
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๓ 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 ๕/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม 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 

(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 17 
๙. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 18 

 และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 19 
๑๐. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 20 
๑๑. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 21 
๑๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 22 
๑๓. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล    แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 23 
๑๔. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 24 
๑๕. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 25 
๑๖. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  26 
๑๗. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข  แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 
๑๘. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 28 
๑๙. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 29 
๒๐. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 
๒๑. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 31 
๒๒. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 32 
๒๓. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 33 



๒ 

 

๒๔. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  1 
        และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 2 

๒๕. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 3 
๒๖. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 4 
๒๗. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 5 
๒๘. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 6 
๒๙. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 7 
๓๐. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 8 
๓๑. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 9 

      เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 10 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 11 

๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 12 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 13 
๓. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 14 
๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 15 
๕. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 
๖. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 17 
๗. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 18 
๘. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 19 
๙. ผศ.ดร.อทิตยา  พรชัยเกตุ  โอว ยอง แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 20 

๑๐. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 21 
๑๑. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 22 
๑๒. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 23 
๑๓. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 24 
๑๔. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 25 
๑๕. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 26 

       และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 27 
๑๖. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 28 

    และตรวจสารในการกีฬา 29 
๑๗. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 30 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  31 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๓๑ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            32 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑๗ คน 33 



๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. รศ.ดร.นริศรา  จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 2 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 3 
๓. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 4 
๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 5 
๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 6 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 7 
๗. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 8 
๘. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 9 
๙. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 10 

๑๐. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 11 
๑๑. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 12 
๑๒. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 13 
๑๓. นายชาติชาย  ศรีสมุทร   รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 14 
๑๔. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 15 
๑๕. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 16 
๑๖. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 17 
๑๗. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 18 
๑๘. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 19 
๑๙. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 20 
๒๐. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 21 
๒๑. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 22 
๒๒. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 
๒๓. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 24 
๒๔. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 25 
๒๕. 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 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วน4 

งานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  5 
 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 7 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 8 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 10 
 - ไม่มี - 11 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 12 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล13 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕ 14 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 15 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 16 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 18 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 19 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 20 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 21 

 22 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  23 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 24 
(COVID-19) 25 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 26 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ27 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 28 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 29 

๑.ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าส่วนงาน ส าหรับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ30 
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๓๐๐ คน กรณีจัดกิจกรรมที่มี                     31 
ผูรวมกิจกรรมมากกวา ๓๐๐ คน ขอให้สวนงานจัดท าบันทึกแจงตอนายอ าเภอพุทธมณฑลเพ่ือทราบลวงหนา 32 
ไมนอยกวา ๗ วันท าการ พรอมระบุขอมูลการด าเนินการให้ชัดเจน และใหศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค               33 

- ไม่มี - 

- ไม่มี - 



๕ 

 

อ าเภอพุทธมณฑล ติดตาม และก ากับดูแล เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการปองกัน และควบคุมการแพรระบาด 1 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทั้งนี้ ผูจัดกิจกรรมตองใหผูเขารวมกิจกรรมจัดท าแบบคัดกรอง2 
การขอเขาพ้ืนที่ ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔ ดวย 3 

๒.ขอให้นักศึกษา บุคลากร ที่มีที่ พักอาศัยปัจจุบันอยู่ ในจังหวัดสมุทรสาคร              4 
งดการเดินทางเข้ามายังพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กรณีส่วนงานมีความประสงค์ให้นักศึกษา  หรือ5 
บุคลากร ในพ้ืนที่ดังกล่าว เข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้ด าเนินการท าหนังสือไปยังคณะกรรมการ6 
โรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เพ่ือขออนุญาตให้เข้าพ้ืนที่  โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น ช่วงเวลาการเข้าพ้ืนที่ 7 
มาตรการในการป้องกันควบคุมโรค พร้อมมาตรการการคัดกรองโรคท่ีเหมาะสม  โดยส่วนงานที่มีความประสงค์8 
จะต้องน าเสนอและชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งท าหนังสือ9 
เรียนแจ้งไปยังอธิการบดี และนายอ าเภอพุทธมณฑล เพ่ือทราบด้วย 10 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  13 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        14 

๕.๑ – ๕.๒๖ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร  ปริญญาโท ๑ หลักสูตร  15 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๙ หลักสูตร ปริญญาโท ๙ หลักสูตร ปริญญาตรี ๓ หลักสูตร 16 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๓ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก17 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 18 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 19 
ปริญญาเอก 20 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 21 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการร่วม คณะเภสัชศาสตร์ 22 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล             23 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 24 
และบัณฑิตวิทยาลัย 25 
ปริญญาโท 26 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 27 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์28 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล             29 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 30 
และบัณฑิตวิทยาลัย 31 
 32 



