
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๔ 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 ๔/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๒๔ 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 

(คณะศิลปศาสตร์ 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. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  17 

 และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 18 
๙. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 19 

๑๐. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล    แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 20 
๑๑. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 21 
๑๒. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  22 
๑๓. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 
๑๔. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 24 
๑๕. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 25 
๑๖. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 26 
๑๗. รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร  แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 27 
๑๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 28 
๑๙. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  29 

        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 30 
๒๐. ผศ.ดร.ภัสริน  รอดโพธิ์ทอง  วงศ์ก าแหง   แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 31 
๒๑. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 32 



๒ 

 

๒๒. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 1 
๒๓. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 
๒๔. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 3 
๒๕. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 4 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  5 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 6 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 
๒. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 8 
๓. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 9 
๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10 
๕. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 
๖. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 12 
๗. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 13 
๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 
๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 15 

๑๐. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 16 
๑๑. ผศ.ดร.ศิรดา  เกสรศรี             แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 17 
๑๒. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 18 
๑๓. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 
๑๔. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 20 
๑๕. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 21 
๑๖. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 22 
๑๗. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 23 
๑๘. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 24 

      และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 25 
๑๙. ผศ.ดร.มนต์ชัย  โชติดาว   แทนคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 26 
๒๐. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 27 

    และตรวจสารในการกีฬา 28 
๒๑. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 29 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  30 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๕ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            31 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๑ คน 32 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 2 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 4 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 5 
๒. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 6 
๓. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 7 
๔. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 8 
๕. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 9 
๖. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 10 
๗. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 11 
๘. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 
๙. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 13 

๑๐. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 14 
๑๑. นายชาติชาย ศรีสมุทร    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 15 
๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 16 
๑๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 17 
๑๔. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 18 
๑๕. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 19 
๑๖. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 20 
๑๗. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 21 
๑๘. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 22 
๑๙. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  รก.แทนผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 
๒๐. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 24 
๒๑. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 25 
๒๒. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 26 
๒๓. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 27 

 28 
ฝ่ายเลขานุการ 29 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 

 33 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะศิลปศาสตร์ น าเสนอผลงานในรอบ2 

ปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ 4 

จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  5 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 6 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 7 
๑.๑.๑ ผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๓ 8 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่สภา9 
มหาวิทยาลัยมหิดลในคราวการประชุมครั้งที่ ๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ10 
ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา เพ่ือเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นั้น 11 

บัดนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 12 
เรื่องพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขาแพทยศาสตร์ ให้แก่ศ.พญ.พรรณี   13 
ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าหน่วยวิจัยโรคติดเชื้อทางคลินิก และรักษาการ14 
หัวหน้าศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท                15 
รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 16 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  17 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 18 

๑.๑.๒ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             19 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 20 
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                           21 

ส านักนายกรัฐมนตรีมีประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 22 
ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยการเสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 23 
(วช.) จ านวน ๒๔ ราย เพ่ือเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์              24 
ชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 25 
ดังกล่าว จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 26 

๑. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  27 
๒. ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  28 
๓. รศ.ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  29 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 30 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 31 
 - ไม่มี - 32 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 1 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล2 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 3 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 4 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 7 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 8 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 9 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

 11 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  12 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 
(COVID-19) 14 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 15 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ16 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 17 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 18 

๑.จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินและ19 
ก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้จังหวัดนครปฐมถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม20 
พ้ืนที่เฝ้าระวังสีส้ม ๘ จังหวัด จึงขอให้บุคลากรที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงและมีการแพร่ระบาดปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน 21 
(Work from Home) และหากมีความจ าเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ท างานจะต้องกรอกเอกสาร22 
ขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือจะเก็บเป็นข้อมูลเพ่ือติดตามผลต่อไป หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดที่ไม่สามารถติดตามตัวบุคคลได้ 23 

๒.มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่  ๑๙ เรื่ อง  มาตรการควบคุม                        24 
การเดินทางเข้าออกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  25 
2019 (COVID-19) โดยอ้างอิงตามประกาศ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๔ โดยได้ขยายความไปถึงการเปิด – ปิด           26 
เส้นทางเข้าออกของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การคัดกรองเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือ27 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานเน้นย้ าให้บุคลากรในส่วนงานปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 28 

