
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลยัมหิดล คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ 
     
สาระสำคัญ    :   ตามท ี ่มหาว ิทยาลัยได ้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาว ิทยาล ัยมหดิล             
คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๑๗ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings น้ัน  
    บัดน้ี ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

 
มติที่ประชุม : 
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---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 
 



  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ช้ัน ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(วิทยาลัยนานาชาติ 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. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ 14 
๖. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 15 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล 16 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 17 
๑. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 18 
๒. ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 19 
๓. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 20 
๔. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต       รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 21 
๕. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 22 
๖. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  23 
๗. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์   รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 24 
๘. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 25 
๙. ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26 

๑๐. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 
๑๑. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 28 
๑๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 29 
๑๓. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 30 
๑๔. ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 
๑๕. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 32 



๒ 

 

๑๖. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 1 
๑๗. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 
๑๘. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 3 
๑๙. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  4 
๒๐. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
๒๑. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 
๒๒. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบำบัด 7 
๒๓. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 8 
๒๔. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 
๒๕. รศ.ดร.อารี จำปากลาย    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 10 
๒๖. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ 11 
๒๗. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  12 
๒๘. รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 13 
๒๙. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อำนวยสถาบนัแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 14 
๓๐. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 15 
๓๑. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 16 
๓๒. อ.พญ.วัชรา  ร้ิวไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา  17 
๓๓. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 18 
๓๔. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 19 
๓๕. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป ์20 
๓๖. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 21 
๓๗. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 22 
๓๘. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 23 
๓๙. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 24 

         และตรวจสารในการกีฬา 25 
๔๐. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแหง่ชาติ 26 
๔๑. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม 27 

 28 
ท ั ้งนี ้  ม ีองค ์ประชุม ณ ห ้องประชุมศาสตราจารย ์เก ียรติค ุณ นายแพทย์นท ี รักษ ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จำนวน ๖ คน และเป็นผู้ เข้าร่วมป ระชุม            30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จำนวน ๔๑ คน 31 

 32 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ) 1 
๑. นพ.สุรพร  ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 2 
๒. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 3 

 4 
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 5 

๑. รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำ 6 
๒. นายคำรณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 7 
๓. รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 8 
๔. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 9 
๕. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 10 
๖. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 11 
๗. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 12 
๘. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 13 
๙. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 14 

๑๐. น.ส.กิตินันท์  สิทธิชัย   แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 15 
๑๑. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 16 
๑๒. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 17 
๑๓. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป 18 
๑๔. นายชาติชาย ศรีสมุทร    รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา 19 
๑๕. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อำนวยการกองคลัง 20 
๑๖. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 21 
๑๗. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 22 
๑๘. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อำนวยการกองแผนงาน 23 
๑๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย 24 
๒๐. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 25 
๒๑. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ 26 
๒๒. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 
๒๓. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 28 
๒๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 29 
๒๕. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 30 
๒๖. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 31 
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๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 1 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 2 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 3 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 4 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 5 
ประธานฯ กล ่าวเป ิดการประช ุม และขอให้ ว ิทยาลัยนานาชาต ิ นำเสนอผลงาน               6 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ คร้ังน้ี   7 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำเสนอผลการดำเนินงานของส่วนงานให้ที่ป ระชุมฯ 8 

รับทราบ จากน้ันจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  9 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  10 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 11 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 12 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๔ 13 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล14 

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕15 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 16 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 17 

ระเบียบวาระที่   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 18 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 19 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 20 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 21 
 22 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 23 

๓.๔.๑ ขอขยายเวลาการส่งรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗)  24 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  25 
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล  บัณฑิตวิทยาลัย   26 

แจ้งว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒            27 
กำหนดให้ตัวบ่งชี้ที่ต้องดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เผยแพร่หลักสูตรมี28 
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ คือ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.29 
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  30 

 31 

- ไม่มี - 

- ไม่มี - 



๕ 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   1 
ส ่งผลให้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน ทำ ให้ไม่เป็นไปตามแผนที ่วางไว้           2 
โดยหลักสูตรต่างๆ ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินงาน3 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ได้ รวมทั้งไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) 4 
ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  5 

ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอขยายเวลาการส่งรายงาน มคอ.๗ ระดับบัณฑิตศึกษา 6 
จากเดิมภายใน ๖๐ วัน เปลี่ยนเป็นภายใน ๑๒๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีกำหนดการ7 
ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  8 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ดำเนินการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 9 

