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ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๔ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๒๓ 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 

(โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 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. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 14 
๖. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 15 
๗. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 16 
๘. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 17 
๙. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 18 

๑๐. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  19 
๑๑. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 
๑๒. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 21 
๑๓. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 22 
๑๔. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 23 
๑๕. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 24 
๑๖. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 25 
๑๗. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 26 
๑๘. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 27 
๑๙. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 28 
๒๐. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 29 

   เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 30 
 31 
 32 



๒ 

 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 1 
๑. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 2 
๒. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  3 
๓. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 4 
๔. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 5 
๕. ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6 
๖. รศ.ดร.สราวุธ  เทพานนท์ แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 
๗. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 8 
๘. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 9 
๙. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์  โอกาสเจริญ แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10 

๑๐. ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤษ์  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 11 
๑๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 12 
๑๒. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 13 
๑๓. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 
๑๔. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 15 
๑๕. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 
๑๖. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 17 
๑๗. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 
๑๘. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 19 
๑๙. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 20 
๒๐. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 21 
๒๑. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  22 
๒๒. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์   คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 23 
๒๓.  รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์    คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 24 
๒๔. ผศ.ดร.บุริม  โอทกานนท์   แทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 25 
๒๕. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 26 
๒๖. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวเิคราะห์ 27 
       และตรวจสารในการกีฬา 28 
๒๗. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 29 
 30 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง                  31 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๐ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            32 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๗ คน 33 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ) 1 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
๒. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 3 

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

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

ฝ่ายเลขานุการ 28 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 

 32 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 2 

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ น าเสนอผลการด าเนินงาน4 

ของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  5 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 6 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 7 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๔ 9 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล10 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕11 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 12 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 13 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 14 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 15 

  - ไม่มี – 16 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 17 
๓.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา 18 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔   19 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า จากสถานการณ์20 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ที ่ย ังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง             21 
ดังนั้น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน              22 
ในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔ 23 
ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนงานจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว 24 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. 25 
๒๕๖๓ ตามหลักสูตรการศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร26 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 27 
พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  28 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 29 
 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 30 

 31 

- ไม่มี - 



๕ 

 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 1 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  3 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 

(COVID-19) 5 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 6 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ7 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 8 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 9 

๑. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๐   10 
เรื่อง ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน             11 
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) และจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๖๗/๒๕๖๔ เรื่องการประเมิน12 
และก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 13 
ฉบับที่ ๖๘/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการผ่อนคลายสถานที่ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  14 
โคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับที่               15 
๖๙/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการผ่อนคลายสถานที่เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16 
(COVID-19 )  ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับที่ ๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง 17 
การประเมินและก าหนดพ้ืนที่สถานการณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน 18 
พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับที่  ๗๑/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่                      19 
จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ 20 
ได้มีประกาศปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพ้ืนที่ความ21 
รับผิดชอบต่างๆ คือ พ้ืนที่วิทยาเขตพญาไท พ้ืนที่วิทยาเขตบางกอกน้อย อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 22 
พ้ืนที่ศาลายา อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์                 23 
และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ อยู่ในพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง 24 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 25 
การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพ่ือยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือทุกส่วนงานเน้นย้ าให้นักศึกษาและบุคลากร27 
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T                 28 
ในการปฏิบัติตัว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 29 
 30 
 31 
 32 

- ไม่มี - 



๖ 

 

๓. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส            1 
โคโรนา 2019 (COVID -19 ) ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร แก่บุคลากร และนักศึกษา ทั้งชาวไทย                2 
และต่างชาติ อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยขณะนี้มีนักศึกษาและบุคลากร3 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๙,๓๖๕ ราย  4 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

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

๕.๑ –  ๕.๑๐ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข9 
หลักสูตร ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๓ หลักสูตร และปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณา10 
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 11 
  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 12 

ปริญญาโท 13 
๕.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา14 

ประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการ15 
จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตร17 
ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  18 
และบัณฑิตวิทยาลัย  19 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 20 
ปริญญาเอก 21 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร22 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 
ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ 25 
และบัณฑิตวิทยาลัย 26 
ปริญญาโท 27 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะ28 
แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์                 29 
และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 31 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วม                32 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๗ 

 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ2 
สันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 3 
ปริญญาตรี 4 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี 5 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   6 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                      7 
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะเภสัชศาสตร์ 9 
  ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 10 
 11 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๙  13 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๙ (๖/๒๕๖๔)                 15 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๒ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 18 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน19 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. ) ได้ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส า เร็จการศึกษาจาก20 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๖ ฉบับสรุปรวมทั้งหมด ๔๐ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร 21 
ปริญญาโท ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ๒. หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๓๗ หลักสูตร ปริญญาเอก ๘ หลักสูตร 22 
ปริญญาโท ๑๘ หลักสูตร และ ปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 23 

