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ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๓/๒๕๖๕ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ านวน ๑๔ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 2 

วันพุธที ่๙ กุมภาพันธ์ 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 

(คณะพยาบาลศาสตร์ 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. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 13 
๕. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 14 
๖. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 15 
๗. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 16 
๘. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 17 
๙. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 18 

๑๐. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 19 
   เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 20 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 21 
๑. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 22 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 23 
๓. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  24 
๔. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 25 
๕. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 26 
๖. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 27 
๗. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 28 
๘. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 
๙. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 30 

๑๐. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 31 
๑๑. ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 32 



๒ 

 

๑๒. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 
๑๓. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 
๑๔. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3 
๑๕. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์4 
๑๖. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 
๑๗. รศ.ดร.จ าลอง อรุณเลิศอารีย์    แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  6 
๑๘. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 
๑๙. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 
๒๐. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 9 
๒๑. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 10 
๒๒. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 
๒๓. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 12 
๒๔. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 13 
๒๕. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 14 
๒๖. ศ.นพ.อภิชาติ  จิตต์เจริญ    แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 15 
๒๗. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 16 
๒๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 17 
๒๙. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  18 
๓๐. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 19 
๓๑.  รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 20 
๓๒. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 21 
๓๓. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 22 
๓๔. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 23 
๓๕. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 24 

   และตรวจสารในการกีฬา 25 
๓๖. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 26 
๓๗. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 27 
๓๘. รศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 28 

 29 
ทั้งนี้ มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  30 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๐ คน และเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม                           31 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๘ คน 32 
 33 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 3 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 4 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 5 
๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 6 
๔. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 7 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 8 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 9 
๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 10 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 11 
๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 12 
๕. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 13 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 14 
๗. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 15 
๘. น.ส.กิตินันท์ สิทธิชัย    แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 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. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 22 
๑๕. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 23 
๑๖. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 24 
๑๗. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 25 
๑๘. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 26 
๑๙. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 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 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ คณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอผลงาน           2 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ    4 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 5 
Development Goals: SDGs)ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  6 

รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 10 

๑.๑.๑ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงาน11 
ในการประชุมประจ าปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖  12 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 13 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าร่วม14 
น าเสนอในการประชุมประจ าปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖  (The 6th  Annual 15 
Conference of Sustainable University Network of Thailand) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ16 
ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์17 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ผ่ านการแลกเปลี่ยน          18 
องค์ความรู้ในรูปแบบบทความผลงานการท างานด้านความยั่งยืนของแต่ละมหาวิทยาลัย และโครงการ               19 
ด้านความยั่งยืนของนักศึกษา โดยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลในการส่งผลงาน             20 
เข้าร่วมน าเสนอในการประชุมประจ าปี  ดังนี้ 21 

๑. ผลงานดีเด่น ประเภท บทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี ๒๕๖๔ 22 
หัวข้อ SDGs during COVID–19 for Energy ได้แก่เรื่อง “การวิเคราะห์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน23 
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารส านักงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวม มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย24 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ ๗ Affordable and Clean Energy: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึง25 
พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยเจ้าของบทความได้แก่ ว่าที่ร.ต.พงษ์ธร เซี่ยงเห็น หัวหน้างาน26 
สาธารณูปโภคและระบบอาคาร และนายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 27 

๒. ผลการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ 28 
(Student Project Challenge 2021) ดังนี้  29 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ประเภทที่ ๑ 30 
โครงงานด้านความยั่งยืน ได้แก่ผลงาน: “สิริมงคล” โดย  31 

๑. นางสาวอรญา ศรีเจริญวรรณ   วิทยาลัยนานาชาติ 32 
๒. นางสาวนภัสมนต์ ศรีนครา   วิทยาลัยศาสนศึกษา 33 
๓. นายศุภกฤต ตาลน้อย   คณะวิทยาศาสตร์ 34 



๕ 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ประเภทที่ ๒ 1 
โครงงานนวัตกรรม ได้แก่ผลงาน: “Edge Computing Mirror System” โดย 2 

๑. นายวิทวัส สุดทวี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
๒. นายกรวิชญ์ สุวรรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 
๓. นางสาวนภัสรา อัศวเลิศศักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท             6 

