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รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจบุรี น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วน28 

งาน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  29 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 30 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 31 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 32 

 33 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ 34 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล35 

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 36 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 37 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 38 

 39 

-ไม่มี- 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 3 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 4 

ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่  5 

ปริญญาเอก 6 

๓.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 7 

พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจงว่า9 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา10 

กายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 11 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                12 

สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง13 

ในองค์ความรู้ ทั้งข้อมูลทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐานที่สามารถน าไปพัฒนาองค์ความรู้หรือ14 

สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสาขาวิชากายอุปกรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางด้าน         15 

กายอุปกรณ์ รวมทั้งสามารถประเมินสารสนเทศ หรือ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือน ามาใช้พัฒนางาน    16 

ด้านกายอุปกรณ์ รวมทั้งการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านกายอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ17 

สถานการณ์ในโลกปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับงานบริการด้านกายอุปกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน             18 

ระดับสากลภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีความแตกต่างและมีข้อจ ากัด นอกจากนี้ยังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้19 

ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะเพ่ือไปพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์ในระดับสากล  20 

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์              21 

ระดับนานาชาติในระดับปริญญาตรีเพียง 33 แห่งทั่วโลก ส่วนหนึ่งมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง22 

จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาได้ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ             23 

ด้านกายอุปกรณ์ ได้ เป็นอย่ างดีจึ ง เป็นบันไดส าคั ญต่อการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์ ในระยะยาว                                      24 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นในประเทศไทย 25 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 26 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 27 

๓.๔.๑ การเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แทนต าแหน่งที่ว่าง 28 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เนื่องจาก            29 

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลให้พ้นจาก30 

ต าแหน่งกรรมการอุทธรณ์ฯ ด้วย และเพ่ือให้มีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากพนักงาน31 

มหาวิทยาลัยต าแหน่งผู้บริหาร แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๑ คน ตามข้อ ๙ วรรคสี่  ของข้อบังคับ32 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่า “ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือ33 

กรรมการว่างลงก่อนก าหนด  ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานหรือเลือกกรรมการใหม่แทนภายในก าหนดสามสิบ34 

วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหรือผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนั้น 35 

ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน” ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๕๖ 36 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติว่าเนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 37 

-ไม่มี- 



๕ 

 
ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดเดิม 1 

ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ ซึ่งการเลือกกรรมการฯ ดังกล่าว2 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.3 

๒๕๕๒ ก าหนดให้เลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  และโดยสามารถคัดเลือก4 

ผ่านการประชุมทางออนไลน์ได้  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือ5 

พิจารณาเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทผู้บริหารจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้อง6 

ทุกข์แทนต าแหน่งที่ว่าง 7 

ทีป่ระชุมเลือก รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 

ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 9 

๓.๔.๒ การเลือกหัวหน้าส่วนงานเพื่อเป็นกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา 10 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่  11 

มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินั ยนักศึกษา (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๖๓                     12 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 13 

และเพ่ือให้มีการด าเนินการได้มาซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษาตามข้อ ๒๒/๑(๓)                     14 

ของข้อบังคับฯ จึงเห็นควรด าเนินการเลือกหัวหน้าส่วนงาน จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเลือก15 

เป็นกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของอธิการบดีผู้สั่งแต่งตั้ง (ตามข้อ ๒๒/๓) 16 

ทีป่ระชุมเลือก  17 

๑. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 18 

๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 19 

๓. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 20 

 ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการจรรยาบรรณและวินัยนักศึกษา 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  22 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 

(COVID - 19)  24 

นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 25 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ26 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 27 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 28 

๑.มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมเติมอีก ๑๒ ฉบับ                    29 

ในประเด็นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือรองรับการระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) 30 

๒.ออกแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร31 

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้32 

ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่าน33 

ระบบออนไลน์ 34 

 35 

 36 



๖ 

 
๓.จัดเตรียมสถานที่เฝ้าระวังอาการส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความไม่สะดวก1 

ในเรื่องของสถานที่แยกเฝ้าระวังอาการที่บ้านหรือที่พัก กลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ า และ กลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง 2 

บริเวณอาคารชุดพักอาศัย อาคารคอนโด A มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอ3 

ในที่ประชุม 4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 6 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        7 

๕.๑ – ๕.๖ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาโท ๒ หลักสูตร และขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร8 

ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 9 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 10 

ปริญญาโท 11 

๕.๑ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง 12 

พ.ศ.๒๕๖๔ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  14 

พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 16 

ปริญญาตรี 17 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  18 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  19 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ 20 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  21 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์  22 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  23 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ24 

และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยี25 

สารสนเทศและการสื่อสาร 26 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 27 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 28 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๔ 29 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา30 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๔ (๑/๒๕๖๔) 31 

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 



๗ 

 
๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะท างานพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน1 

ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 2 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า               3 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา                   4 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการพิจารณา                   5 

การแบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 6 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการแบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายใน             7 

ของส่วนงาน นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่วนงานสามารถ8 

จัดเตรียมข้อมูลได้ครบถ้วน จึงขอก าหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน 9 

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ครั้ง  10 

ครั้งที่ วันประชุม วันปิดรับเรื่อง/เอกสาร ผู้ประสานงาน 

๑ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ น.  