๖ 

 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 1 
ปริญญาเอก 2 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 3 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 5 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย7 
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 8 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 10 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 12 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 14 
(หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาศาสตร์             15 
และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีว เวชศาสตร์               17 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 18 
และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 20 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 21 
และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 23 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์                 24 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                25 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 
 27 

 ปริญญาโท 28 
๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 29 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 30 
๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 31 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 32 



๗ 

 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ1 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 2 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 4 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 7 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 8 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 10 
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาศาสตร์                11 
และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 13 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 
และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 16 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

 18 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 19 
๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 20 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 21 
 22 

  ปริญญาตรี 23 
๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  24 

และการออกก าลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 25 
๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา 26 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 27 
๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕                     28 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (สถาบันสมทบของ29 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 30 
 31 
 32 
 33 



๘ 

 

 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 1 
๕.๒๕ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  2 
 จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์ 3 
๕.๒๖ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี  4 
 จ านวน ๒ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ 5 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 6 

 7 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 8 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๖ 9 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๖ (๓/๒๕๖๔)                 11 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

๖.๒ สรุปการจัดอบรม “โครงการเขียนหนังสือ/ต าราให้ทรงคุณค่าเพื่อความก้าวหน้า14 
ทางวิชาการ” 15 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า  ส านักพิมพ์16 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรม “โครงการเขียนหนังสือ/ต ารา ให้ทรงคุณค่าเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ”             17 
ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) เพ่ือเตรียมความพร้อมและช่วยเหลืออาจารย์ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ18 
สร้างสรรค์หนังสือและต ารา รวมถึงการบริหารจัดการลิขสิทธิ์อันเกิดขึ้นจากผลงานดังกล่าวอย่างถูกต้องชัดเจน 19 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม   20 
โดยมี ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและลักษณะของ21 
หนังสือและต าราที่ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ” พร้อมวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ ศ.ดร.สุวลักษณ์               22 
สาธุมนัสพันธ์ ผู้จัดการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “วิธีการและประกาศที่เกี่ยวข้องของ23 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล” และ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี24 
และนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ส าหรับหนังสือและต ารา”  25 

  รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในประชุม 26 
  ที่ประชุมรับทราบ 27 

๖.๓ ขอความร่วมมือให้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรม                  28 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 29 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  30 
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 า31 

มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ32 



๙ 

 

หน่วยงานภาครัฐงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต1 
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีการประเมินจาก ๓ ส่วน ได้แก่  ๑.การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วน2 
ได้ส่วนเสียภายใน ๒.การส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ ๓.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  3 

มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 4 
ตามเกณฑ์การประเมินจ านวนทั้งหมด ๘ ข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซต์ของส่วนงานเพ่ือให้ข้อมูลประกอบ                    5 
การประเมินของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้  ได้ส่งหนังสือไปยังส่วนงานเพ่ือขอความร่วมมือ                6 
เรียบร้อยแล้ว และขอให้ด าเนินการภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  7 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 8 
  ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๔ ผลการตรวจสอบโครงสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  10 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 11 

แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาอาคารอเนกประสงค์เป็น Smart Digital 12 
Gymnasium Powered by SCB ภ าย ใต้ โ ค ร งการ  Smart Projects to Promote Digital Convergence 13 
University ในคณะกรรมการโครงการ Mahidol  Digital Convergence University (Mahidol DCU) เพ่ือให้14 
การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือขอ15 
ความอนุเคราะห์ไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เพ่ือเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารภายใน16 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือความปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการปรับปรุง/ซ่อมแซม นั้น จึงขอแจ้งผลการ17 
ตรวจสอบโครงสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังนี้ 18 

๑. อาคารอเนกประสงค์ และอาคารโรงช้าง โครงสร้างอาคารไม่มีความเสียหาย 19 
สามารถด าเนินการปรับปรุงได้ โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ของอาคารเดิม การเปลี่ยนแปลงวัสดุใน20 
การปรับปรุงใหม่ต้องยังคงน้ าหนักของวัสดุหรือไม่เกินน้ าหนักของวัสดุเดิม  21 

๒. อาคารหอพักนักศึกษา (หอ ๑-๒ และ ๓-๔) อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการ22 
ใช้อาคาร หากไม่สามารถรื้อถอนได้ทั้งหมด ควรรีบด าเนินการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารส่วนที่เสียหายก่อน 23 
ซึ่งจะท าให้อาคารใช้งานได้อีกระยะหนึ่ง รวมทั้งให้ปรับปรุงซ่อมแซมงานสถาปัตย์ด้วย ดังนั้นจึงให้ระงับการ24 
ใช้อาคารหอพักนักศึกษา (หอ ๑-๒ และ ๓-๔) จนกว่าจะมีการด าเนินการแล้วเสร็จ   25 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 26 
 ที่ประชุมรับทราบ 27 