ทั้งนี้ รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและ29 
บริการวิชาการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากสถานการณ์การระบาดในพ้ืนที่เพ่ิมจ านวนขึ้น 30 
ในพ้ืนที่ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี และในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จึงมีจ าเป็นต้องใช้สถานที่ควบคุมเพ่ือ31 
สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้มีนโยบายจากส่วนกลางและ32 
จังหวัดนครปฐม ให้ทุกอ าเภอจัดหาสถานที่กักตัวเพ่ือสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

ส าหรับอ าเภอพุทธมณฑลได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลใช้พ้ืนที่บริเวณอาเซียนเฮ้าส์ สถาบันพัฒนา1 
สุขภาพอาเซียน ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการรองรับผู้พักอาศัยได้ โดยขณะนี้มีผู้เสี่ยงก าลังสังเกตอาการแล้วจ านวน 2 
๑ ราย และยังไม่พบอาการผิดปกติและหากมีความคืบหน้าประการใดจะได้น ามาเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบใน3 
โอกสต่อไป 4 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 7 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        8 

๕.๑ – ๕.๘ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร  ปริญญาโท ๑ หลักสูตร  9 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร  ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร              10 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 11 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 12 
ปริญญาเอก 13 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  14 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 
ปริญญาโท 16 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 17 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

  ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 19 
ปริญญาเอก 20 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 21 
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  22 
ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 24 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 25 
ปริญญาโท 26 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 27 
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  28 
ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์  30 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 31 
 32 
 33 



๗ 

 

ปริญญาตรี 1 
๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒  2 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 3 
๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  4 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๕ 8 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา9 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๕ (๒/๒๕๖๔)                 10 
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

๖.๒ มติที่ประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ ๑-๒๕๖๔ วาระ TCAS 13 
วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  14 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า จากมติที่ประชุมสามัญ 15 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๑ – ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔               16 
วาระ TCAS ขอแจ้งสาระส าคัญจากการประชุม ดังนี้  17 

๑. การจัดสอบ Ordinary National Educational Test (O-NET) ที่ประชุม          18 

มีมติให้ ยกเลิกการคัดเลือกในรูปแบบ Admission 2 ที่ใช้คะแนน O-NET และ GPAX เป็นเกณฑ์ในการ19 

คัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชา ของการสอบ TCAS  ปี ๒๕๖๕ โดยจะใช้การคัดเลือก ๔ รูปแบบ ๔ รอบการสมัคร 20 

คือ รอบท่ี ๑ รูปแบบ Portfolio รอบท่ี ๒ รูปแบบ Quota รอบท่ี ๓ รูปแบบ Admission และรอบที่ ๔ รูปแบบ 21 

Direct Admission  22 

๒. การเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของการสอบ General 23 

Educational Development (GED) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  24 

๒.๑ เสนอให้มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์เทียบวุฒิฯ โดยให้ผู้ที่มีคะแนนจาก25 

ผลการสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๔๕ คะแนน 26 

เป็นผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่าการสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระบบการศึกษาไทย  27 

๒.๒ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การรับเข้าด้วยคะแนน GED ไม่น้อยกว่า 28 
๑๔๕ คะแนนในแต่ละรายวิชาได้ตามความต้องการของสาขาวิชา  29 

 30 



๘ 

 

๒.๓ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารับผู้สมัครที่ยื่นผลคะแนน  GED เข้าศึกษา1 
เฉพาะในหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ สายศิลป์ หรือศิลป์ค านวณ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า               2 
ของนักเรียนที่ไม่มีโอกาสสอบ GED เพ่ือน าคะแนนมาใช้ในการเทียบวุฒิเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรทั่วไป                3 
ซึ่งในประเทศไทยได้มีการยกเลิกการสอบเทียบวุฒิของการศึกษานอกระบบแล้ว  4 

๒.๔ คณะกรรมการด าเนินงาน TCAS จะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุน5 
การท างานของมหาวิทยาลัย โดยคณะท างานนี้จะมีหน้าที่กลั่นกรองเอกสารการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร 6 
ว่าเป็นเอกสารฉบับจริงและมีข้อมูลที่ถูกต้อง จัดส่งให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาประกาศเทียบวุฒิให้กับ7 
ผู้สมัครต่อไป  8 

๓. การจัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan, BCP) 9 

ระบบ TCAS64  10 

เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 11 
ขอหารือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ General Aptitude Test (GAT) / Professional and 12 
Academic Aptitude Test (PAT) และวิชาสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ13 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมมีมติดังนี้  14 