ประเภทที่ ๒ โครงงานนวัตกรรม ได้แก่ผลงาน: “ไข่ศาลายา (SALAYA EGG)” โดย นางสาวอ่ิมบุญ วิรัชศิลป์ 7 
วิทยาลัยนานาชาติ 8 

ทั้งนี้  ผลงานของนักศึกษาจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเข้าร่วม            9 
การน าเสนอผลงานนักศึกษาใน Asian Sustainable Campus Network (ASCN) Conference ณ Hokkaido 10 
University ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป 11 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 12 
๑.๑.๒ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 13 

และ ๒๕๖๕   14 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 15 

(วช.) จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลประดิษฐ์คิดค้น 16 
ประจ าปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ณ Event Hall ๑๐๒-๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการ                 17 
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 18 
ประจ าปี ๒๕๖๔  และ ๒๕๖๕  โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดง19 
ความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ ดังนี้ 20 

๑. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลประดิษฐ์คิดค้น 21 

ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖ รางวัล   22 

๒. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลประดิษฐ์คิดค้น 23 

ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๓ รางวัล   24 

ทั้งนี้  มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ                 25 
ประจ าปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ท่าน ได้แก ่26 

๑. ศ.ดร. นพ.วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้รับรางวัล27 
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 

๒. ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 29 
ประจ าปี ๒๕๖๕  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 30 

ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ31 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป 32 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 33 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 34 



๖ 

 

๑.๑.๓ ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์             1 
ศิริราชพยาบาล ได้รับการรับรอง (Certified) จาก World Allergy Organization: WAO) 2 
ให้เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence/COE)  3 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ศูนย์วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ4 

ด้านภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Center of Research Excellence 5 
in Allergy & Immunology:  SICORE - Allergy & Immunology) ได้รับการรับรอง (Certified) ให้ เป็น         6 
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence/COE) จาก World Allergy Organization: WAO) ปี 2022 – 2024   7 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 8 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 
  - ไม่มี -   10 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 11 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล12 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 13 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 14 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 15 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 16 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 18 

๓.๑.๑ ปฏิทินการติดตามความคืบหน้าของการเก็บข้อมูลเพื่อจัดอันดับ THE Impact 19 
Rankings ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  20 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสั งข์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภา21 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบ Mahidol University 22 
Sustainability Strategy นั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล            23 
รวมถึงการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า24 
ปฏิทินการติดตามความคืบหน้าของการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดอันดับ THE Impact Rankings ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น  25 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 26 
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 27 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 28 
 - ไม่มี – 29 

 30 
 31 



๗ 

 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 1 
 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ – มคอ. ๒ 2 
 ปริญญาโท 3 
๓.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 5 
ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา รศ.พญ.ศศิมา เอ่ียมพันธุ์ 6 

และรศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช7 
พยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ 8 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ9 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและยกระดับ10 
การศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถแข่งขันในระดับสากล โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตร11 
ระดับหลังปริญญาด้านตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการใหค้วามรู้  12 
ความช านาญของวิชาชีพด้านตจศัลยศาสตร์ ทักษะการใช้ข้อมูลสื่อเทคโนโลยี ทักษะความเป็นผู้น าและทักษะ13 
ทางวิซาชีพที่จ าเป็น อีกทั้ง หลักสูตรได้ส่งเสริมความเป็นเลิศด้นการบริหารจัดการ เรื่อง การจัดการเรียนการ14 
สอนและการเชื่อมโยงระหว่าง เครือข่ายทางตจวิทยา ระดับนานาชาติ การประสานงานกับโรงพยาบาลต้นสังกัด 15 
ที่ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือมา ศึกษา อบรม หรือการสื่อสารท างานร่วมกัน ระหว่างแพทย์ที่ผ่านการอบรม         16 
และกลับไปท างาน  17 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 18 
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและให้ด าเนินการต่อไป 19 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 
 - ไม่มี – 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องสืบเนื่อง  22 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 23 

(COVID-19)  24 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 25 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ26 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 27 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 28 

๑. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 29 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔๒ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม30 
การระบาดของโรค และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆ  โดยจ าแนกออกเป็นพ้ืนที่สถานการณ์ท่ีแตกต่าง31 
ลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาดของโรคระบาด  32 

๒. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทาง                33 
การปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังเทศกาลปีใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม             34 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ความร่วมมือผู้บริหาร หัวหน้า35 



๘ 

 

