
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๒ 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

ประชุมดังกล่าว 
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ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  11 
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  12 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 15 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 16 
๘. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 
๙. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 18 

๑๐. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 19 
๑๑. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 20 
๑๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 21 
๑๓. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 22 
๑๔. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 23 
๑๕. ศ.ดร.สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์    แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  24 
๑๖. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 
๑๗. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 26 
๑๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 27 
๑๙. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  28 

        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 29 
๒๐. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 
๒๑. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 31 
๒๒. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 32 
๒๓. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 33 



๒ 

 

๒๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 
๒๕. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 2 
๒๖. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 3 

     เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 4 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 5 

๑. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 6 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 7 
๓. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 
๔. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 
๕. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 10 
๖. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 11 
๗. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 
๘. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 13 
๙. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 

๑๐. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 15 
๑๑. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 
๑๒. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 17 
๑๓. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 18 
๑๔. ผศ.ดร.สุนิดา  ศิวปฐมชัย   แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 19 
๑๕. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 20 
๑๖. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 21 
๑๗. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 22 
๑๘. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 23 

      และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 24 
๑๙. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 25 

       และตรวจสารในการกีฬา 26 
๒๐. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 27 

 28 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 29 

๑. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  30 
  และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 31 

๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 32 
 33 



๓ 

 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  1 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๖ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            2 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๐ คน 3 
 4 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑. รศ.ดร.นริศรา  จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 6 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 7 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 8 
๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 9 
๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 10 
๖. อ.ดร.นันทกานต์  มณีจักร   ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 11 
๗. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 12 
๘. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 13 
๙. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 14 

๑๐. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 15 
๑๑. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 16 
๑๒. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 17 
๑๓. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 18 
๑๔. นายชาติชาย  ศรีสมุทร   รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 19 
๑๕. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 20 
๑๖. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 21 
๑๗. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 22 
๑๘. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 23 
๑๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 24 
๒๐. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 
๒๑. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 26 

 27 
ฝ่ายเลขานุการ 28 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 

 32 
 33 
 34 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
คณบดีสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงาน             4 

ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  5 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 6 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 7 

๑.๑.๑ ผลการประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล  8 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลไดจ้ัดให้มีการประกวดเว็บไซต์ Sustainability ของส่วนงาน เพ่ือส่งเสริมการบริหาร10 
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มีการพิจารณาตัดสินผลการประกวด11 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 12 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ 13 
ร า งวั ล ชม เชย  ได้ แก่  คณะวิ ทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และ                        14 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 15 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 16 

๑.๑.๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์ 17 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓   18 
: Thailand Quality Award (TQA) 2020 19 
รศ . นพ . ก้ อ ง เ ขต  เ ห รี ยญสุ ว ร รณ  รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ยบ ริ ห า ร  แจ้ ง ว่ า 20 

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล               21 
“การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ ” (Thailand Quality Class Plus: 22 
Operation - TQC Plus: Operation) และขอแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล              23 
“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality Class)  ซึ่งเข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 24 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ                25 
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 26 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 27 

 28 
 29 
 30 
 31 
 32 



๕ 

 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 
 - ไม่มี – 2 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 3 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล4 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 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 
 -ไม่มี- 10 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 11 
๓.๒.๑ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดประโยชน์จากสินทรัพย์มหาวิทยาลัย  12 
  ในหมวด ๒ ข้อ ๒๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ประโยชน์ 13 

นายปัญญา ธ ารงธีระกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์  แจ้งว่า เพ่ือให้การ14 
ด าเนินการของคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการใช้ประโยชน์ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ             15 
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ จึงขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดประโยชน์จากสินทรัพย์ของ16 
มหาวิทยาลัย หมวด ๒ ข้อ ๒๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 17 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอแก้ไข 

(๓) ผู้แทนจากส่วนงาน ซึ่งคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้เสนอชื่อ จ านวนสองคน 
เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน 
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ จ านวนไม่เกินสามคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 

(๓ )  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ร าชพยาบาล                  
หรือผู้แทนที่เก่ียวข้อง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๔) คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
หรือผู้แทนที่เก่ียวข้อง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนจากส่วนงาน ซึ่งคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้เสนอชื่อ จ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ โดยยกเว้นการเสนอชื่อใน (๓) (๔) 

 18 
 19 
 20 



๖ 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอแก้ไข 

 (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตย์ หรือการก่อสร้าง 
จ านวน หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๗)  ผู้ อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์  เป็น
เลขานุการ 
 

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      (๖ .๑ )ด้ าน เศรษฐกิ จ  การ เ งิ น  การลงทุ น               
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ จ านวนไม่เกินสามคน เป็น
กรรมการ 
      (๖.๒)ด้านกฎหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
      (๖.๓) ด้านสถาปัตย์ หรือการก่อสร้าง จ านวน
หนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ เป็นเลขานุการ 
(๘) ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ (ขอเพ่ิมเติมโดย มติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล) 

