
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ : ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล                   
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที               
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Cisco Webex Meetings นั้น  

 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม : 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

.................................................................................................................................................................... ..........

.................................................................................................................................................................. ............

........................................................................ ...................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

(มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 
.................................................................... 

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

      ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
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. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๒. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๓. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๖. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๘. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๒ 

 
๑๙. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๒๐. รศ.ดร.สิงหนาท  น้อมเนียน   แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๒๑. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๒๒. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๒๓. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๔. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๒๕. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒๖. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 
๒๗. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 

๑. นพ.สุรพร  ลอยหา    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
        วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
       วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๓. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๔. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๕. ผศ.ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๖. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๗. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๘. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๙. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 

๑๐. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๑. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๑๒. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๑๓. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๑๔. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

       และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๑๕. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๑๖. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๑๗. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
๑๘. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์  ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

      และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๑๙. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



๓ 

 
ทั้งนี้  ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที                    

รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๗ คน และเป็น              
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑๙ คน  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. รศ.ดร.กิตกิร  จามรดุสิต                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

     และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๓. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๕. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๖. รศ.ดร.น.สพ. ก าลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๗. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๘. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๙. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

๑๐. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๑๑. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๔. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๕. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๖. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๗. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๒๐. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 
๒๑. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 
๒๒. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 

 



๔ 

 
ฝ่ายเลขานุการ 

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  น าเสนอ                

ผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ 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  

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

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

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ – ๕.๒๐ ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๓ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ๑๖ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 



๕ 

 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
ปริญญาเอก 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี   
๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง                       

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล   
๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ปริญญาเอก   

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 
ปริญญาโท 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)              
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา              
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย   
 
 



๖ 

 
ปริญญาตรี   

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ               
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม                
(หลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์               
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ของคณะเทคนิคการแพทย์   

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์               
ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์             
ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 
ปริญญาตรี  

๕.๒๐ การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  
(จ านวน ๑ รายวิชา) ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่พิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๘ 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๘            
(๗/๒๕๖๓)  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
    ที่ประชุมรับทราบ 

 



๗ 

 
๖.๒ การเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ                   

และกิจกรรมส าหรับระยะที่ ๔ ในส่วนของการเปิดภาคเรียนและใช้พื้นที่                        
ในสถานศึกษา  
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการ โควิด - 19 

จังหวัดนครปฐม ส่งสรุปสาระส าคัญจากการประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามมาตรการ
ผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมส าหรับระยะที่ ๔ ในส่วนของการเปิดภาคเรียนและใช้พ้ืนที่ในสถานศึกษา         
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพินปฐม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑.ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจั งหวัดนครปฐ ม ส ารวจ               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ครบถ้วนหรือไม่ และมีข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติอย่างไรบ้าง โดยยึดตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อม                 
ก่อนการเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๒.ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ จัดระเบียบพืน้ที่โดยรอบสถานศึกษา โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นที่มีการรับ-
ส่งนักเรียนและมีการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๒.๒ เชิญผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน มาประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และให้ด าเนินการ                     
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

๓.ขอความร่วมมือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ จัดระเบียบพ้ืนที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัย และสถานที่ เสี่ยงที่อาจมี                   
การรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เพ่ือลดความแออัดในพ้ืนที่ 

๓.๒ งดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีการรวมคนจ านวนมาก หรือกิจกรรมที่มี             
ความเสี่ยงที่จะเกิตการแพร่เชื้อ 

๓.๓ พิจารณาให้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในการลดภาระค่าใช้จ่าย 
๓.๔ ส ารวจข้อมูลที่พักของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

ทั้งนี้ ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 

๑. การเตรียมความพร้อมเรื่องหอพักนักศึกษา เพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียน          
ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาเริ่มเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ บ้างแล้ว โดยได้ขอความร่วมมือ                        
จากนักศึกษาในการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานไปยัง
ผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และขอความร่วมมือให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
มาตรการที่ภาครัฐประกาศใช้ 



๘ 

 
๒. ขอความร่วมมือไปยังส่วนงานต่างๆ ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่

