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 1 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 2 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 3 

๑.๑.๑ การประกาศ Highly Cited Researchers 2020  4 
ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดี แจ้งว่า ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยมหิดล 5 

ในการมีผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ มากกว่า ๑๘,๖๗๖ รายการ 6 
ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายด้านการวิจัยและวิชาการของทุกส่วนงานที่พัฒนาบุคลากรในส่วนงานให้สามารถ7 
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจนได้รับการยอมรับและได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยในระดับสากล 8 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอประชุม 9 
 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 10 

๑.๑.๒ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานทดสอบและวิจัย  11 
 จากส านักงานมาตรฐานปฏิบัติการ(ศมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทน13 
ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  แจ้งว่า ขอแสดงความยินดีกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ที่ได้รับ                 14 
การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามหลักการ 15 
OECD GLP จัดโดยส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการรับรอง16 
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบและวิจัยฯ ตามหลักการ  OECD GLP ในขอบข่าย Pharmaceuticals, 17 
Veterinary drug products, Food additives, Feed additives จากเดิมได้รับการตรวจและรับรองในวิธีการ18 
ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (Acute Oral Toxicity)  19 

ซึ่งในการได้รับการรับรองครั้งนี้ จะท าให้ศูนย์ฯ สามารถขยายวิธีการทดสอบได้อีก 20 
๒ วิธี คือ ๑.การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังทางปาก (Sub-chronic Oral Toxicity) และ ๒.การทดสอบ21 
ความเป็นพิษของวัคซีน ทั้งแบบ Single dose และ Repeated dose โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส22 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 23 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 24 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 25 
 - ไม่มี - 26 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 27 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล28 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕29 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 30 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 31 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 3 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 4 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  6 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 

(COVID-19) 8 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 9 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ10 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 11 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 12 

๑. จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการ13 
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ 14 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับที่ ๖๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ15 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับสถานที่พักของคนงานก่อสร้าง หรือสถานที่พักอ่ืนในลักษณะคล้ายกัน 16 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุม                      17 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาทุกประเภท ประกาศ ณ วันที่ 18 
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว   19 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 20 
การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพ่ือยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือทุกส่วนงานเน้นย้ าให้นักศึกษาและบุคลากร22 
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T                 23 
ในการปฏิบัติตัว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 24 

๓. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะเปิดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ25 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้บุคลากร              26 
และนักศึกษาเข้ารับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ส าหรับบุคลากร และนักศึกษาต่างชาติ 27 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการขอจัดสรรวัคซีนจากส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานต่อไป 28 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 29 
ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
 32 

- ไม่มี - 



๖ 

 

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

๕.๑ –  ๕.๑๒ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๖ หลักสูตร และปริญญาโท                3 
จ านวน ๖ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 4 
  ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 5 

ปริญญาเอก 6 
๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและ                  7 

งานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์               8 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 10 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ12 
ปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 
และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง                   15 
การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 
และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ 18 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  19 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 20 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 
ปริญญาโท 22 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา                  23 
และงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์ 24 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)              26 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 27 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์                 28 
การอาหารเ พ่ือโภชนาการ  (หลักสู ตรนานาชาติ )  ฉบับปี  พ.ศ .  ๒๕๖๐                      29 
ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี31 
บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  32 
และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๗ 

 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทาง             1 
การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 
และบัณฑิตวิทยาลัย  3 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของ            4 
การสื่อความหมาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 
และบัณฑิตวิทยาลัย 6 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 7 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 8 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๘ 9 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา10 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๘ (๕/๒๕๖๔)                 11 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

๖.๒ การก าหนดแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง14 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับคุณวุฒิในประเทศของ15 
ส านักงาน ก.ค.ศ.    16 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน17 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการรับรอง18 
คุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับคุณวุฒิใน19 
ประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิฯและการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่20 
ควรได้รับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ตามหนังสือส านักงาน 21 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพ่ือ22 
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับคุณวุฒิ ในประเทศ และ 23 
ที่ ศธ ๑๒๐๖.๖/๒๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ24 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับคุณวุฒิในประเทศ ซึ่งบัดนี้ใกล้ครบระยะเวลา ๑ ปี 25 
ตามที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิดังกล่าวแล้ว เพ่ือให้การรับรองคุณวุฒิฯ  เป็นไปด้วยความ26 
เรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะน าคุณวุฒิที่ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองไปใช้ ดังนั้น จึง27 
ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้28 
สถาบันอุดมศึกษาทราบและเร่งรัดด าเนินการกรณีดังกล่าว 29 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 30 
ที่ประชุมรับทราบ 31 



๘ 

 

๖.๓ แผนการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ1 
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๔ 2 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 3 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ4 
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และได้แจ้งให้5 
ส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี ๒๕๖๓ ส่งให้มหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อน6 
แต่งตั้ งคณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน ( site visit)  เ พ่ือติดตามความก้าวหน้า การให้ข้อคิดเห็น                      7 
และข้อเสนอแนะการด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพแก่ส่วนงานประจ าปี จึงขอแจ้งก าหนดการให้ผู้บริหาร 8 
ส่วนงานเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 9 
ประจ าปี ๒๕๖๔  10 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอประชุม 11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น 13 
  14 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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