
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/256๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๕ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ (จ านวน ๑๖ 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
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งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 

 



  

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 2 

วันพุธที ่๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดี  11 
๓. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 
๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 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. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 17 

       และรักษาแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 18 
๙. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 19 

๑๐. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 20 
๑๑. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 21 
๑๒. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 22 

  เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 23 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 24 

๑. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 25 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 26 
๓. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 27 
๔. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 28 
๕. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 29 
๖. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 
๗. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 31 
๘. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 32 
๙. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 33 

๑๐. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 34 



๒ 

 

๑๑. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 1 
๑๒. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 
๑๓. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 3 
๑๔. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 4 
๑๕. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 
๑๖. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 6 
๑๗. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  7 
๑๘. ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข     แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 
๑๙. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 
๒๐. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 10 
๒๑. ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 11 
๒๒. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 
๒๓. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 13 
๒๔. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 14 
๒๕. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 15 
๒๖. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 16 
๒๗. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 17 
๒๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 18 
๒๙. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  19 
๓๐. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 20 
๓๑. ศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 21 
๓๒. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 22 
๓๓. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 23 
         และตรวจสารในการกีฬา 24 
๓๔. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล   คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 
๓๕. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 26 
๓๖. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 27 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  28 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๒ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม     29 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๖ คน 30 

 31 

 32 



๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 2 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 3 
๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 4 
๔. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 5 
๕. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 6 
๖. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 7 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 8 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 9 
๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 10 
๓. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 11 
๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 12 
๕. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 13 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 14 
๗. รศ.ดร.บัวหลวง  ส าแดงฤทธิ์  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 15 
๘. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 16 
๙. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 

๑๐. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 18 
๑๑. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 19 
๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 20 
๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 21 
๑๔. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 22 
๑๕. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 23 
๑๖. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 
๑๗. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 25 
๑๘. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 26 

 27 
ฝ่ายเลขานุการ 28 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 

 33 
 34 



๔ 

 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. เป็นบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบูรณาการ Governance, Risk and 1 
Compliance (GRC) ของมหาวิทยาลัยมหิดล" โดยคุณวารุณี ปรีดานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร2 
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 3 

การบูรณาการด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ สามารถน าไปวางแผน 5 
การท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ กล่าวคือ 6 
ผู้บริหารต้องจัดให้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงให้มีการจัดการที่ดี (Good Governance)            7 
เข้ากับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะเชิงรุก 8 
รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและกระทบกับการสร้างคุณค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร โดย9 
ความเป็นจริงหลักการนี้ก็มีการปฏิบัติกันแล้วในหลายองค์กร แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 10 
เพราะมีการบริหารจัดการแยกเป็นส่วน ๆ เป็นเรื่อง ๆ ที่มีลักษณะเป็น Silo มิใช่เป็น แบบ Integrated หรือ11 
การบูรณาการ อีกท้ังควรมีการประเมินความเสี่ยงความเสียหายจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 12 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการแก้ไข ผู้บริหารจึงควรต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี และจัดการป้องกัน13 
ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ก ากับดูแล ซึ่งการบูรณาการ GRC อย่างเป็นระบบนี้ จะ14 
ช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตขององค์กรให้ยั่งยืนได้อย่างดียิ่งขึ้น 15 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 19 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์น าเสนอผลงาน        20 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  21 
อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ 22 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 23 
Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  24 

รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 25 
ที่ประชุมรับทราบ 26 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 27 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 28 

๑.๑.๑ การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 29 
ครั้งที่ ๓๑ ณ ประเทศเวียดนาม 30 
ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 31 

แจ้งว่า ด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็น32 
นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ ประเทศเวียดนาม และได้รับ33 
เหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเหรียญ34 



๕ 

 

รางวัลเพื ่อเป็นขวัญก าลังใจแก่นักศึกษาที ่สร ้างชื ่อเส ียงให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ ่งตามประกาศ1 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใหรางวัลแกนักศึกษาที่น าชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย ดานการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓ 2 
ข้อ. ๓ รางวัลส าหรับนักศึกษาผูที่น าชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยดานกีฬา ๓.๒ กีฬาซีเกมส และกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย 3 
ก าหนดดังนี้ เหรียญทอง ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/เหรียญ เหรียญเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 
๙,๐๐๐ บาท/คน/เหรียญ นั้น 5 

 กองกิจการนักศึกษา จึงขอน านักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เข้ารับรางวัล และ6 
ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษา ดังนี้  7 

๑. นายชนกพล เจียมสุขใจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 8 
นักกีฬายิมนาสติก ทีมชาติไทย  9 