กรณีท่ี ๑ สถานการณ์ยังคงเหมือนปัจจุบัน คือ มีการแพร่ระบาดในบางพ้ืนที่ 15 
และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  (ศบค. )                   16 
ประกาศพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มวงด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) เพียง ๑ จังหวัด คือ สมุทรสาคร และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 17 
(พ้ืนที่สีแดง) ๔ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  18 

แนวทางการด าเนินงาน:  19 
๑. นักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องสอบใน20 

พ้ืนที่จังหวัดของตนเองเท่านั้น  21 
๑.๑ ถ้าได้เลือกสนามสอบนอกพ้ืนที่ไปแล้ว และยังคงต้องการเข้าสอบใน22 

สนามสอบเดิมให้เดินทางกลับมากักตัวก่อน ๑๔ วัน  23 
๑.๒ ถ้าไม่สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ได้ ให้ติดต่อ สทศ. ท าหนังสือ              24 

ขอเปลี่ยนสนามสอบกลับมายังพ้ืนที่จังหวัดของตนเอง  25 
๒. นักเรียนที่อยู่นอกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)  26 
๒.๑ นักเรียนที่ไม่ได้เลือกสนามสอบในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด             27 

(สีแดงเข้ม) ให้เข้าสอบในสนามสอบเดิมที่ก าหนดไว้แล้ว และใช้มาตรการทางสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่28 
ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด และมาตรการตามประกาศของแต่ละจังหวัด  29 

๒.๒ นักเรียนที่เลือกสนามสอบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 30 
ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสนามสอบ ให้ติดต่อท าหนังสือขอเปลี่ยนสนามสอบจาก สทศ. ได้โดยตรง  31 
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๙ 

 

๓. ขอความอนุ เคราะห์ ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ                  1 
(องค์การมหาชน) ประสานกับสนามสอบและวางมาตรการ ดังต่อไปนี้  2 

๓.๑ ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการ3 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เช่น การจัดพ้ืนที่สอบในที่โล่ง (open air) การจัดเว้นระยะการนั่งสอบที่ไม่แออัด 4 
การท าความสะอาดห้องสอบทุก ๒ – ๓ ชั่วโมง การใช้เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก การตรวจวัดไข้ การเตรียมห้อง5 
สอบแยกเฉพาะผู้ที่ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยง ฯลฯ  6 

๓.๒ นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่ต้องกักตัวสอบ ให้จัดห้องสอบแยกจากนักเรียนทั่วไป  7 
๓.๓ กรณีสถานการณ์เลวร้ายลงฉุกเฉินในบางพ้ืนที่ ให้พิจารณาปรับรูปแบบ8 

การจัดพ้ืนที่สอบให้เหมือนอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)  9 
กรณีที่ ๒ สถานการณ์เปลี่ยนไป การแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น จ านวนพ้ืนที่ควบคุม10 

สูงสุดและเข้มงวด (พ้ืนที่สีแดงเข้ม) เพ่ิมมากขึ้น และมีผู้ได้รับผลกระทบเฉียบพลัน ไม่สามารถเข้าสอบได้ เป็น11 
จ านวนมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด  12 

แนวทางการด าเนินงาน:  13 
๑. ขอความอนุเคราะห์ให้  สทศ. ประกาศให้มีการจัดสอบรอบที่  ๒            14 

และจัดส่งผลคะแนนในรอบที่สองเข้าระบบ TCAS64 ตามก าหนดการเดิม คือ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  15 
๒. ในกรณีที่ สทศ. ไม่สามารถจัดส่งได้ทันตามก าหนดในวันที่ ๒๙ เมษายน 16 

พ.ศ.๒๕๖๔ ระบบ TCAS64 จะอนุโลมเลื่อนเวลาการรับข้อมูลได้จนถึงวันที่  ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔             17 
ทั้งนี้ ระบบ TCAS64 จะปรับวันการประกาศผลของรอบที่  ๒ และปรับก าหนดการของรอบที่ ๓ และ ๔               18 
ให้มีกระบวนการทางานที่สั้นลงและแล้วเสร็จตามก าหนดการของปฏิทิน TCAS64  19 