๓.๔.๒ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน  10 
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย ์และการจัดต้ัง11 
โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี)  12 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี ส ุทธ ิสีสังข์ รองอธ ิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า              13 

มีส่วนงานประสงคจ์ะปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในใหม้ีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน เพื่อ14 
รองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ จึงเสนอขอปรับโครงสร้าง จำนวน ๓ แห่ง ดังน้ี  15 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณบดี  
๑. ฝ่ายนโยบายและแผน ขอปรับภารกิจและเปลีย่นชื่อ  

งานติดตามและประเมินผล เป็น งานบริหารโครงการ 
๒. ขอโอนย้าย งานงบประมาณ จากฝ่ายการคลัง ไปสังกัด ฝ่าย

นโยบายและแผน  และเปลี ่ยนชื ่อเป ็น งานบร ิหาร
งบประมาณ    

คณะเทคนิคการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปรับภารกิจของ สถานเวชศาสตร์ชันสูตร และเปลี่ยนชื่อ เปน็ 
ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมทั้งแบ่ง
งานออกเป็น ๖ งาน ประกอบด้วย 

๑.๑ งานสถานเวชศาสตร์ชันสูตร 
๑.๒ งานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง 
๑.๓ งานบริการสุขภาพองค์รวม 
๑.๔ งานคลินิกเวชกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
๑.๕ ง านพ ัฒ นาค ุณภ าพแ ล ะป ระ เม ิ นผ ล ิ ตภ ัณฑ์

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
๑.๖ งานธุรการและระบบสนับสนุน 



๖ 

 

ส่วนงาน การเสนอขอปรับโครงสร้าง 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

๒. ขอยุบเลิก งานบริการสุขภาพชุมชน ภายใต้สังกัดสำนักงาน
คณบดี โดยนำภาระงานไปอยู่ภายใต้ศูนย์สุขภาพองค์รวมและ
เวชศาสตร์ชันสูตร  

สำนักงานอธิการบดี ๑. เสนอขอจัดตั ้ง โคร งการจ ั ดต ั ้ งศ ูนย ์ บร ิหารบ ุคลา ก ร                  
ชาวต่างประเทศ 

ทั้งน้ี การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงาน1 
พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 2 
และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว 3 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ดำเนินการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 4 

ระเบียบวาระที่   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  5 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสำหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 6 

(COVID-19) 7 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 8 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการดำเนินการบริหารความต่อเน่ือง เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของ9 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 10 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 11 

๑. ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำห นดก าร12 
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๒๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 13 
และ จังหวัดนครปฐม ประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๗๕/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันก ารแพ ร่14 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างของพื้นที่ จังหวัด นค รปฐม 15 
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๗๖/๒๕๖๔ เร่ืองมาตรการแบบ16 
บูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่17 
จังหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว                      18 
เพ ื ่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล ่าว ท ั ้งนี ้ ได ้ม ีประกาศปรับระดับพื้นที ่สถานการณ์ในพื้นที ่ทั่ว19 
ราชอาณาจักร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ คือ พื้นที่วิทยาเขตพญาไท พื้นที่วิทยาเขต20 
บางกอกน้อย พื้นที่ศาลายา อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้ง21 
วิทยาเขตนครสวรรค์ อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง 22 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๙ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติงานใน23 
พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 24 
และขอความร่วมมือทุกส่วนงานเน้นย้ำให้นักศึกษาและบคุลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของ25 



๗ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ1 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 2 

๓. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโ รคติด เชื้อ3 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร แก่บุคลากร และนักศึกษา ทั้งชาวไทย                4 
และต่างชาติ อย่างเปน็ทางการตั้งแต่วันที ่๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัมหดิล 5 
ได้รับการฉีดวัคซีน สะสม ๗๕,๑๗๒ ราย ทั้งน้ี จะมีการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ เร็วขึ้น จาก6 
นัดหมายเดิม ๑๖ สัปดาห์ เลื่อนมาเป็น ๑๒ สัปดาห์ ซึ่งจะดำเนินการเตรียมความพร้อมและประสานงานกับ7 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  8 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point นำเสนอในที่ประชมุ 9 
ที่ประชุมรับทราบ 10 