ผลงาน  ๑ เหรียญทอง จากการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลชาย และ                  10 
๑ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ประเภททีม ๕ คน ได้รับเงินรางวัลรวม ๓๙,๐๐๐ บาท 11 

๒. น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธ ารง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 12 
นักกีฬายิมนาสติก ทีมชาติไทย  13 

ผลงาน  ๑ เหรียญเงิน จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ประเภททีม ได้รับเงินรางวัล 14 
๑๕,๐๐๐ บาท 15 

๓. น.ส.สุภัสสร วัชราภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 16 
นักกีฬายิมนาสติก ทีมชาติไทย   17 

ผลงาน ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ประเภททีม ๓ คน          18 
และ ๑ เหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ประเภททีม ๕ คน ได้รับเงินรางวัลรวม ๑๘,๐๐๐ บาท 19 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 20 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 21 
 - ไม่มี – 22 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  23 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล24 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 25 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 26 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 27 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 28 
 29 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 31 
 - ไม่มี – 32 
 33 



๖ 

 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 1 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน2 

ประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  3 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... 4 
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน เสนอขออนุมัติ5 

ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า6 
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ..... และ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ7 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .....  จากข้อบังคับเดิม เพ่ือให้การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 8 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน9 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ 10 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 11 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 12 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 13 
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ – มคอ. ๒ 14 

๓.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ 15 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 
รศ. ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ รศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล และอ.ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์ 17 

ชี้แจงว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและ          18 
การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 19 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร            20 
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา                     21 
ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารสู่สังคมไทย และช่วยในการพัฒนาวิชาการและวิซาชีพให้กับบุคลากร22 
ด้านนี้ให้แพร่หลายทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก 23 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าประสงค์ที่สนองตอบพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศ24 
ทางด้านสุขภาพเพ่ือสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร์มีเป้าประสงค์  25 
ในการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าด้านการศึกษา การวิจัย 26 
และจัดบริการวิชาการบนพ้ืนฐานระบบธรรมาภิบาลเพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชนและมวลมนุษยชาติ  27 

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถตอบสนองเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล             28 
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะของบุคคล ชุมชนและสังคมในด้านอาหาร             29 
และโภชนาการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสอดคล้องกับพันธกิจแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒                30 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพต่างๆ อาทิ                 31 
นักก าหนดอาหารวิชาชีพ (เมื่อสอบผ่านการขึ้นทะเบียนนักก าหนดอาหารวิชาชีพ) นักโภชนาการ นักวิชาการ32 
โภชนาการ นักวางแผนงานด้านโภชนาการ นักวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข 33 



๗ 

 

นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และอาชีพอิสระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ผู้ให้ค าปรึกษา                1 
ด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น 2 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๙๖ เมื่อวันที่ ๑๙ 3 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้อนุมัติหลักการการเปิดสอนหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณารายละเอียดของ4 
หลักสูตร (มคอ.๒) จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ 5 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 6 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 7 
 8 

๓.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 9 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 
ผศ.ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี และอ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันต์ 11 

ชี้แจงว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                 12 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 13 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนามาจาก14 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุง 15 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม16 
ในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท าให้ชุมชนขยายตัวสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น 17 
รวมไปถึงการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีในอาเซียนที่ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายคน และปัญหามลพิษข้ามแดนมากขึ้น  18 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ปัญหามลพิษมีความซับซ้อนด้วยปัจจัยหลากหลาย19 
มากขึ้น เช่น ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ ปัญหาสุขาภิบาลต่าง ๆ รวมไปถึง20 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ประกอบกับข้อก าหนดและกฎหมายต่าง ๆ 21 
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 22 
สาขาการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ผนวกกับข้อเสนอแนะในการประชุมผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจากภาครัฐ 23 
รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร           24 
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยหลักสูตร วท.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพ่ือเป็น25 
หลักสูตรที่มุ่งสู่การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตในการพัฒนาและการแก้ปัญหาสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม26 
ในเขตเมืองและอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ซึ่งจะด าเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่             27 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และคาดว่าจะเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร                   28 
ปีการศึกษาละ ๕๐ คน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย             29 
อาทิ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  30 

 31 
ทั้งนี้  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๖ วันที่ ๒๐ 32 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติหลักการการเปิดสอนหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณารายละเอียดของ33 



๘ 

 

หลักสูตร (มคอ.๒) จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 1 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 2 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 3 

 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4 
  - ไม่มี - 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  6 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 7 

(COVID-19)  8 

น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 9 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ10 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 11 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 12 

๑. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อก าหนดออกตามความใน13 
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๕) ประกาศ          14 
ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าว 15 

๒. จังหวัดนครปฐม ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง ผ่อนคลาย16 
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 17 
(COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศ ณ วันที่            18 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 19 