 โดยที่ประชุมขอแก้ไขค าว่า “หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง” ใน (๓) และ (๔) เป็นค าว่า 1 
“หรือผู้แทน” เพ่ือให้ข้อความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอ            2 
ในที่ประชุม 3 
 ที่ประชุมเห็นชอบและใหแ้ก้ไขตามเสนอก่อนด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 4 
เพื่อพิจารณาต่อไป 5 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 6 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 

 8 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  9 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10 
(COVID-19) 11 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 12 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ13 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 14 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 15 

๑. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเปดสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล           16 

ในทุกพ้ืนที่ และขอปฏิบัติในชวงสถานการณการแพรระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ 17 

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือรองรับการเปิดภาคการศึกษา 18 

- ไม่มี - 



๗ 

 

๒. รศ.ดร.ภก.เนติ  สุขสมบูรณ  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา พร อมด วย 1 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ได้เขารวมการประชุม2 
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู วาราชการจังหวัดนครปฐม           3 
เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  ณ หองประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 4 

๓. นพ.วิโรจน รัตนอมรสกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และนายชาลี 5 
ทองดอนเอ สาธารณสุขอ าเภอพุทธมณฑล พร้อมคณะ  เขาตรวจประเมินความพรอมของสถานศึกษา              6 
เพ่ือใหมีการพิจารณาการเปดเรียนอยางรอบดาน มีการก าหนด มาตรการในการเตรียมความพรอมรองรับการ7 
เปดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศ.นพ.บรรจง 8 
มไหสวริยะ อธิการบดี และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลใหการตอนรับ 9 

ทั้งนี้  จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔                      10 
เรื่อง ใหเปดสถานศึกษา ภายใตมาตรการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 
(COVID-19) จากประกาศดังกลาว มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับอนุมัติให เปดสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียน                12 
การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                      13 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 14 
โดยในประกาศฯ ระบุว่า หากมหาวิทยาลัยประสงคขอยกเวนใหบุคลากร นักศึกษา นักเรียน ที่มีภูมิล าเนาอ่ืน15 
นอกจากพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม มาปฏิบัติหน าที่หรือเข ารับการศึกษาในสถานศึกษา ให เสนอเรื่อง                            16 
ใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนครปฐมพิจารณาเปนรายกรณี ส าหรับการจัดกิจกรรมที่ไมใชการเรียน            17 
การสอน กิจกรรมทางวิชาการ และวิจัย ที่มีผูเขารวมจ านวนมาก ควรปรับรูปแบบหรือวิธีการจัดกิจกรรมภายในสวนงาน18 
โดยจะตองมีขออนุมัตจิัดกิจกรรมดังกลาว ตอหัวหนาสวนงานเพื่ออนุมัติด าเนินการ 19 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 20 
ที่ประชุมรับทราบ 21 

๔.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการนโยบายก ากับดูแลการบริหารการจัดการคลังชีววัตถุ 22 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิจัย 23 
ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ แจ้งว่า สืบเนื่อง24 

จากการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 25 
ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศนโยบายในการก ากับดูแลการบริหารจัดการคลังชีววัตถุ ข้อมูล 26 
และปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการวิจัย โดยที่ประชุมไม่มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนใด ทั้งนี้คณะกรรมการฯ          27 
จะได้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป  28 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ประสานความร่วมมือไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 29 
ในการสนับสนุนทุนจากโครงการ Mahido Digital Convergence University (Mahidol DCU) เพ่ือให้ทุกส่วนงาน30 
สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากมีความคืบหน้าอย่างไร              31 
จะน ามาแจ้งต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 

 34 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        2 

๕.๑ – ๕.๖ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  3 
ปริญญาโท ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง4 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 5 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 6 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 7 

๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  8 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  9 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 10 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 11 
ปริญญาโท 12 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต  13 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 14 
และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

 ปริญญาตรี 16 
๕.๓ การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์                  17 

ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  18 
ของวิทยาลัยนานาชาติ 19 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด  20 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบ าบัด 21 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 
ของคณะศิลปศาสตร์  23 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  24 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล   25 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 26 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 
๖.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ28 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์                        29 
ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  30 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 31 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รองอธิการบดี แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                32 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 33 



๙ 

 

เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร 2 
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดปรากฏตามหนังสือส านักพระราชวังน าเสนอในทีป่ระชุม 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

๖.๒ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๕ 5 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา6 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๕ (๒/๒๕๖๔)                 7 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๓ รายงานผลการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน 10 
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 11 
นายวรพจ ปุณญสิทธิ์  ศูนย์บริหารสินทรัพย์  แจ้งว่า ศูนย์บริหารสินทรัพย์               12 

ขอรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล แยกตามรายส่วนงาน โดยเป็นผลการจัดหาประโยชน์ 13 
๔ เดือน ปีงบฯ ๒๕๖๔ (สิ้นสุด ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ทุกส่วนงานมีผลตอบแทนที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีงบฯ 14 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบประชุม 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

๖.๔ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 17 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน18 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการ19 
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ. ) เรื่ องการรับรองคุณวุฒิของผู้ส า เร็จการศึษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล                     20 
หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๗ หลักสูตร (ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๓ หลักสูตร และปริญญาตรี ๒ หลักสูตร) 21 
ได้แก่ 22 