ระเบียบวาระที่    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 11 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอระเบียบวาระที่  12 

๕.๑ –  ๕.๑๘ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑ หลักสูตร 13 
และปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๔ หลักสูตร ปริญญาโท ๗ หลักสูตร 14 
และปริญญาตรี ๓ หล ักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นส ูง ๑ หล ักสูตร และขออนุม ัติเปิดสอนรายวิชา           15 
๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 16 
  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 17 

  ปริญญาเอก 18 
๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสตูรนานาชาต)ิ 19 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย 20 
ปริญญาโท 21 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 22 
หล ักส ูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี               23 
และบัณฑิตวิทยาลัย 24 
ปริญญาตรี 25 

๕.๓ หล ักส ูตรสาธารณส ุขศาสตรบัณฑิต หล ักส ูตรปรับปรุง พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๔                26 
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 27 

๕.๔ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัย28 
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหดิล 29 
 30 
 31 
 32 
 33 



๘ 

 

  ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 1 
ปริญญาเอก 2 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภ าพ 3 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 
และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์6 
และสาธารณสุข ฉบ ับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์             7 
และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๗ การปรับปรุงแก ้ไขหล ักส ูตรปรัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑิต สาข าว ิชาอาชญาว ิทยา                      9 
การบริหารงานยุต ิธรรมและส ังคม (หลักส ูตรภาคพิเศษ) ฉบ ับปี พ.ศ. ๒๕๖๑              10 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  11 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  12 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   13 
และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๙ การปรับปรุงแก ้ไขหล ักส ูตรปรัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์                       15 
แ ล ะ เท คโนโลย ี พอ ล ิเ มอ ร ์ ( ห ล ั กส ู ตรนานาชาต ิ)  ฉ บ ับป ี  พ .ศ .  ๒๕๖๑                             16 
ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 
 18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 19 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์20 
การแพทย์คลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 21 
(สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหดิล) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และบณัฑิตวทิยาลัย  22 
 23 

  ปริญญาโท 24 
๕.๑๑ การปรับปรุงแก ้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาสังคมศาสตร์25 

การแพทย์และสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 26 
ของคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวทิยาลยั 27 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร28 
ระหว ่างว ัฒนธรรม (หล ักส ูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบ ับป ี พ.ศ. ๒๕๖๐                       29 
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึก ษา  31 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวทิยาลยั 32 



๙ 

 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 3 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 
และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหล ักสูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาวิทยาศาสตร์                6 
แ ล ะ เท คโนโลย ี พอ ล ิเ มอ ร ์ ( ห ล ั กส ู ตรนานาชาต ิ)  ฉ บ ับป ี  พ .ศ .  ๒๕๖๑                              7 
ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทาง9 
การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10 
และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 12 
๕.๑๘ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  13 

จำนวน ๑ รายวิชา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 

  ที่ประชุมเห็นชอบและให้ดำเนินการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 15 
 16 
ระเบียบวาระที่   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 17 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๐  18 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สำนักงานสภา19 

มหาว ิทยาลัยมหิดล ได ้จัดทำ (ร่าง ) สรุปมติการประช ุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั ้งท ี ่  ๕๗๐  (๗/๒๕๖๔)                 20 
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๒ รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษช้ันปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  23 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลยั 24 

ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่าน26 
เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่วน27 
หน่ึงในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้อง28 
มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ29 
นักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และ30 
สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ตามประกาศที ่กำหนดไว้ และได้ม ีประกาศ31 



๑๐ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติม เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรระดับป ริญญาต รี 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ น้ัน 2 

กองบริหารการศึกษาขอรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ (รหัส ๖๐-๖๓) 3 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 4 

 
ช้ันปี 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำนวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จำนวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ช้ันปี ๑ (รหัส ๖๓) ๕,๕๙๙ 
๒,๑๒๘ 

(๓๘.๐๑%) 
๓,๔๗๑ 

(๖๑.๙๙%) 
๕,๔๘๕ 

๒,๑๒๖
(๓๘.๗๖%) 

๓,๓๕๙ 
(๖๑.๒๔%) 

ช้ันปี ๒ (รหัส ๖๒) ๕,๒๓๘ 
๒,๔๙๘ 

(๔๗.๖๙%) 
๒,๗๔๐ 

(๕๒.๓๑%) 
๕,๒๒๗ 

๒,๕๓๕
(๔๘.๕๐%) 