๓. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถจัดส่งผลคะแนนเข้าระบบได้ทันภายใน20 
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จะมีการนัดประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการดาเนินงาน  TCAS 21 
และมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดการปรับปฏิทินการท างานทั้งของ TCAS64 และมหาวิทยาลัย  22 

กรณีท่ี ๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลกระทบให้มีการจัดสอบได้เพียงบางรายวิชา 23 
แนวทางการด าเนินงาน:  24 
๑. กรณีที่จัดสอบ GAT/PAT และ O-NET ได้ แต่จัดสอบวิชาสามัญไม่ได้            25 

ให้มหาวิทยาลัยปรับเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ Admission 1 ที่ใช้ผลคะแนนวิชาสามัญ โดยใช้ผลคะแนน 26 
GAT/PAT และ/หรือ O-NET แทน และส่งให้ ทปอ. เผยแพร่  27 

๒. กรณีที่จัดสอบ GAT/PAT ได้ แต่จัดสอบ O-NET และวิชาสามัญไม่ได้              28 
ให้มหาวิทยาลัยปรับเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ Admission 1 โดยใช้แต่ผลคะแนน GAT/PAT และ ปรับเกณฑ์29 
การคัดเลือกรูปแบบ  Admission 2 โดยไม่ใช้ผลคะแนน  O-NET เหลือคะแนนเต็ม ๗๐% และส่งให้                   30 
ทปอ. เผยแพร่ 31 

 32 
กรณีท่ี ๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงจนไม่สามารถจัดสอบได้ทุกวิชา  33 



๑๐ 

 

แนวทางการด าเนินงาน:  1 
๑. ให้มหาวิทยาลัยปรับเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ของรอบ ๒ ที่นักเรียนได้2 

สมัครเสร็จสิ้นแล้ว และ รอบ ๓ – เกณฑ์ Admission 1 (นักเรียนยังไม่ได้สมัคร) เมื่อประมวลผลการคัดเลือก3 
เสร็จสิ้นให้จัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ Clearing House  4 

๒. กรณีที่ต้องมีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ  Admission 1 และ          5 
หรอื Admission 2  6 

๒.๑  ให้มหาวิทยาลัยปรับเกณฑ์การคัดเลือก Admission 1 และส่งให้ ทปอ. เผยแพร่  7 
๒.๒ ให้ปรับเกณฑ์ Admission 2 โดยผลคะแนนใดไม่มี ให้ตัดผลคะแนนนั้น 8 

เหลือคะแนนเต็มตามสัดส่วนของเกณฑ์ที่เหลือ เช่น ไม่มีผลคะแนน  O-NET คะแนนเต็มเหลือ ๗๐% หรือ            9 
ไม่มีผลคะแนน GAT/PAT คะแนนเต็มเหลือ ๕๐%  10 

๒.๓ สมัครรอบ ๓ ผ่านระบบ TCAS โดยประมวลผล Ranking และ Sorting 11 
ตามปกติ และประกาศผลการคัดเลือกเพียงอันดับเดียวที่ดีที่สุด ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบ เพ่ือยืนยัน12 
สิทธิ์ในระบบ  13 

๒.๔ สมัครรอบ ๔ ให้สมัครที่มหาวิทยาลัย และนักเรียนยืนยันสิทธิ์ที่14 
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าระบบ เหมือนรอบ ๔ ปกติปัจจุบัน  15 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งพิจารณา18 
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 19 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน20 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร21 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) และรับทราบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  22 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 23 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 24 

ของคณะวิทยาศาสตร์ 25 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล 26 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 27 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 28 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 29 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 30 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 32 



๑๑ 

 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 

๖. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 2 

ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 3 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 4 
ที่ประชุมรับทราบ 5 

๖.๔ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น6 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  7 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน8 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการ9 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง10 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๕ คุณวุฒิ ได้แก่ 11 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ หลักสูตรปรับปรุง  12 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๒. หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  14 
พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๓. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  16 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง  18 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 19 

๕. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  20 
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  21 
(สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล) และคณะพยาบาลศาสตร์ 22 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

๖.๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  25 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์            26 

ศิริราชพยาบาล ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 27 
ที่ประชุมรับทราบ 28 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ 29 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะศิลปศาสตร์          30 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 31 
ที่ประชุมรับทราบ 32 



๑๒ 

 

๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสิ่งแวดล้อม             2 

และทรัพยากรศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 3 
ที่ประชุมรับทราบ 4 

