
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ 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 ๑๒/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

(ส านักงานอธิการบดี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 
.................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี    ประธาน 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อ านวยการ    

  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
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  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

และบริการวิชาการ 
๘. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และสื่อสารองค์กร 
๙. ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดี 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

๑๐. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
    และวิทยาเขตกาญจนบุรี 

๑๑. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๒. รศ.ดร.วีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์  แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๔. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข  แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๖. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์               คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๗. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๑๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 



๒ 

 
๑๙. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

   และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๒๐. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๒๑. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๒. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๒๓. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒๔. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 
๒๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

                                                             เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 

           วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 

     วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔. รศ.นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๕. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๖. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๗. ผศ.ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๙. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

๑๐. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๑. รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี  แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๑๔. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๕. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๑๖. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๑๗. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๑๘. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์     ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๑๙. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์  คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 



๓ 

 
๒๐. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์  คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๒๑. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๒๒. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์ แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงาน 
๓. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๕. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
๖. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๗. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๘. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

๑๐. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๑. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๒. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๔. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๑๕. 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 ๑๐.๑๕ น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และน าเสนอผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี            
ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 
๑.๑.๑ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา                 

และเข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๒  
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔๑  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอขอพระราชทาน               
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นั้น 

บัดนี้  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่  นร ๐๕๐๘/ท ๒๙๑๔                              
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แจ้งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา                 
เข็มศิลปวิทยา  ประจ าปี  ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาแล้ว  จ านวน  ๔  ท่าน  ดังนี้ 

สาขาแพทยศาสตร์ 
๑. ศ.ดร.พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี     คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
สาขาวิทยาศาสตร์    
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.บุญเสริม  วิทยช านาญกุล   คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ 
๓. ศ.เกียรติคุณ นพ.สุธี  ยกส้าน  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
สาขามนุษยศาสตร์   
๔. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
ทั้ งนี้  ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เข้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท                      

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๓๐ น.                    
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 

๑.๑.๒ บุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุน โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย  
จากผลงานวิจัยพัฒนาวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า  

รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล               
ได้รับทุนพิเศษ เพ่ืองานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากงานวิจัยในหัวข้อ “โครงการวิจัย            



๕ 

 
เพ่ือพัฒนาวิธีการวินิจฉัย วิธีการรักษาโรค วัคซีนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมและระบาดวิทยา ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2”  โดยเป็นทุนวิจัย
จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ได้คัดเลือกผลงานของนักวิจัยหญิง จ านวน ๓ ท่าน จากทั่วประเทศ 
ที่มีผลงานโดดเด่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านต่างๆ   
และได้เข้ารับทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องไลลา บางกอกคลับ ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร์  

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
  

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๒.๑   พิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ) 

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งว่า 
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ 
(ส่วนฐานองค์พระ) ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมี  พระมหาฉัตรชัย 
สุฉตฺตชโย ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล                
ประธานคณะกรรมการอ านวยการร่วม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน         
ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประกอบพิธี 

พร้อมกันนี้ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (จ าลอง) 
ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว และ ๙ นิ้ว  เนื้อบรอนซ์  ณ โรงหล่อพระพุทธรูปวิจิตรปฏิมา จ.สมุทรสาคร                   
โดยมีผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ พร้อมด้วยบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว โดยใช้ฤกษ์ประกอบท าพิธีเดียวกัน 

ในนามคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร             
หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ที่สนับสนุนให้การด าเนินงานในโครงการดังกล่าวส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
และเมื่อด าเนินการตกแต่งรายละเอียดขององค์พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าความเข้า กราบบังคมทูลทราบ         
ฝ่าละอองพระบาท เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนิน ประกอบพิธีเททองหล่อยอดพระเกศ 
พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว และประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหิดลมงคล
ปัญญาญาณ จ าลอง ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว และ ๙ นิ้ว และเหรียญที่ระลึกในโครงการฯ ณ พระอุโบสถ            
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยจะได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพ่ือทราบในโอกาสต่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



๖ 

 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน 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 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๓.๔.๑ ขออนุมัติจัดการศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓  
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า           

เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               
เกิดขึ้นทั่วโลก เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ             
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี                
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติ            
จัดการศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน                
กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ – ๕.๑๖ ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๓ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ๑๒ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๑ รายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

-ไม่มี- 



๗ 

 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ปริญญาเอก  

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท    
๕.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร          

ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  
๕.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ปริญญาเอก  

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์             
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยนื 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของโครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาโท 
๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล            
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และบัณฑิตวิทยาลัย 



๘ 

 
๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคลินิก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑                 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐                
ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 
๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา             

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕.๑๔ การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบั บปี  พ .ศ .  ๒๕๕๔                        

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๕.๑๕ การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน ๓ หลักสูตร โดยใช้โครงสร้าง 

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .  ๒๕๖๐ ของ                    
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 
๕.๑๖ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี (จ านวน ๑ รายวิชา) 

ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ พระราชทานพระราชานุญาตเพิ่มวันเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์                          

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล             
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

แจ้งความประสงค์ต่อราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานพระราชานุญาตเพ่ิมวันเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน



๙ 

 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
ภาคบ่าย เพ่ิมเติมนั้น ได้น าความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาตตามที่ขอ 
ดังส าเนาหนังสือส านักพระราชวัง น าเสนอในที่ประชุม  

    ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 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 

๖.๓ การปรับแก้ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)              
ขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐๐   
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ โดยผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน          
ในปัจจุบัน ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความยืดหยุ่น
หลากหลายระหว่างสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ให้ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizenและ Global Talents ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับ                  
ค่ า เป้ าหมายและก าหนดความหมายของตัวชี้ วั ดที่ เ กี่ ยวข้องของยุทธศาสตร์  ๒ Academic and 
Entrepreneurial Education จ านวน ๔ ตัวชี้วัด ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัด ๒.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  
๒. ตัวชี้วัด ๒.๕ ร้อยละของส่วนงานที่มีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi Programs) อย่างน้อย ๑ หลักสูตร/ส่วนงาน 
๓. ตัวชี้วัดที่  ๒.๘ ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้ เป็น            

Global Citizen และ Global Talents 
๔. ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๓.๑ ร้อยละของความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  
    ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 



๑๐ 

 
๖.๔ การจัดท าระบบ Digital Signature เพื่อรองรับการบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี
แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการภายในมหาวิทยาลัยฯ สอดรับกับบริบทของ สังคมโลก และพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปได้อย่ างมีประสิทธิภาพ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ                              
ได้วางแผนพัฒนาระบบที่สนับสนุนการใช้งาน Digital Signature เพ่ือให้เกิด การเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร
จัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบใหม่ เช่น การใช้  Digital Signature ส าหรับการยืนยันเอกสาร                         
ที่ออกในนามมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเอกสารสัญญา Digital แทนการลงนามด้วยการเซ็นต์ในกระดาษ               
การใช้  Digital Signature ร่ วมกับ  Document Management System ของมหาวิทยาลั ยฯ  เป็นต้น                  
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด และทดลองใช้ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือสนับสนุนการใช้งาน Digital Signature ภายในมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดปรากฏตาม 
Power Point น าเสนอในที่ประชุม 

   ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๕ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า           

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส า เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถ           
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔               
ตามประกาศที่ก าหนดไว้ และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิมเติม เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่                   
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 

ในการนี้ กองบริหารการศึกษา ได้จัดท ารายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 

ชั้นปี 
เดือนพฤษภาคม  เดือนมิถุนายน  

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา

ทั้งหมด (คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา

ทั้งหมด (คน) 
ชั้นปี ๑  
(รหัส ๖๒) 

๘๒๘ 
(๒๑%) 

๓,๐๒๗ 
(๗๙%) 

๓,๘๕๕ 
๙๐๙ 

(๒๒%) 
๓,๑๔๖ 
(๗๘%) 

๔,๐๕๕ 

ชั้นปี ๒ 
(รหัส ๖๑) 

๑,๑๘๐ 
(๓๗%) 

๒,๐๔๕ 
(๖๓%) 

๓,๒๒๕ 
๑,๓๐๖ 
(๓๗%) 