 ที่ประชุมรับทราบ 24 
 25 
๖.๓ รายงานประจ าป ี๒๕๖๓ ของ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  26 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สถาบันพัฒนา27 
สุขภาพอาเซียน ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 28 

 ที่ประชุมรับทราบ 29 
 30 

ระเบียบวาระท่ี   ๗    เรื่องอ่ืนๆ 31 
๗.๑ รายงานผลการด าเนินงาน TCAS64 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 32 



๘ 

 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รายงานผลงาน                 1 
การด าเนินงาน TCAS64 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. และประชุมใหญ่2 
สามัญสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑ มิถุนายน 3 
พ.ศ.๒๕๖๔ มีผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ ๓ รวมทั้งสิ้น ๘๕,๕๔๑ คน โดยเป็นผู้ได้เลื่อนล าดับขึ้นจากการประมวลผล           4 
ครั้งที่  ๒ จ านวน ๔,๖๐๗ คน และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ิมใหม่ในครั้ งที่  ๒ จ านวน ๑,๙๓๓ คน                          5 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดการสอบ TCAS65 ดังนี้ ๑.จัดการสัมมนาให้ความรู้6 
ความเข้าใจแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการก าหนดเงื่อนไขการรับของหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย                             7 
๒.ขอให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกพร้อมสัดส่วนองค์ประกอบ 8 
ให้ชัดเจน ๓.ขอให้มหาวิทยาลัยมอบให้ ทปอ. ด าเนินการประมวลผลทุกขั้นตอน (Scoring, Ranking & 9 
Sorting) ของทุกหลักสูตรที่ปิดรับในรอบ ๓ เพ่ือความชัดเจนถูกต้อง โปร่งใส และน่าเชื่อถือ 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

๗.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์                  13 
การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้า14 
ในสายงาน”  15 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่า ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง16 

การบรรยาย และเสวนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน17 
มุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” ในวันที่  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                       18 
ณ ห้องอเนกประสงค์ ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนเข้ารับฟังแบบ Onsite                  19 
โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม และเข้าร่วมแบบ Online หรือ สามารถรับชมการถ่ายทอดการเสวนาผ่าน IPTV 20 
และ Facebook Page ของสภาคณาจารย์ 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๗.๓ ความคืบหน้าการด าเนินการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้23 
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … 24 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี                          25 

และนวัตกรรม น าเสนอสาระส าคัญของ(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … 26 
โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากรัฐบัญญัติ บาย – โดล (Bayh–Dole Act) หรือ รัฐบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย27 
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (Patent and Trademark Law Amendments Act) ว่าด้วยการบริหาร28 
จัดการผลประโยชน์ในสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยซึ่งรัฐบาลกลางเป็นผู้สนับสนุนทุน ซึ่งได้29 
ประกาศใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 30 

๑. ก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 31 
และเงื่อนไขของสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ 32 



๙ 

 

๒. ผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์1 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  มิเช่นนั้นสามารถโอนสิทธิความเป็นเจ้าของกลับคืนผู้ให้ทุน 2 

๓. ผู้รับทุน หรือ นักวิจัย มีหน้าที่เปิดเผยผลงานวิจัยโดยเร็ว 3 
๔. หากเกิดรายได้จากผลงาน ผู้ รับทุนต้องจัดสรรประโยชน์แก่นักวิจัย                4 

และน าส่วนหนึ่งไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยต่อไป 5 
๕. การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้บุคคลอ่ืน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุน 6 
๖. ผู้ให้ทุน มีสิทธิน าผลงานนั้นไปใช้ โดยไม่ขัดประโยชน์ของเจ้าของเกินสมควร 7 
๗. ผู้ให้ทุน อาจโอนสิทธิผลงานนั้นไปให้ผู้อ่ืน หากจะท าให้เกิดประโยชน์มากกว่า 8 

โดยต้องเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 9 
๘. หากผู้ ต้องการใช้ประโยชน์ ไม่สามารถตกลงกับเจ้ าของผลงานได้  10 

คณะกรรมการสามารถอนุญาตให้ผู้นั้นได้สิทธิการใช้ประโยชน์และก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 11 
๙. ในภาวะสงครามหรือฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีสามารถออกค าสั่งให้น าผลงานใดๆ 12 

จากทุนสนับสนุนไปใช้ประโยชน์ โดยเสียค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และแจ้งเจ้าของทราบโดยเร็ว 13 
๑๐. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีสิทธิพิพากษาคดีตามพรบ.นี้ 14 

โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญของรัฐสภา             15 
ซ่ึงหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะน ามาแจ้งที่ประชุมฯ เพ่ือทราบในโอกาสต่อไป 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น 19 
  20 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 21 


