอับดับที่ ๒๕๒ ของโลก จากเดิมในปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่ ๓๑๔ การที่มหาวิทยาลัยฯ                
มีผลการจัดอันดับดีขึ้น เป็นผลมาจากการได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ
ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามเกณฑ์ท่ี QS World University Rankings ก าหนดไว้ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

 
(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 



๑๐ 

 
 