๖.๘ ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๒ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๓ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 5 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 6 

ก าหนดจัดงานครบรอบ ๕๒ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง7 
วันอันส าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 8 
ศาลายา โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ พิธีบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล9 
แด่สมเด็จพระบรมราชชนก นิทรรศการ เรื่อง “ทศวิทยสถาน : ๑๐ เรื่องราวอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล” 10 
ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ครั้งที่  ๑๑ พิธีมอบรางวัลและแก่บุคลากรและศิษย์ เก่า11 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๓ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ 12 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส่วนกลางและจังหวัดนครปฐมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ13 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ต้องจ ากดัจ านวนผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 14 
  ที่ประชุมรับทราบ 15 

๖.๙ ผลการด าเนินงานของศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม  16 
  (Mahidol Industry Connection Center ; MICC) 17 

ศ.ดร .นพ.ภัทรชัย  กี รติสิน  ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี                   18 
และนวัตกรรม แจ้งว่า ตามที่สถาบันสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดตั้งศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์19 
นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center; MICC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน              20 
และผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ21 
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ                  22 
โดยได้เริ่มด าเนนิการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๓ 23 

 24 
ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) มีภารกิจเพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือ25 

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม (Collaboration University – Industry) และช่วยจับคู่โครงการ26 
กับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (Matching Project with (Internal & External) Experts) 27 
นอกจากนี้ยังช่วยสร้าง Project Menu เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ28 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพ่ือการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลได้              29 
อย่างรวดเร็ว (Data Base Expertise) รวมทั้งให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร30 
และอนุสิทธิบัตร (Protection of Intellectual Property) ให้บริการผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม            31 
ที่ต้องการบริหารงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปประยุกต์ใช้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย32 



๑๓ 

 

ผู้เชี่ยวชาญ มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยมองหาผู้ใช้หรือพัฒนาร่วมกัน  โดยในขณะนี้ได้เจรจาโครงการ1 
ต่างๆแล้ว ๑๒ โครงการ และได้เริ่มด าเนินการโครงการล้ว ๒ โครงการ และหากส่วนงานใดมีความประสงค์เข้า2 
ร่วมพัฒนาโครงการทางศูนย์ฯ ยินดีสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือพัฒนาต่อยอดต่อไป รายละเอียดปรากฏ3 
ตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  4 

 ที่ประชุมรับทราบ 5 

๖.๑๐ สรุปการจัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring  6 
 System” รุ่นที่ ๗  7 

ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล8 
จัดการอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ ๗ โดยมี ศ.นพ.บรรจง 9 
มไหสวริยะ อธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายในหัวข้อ “ความส าคัญของ University Ranking และ10 
บทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” และ ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายในหัวข้อ 11 
“ความก้าวหน้าของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ 12 
ได้แก่ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ 13 
“การท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนอย่างมืออาชีพ” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 14 
บรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทุนเพ่ือสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่” และดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อ านวยการ15 
ภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพ” โดยจัดการอบรม16 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร 17 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่            18 
มีความสามารถด าเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติและระดับสากล 19 

 ที่ประชุมรับทราบ 20 

ระเบียบวาระท่ี    ๗  เรื่องอ่ืนๆ 21 
   ๗.๑  งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยมหิดลจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์              22 

และสวนปฏิบัติธรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ สมเด็จพระ23 
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 
รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  แจ้ ง  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร                 25 

หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และสวนปฏิบัติธรรม                 26 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              27 
สยามบรมราชกุมารี และพิธีส่งมอบพระพุทธรูปพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว           28 
แก่ส่วนงาน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม 29 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดปรากฏตามก าหนดการน าเสนอในที่ประชุม 30 

 ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 



๑๔ 

 

 ๗.๒  มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบปัญหาจาก 1 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 
   รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า จาก3 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักศึกษาระดับ4 
บัณฑิตศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนการศึกษาได้ตามก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ5 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้ได้ด าเนินการเปลี่ยน6 
งบประมาณด้านกิจการนักศึกษามาจัดตั้งเป็นกองทุนสนับค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔7 
เป็นจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมเติมอีก 8 
๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอประชาสัมพันธ์หากมีนักศึกษาจากส่วนงาน        9 
มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน ขอให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรง 10 

 ที่ประชุมรับทราบ 11 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น  12 
 13 
    14 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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