๓. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่  ๖๓                  20 
เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานที่บ้านในพ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการ21 
ควบคุมแบบบูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  22 
(สายพันธุ์โอมิครอน) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้อง23 
กับมาตรการของจังหวัดนครปฐม และให้การปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) เป็นไปตาม                     24 
ความเหมาะสม และการพิจารณาของส่วนงาน 25 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค26 
อ าเภอพุทธมณฑลมีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเปิดใช้อาคาร หรือสถานที่ เพ่ือปฏิบัติงาน         27 
การจัดการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วม28 
กิจกรรมเป็นจ านวนมากได้ และจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
 32 

 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่2 

๕.๑ –  ๕.๕๕ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 3 
ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ปริญญาตรี ๓ หลักสูตรขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 4 
(ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก ๑๕ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑ หลักสูตรปริญญาโท ๒๕ หลักสูตร 5 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๓ หลักสูตรขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ปริญญาตรี ๕ รายวิชา              6 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 7 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 8 
ปริญญาเอก 9 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์               11 
และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 14 
ปริญญาโท 15 

๕.๓ การแก้ไขแผนการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากร16 
และสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 17 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๔ การแก้ไขแผนการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากร19 
และสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 20 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 21 
ปริญญาตรี 22 

๕.๕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ 23 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24 

๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 
ของคณะเทคนิคการแพทย์ 26 

๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 
ของคณะเทคนิคการแพทย์ 28 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 29 
ปริญญาเอก 30 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 31 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  32 
และบัณฑิตวิทยาลัย 33 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา 34 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศาสตร์           35 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 36 



๑๐ 

 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ1 
และการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  2 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 4 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 6 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7 
และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตร9 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 10 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ 11 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 12 
และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 14 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 16 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 18 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 22 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                       23 
และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร25 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ 27 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 28 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 30 
ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ            31 
และบัณฑิตวิทยาลัย 32 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 33 

๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์34 
การแพทย์คลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 35 
และบัณฑิตวิทยาลัย 36 
 37 



๑๑ 

 

 ปริญญาโท 1 
๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 

ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 3 
๕.๒๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 4 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑             5 
ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๒๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา7 
และคุ้มครองเด็ก (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓            8 
ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๒๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ 10 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันแห่งชาติ             11 
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๒๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ 13 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๒๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติ           15 
และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๓๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 17 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์           18 
และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕.๓๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ20 
ระบาดทางการสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑                21 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๓๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 23 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24 
และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๓๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์26 
สุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 27 
และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๓๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตร29 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๓๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 31 
(หลักสูตรนานาชาติ)ฉบับปี พ.ศ ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 32 

๕.๓๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตร33 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 34 

๕.๓๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 35 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 36 



๑๒ 

 

๕.๓๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 
และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๓๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 4 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์5 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๔๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช7 
ปฏิบัติผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 8 
และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๔๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 10 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 11 
และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๔๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 13 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๔๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน 15 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๔๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตร17 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๔๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมาร19 
เวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 20 
และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๔๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ 22 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์                          23 
ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๔๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (หลักสูตร25 
ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์26 
โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 27 

๕.๔๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพ่ือการพัฒนา28 
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมบัณฑิต29 
วิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 30 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 31 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 32 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 33 

๕.๔๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 34 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 35 

 36 
 37 



๑๓ 

 

ปริญญาตรี 1 
๕.๕๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3 
๕.๕๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 
๕.๕๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ6 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 7 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 8 

๕.๕๓ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี  9 
จ านวน ๓ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ 10 

๕.๕๔ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  11 
(ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ 12 

๕.๕๕ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  13 
   (ส าหรับหลักสูตรไทย) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ 14 
   ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 15 
 16 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 17 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๕๘๑ 18 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่19 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๑ (๖/๒๕๖๕) ในวันพุธที่ ๑๕ 20 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 21 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น  22 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้เสนอ23 
และรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ/พิจารณา โดยจัดท าเป็น24 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๑ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ25 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

๖.๒ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี        28 
ชัน้ปีท่ี ๔ (รหัส ๖๑) (หลักสูตร ๔ ปี) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  29 
รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่30 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา31 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งนักศึกษา32 
จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร33 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่ ง ในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  34 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้าน35 
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference 36 



๑๔ 

 

for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ตามประกาศที่1 
ก าหนดไว้ในระดับ B2  2 

เพ่ือให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ           3 
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด กองบริหาร4 
การศึกษาจึงขอสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่  ๔ (รหัส ๖๑) (หลักสูตร ๔ ปี) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน5 
ความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 6 

 
ล าดับ 

 
ส่วนงาน 

จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด  
(คน) 