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย23 
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ 24 

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 25 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๓. หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 27 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๔. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง           29 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบณัฑิตวิทยาลัย 30 

 31 



๑๐ 

 

๕. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ หลักสูตรปรับปรุง                3 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง                  5 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบประชุม 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 

๖.๕ ผลการจัดอันดับ World University Ranking ของ Webometrics Ranking 2020 9 
Aggregate Ranking of Top Universities (ARTU 2020)และ AppliedHE™ 10 
Rankometer World University Rankings  11 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการติดตามผลการจัดอันดับ 12 

World University Ranking มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลผลการจัดอันดับจากองค์กรที่ได้การยอมรับ            13 
ในระดับโลก มาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น 14 
World Class University โดยมีการรายงานผลการจัดอันดับที่ส าคัญ ดังนี้ 15 

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี 16 
แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking Web of Universities ล่าสุด                   17 
ในรอบแรก (2021/1) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ อยู่ในอันดับที่ ๒ ของประเทศ เป็นอันดับที่ ๘ ของเอเชีย18 
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอันดับที่ ๙๕ ของเอเชีย และเป็นล าดับที่ ๕๘๒ ของโลก ซึ่งในรอบนี้มีการปรับเปลี่ยน19 
เกณฑ์การให้คะแนน โดยไม่มีการให้ค่าน้ าหนักคะแนนในส่วนของ Presence ส าหรับในส่วนของ Visibility, 20 
Transparence และ Excellence นั้นมีค่าน้ าหนักเป็น ๕๐%, ๑๐% และ ๔๐% ตามล าดับ 21 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 22 
แจ้งว่า Aggregate Ranking of Top Universities (ARTU 2020) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแบบใหม่ 23 
จัดโดย University of New South Wales (UNSW) แห่งประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการน าผลการจัดอันดับ 24 
โดย Academic Ranking of World Universities (ARWU) , Quacquarelli Symonds (QS) และ Times 25 
Higher Education (THE) ที่มีการประกาศออกมาในปีเดียวกัน มาประมวลผลวิเคราะห์ มีสถาบันอุดมศึกษา26 
กว่า ๑,๘๘๖ แห่งทั่วโลก ได้รับการวิเคราะห์จัดอันดับ  27 

และ AppliedHE™ Rankometer World University Rankings คือ การจัดอันดับ28 
รวมของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีอิทธิพลมากที่สุด ๕ สถาบัน คือ Academic Ranking of World 29 
Universities (ARWU), Quacquarelli Symonds (QS) Times Higher Education (THE) Leiden University 30 
Rankings (CWTS) และ Webometrics Ranking Web of Universities  31 



๑๑ 

 

โดยเป็นการแข่งขันกระดานใหม่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าลังจะเข้าร่วมการจัดอันดับ 1 
ซึ่งจะได้ประสานไปยังทุกส่วนงานในการส่งข้อมูลและร่วมกันพัฒนาผลงานวิชาการในด้านต่างๆ เพ่ือให้ตอบ2 
โจทย์หลักเกณฑ์การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกต่อไป 3 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอประชุม 4 
ที่ประชุมรับทราบ 5 

๖.๖ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวเมียนมากรณีปัญหาการเมืองในประเทศ           6 
ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 7 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า จากสถานการณ์ทาง8 

การเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้นักศึกษาชาวเมียนมาในหลักสูตรต่างๆ ได้รับผลกระทบ 9 
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ออกแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวเมียนมาในสถานกาณ์ดังกล่าว ดังนี้ 10 

๑. การช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ใช้ระบบ Payment Gateway ที่อาจจะได้รับ11 
ผลกระทบจากระบบ Internet และจากระบบของธนาคารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในส่วนนี้            12 
ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบว่ายังไม่จ าเป็นต้องช าระเข้ามาในช่วงเวลานี้ ให้ชะลอไว้ก่อนและจะได้รับการยกเว้น13 
ค่าปรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ล่าช้า  และจะขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพ่ิม-ลดรายวิชา             14 
ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาชาวเมียนมาและยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า 15 

๒. แจ้งให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยรองคณบดี                    16 
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาหรือผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาหลังปริญญาของทุกคณะที่เป็นต้นสังกัดหลักสูตร17 
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และให้ประสานงาน18 
กับสถานฑูตไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ                   19 
ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องอ่ืนๆ 22 
๗.๑ การด าเนินการขอต าแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล 23 

 ศ.นพ.วชิร  คชการ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  แจ้งว่า สืบเนื่องจาก24 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การขอพิจารณาต าแหน่ง25 

ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาชะลอออกไป และภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔              26 

จะมีประกาศหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการดังกล่าว 27 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จึงอนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ                      28 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไปก่อน รวมไปถึงการขอพิจารณาการสอบสอน และการสอบสอนออนไลน์  จะยังคงใช้ 29 

แนวปฏิบัติเดิมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะได้น ามาแจ้งต่อ30 

ที่ประชุมในโอกาสต่อไป 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 



๑๒ 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น  1 
 2 
    3 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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