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ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๐ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
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สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

 
มติที่ประชุม : 
 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ......................
.................................................................................................... ..........................................................................  
---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

 



  

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน 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 

(โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  11 
๓. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 12 
๔. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 13 
๕. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 14 
๖. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 15 
๗. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  16 

 และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 17 
๘. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 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.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 24 
๑๕. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 25 
๑๖. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 26 
๑๗. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 27 
๑๘. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 28 
๑๙. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 29 
๒๐. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 30 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 31 
 32 



๒ 

 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 1 
๑. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 2 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                     รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 
๓. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 4 
๔. นพ.สุรพร  ลอยหา  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 5 
๕. ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6 
๖. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 
๗. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 8 
๘. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 9 
๙. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 

๑๐. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 11 
๑๑. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 12 
๑๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 13 
๑๓. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 
๑๔. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 15 
๑๕. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 16 
๑๖. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 
๑๗. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 18 
๑๘. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 19 
๑๙. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 20 
๒๐. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  21 
๒๑. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 22 
๒๒.  รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 23 
๒๓. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 24 
๒๔. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 25 
๒๕. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 26 
๒๖. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 27 

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

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  30 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๐ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            31 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๗ คน 32 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภาระกิจ) 1 
๑. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 3 
๑. รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 4 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 5 
๓. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 6 
๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 7 
๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 8 
๖. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 9 
๗. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 10 
๘. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 11 
๙. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 12 

๑๐. นายชาติชาย ศรีสมุทร    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 13 
๑๑. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 14 
๑๒. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 15 
๑๓. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 16 
๑๔. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 17 
๑๕. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 18 
๑๖. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 19 
๑๗. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 20 
๑๘. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 21 
๑๙. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 22 

ฝ่ายเลขานุการ 23 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง  หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 24 
๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 25 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 26 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 27 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  28 

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   29 
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  น าเสนอผลการด าเนินงาน30 

ของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  31 



๔ 

 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ เป็นการบรรยายพิเศษ Virtual Internationalization 1 
Update Ep.4 ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอุดมศึกษาอิตาลี รวมทั้ง2 
โอกาสทางการศึกษาต่อและการวิจัย ณ ประเทศอิตาลี” โดย เอกอัครราชฑูตอิตาลีประจ าประเทศไทย                           3 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 4 

H.E. Mr. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลีประจ าประเทศไทย น าเสนอ5 
เกี่ยวกับความร่วมมือในปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยในอิตาลี นโยบายขอ ง              6 
รัฐบาลอิตาลี ด้านวิชาการ ทุนการศึกษา และโครงการเคลื่อนย้ายตลอดจนความร่วมมือที่เป็นไปได้  ซึ่งแสดง           7 
ให้เห็นถึงความส าคัญของการท างานร่วมกันในสาขาวิชา องค์กร และประเทศต่างๆ แม้จะมีข้อจ ากัดในการ8 
เดินทางระหว่างประเทศ ด าเนินการจัดหาและด าเนินการด้านการศึกษา การวิจัย และบริการเพ่ือสนับสนุน9 
สังคมไทยและโลกต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการสนับสนุนโครงการวิจัย               10 
และวิชาการ ด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านวิศวกรรมศาสตร์  รวมทั้ง              11 
การประสานความร่วมมือไปยังคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพ่ือการสร้างความร่วมมือร่วมกัน               12 
ในอนาคตต่อไป 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 16 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 17 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 18 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๑๐ /19 
๒๕๖๔ 20 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล21 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น 22 
๕ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 23 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 24 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 26 

  - ไม่มี – 27 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 28 
๓.๒.๑ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา 29 

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔  30 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า เพ่ือให้การจัดการ31 

เรียนการสอนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารการศึกษาจึงขออนุมัติ แก้ ไขปรับปรุงข้อบั งคับ32 

- ไม่มี - 



๕ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ให้รองรับในกรณีที่เกิดสถานการณ์1 
ฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือการวัดผลได้ตามปกติ เช่น สถานการณ์การแพร่2 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นการปรับเปลี่ยน               3 
วิธีการวัดผล ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการวัดผลในรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด                 4 
ได้ตามปกติ ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน5 
เพ่ือพิจารณาให้ผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ท่ีไม่มีแต้มประจ า (O S หรือ U) ได้  6 

ทั้งนี้  ต้องด าเนินการให้ เสร็ จสิ้นก่อนการวัดผลในรายวิชานั้นๆ แล้วเสร็จ                 7 
เว้นแต่หลักสูตรที่นักศึกษาแจ้งไว้ล่วงหน้าต่อส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนให้รายวิชาก าหนดวิธีการ8 
ประเมินผลโดยให้ผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าตามปกติ แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 9 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 10 
 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 11 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 12 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 13 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  14 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 15 

(COVID-19) 16 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 17 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ18 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 19 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 20 

๑. จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่  ๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง                     21 
ขยายระยะเวลาการปิดและควบคุมสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม                22 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด                23 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบและโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ฉบับที่ ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายสถานที่ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด25 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน                26 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ออกค าสั่งจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๔๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอ านาจพิจารณาอนุญาตตาม27 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาทุกประเภท 28 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว   29 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 30 
การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพ่ือยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 31 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือทุกส่วนงานเน้นย้ าให้นักศึกษาและบุคลากร32 