๖.๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะเทคโนโลยี29 

สารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 30 
ที่ประชุมรับทราบ 31 
 32 
 33 



๑๐ 

 

๖.๖ รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 1 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า กองบริหารการศึกษา  2 

ขอรายงานจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔  (รหัส ๖๐-๖๓) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่สอบผ่าน3 
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 4 

 
ชั้นปี 

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จ านวน
นักศึกษา 

ทั้งหมด (คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ชั้นปี ๑ รหัส ๖๓ ๔,๙๗๑ 
๑,๓๖๔ 

(๒๗.๔๔%) 
๓,๖๐๗ 

(๗๒.๕๖%) 
๔,๙๐๖ 

๑,๔๑๓ 
(๒๘.๘๐%) 

๓,๔๙๓ 
(๗๑.๒๐%) 

ชั้นปี ๒ รหัส ๖๒ ๕,๑๙๕ 
๒,๓๗๒ 

(๔๕.๖๖%) 
๒,๘๒๓ 

(๕๔.๓๔%) 
๕,๑๘๗ 

๒,๔๑๐ 
(๔๖.๔๖%) 

๒,๗๗๗ 
(๕๓.๕๔%) 

ชั้นปี ๓ รหัส ๖๑ ๔,๕๒๐ 
๒,๕๖๑ 

(๕๖.๖๖%) 
๑,๙๕๙ 

(๔๓.๓๔%) 
๔,๕๑๖ 

๒,๘๑๗ 
(๖๒.๓๘%) 

๑,๖๙๙ 
(๓๗.๖๒%) 

ชั้นปี ๔ รหัส ๖๐ 
(หลักสูตร ๔ ปี) 

๓,๖๓๑ 
๓,๔๑๘ 

(๙๔.๑๓%) 
๒๑๓ 

(๕.๘๗%) 
๓,๖๓๐ 

๓,๔๖๑ 
(๙๕.๓๔%) 

๑๖๙ 
(๔.๖๖%) 

ชั้นปี ๔ รหัส ๖๐ 
(หลักสูตร ๖ ปี) 

๘๘๕ 
๘๖๙ 

(๙๘.๑๙%) 
๑๖ 

(๑.๘๑%) 
๘๘๕ 

๘๗๓ 
(๙๘.๖๔) 

๑๒  
(๑.๓๖%) 

รวม ๑๙,๒๐๒ 
๑๐,๕๘๔ 

(๕๕.๑๒%) 
๘,๖๑๘ 

(๔๔.๘๘%) 
๑๙,๑๒๔ 

๑๐,๙๗๔ 
(๕๗.๓๘%) 

๘,๑๕๐ 
(๔๒.๖๒%) 

                    ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 
  โดยอัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปดังนี้  6 
ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๓) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๑.๓๖% ชั้นปี ๒ (รหัส ๖๒) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๐.๘% ชั้นปี ๓ (รหัส ๖๑) 7 
สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๕.๗๒% ชั้นปี ๔ (รหัส ๖๐) (หลักสูตร ๔ ปี) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๑.๒๑% ชั้นปี ๔ (รหัส ๖๐) 8 
(หลักสูตร ๖ ปี) สอบผ่านเพิ่มขึ้น ๐.๔๕% รวมทุกชั้นปีสอบผ่านเพิ่มขึ้น ๒.๒๖% 9 

 ทั้งนี้ ขอสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๐) หลักสูตร ๔ ปี ที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 10 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

รวม (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑๕๖ ๖๙ ๔๔.๒๓ 

๒ คณะวิทยาศาสตร์    

  - หลักสูตรไทย ๒๒๖ ๑๑ ๔.๘๗ 



๑๑ 

 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

รวม (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

  - หลักสูตรนานาชาติ ๑๕๔ ๔๙ ๓๑.๘๒ 

  รวม ๓๘๐ ๖๐ ๑๕.๗๙ 
๓ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๑๖๓ ๑๕ ๙.๒๐ 

๔ วิทยาลัยศาสนศึกษา ๑๒๑ ๘ ๖.๖๑ 

๕ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๘๓ ๔ ๔.๘๒ 

๖ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ ๗๙ ๓ ๓.๘๐ 

๗ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ๒๑๒ ๖ ๒.๘๓ 

๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑๗๓ ๒ ๑.๑๖ 

  รวมทั้งหมด  ๑๖๙ ๔.๖๖ 
                                  ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 2 
  ที่ประชุมรับทราบ 3 

๖.๗ แถลงการณ์ เรื่อง การเลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลาง             4 
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) 5 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ 6 

ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 7 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ8 
มหาชน) (สทศ.) ได้ประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ให้มีการเลื่อน9 
สอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) ซึ่งที่ประชุม                10 
ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าไม่ควรให้มีการเลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบ TCAS64 ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกฝ่าย11 
ตระหนักถึงความต้องการของผู้ร้องเรียน แต่การท างานในระบบ TCAS ที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนและ12 
มีจ านวนหลายแสนคน ต้องยึดมั่นในกฎกติกา การสร้างความเป็นธรรม และลดความเลื่อมล้ าในสังคม ค านึงถึง13 
ผลกระทบอย่างรอบด้านจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบ TCAS มีความโปร่งใส  14 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเอ้ือประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 15 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 
  ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 



๑๒ 

 

๖.๘ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS Ranking by Subject และ Uni Rank 1 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการติดตามผลการจัดอันดับ              3 

QS Ranking by Subject และ Uni Rank มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลผลการจัดอันดับจากองค์กรที่                4 
ได้รับการยอมรับในระดับโลก มาพัฒนาและปรับปรุงการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ                   5 
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น World Class University โดยขอให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการจัดอันดับที่ส าคัญ 6 
ตามล าดับ ดังนี้ 7 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 8 
แจ้งว่า ตามที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS Ranking by Subject ซึ่งใช้ตัวชี้วัดจาก Broad 9 
Subject Areas สาขาวิชาหลัก ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑.Arts & Humanities ๒.Engineering & Technology              10 
๓ . Life Sciences & Medicine ๔ . Natural แ ล ะ ๕ . Sciences Social Sciences & Management                        11 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับ จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ สาขาวิชา โดยเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย               12 
ใน  ๗ สาขาวิชา  ได้ แก่  ๑ .Life Sciences & Medicine อันดับที่  ๑๔๒ ๒ .Medicine อันดับที่  ๑๑๖                         13 
๓.Anatomy & Physiology อันดับที ่๑๐๑ – ๑๒๐ ๔.Medicine อันดับที ่๑๑๖ ๕.Nursing อันดับที ่๑๐๑ – ๑๕๐ 14 
๖.Pharmacy & Pharmacology อันดับที ่๑๐๑ – ๑๕๐ และ ๗.Biological Sciences อันดับที่ ๒๐๑ – ๒๕๐ 15 

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี 16 
แจ้งว่า ตามที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย UniRank University Ranking™  ซึ่งใช้ตัวชี้วัดที่เป็น17 
กลางและเป็นอิสระ ๕ ตัว จากแหล่งข่าวกรองเว็บ ๔ แหล่ง คือ ๑.Moz Domain Authority ๒.Alexa Global 18 
Rank ๓.SimilarWeb Global Rank ๔.Majestic Referring Domains และ ๕.Majestic Trust Flow  19 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานทางเว็บไซต์ และก าลังจะเข้า20 
สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกผ่านการวัดจากค่านิยมทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ ๑.uniRank Facebook 21 
University Ranking™  ๒ . uniRank Twitter University Ranking™ ๓ . uniRank Instagram University 22 
Ranking™  และ ๔.uniRank YouTube University Ranking™ และหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะได้น ามา23 
แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบต่อไป 24 

ประธาน แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากผลการจัดอันดับดังกล่าว ยังคงแสดงถึงความเข้มแข็ง25 
และยังคงตระหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการ การบริการทางการแพทย์ของ26 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขอขอบคุณทุกส่วนงานที่สนับสนุนให้การด าเนินการ27 
ด้านวิจัยและวิชาการบรรลุตามเป้าประสงค ์28 

  รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในประชุม 29 
  ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
 32 
 33 



๑๓ 

 

๖.๙ การจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และสวนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  1 
๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             2 
สยามบรมราชกุมารี 3 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 4 

จัดแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฎิบัติธรรม โครงการ เฉลิมพระเกียรติ            5 
๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 6 
เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้7 
เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายออกแบบหอพระฯ และลานปฎิบัติธรรม มาน าเสนอแนวคิด               8 
และที่มาความส าคัญในโอกาสดังกล่าว เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ ประกอบด้วย  9 

๑. อาจารย์ก่อเกียรติ  ทองผุด นายช่างศิลปกรรมช านาญการ  10 
  ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร  11 

  หัวหน้าคณะผู้ออกแบบปรับปรุงหอพระฯ และลานปฎิบัติธรรม 12 
๒. ดร.พรธรรม  ธรรมวิมล  ภูมิสถาปนิก  13 
  ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร  14 
  ผู้ออกแบบลานปฏิบัติธรรม 15 
๓. อาจารย์มณเฑียร  ชูเสือหึง  จิตรกรเชี่ยวชาญ  16 
  ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 17 
  ผู้ออกแบบฉากหลังหอพระ 18 

  รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในประชุม 19 
  ที่ประชุมรับทราบ 20 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น  21 
 22 

  23 
(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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