๒,๖๙๒ 
(๕๑.๕๐%) 

ช้ันปี ๓ (รหัส ๖๑) ๔,๕๗๓ 
๒,๙๗๖ 

(๖๕.๐๘%) 
๑,๕๙๗

(๓๔.๙๒%) 
๔,๕๗๑ 

๓,๖๓๖
(๗๙.๓๓%) 

๙๔๕ 
(๒๐.๖๗%) 

ช้ันปี ๔ (รหัส ๖๐) 
(หลักสูตร ๔ ปี) 

๓,๗๕๘ 
๓,๖๐๕ 

(๙๕.๙๓%) 
๑๕๓ 

(๔.๐๗%) 
๓,๗๕๗ 

๓,๗๔๕ 
(๙๙.๖๘%) 

๑๒* 
(๐.๓๒%) 

ช้ันปี ๔ (รหัส ๖๐) 
(หลักสูตร ๖ ปี) 

๘๘๗ 
๘๗๕ 

(๙๘.๖๕%) 
๑๒ 

(๑.๓๕%) 
๘๘๗ 

๘๗๘ 
(๙๘.๙๙%) 

๙ 
(๑.๐๑%) 

รวม ๒๐,๐๕๕ 
๑๒,๐๘๒

(๖๐.๒๔%) 
๗,๙๗๓

(๓๙.๗๖%) 
๑๙,๙๒๗ 

๑๒,๙๑๐ 
(๖๔.๗๙%) 

๗,๐๑๗ 
(๓๕.๒๑%) 

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 
 หมายเหตุ * รวมจำนวนนักศึกษาที่ไม่จบตามวงรอบหลักสูตร (ภายใน ๔ ปี) จำนวน ๑๑ คน 6 

 7 
     นอกจากนี ้กองบริหารการศึกษาสรุปรายงานจำนวนนักศึกษาชั ้นปีที่  ๓ (รหสั ๖๑)  8 

ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังน้ี 9 

ลำดับ ส่วนงาน 
จำนวน
นักศึกษา

ทั้งหมด (คน) 

สอบไม่ผ่าน/ยังไม่สอบ 

จำนวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๘๔ ๗๘ ๙๒.๘๖ 

๒ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๑๔๙ ๑๓๖ ๙๑.๒๘ 
๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑๕๗ ๑๓๘ ๘๗.๙๐ 
๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๑๙ ๖๙ ๕๗.๙๘ 



๑๑ 

 

ลำดับ ส่วนงาน 
จำนวน
นักศึกษา

ทั้งหมด (คน) 

สอบไม่ผ่าน/ยังไม่สอบ 

จำนวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
๕ วิทยาลัยศาสนศึกษา ๑๐๒ ๕๑ ๕๐.๐๐ 
๖ วิทยาเขตกาญจนบุรี ๒๐๓ ๙๕ ๔๑.๓๐ 
๗ คณะวิทยาศาสตร์ ๓๙๘ ๑๓๓ ๓๓.๔๒ 
๘ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๔๐ ๑๑ ๒๗.๕๐ 
๙ คณะศิลปศาสตร์ ๑๑๗ ๓๒ ๒๗.๓๕ 
๑๐ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ๔๘ ๘ ๑๖.๖๗ 
๑๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๔๓๖ ๖๙ ๑๑.๘๓ 
๑๒ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๙๘ ๑๖ ๑๕.๓๑ 
๑๓ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ๗๕ ๑๑ ๑๔.๖๗ 
๑๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓๑๐ ๔๔ ๑๔.๑๙ 
๑๕ คณะกายภาพบำบัด ๑๐๖ ๑๔ ๑๓.๒๑ 

๑๖ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
(แพทยศาสตร์) ๓๑ ๔ ๑๒.๙๐ 

๑๗ คณะเภสัชศาสตร์ ๑๐๙ ๗ ๖.๔๒ 
๑๘ คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๗๖ ๑๐ ๕.๖๘ 
๑๙ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓๗ ๒ ๕.๔๑ 
๒๐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๓๖๙ ๑๑ ๒.๙๘ 