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 
นายธนากร ยุทธพลนาวี 

กองแผนงาน 
โทร ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๔๐ 

 

๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๓ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ11 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอให้ส่วนงานค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการ การประหยัด12 

งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ  รายละเอียดปรากฏตาม13 

เอกสารประกอบการประชุม 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๖.๓ รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 16 

รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า  ตามที่17 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 18 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่าน19 

เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่ วน20 

หนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้อง21 

มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ22 

นักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และ23 

สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ตามประกาศที่ก าหนดไว้ และได้มีประกาศ24 

มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิมเติม เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 26 



๘ 

 
ในการนี้กองบริหารการศึกษาขอรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓ และ 4 1 

(รหัส ๖๐-๖3) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ2 

มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 3 

 
ชั้นปี 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

จ านวน
นักศึกษา 

ทั้งหมด (คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ชั้นปี 1 (รหัส 63) 5,046 1,226 
(24.30%) 

3,820 
(75.70%) 4,971 1,364 

(27.44%) 
3,607 

(72.56%) 

ชั้นปี 2 (รหัส 62) 5,222 2,292 
(43.89%) 

2,930 
(56.11%) 5,195 2,372 

(45.66%) 
2,823 

(54.34%) 

ชั้นปี 3 (รหัส 61) 4,525 2,415 
(53.37%) 

2,110 
(46.63%) 4,520 2,561 

(56.66%) 
1,959 

(43.34%) 
ชั้นปี 4 (รหัส 60) 
(หลักสูตร 4 ปี) 3,634 3,379 

(92.98%) 
255 

(7.02%) 3,631 3,418 
(94.13%) 

213 
(5.87%) 

ชั้นปี 4 (รหัส 60) 
(หลักสูตร 6 ปี) 885 864 

(97.63%) 
21 

(2.37%) 885 869 
(98.19%) 

16 
(1.81%) 

รวม 19,312 10,176 
(52.69%) 

9,136 
(47.31%) 19,202 10,584 

(55.11%) 
8,618 

(44.88%) 

  โดยอัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนสิงหาคม และ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 4 

สรุปได้ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 3.14% ชั้นปี 2 (รหัส 62) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 1.77% ชั้นปี 5 

3 (รหัส 61) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 3.29% ชั้นปี 4 (รหัส 60) (หลักสูตร 4 ปี) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 1.15% ชั้นปี 4 6 

(รหัส 60) (หลักสูตร 6 ปี) สอบผ่านเพิ่มขึ้น 0.56% รวมทุกชั้นปีสอบผ่านเพิ่มขึ้น 2.42% 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

๖.๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม                      9 

แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 10 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ด้วยส านักงาน11 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร12 

ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) และรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ13 

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 14 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง 15 

 พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์ 16 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง  17 

 พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์ 18 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 19 

 พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ 20 

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑  21 

 ของคณะศิลปศาสตร์ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 



๙ 

 
๖.๕ สรุปจัดการประชุมเรื่อง "นโยบายและแผนการด าเนินการสนับสนุนงานวิชาการ1 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" 2 

ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่ามหาวิทยาลัย ได้จัด3 

ประชุมเรื่อง “นโยบายและแผนการด าเนินการสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ”             4 

เมื่อวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม K ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  คณะวิทยาศาสตร์  5 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม6 

และบรรยายในหัวข้อ “MU: Social Science Research” ซึ่งมี รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดี            7 

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “นโยบายและแผนการด าเนินการสนับสนุนงานวิชาการด้าน8 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” และศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ได้ให้ข้อมูลการ9 

ด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้              10 

ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย  11 

ให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือผลักดันงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของมหาวิทยาลัยมหิดล 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

๖.๖ รายผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 15 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์16 

ขอเสนอรายผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 19 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะพยาบาลศาสตร์ 20 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๘ การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 23 

ระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  24 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่25 

มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี พร้อมห้องโถงรับแขก ในระหว่างเดือน26 

มีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที                27 

รักษ์พลเมือง และห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๕ ได้ มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการ28 

บริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 29 

เป็นศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 

๖.๙ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจาก32 

โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 33 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  จากสถานการณ์34 

การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการจัดการเรียนการ35 

สอนผ่านช่องทาง Online และประกาศฯ ปิดพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ36 

เสนอพิจารณาการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร  (ยกเว้น วิทยาลัย37 

นานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ38 



๑๐ 

 
บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่  12 มกราคม พ.ศ.2564 และที่ประชุมคณะกรรมการประจ า1 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564   2 

โดยใช้หลักการปรับลดในรูปแบบที่ 2 ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับหลักเกณฑ์การปรับ3 

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่อนุมัติในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 ตามมติในที่ประชุม4 

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 และ5 

มติในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

 8 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น  9 

 10 

    11 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 12 