สอบไม่ผ่าน/ยังไม่สอบ ไม่เรียน
Intensive 
English 
Courses  

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา 102 28 27.45 3 
๒ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 166 38 22.89 9 
๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 104 17 16.35 17 
๔ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 48 4 8.33 0 
๕ คณะวิทยาศาสตร์ 380 30 7.89 16 
๖ วิทยาเขตกาญจนบุรี 229 18 7.86 5 
๗ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 97 6 6.19 0 
๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 84 5 5.95 0 
๙ คณะกายภาพบ าบัด 106 4 3.77 0 

๑๐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 118 4 3.39 4 
๑๑ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 38 1 2.63 0 
๑๒ คณะศิลปศาสตร์ 116 1 0.86 1 
๑๓ คณะพยาบาลศาสตร์ 212 1 0.47 0 
๑๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 266 1 0.38 1 
๑๕ คณะเทคนิคการแพทย์ 121 0 0.00 0 
๑๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 309 0 0.00 0 
๑๗ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 36 0 0.00 0 
๑๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 157 0 0.00 0 
๑๙ วิทยาลัยนานาชาติ 905 0 0.00 0 

รวมทั้งหมด 3594* 158** 4.40 56*** 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 7 

หมายเหตุ: *จ านวนรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เฉพาะหลักสูตร 4 ปี 8 
**จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เฉพาะหลักสูตร 4 ปี ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 9 
***จ านวนนักศึกษา 21 คน ไม่ส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ CRS (1), MS (4), 10 
KA (1), LA (1), SI (14) 11 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 



๑๕ 

 

๖.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียม1 
พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับ          2 
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕  3 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท า4 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัย                       5 
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 6 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย                    7 
และส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี8 
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอเรียนแจ้งต่อ9 
ที่ประชุมฯ และขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจในสาระส าคัญของประกาศดังกล่าว 10 
เพ่ือให้การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 11 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 

๖.๔ กลุ่มไลน์ MU Research Group ของมหาวิทยาลัย  14 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า เพ่ือให้การสนับสนุนงาน15 

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วจึงได้จัดท ากลุ่มไลน์    16 
MU Research Group ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังส่วนงานเพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับ 17 
การแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ 18 

ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยขอเชิญผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก19 
กลุ่มไลน์ MU Research Group ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถส่งชื่อส่วนงานละ ไม่เกิน ๓ ท่าน ดังนี้ 20 

๑. รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิจัยหรือก ากับดูแลด้านวิจัยของส่วนงาน 21 
๒. หัวหน้างาน ฝ่ายวิจัยของส่วนงาน 22 
๓. ผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนวิจัยของส่วนงาน 23 
โดยภายหลังจากแจ้งชื่อในแบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ MU Research 24 

Group แล้วนั้น ขอให้สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์พร้อมแจ้งชื่อ User line เพ่ือให้กองบริหารงานวิจัยตรวจสอบรายชื่อ25 
ให้สอดคล้องกับแบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ได้น าส่งมา ทั้งนี้ส่วนงานสามารถส่งแบบตอบรับมายัง                 26 
กองบริหารงานวิจัยได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 27 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 28 
ที่ประชุมรับทราบ 29 

๖.๕ รายงานผลการประชุม Worldwide Universities Network Annual General 30 
Meeting 2022 (WUN AGM 2022)  31 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร32 

และ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม Worldwide 33 
Universities Network Annual General Meeting 2022 (WUN AGM 2022)  ร ะห ว่ า ง วั นที่  ๒๒ -๒๔ 34 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ University of Lausanne เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือหารือแนว35 



๑๖ 

 

ทางการด าเนินงานของเครือข่าย และความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยของมหาวิทยาลัยสมาชิก                    1 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเลือกเป็นสมาชิกของเครือข่าย Worldwide Universities Network (WUN)             2 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิกจาก ๒๕ แห่งทั่วโลก 3 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 4 
ที่ประชุมรับทราบ 5 

๖.๖ รายงานผลการจัดอันดับ THE-Asia Ranking 2022 6 
ประธานฯ ขอเลื่อนการน าเสนอไปในคราวต่อไป 7 

๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  8 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสิ่งแวดล้อม          9 

และทรัพยากรศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 10 
ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

๖.๘ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs" 13 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา14 

มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ขึ้นเพ่ือส่งเสริม15 
และสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถน าองค์16 
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล          17 
ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 18 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 19 

จึงขอเรียนเชิญทุกส่วนงานส่งบุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานด้านการวิเคราะห์หรือ20 
งานที่เกี่ยวข้องการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือบุคลากรต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 
เพ่ือเข้าร่วมการอบรม 22 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 
 25 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น  26 
 27 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 28 