๒๑ 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ๑๔๑ ๓ ๒.๑๓ 

๒๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ ๑๑๐ ๒ ๑.๘๒ 
๒๓ คณะเทคนิคการแพทย์ ๑๒๑ ๒ ๑.๖๕ 
๒๔ วิทยาลัยนานาชาติ ๑,๐๐๘ ๐ ๐.๐๐ 

รวมทั้งหมด ๔,๕๗๑ ๙๔๕ ๒๐.๖๗* 
   ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 

*หมายเหตุ: ร้อยละของนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านคือจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๑) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์2 
ภาษาอังกฤษตอ่จำนวนนักศึกษาชั้นปทีี่ ๓ (รหัส ๖๑) ทั้งหมด  3 
     รายละเอียดปรากฏตาม Power Point นำเสนอในที่ประชมุ 4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 
 6 
 7 



๑๒ 

 

๖.๓ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวฒุิของผู้สำเรจ็การศึกษา จากมหาวทิยาลัยมหดิล  1 
รศ.ดร.ภก.เนต ิ ส ุขสมบูรณ์ รองอธ ิการบดีฝ่ายการศ ึกษา แจ้งว ่า สำนักงาน2 

คณะกรรมการข ้าราชการพลเร ือน (ก.พ.) ได ้พ ิจารณารับรองค ุณว ุฒ ิของผ ู ้สำเร็จการศ ึกษ า จาก3 
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง            4 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน                 5 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 6 
ที่ประชุมรับทราบ 7 

๖.๔ สำน ักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง8 
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสตูรระดับปริญญาตร ีของมหาวทิยาลัยมหิดล 9 
รศ.ดร.ภก.เนต ิ ส ุขสมบ ูรณ์ รองอธิการบด ีฝ่ายการศ ึกษา แจ้งว ่าสำนักงาน10 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องข องหลักสู ตร11 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) โดยรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ12 
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 13 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผดิปกติของการสื่อความหมาย 14 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 15 

๒. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 16 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหลั กสูตร17 

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 18 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

๖.๕ รายงานข้อมูลผลงานตีพิมพ์สูงสุดในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ 21 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหดิล 22 

มีนโยบายในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยขับเคลื่อนโยบายด้านการผลิตและตีพิมพ์23 
งานวิจัยที่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลสากล  24 

โดยป ี ค.ศ. ๒๐๒๑ มีส ่วนงานของมหาว ิทยาล ัยมห ิดล จำนวน ๕ ส ่วนงาน                 25 
ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด ดังน้ี 26 

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๔๘๖ เร่ือง  27 
๒. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๓๔๑ เร่ือง  28 
๓. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๓๓๘ เร่ือง  29 
๔. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๒๒๕ เร่ือง  30 
๕. คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๘๓ เร่ือง  31 



๑๓ 

 

ทั้งน้ี มีส่วนงานที่มีผลงานที่ตีพิมพ์ใน Q1 มากที่สุดในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จำนวน ๕ ส่วนงาน ดังน้ี 1 
๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๒๒๓ เร่ือง  2 
๒. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๑๕๘ เร่ือง  3 
๓. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๑๔๔ เร่ือง  4 
๔. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๘๙ เร่ือง  5 
๕. คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนผลงานตีพิมพ์ ๓๗ เร่ือง 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

๖.๖ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบรหิาร8 
จัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ประจำปี ๒๕๖๔ 9 
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน10 

แจ้งว่า ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการก๊าซเรือนกระจกองค์กร ด้วยวิธีการประเมิน           11 
และทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บขอ้มูลการปล่อยและดูดกลับของ12 
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จาก             13 
๒ หน่วยงาน ได ้แก ่ บ ัณฑิตว ิทยาลัย และสถาบันว ิจัยประชากรและสังคม โดยมีปริมาณการปล่อย              14 
ก๊าซเรือนกระจก ดังน้ี 15 

 ๑. บ ัณฑิตว ิทยาล ัย มหาว ิทยาล ัยมห ิดล มีปริมาณการปล ่อยก ๊าซ                     16 
เรือนกระจก ๑๔๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 17 

 ๒. สถาบ ันว ิจัยประชากรและส ังคม มหาว ิทยาล ัยมห ิดล ๒๒๓ ตัน18 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 19 

ทั้งน้ี ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ รับก าร รับ รอง20 
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 21 
และกำลังดำเนินการชดเชยคาร์บอนให้แก่ส่วนงาน 22 
    รายละเอียดปรากฏตาม Power Point นำเสนอในที่ประชมุ 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