๒,๒๑๐ 
(๖๓%) 

๓,๕๑๖ 

ชั้นปี ๓ 
(รหัส ๖๐) 

๒,๒๔๓ 
(๖๔%) 

๑,๒๗๙ 
(๓๖%) 

๓,๕๒๒ 
๒,๘๐๗ 
(๗๖%) 

๙๐๘ 
(๒๔%) 

๓,๗๑๕ 

สรุปจ านวนนักศึกษาทุกชั้นปี จ านวน ๑๑,๒๘๖ คน สอบผ่าน จ านวน ๕,๐๒๒ คน 
(๔๔%) สอบไม่ผ่าน จ านวน ๖,๒๖๔ คน (๕๖%) ทั้ งนี้  ได้รวมข้อมูลของหลักสูตรนานาชาติของ                  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์            
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถาบันโภชนาการ 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
สถาบันโภชนาการ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ     
๗.๑ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล                      

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านประสบการณ์ตรงแบบออนไลน์รองรับแนวคิด 
วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการศึกษา ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม            



๑๒ 

 
จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให้รองรับแนวคิดวิถีชีวิต
แบบใหม่ (New Normal) โดยด าเนินการในด้านต่างๆ แล้ว ดังนี้ 

๑. จัดท าคลิปวีดีโอผู้บริหารในรูปแบบ Apple's keynote ส าหรับเผยแพร่ภายใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒. กิ จกรรม  ผู้ ปกครองพบผู้ บ ริ ห าร  ในวั นที่  ๒  สิ งหาคม พ .ศ .๒๕๖๓                  
ผ่านระบบ Facebook Live โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ TED Talk 

๓. กิจกรรมเขียนการ์ด จากใจพ่ีถึงมือน้อง โดยขอความอนุเคราะห์ จากผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนงาน องค์กรนักศึกษา ดาวเดือน ฯลฯ เขียนข้อความเพ่ือส่งมอบให้นักศึกษาใหม่เป็นของที่ระลึก 
และให้นักศึกษาโชว์การ์ดวันปฐมนิเทศออนไลน์ และให้นักศึกษาโพสต์ภาพลงสื่อสังคมออนไลน์พร้อม              
ติดแฮชแทก #ทีมมหิดล #MU131 #เด็กมหิดล63 เพ่ือรับของที่ระลึก จาก We Mahidol/ MahidolChannel  

๔. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ รองรับแนวคิด              
วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) แนวคิด Online Experiences   

๕. กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯรองรับแนวคิดวิธีชีวิตแบบใหม่  (New Normal) 
ประกอบด้วย ๑.Greetings จากรุ่น พ่ี/บอกเล่าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและสิ่ งต่างๆ                         
ที่มีความส าคัญภายในมหาวิทยาลัยฯ ๒. MU Talk จากอธิการบดี ๓. MU Inspiration และ วง MU Choir 
ร้องเพลงประสานเสียง “เรายินดีที่ได้พบกัน” ส าหรับแขกรับเชิญและนักร้องนักแสดง อยู่ระหว่างพิจารณา
คัดเลือกรูปแบบกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกโปรแกรม
ที่เหมาะสมและต้องรองรับ Online Experience ซึ่งจะมีการน าภาพผู้ชมสดจากทางบ้าน (นักศึกษาใหม่)           
มาข้ึนเป็นภาพพ้ืนหลังบนจอ Green Screen เพ่ือให้ผู้ชมจากทางบ้านมีส่วนร่วมกับบนเวทีได้ และหากมีความ
คืบหน้าประการใดจะแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบในโอกาสต่อไป 
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๗.๒ การเสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์  แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล            

จะจัดการเสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “การศึกษาวิถีปกติใหม่             
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันที ่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐  - ๑๑.๐๐ น.              
ณ ห้องประชุม ๔๑๑ ชั้น ๔ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร 
ประธานกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา            
และผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์              
ให้ เกี ยรติ เป  ็นผู้ ร่ วม เสวนา โดยผู้ สนใจ รับชมผ่ านช่องทางออนไลน์  ได้ แก่  IPTV Facebook live                          
Fan Page: Mahidol University และ Webex Event  
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๑๓ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 

 
(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 