- ไม่มี - 



๖ 

 

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T                 1 
ในการปฏิบัติตัว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 2 

๓. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส            3 
โคโรนา 2019 (COVID -19 ) ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยฯ แก่บุคลากร และนักศึกษา              4 
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยขณะนี้                  5 
มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม –                   6 
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒,๙๕๖ ราย  7 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 8 
ที่ประชุมรับทราบ 9 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 10 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 11 

๕.๑ –  ๕.๑๗ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท                12 
จ านวน ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๔ หลักสูตร  13 
ปริญญาโท จ านวน ๕ หลักสูตร ปริญญาตรี ๕๙ และขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา ซึ่งผ่าน                14 
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 15 
  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 16 

ปริญญาเอก 17 
๕.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง 18 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 19 
  ปริญญาโท 20 
๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติและ 21 

ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก22 
และครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย 23 
ปริญญาตรี 24 

๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 
ของคณะกายภาพบ าบัด 26 

  ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 27 
  ปริญญาเอก 28 
๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 29 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์30 
โรงพยาบาลรามาธิบดี กับคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 31 



๗ 

 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ1 
วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ 2 
และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 
การกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 7 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 8 
ปริญญาโท 9 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 10 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 12 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์13 
และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา            17 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ19 
ความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐                    20 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

  ปริญญาตรี 22 
๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 23 

ของวิทยาลัยราชสุดา 24 
๕.๑๔ การปรั บปรุ งแก้ ไขหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าอาชี วอนามั ย                            25 

และความปลอดภัยฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 
๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 27 

ของคณะศิลปศาสตร์    28 
๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับหลักสูตรไทยทุกหลักสูตร 29 

จ านวน ๕๖ หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบของ30 
มหาวิทยาลัยมหิดล 31 

 32 



๘ 

 

 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 1 
๕.๑๗ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา ระดับปริญญาตรี 2 

จ านวน ๓ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์ 3 
 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 4 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 5 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๙  6 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา7 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๙ (๖/๒๕๖๔)                 8 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๖.๒ หลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคน               11 
ที่มีสรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 12 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน13 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารโครงการผลิตพันธุ์ใหม่ฯ                    14 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ15 
หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยหลักสูตรนวัตกรรมการผลิตพืชแห่ง16 
อนาคต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ              17 
รอบ Proposal รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

๖.๓ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น20 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน22 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แจ้งรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ 23 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๔ ฉบับ จ านวน ๒๖ คุณวุฒิ 24 
ดังนี้ ๑. หลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ คุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒ คุณวุฒิ) ๒. หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๒๔ คุณวุฒิ 25 
(ปริญญาตรี ๑๐ คุณวุฒิ/ปริญญาโท ๘ คุณวุฒิ/ปริญญาเอก ๖ คุณวุฒิ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร26 
ประกอบการประชุม 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

 30 



๙ 

 

๖.๔ การจัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ 1 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 2 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญามหิดล คุณภาพคน 3 
คุณภาพงาน “Mahidol Culture : M-A-H-I-D-O-L”ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  4 
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงาน ด้านพัฒนาคุณภาพ                5 
อันเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ในด้าน                 6 
การพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนาคุณภาพงานสู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร และ                7 
หัวหน้าส่วนงานช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยจะเปิดรับผลงาน8 
จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หรือ ผ่านทาง https://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2021/index.html#top 9 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในประชุม 10 
ที่ประชุมรับทราบ 11 

๖.๕ การเปลี่ยนแปลงแบบสัญญาเช่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 12 
ที่ประชุมขอถอนวาระดังกล่าว โดยให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 13 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของ วิทยาลัยราชสุดา 14 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า วิทยาลัยราชสุดา            15 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  18 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า โครงการจัดตั้ง             19 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 20 
ที่ประชุมรับทราบ 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๗    เรื่องอ่ืนๆ 22 
๗.๑  ส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๑ ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบ            23 

การตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับปีสิ้นสุด24 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 25 
ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง แจ้งว่า ส านักตรวจสอบ26 

การเงินและบริหารพัสดุที่ ๒๑ ขอทราบข้อมูลเพ่ือประกอบการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายของ27 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  28 

๑. ขอทะเบียนคุมสัญญาโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัยของ                 29 
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ลงนามภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งหมด 30 



๑๐ 

 

๒. ขอทะเบียนคุมสัญญาโครงการวิจัยของกองบริหารงานวิจัยที่ลงนามภายใน1 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งหมด 2 

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะ หรือ ส่วนงานเทียบเท่าคณะ มีโครงการบริการ3 
วิชาการ และโครงการวิจัยหรือไม่ หากมีขอให้น าส่งรายละเอียดโครงการบริการวิชาการและที่สัญญาลงนาม4 
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งหมด  5 

จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ เพ่ือทราบและด าเนินการจัดส่งข้อมูลต่อไป  6 
ที่ประชุมรับทราบ 7 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น 8 
  9 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 10 