๖.๗ ประชาสัมพันธ์การจัดเสวนาของสภาคณาจารย์ 25 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่า ด้วยสภาคณาจารย์กำหนด26 

จัดการเสวนา จานวน ๓ เร่ือง ดังน้ี 27 
๑. การจัดบรรยายและเสวนาวิชาการออนไลน์ เร่ือง “หลักเกณฑ์การป ระ เมิน          28 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.29 
๒๕๖๔ ต ั ้งแต ่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยมีการถ ่ายทอดการเสวนาผ ่าน IP-TV และ FB Fanpage :                30 
MU Faculty Senate 31 



๑๔ 

 

๒. การจัดเสวนาออนไลน์ เรื ่อง “การบริหารกองท ุนสว ัสด ิการพนักงาน1 
มหาวิทยาลัยและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย” ในวันที่ ๒๒ 2 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ต ั ้งแต ่เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ผ ่านระบบ Webex Event และ FB Fanpage :                3 
MU Faculty Senate 4 

๓. การจัดเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื ่อง “กลย ุทธ์ด้านท ุนว ิจัยและการสรา้ง5 
เครือข่ายเพื่อผลิตผลงานคุณภาพสูง” ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.           6 
ผ่านระบบ Webex Event และFB Fanpage : MU Faculty Senate  7 

จึงขอให้หัวหน้าส่วนงาน แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการ8 
เสวนาในวัน เวลา และช่องทางดังกล่าว 9 
  ที่ประชุมรับทราบ 10 

๖.๘ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 

เสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

๖.๙ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ วิทยาลัยนานาชาติ 15 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า วิทยาลัยนานาชาติ       16 

เสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 17 
ที่ประชุมรับทราบ 18 

 19 
ระเบียบวาระที่    ๗    เรื่องอื่นๆ 20 

๗.๑ หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอุดม 21 
 ดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 22 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี ส ุทธ ิสีสังข์ รองอธ ิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า             23 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงดำเนินต่ออย่างเน่ือง            24 
ส ่งผลให ้ไม ่สามารถจัดการเรีย นการสอนหล ักส ูต รเต รียมอ ุ ดมดนตรีของว ิทย าล ัยด ุร ิยาง คศ ิล ป์                               25 
ได ้อย ่างมีประสิทธ ิภาพ อ ีกทั้ง ภาวการณ์แพร่ระบาดฯ ด ังกล ่าว ย ังส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน               26 
ของผู้ปกครองตลอดช่วงที่ผา่นมา   27 

ดังน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่  ๑๘/๒๕๖๔            28 
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติในหลักการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึ กษา               29 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 30 

๑. ลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ    จำนวน  ๓,๗๕๐ บาท 31 
๒. ลดค่าธรรมเนียมรายวิชา     จำนวน  ๔,๒๔๐ บาท 32 
 (เฉพาะกรณีไม่ขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าน้ัน) 33 



๑๕ 

 

๓. ลดค่าธรรมเนียมหอพัก     จำนวน ๑๑,๑๐๐ บาท 1 
๔. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 2 
๕. ยกเว้นค่าปรับชำระค่าลงทะเบียนเกินกำหนด  3 
 ๕.๑ กรณีลงทะเบียนในช่วงปกติ    จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท 4 
 ๕.๒ กรณีลงทะเบียนในช่วงล่าช้า    จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท 5 
๖. ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท 6 

รายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และ7 
อัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 8 
มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พ.ศ. ๒๕๖๔ 9 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ดำเนินการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 10 

