
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (จ านวน ๑๑ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 

.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 

๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  อธิการบดี    ประธาน 10 

รองอธิการบดี  11 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  12 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 14 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 15 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 16 

๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ 
๕. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 
๖. รศ.ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์  
๗. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 
๘. ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 17 

 และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 18 

๙. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 19 

๑๐. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 20 

๑๑. อ.ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์  แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 21 

๑๒. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 

๑๓. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 23 

๑๔. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 24 

๑๕. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 25 

๑๖. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 

๑๗. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 

๑๘. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 28 

๑๙. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 29 

๒๐. ผศ.ดร.ณรงค์  อาจสมิติ  แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 30 

๒๑. รศ.ดร.นพ.ศักดา  อาจองค์  วัลลิภากร แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 31 

๒๒. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์  ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 32 

๒๓. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 33 



๒ 

 
๒๔. ผศ.ดร.นริศร กิติยานันท์   แทนผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 1 

๒๕. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2 

๒๖. รศ.ดร.ยิ่งยศ  เจียรวุฑฒิ    แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 3 

๒๗. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 4 

๒๘. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 5 

       และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 6 

๒๙. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 7 

๓๐. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 8 

๓๑. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 9 

๓๒. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 10 

       เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 11 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 12 

๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                     รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 13 

๒. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน ์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 14 

๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 15 

๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 16 

๕. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 17 

๖. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๗. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 19 

๘. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 20 

๙. รศ.ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล             แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 21 

๑๐. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 

๑๑. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 23 

๑๒. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 24 

๑๓. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 25 

๑๔. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 26 

         และตรวจสารในการกีฬา 27 

๑๕. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 28 

ทั้งนี้ มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๓๒ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            30 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑๕ คน 31 

 32 



๓ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 

๑. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 3 

๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 4 

๒. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 5 

๓. อ.ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 6 

๔. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 7 

๕. น.ส.นิตยา  อังพานิชเจริญ  แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 8 

๖. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 9 

๗. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 10 

๘. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 11 

๙. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 12 

๑๐. น.ส.ปวีณา  ลาวัลย์ศิริ   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 13 

๑๑. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 14 

๑๒. นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 15 

๑๓. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 16 

ฝ่ายเลขานุการ 17 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง  หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 18 

๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 19 

๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 20 

 21 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 22 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าเสนอผลงานในรอบ23 

ปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   24 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ 25 

รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 2 

๑.๑.๑ นักศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๕ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  3 

จากงานประกวด “The 23rd Student Clinician Research Program” 4 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล5 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๕ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑            6 

จากการประกวด “The 23rd Student Clinician Research Program” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 7 

และการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๑๑ (๒/๒๕๖๓) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่  8 

๑. นศ.ทพ.เบญจรัตน์ ศิริสินสุข  9 

๒. นศ.ทพ.ปริณาห์ อางนานนท์  10 

๓. นศ.ทพ.พรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์  11 

๔. นศ.ทพ.กัลย์สิรี เลิศสดใส 12 

๕. นศ.ทพ.ฐิติพงศ์ วงศ์กาญจนา  13 

โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ และผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา 14 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ 15 

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 16 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 17 

 18 

๑.๑.๒ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจากการประกวด        19 

แต่งกลอน "สุนทรภู่สู้ภัยโควิด-19" เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจ าปี ๒๕๖๓  20 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล21 

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รวิวรรณ จันทร์รุ่ง น.ส.สุลิตา ปราบปัญจา นายประภากร คล้ายสมาน และ              22 

นายพงษ์ศิริชัย สมคะเน นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                  23 

ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดกลอน "สุนทรภู่สู้ภัยโควิด-19" เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 24 

จ านวน ๓ รางวัล คือ  25 

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ แข่งขันแต่งค าประพันธ์ ระดับประเทศ  26 

๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ระดับภาค 27 

๓. รางวัลชมเชยแข่งขันแต่งค าประพันธ์ ระดับประเทศ 28 

โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ 29 

ประจ าปี ๒๕๖๓ และเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 30 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 31 

 32 



๕ 

 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 

  - ไม่มี -  2 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓  3 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล4 

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 5 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 7 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 8 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 9 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 10 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 11 

ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่  12 

ปริญญาโท 13 

๓.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 14 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 16 

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17 

และบัณฑิตวิทยาลัย โดยเป็นหลักสูตรร่วม (Joint Degree) กับมหาวิทยาลัยชั้นน าภายในประเทศ คือ                 18 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่19 

เน้นผลิตนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยที่เน้นการท าวิจัยเชิงลึก20 

และเชิงกว้างเกี่ยวกับระบาดวิทยาคลินิก มีความรู้ในเชิงบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถ21 

เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศเพ่ือพัฒนาความรู้ความช านาญในการวิจัยส าหรับสร้างผลงานเป็น22 

องค์ความรู้ใหม่ในระดับประเทศต่อไปในอนาคต และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศตามนโยบาย23 

ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0) ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ24 

มหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย การสร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและ25 

บริการวิชาการ และการสร้างความเป็นสากล 26 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นและตอบสนองในด้านต่างๆ คือ การใช้มาตรฐานสากล AUN-QA 27 

ในการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา การพัฒนาที่มุ่งเน้นและควบคู่กับโครงสร้าง MU Graduate 28 

Core Competencies รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งภายในประเทศ            29 

และต่างประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบและกลไลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร                       30 

-ไม่มี- 



๖ 

 
ทางการศึกษาให้มีแนวคิดสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการประยุกต์ให้เกิด1 

เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ต่อสังคม 2 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 3 

 4 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

  - ไม่มี - 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  7 

๔.๑ รายงานความคืบหน้าการทบทวนแนวปฏิบัติการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์              8 

และวิทยานิพนธ์ออนไลน์ 9 

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเสนอให้10 

บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์            11 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยบัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศ 12 

เรื่อง "แนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียน การสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา และการรักษาสภาพการเป็น13 

นักศึกษา การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ การสอบ14 

สารนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 15 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓” และ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบ16 

ออนไลน์จากสถานที่ พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓”                 17 

ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  18 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นของการป้องกันประเด็นการละเมิด19 

ความเป็นส่วนตัวในกรณีที่มีการสอบโดยใช้ security camera ในการสอบจากสถานที่พักของนักศึกษา ซึ่งจะ20 

ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 21 

รายละเอียดปรากฎตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 22 

ที่ประชุมรับทราบ  23 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  24 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        25 

๕.๑ – ๕.๘ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร ปริญญาโท ๔ หลักสูตร 26 

และขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ปริญญาตรี ๒ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา27 

กลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 28 

 29 

 30 

 31 

 32 



๗ 

 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 1 

ปริญญาเอก  2 

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล               3 

การดูแลสุขภาพและสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 4 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                 6 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 7 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

ปริญญาโท 10 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล                  11 

การดูแลสุขภาพและสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๓                                  12 

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 14 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                        16 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 18 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 20 

๕.๘ การเปิดสอนรายวิชากลางของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 22 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 23 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๓ 24 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา25 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๓ (๑๒/๒๕๖๓)                 26 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

๖.๒ การตรวจสอบส่วนเพิ่มตามเกณฑ์ประกันคุณภาพตรวจสอบภายในของ29 

กรมบัญชีกลาง 30 

นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้ อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน แจ้งว่า                   31 

เพ่ือให้การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถครอบคลุมเรื่องเกณฑ์ประกันคุณภาพตรวจสอบ32 

ภายในของกรมบัญชีกลาง ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รหัสมาตรฐาน ๒๒๐๐ 33 

ข้อ ๒  เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และวิธีการที่หน่วยรับตรวจจะน ามาใช้              34 



๘ 

 
ในการควบคุมผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น ศูนย์ตรวจสอบภายใน จึงก าหนดให้การตรวจสอบ                   1 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครอบคลุมการมีอยู่ของแผนยุทธศาสตร์ และวิธีการที่ส่วนงานควบคุมเพ่ือให้แผนฯ 2 

บรรลุผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพดังกล่าว 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

๖.๓ สรุปการจัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring 5 

System” รุ่นที่ ๖  6 

ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล        7 

จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์ 8 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด าเนินงานด้านการวิจัยได้                  9 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ และระดับสากล เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 10 

ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 11 

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี กล่าวเปิด12 

การอบรม และบรรยายในหัวข้อ “ความส าคัญของ University Ranking และบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” และ           13 

ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของอาจารย์และ14 

นักวิจัยในมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อ านวยการศูนย์พันธุ15 

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน16 

อย่างมืออาชีพ” รวมทั้งการบรรยายพิเศษจากคุณเกศรา เอกอุดมพงศ์ หัวหน้าภารกิจพัฒนาเส้นทางอาชีพ17 

นักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ 18 

“นโยบายและทุนเพ่ือสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่” และรศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อ านวยการภารกิจจัดสรร19 

งบประมาณ สกสว.  บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพ” นอกจากนี้ยังมีหัวข้ออ่ืนๆ  20 

ที่น่าสนใจ เช่น ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศและการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับ21 

นานาชาติ How to write a good review article ระบบนักวิจัยที่ปรึกษาส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ : ความส าคัญ22 

ของกลุ่มวิจัย multi-generation researcher การท าวิจัยกลุ่มผู้ใช้งาน (Research User) อย่างมีชั้นเชิง             23 

และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความ รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย ๔.๐ Research to 24 

Innovation ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย  25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๔ สถานที่กักตัวแบบ Organizational Quarantine (OQ) เพื่อรองรับการเดินทาง           27 

เข้าประเทศไทยของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล 28 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 29 

แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลไทยประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงการเปิดให้มีการเดินทางจากต่างประเทศ 30 

โดยมีนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศแสดงความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย เพ่ือศึกษาและ31 

ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นจ านวนมาก แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 32 



๙ 

 
โคโรนา 2019 (COVID–19) ในต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับรุนแรง และมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นใน1 

อัตราสูงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเพ่ือคัดกรองไม่ให้เกิด             2 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งสถานที่กักตัวแบบ Organizational Quarantine (OQ) 3 

เพ่ือรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 

รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์อาคันตุกะชาวต่างประเทศ ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์            5 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือใช้เป็นสถานที่กักตัว โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมสมทบค่าใช้จ่าย6 

บางส่วนให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ (Full – time) และบุคลากรชาวต่างประเทศที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล            7 

ในการกักตัวเพ่ือสังเกตอาการไม่เกิน ๑๔ วัน  8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๕ การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  10 

และการจัดตั้ง Analytics Research Center (ARC) 11 

ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล12 

แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ 13 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลของ14 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ EZ proxy เพียงช่องทางเดียว และการจัดตั้ง Analytics 15 

Research Center (ARC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๖ การจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 18 

(Mahidol Data Team) 19 

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 20 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูล           21 

ส่วนบุคคล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูล22 

ส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดท าประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 23 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามและมีการแจ้งเวียนประกาศดังกล่าวไปยังทุกส่วนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 24 

โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 25 

ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านข้อมูล              26 

ส่วนบุคคลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยองค์ประกอบของเครือข่ายผู้ประสานงานฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก27 

ส่วนงานละ ๒ คน ได้แก ่28 

๑. ตัวแทนในระดับบริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ    29 

ส่วนงาน จ านวน ๑ คน 30 

๒. ตัวแทนในระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล31 

ของส่วนงาน จ านวน ๑ คน 32 



๑๐ 

 
ทั้งนี้ ในส่วนของส านักงานอธิการบดี จะมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ           1 

พันธกิจหลักและรับผิดชอบด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย หน่วยงานละ ๒ คน จาก               2 

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเช่นเดียวกับของส่วนงาน ประกอบด้วย กองบริหารการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 3 

กองวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารงานวิจัย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และกองทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง4 

หน่วยงานที่ต้องเข้ามาในเครือข่ายในฐานะผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง และ              5 

ศูนย์ตรวจสอบภายใน และขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าส่วนงานโปรดส่งรายชื่อผู้แทนจ านวน ๒ คน             6 

มายังมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

๖.๗ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ 9 

เข้าเฝ้าน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ              10 

และเหรียญที่ระลึกในโครงการฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ11 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 13 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 14 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ เข้าเฝ้าน้อมเกล้าฯ 15 

ถวายพระพุทธรูปพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว ประดับพลอย และเหรียญที่ระลึก 16 

ในโครงการฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              17 

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต รายละเอียดปรากฏตาม Presentation น าเสนอในที่ประชุม 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

ระเบียบวาระท่ี   ๗    เรื่องอ่ืนๆ 20 

๗.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 21 

น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า      22 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID–19) ในต่างประเทศยังคงอยู่                23 

ในระดับรุนแรง และมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้นในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทาง24 

ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเพ่ือคัดกรองไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้25 

ด าเนินการในด้านต่างๆ แล้ว ดังนี้  26 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 

(COVID-19) เพ่ิมเติม จ านวน ๓ ฉบับ 28 

๒. สถานที่เฝ้าระวังอาการส าหรับนักศึกษาและบุคลากร กลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยง29 

ต่ า และกลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง บริเวณอาคารชุดพักอาศัย อาคารคอนโด A มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรองรับ30 

นักศึกษาและบุคลากรท่ีมีความไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่แยกเฝ้าระวังอาการที่บ้านหรือที่พัก 31 



๑๑ 

 
๓. ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่พบผู้ติดเชื้อ มหาวิทยาลัยได้สั่ง1 

การให้บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) โดยให้สังเกตอาการตนเองและรายงานต่อ2 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นระยะๆ 3 

  ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนขอให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารส่วนงาน4 

เป็นผู้ตัดสินใจได้ทันที และหากมีความคืบหน้าในประเด็นอ่ืนๆ อย่างไร จะน ามาแจ้งต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 5 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  6 

 7 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น  8 

 9 

    10 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 11 