ส่วนกลางตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มิได้มีการประกาศห้าม หรือ งดเว้นการจัดกิจกรรม            
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษาได้ปรับรูปแบบของกิจกรรมส่วนกลาง          
เพ่ือลดความเสี่ยงของรวมกลุ่มคนจ านวนมากของนักศึกษาในพ้ืนที่แออัดแล้ว เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ             
กิจกรรมรับน้อง ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้น 

๓. มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับความเร็วอินเตอร์เน็ต MU – WiFi เพ่ิมขึ้น เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องประการใด จะแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือทราบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน                    
กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอน                 
ได้ตามปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาน้อยที่สุด และมั่นใจได้ว่า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพตรงตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งยังค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป           
หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                 
แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา 
และพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 



๙ 

 
๖.๕ เชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า   

มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวาย          
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๑๙ น.  
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ที่ประชุมรับทราบ  

๖.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒ ไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน รายงานผล         

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒ ไตรมาส (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)  ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีข้อตรวจพบที่ส าคัญจาก ศูนย์ตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบเครือข่าย 
ประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้  

๑. การควบคุมเงินยืมและเงินยืมทดรองจ่าย  
๒. การจัดเก็บรายได้ค่าบริการวิชาการ และค่าเช่าค่าบ ารุงสถานที่  

๓. หลักฐานการเบิกจ่ายของโครงการวิจัย  

๔. การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕. การแบ่งแยกหน้าที่ (Payroll)  

๖. การบริหารพัสดุ  

๗. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ทั้งนี้ ศูนย์ตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนี้ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๗ สรุปผลโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประโยชน์ในเชิงบริหาร 
นายปัญญา ธ า ร งธี ร ะกุ ล   ผู้ อ านวยการศูนย์ บริ หารสินทรัพย์  แจ้ ง ว่ า

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการเงิน         
เพ่ือประโยชน์ในเชิงบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ส่วนงาน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถจัดท าการวิ เคราะห์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง วิ เคราะห์งบการเงิน                        
จัดท าอัตราส่วนทางการเงินตามตัวชี้วัดใน PA ของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๐ 

 
เช่น จัดท าแผนการด าเนินงานทางการเงินของส่วนงาน ระยะสั้น (๑ ปี) ระยะกลาง (๓ ปี) ระยะยาว (๕ ปี)  
โดยได้จัดการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการอบรมอยู่ในเกณฑ์         
มากถึงมากที่สุด จึงขอขอบคุณผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๘ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
นายคณพศ  เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ในระหว่างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเป็นการประเมินเชิงบวกเพ่ือผลักดัน
ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งวัดผลจาก ๓ ส่วน 
ได้แก่ ๑.การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๒.การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
๓.การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

ทั้งนี้  การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ         
ที่มีอายุงาน ๑ ปีขึ้นไป เข้ามาตอบแบบส ารวจ โดยก าหนดจ านวนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ในระหว่างเดือน 
มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และจากการตรวจสอบข้อมูลจ านวนบุคลากรที่เข้ามาตอบแบบส ารวจ          
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า มีผู้เข้ามาตอบเพียง ๑๖๔ คน 

จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนงานแจ้งให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบส ารวจ           
ใหค้รบตามจ านวนทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดไว้ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี    ๗        เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

 (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓  

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และบริการวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา            
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ทั้งนี้ ก าหนดการเข้าตรวจประเมิน จะได้น ามาแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



๑๑ 

 
๗.๒ ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ผ่าน Webex "เหลียวหลัง...แลหน้า...         

การเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงโควิด-19 ที่ปฏิบัติได้จริง" ส าหรับผู้บริหาร           
และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  แจ้งว่า         

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จะจัดการเสวนาออนไลน์ ผ่าน Webex "เหลียวหลัง...แลหน้า...การเรียนการสอน
ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ที่ปฏิบัติได้จริง" ส าหรับผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงระยะ ๓ เดือนที่ผ่านมา เพ่ือรวบรวมและ
รับฟังมุมมองต่างๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์            
ของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน เข้าร่วมฟัง          
การเสวนาในวัน เวลาดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 
(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