๗.๒ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือจาก11 
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 12 
สำหร ับน ักศึกษาระดับปริญญาตรี ท ุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที ่  ๑ ปี13 
การศึกษา ๒๕๖๔ 14 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี ส ุทธ ิสีสังข์ รองอธ ิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า             15 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะน้ี ส่งผลให้16 
นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรและสิ่งอ ำนวยความ17 
สะดวกต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลลดลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศให้มีการจัดการเรียน18 
การสอนในรูปแบบผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือห้องปฏิบัติการ รวม19 
ไปถึงพิจารณาให้การช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาน้ัน 20 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา21 
และครอบครัวของนักศึกษาจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 22 
สำหรับนักศ ึกษาระด ับปริญญาตรี ท ุกหลักสูตร (ยกเว้น ว ิทยาลัยนานาชาติ และว ิทยาลัยดุรยิางคศิลป์)                23 
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้หลักการเดียวกับหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่ าธ รรม เ นียม24 
การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 25 
มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และที่ประชุมคณะกรรมการประจำ26 
มหาว ิทยาลัยมหิดล ครั ้งท ี ่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อว ันท ี่  ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ กล ่าวค ือ ให ้มีการลดหยอ่น27 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบที่ ๒ ทุกหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล  28 
ครั ้งท ี่  ๑๘/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ . ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติในหลักการลดหย่อนค่าธรรมเนียม          29 
ในรูปแบบที่ ๒ ดังรายละเอียดการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร ดังน้ี  30 

 แบบที่ ๑ หากมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายการลำดับที่ ๑ - ๖  31 
รวมเป็นเงิน ๔,๒๕๐ บาท (สี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยคำนวณจากค่าฐานนิยม ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่น32 



๑๖ 

 

เก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๖ ทำให้ประมาณการรายได้รวมลดลงจำนวน ๖,๑๐๓,๐๐๐ บาท (หกล้าน1 
หน่ึงแสนสามพันบาทถ้วน) 2 

       แบบที่ ๒ หากมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายการลำดับที่ ๑ - ๕ รวม3 
เป็นเงิน ๓,๒๕๐ บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ยกเว้น รายการลำดับที่ ๖ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 4 
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) โดยคำนวณจากค่าฐานนิยม ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 5 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑ ทำให้ประมาณการรายได้รวมลดลงจำนวน ๔,๖๖๗,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่น6 
เจ็ดพันบาทถ้วน) 7 

 แบบที่ ๓ หากมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายการลำดับที่ ๑ - ๔  8 
รวมเป็นเงิน ๒,๙๕๐ บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ยกเว้น รายการลำดับที่ ๕ - ๖ ค่าบริการ Internet 9 
และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๓๐๐ บาท (หน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยคำนวณจากค่ าฐ านนิยม 10 
๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๘ ทำให้ประมาณการรายได้รวมลดลงจำนวน 11 
๔,๒๓๖,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถว้น) 12 

 แบบที่ ๔ หากมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายการลำดับที่ ๑ - ๓  13 
รวมเป็นเงิน ๑,๔๕๐ บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ยกเว้น รายการลำดับที่ ๔ - ๖ ค่าบำรุงห้องสมุด 14 
ค่าบริการ Internet และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน ๒,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถว้น) โดยคำนวณจาก15 
ค่าฐานนิยม ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐ ทำให้ประมาณการรายได้รวมลดลง16 
จำนวน ๔,๒๓๖,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 17 

  รายละเอียดตาม Power Point เสนอในที่ประชุม 18 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ดำเนินการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 19 

๗.๓ หลักการและข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การผ่อนผันค่าธรรมเนียม20 
การศึกษา การพ้นสภาพนักศึกษา และการสำเร็จการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้21 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 22 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี ส ุทธ ิสีสังข์ รองอธ ิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า             23 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการในด้านการบริหารจัดการลูกหน้ีค่าธรรมเนียม24 
การศึกษา ประกอบกับมติที่ประชุมการบริหารจัดการลูกหนี ้ค่าธรรมเนียมการศ ึกษา มหาวิทยาลั ยมห ิดล            25 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีมติให้นำเสนอหลักการและข้อก ำห นด เกี่ยวกับ              26 
การลงทะเบียนเรียน การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา การพ้นสภาพนักศึกษา และการสำเร็จการศึกษา  27 
เพื่อปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒            28 
และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาต่อไปน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมก ารบ ริห าร 29 
มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อความ30 
ในเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี 31 

๑. ข้อ ๙ การลงทะเบียน เพิ่มข้อกำหนดในการขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  32 
๒. ข้อ ๑๘ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา    33 



๑๗ 

 

    ๓. ข้อ ๑๘ /๑ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 1 
    ๔. ข้อ ๑๙ การสำเร็จการศึกษา  2 
    ๕. ข้อ ๒๐ การให้อนุปริญญาหรือปริญญา                   3 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    4 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ดำเนินการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 5 

ปดิประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 6 
  7 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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