ส่วนงาน ก าชับให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือติดต่อ1 
ราชการภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ครั้งแรกในการเข้าพ้ืนที่ 2 
และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงจะด าเนินการสุ่มตรวจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และไม่ขอ3 
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) โดยขอให้แต่ละส่วนงานพิจารณาการ4 
ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสมของภารกิจ และศูนย์ฯ จะได้น าผลการ5 
ด าเนินการมารายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประจ า6 
มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ทุก ๒ สัปดาห เพ่ือประเมิน7 
สถานการณ์ และรวมก าหนดแนวทางต่าง ๆ ต่อไป  8 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 9 
แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพ้ืนที่ศาลายา            10 
ซึ่งมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคดังกล่าวเป็นระยะ โดยส่วนมากมีปัจจัยมาจากการรับประทานอาหารร่วมกัน 11 
จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานให้การก ากับดูแล ด าเนินนโยบาย และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน                  12 
การแพร่ระบาด ให้กับนักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  13 

ในกรณีที่พบนักศึกษา หรือบุคลากรที่เสี่ยงสูง หรือ อยู่ในระดับสีเขียว (พบเชื้อ           14 
แต่ไม่แสดงอาการ) มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดห้องพักเพ่ือสังเกตอาการ และด าเนินการตรวจหาเชื้อด้วย           15 
ชุดตรวจ ATK ซึ่งหากผลเป็น Positive จะให้ด าเนินการท า Home Isolation หรือ Community Isolation ทันที 16 
โดยประสานความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลพุทธมณฑล 17 
และหากมีความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวจะได้น ามาแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบในโอกาสต่อไป 18 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส าหรับการจัดการ19 
เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประสานให้แต่ละส่วนงานพิจารณาการจัดการเรี ยนการสอน 20 
Online หรือ  On Site ตามความเหมาะสม และจะน า ระบบสอบออนไลน์  (ONLINE TESTING)  ของ                 21 
บริษัท Testimate มาทดลองใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเริ่มทดสอบระบบในวันที่ ๗ – ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ 22 
ซึ่งหากมีส่วนงานประสงค์เข้าร่วมทดสอบระบบดังกล่าว สามารถประสานผ่านมาได้ที่กองบริหารการศึกษา 23 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 24 
แจ้งว่า จากการที่รัฐบาลประกาศใช้ระบบ Test & Go (Exemption from Quarantine) ส าหรับบุคคลที่มี25 
ความต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว ส่งผลให้นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ26 
สามารถเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้แล้ว ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ได้มีการประสานงานกับนักศึกษา27 
และบุคลากรชาวต่างชาติเพื่อแจ้งข่าวสารอยู่เป็นระยะ 28 

ส าหรับการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ ๔ ส าหรับกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ (กลุ่มคนที่ต้องได้รับ          29 
การวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากที่สุดนั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๗ โรคประจ าตัว และ +๑ คือ                30 
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคมากหากติดเชื้อโควิด-19)ทางศูนย์การแพทย์31 
กาญจนาภิเษกได้ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลากรและนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และส าหรับกลุ่ม32 



๙ 

 

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ได้ด าเนินการ1 
ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2 

รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 
แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ยกเลิกจุดคัดกรองยานพาหนะที่จะเข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แล้ว 4 
ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเน้นย้ าให้แต่ละส่วนงานคัดกรองบุคคลที่จะเข้าไปยังแต่ละส่วนงาน5 
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด 6 

รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก            7 
และครอบครัว แจ้งว่า ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไดม้ีการเตรียม8 
ความพร้อมและบริหารจัดการพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรการ New Normal อย่างสูงสุด ซึ่งมีมาตรการ9 
การเฝ้าระวัง โดยให้ผู้ปกครองท าการตรวจ ATK ให้เด็กภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนเข้าเรียนวันแรก ร้อยละ ๑๐๐ 10 
ทุกสัปดาห์ และเพ่ิมมาตรการการสุ่มตรวจ ATK ผ่านทางน้ าลายโดยคุณครูประจ าชั้น ในแต่ละกลุ่มย่อย11 
ห้องเรียน (Bubble) ละ ๑ คนทุกวันอังคาร-วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ในแต่ละกลุ่ม Bubble จึงขอแจ้งต่อ           12 
ที่ประชุมเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือสร้างความมั่นใจใน               13 
การด าเนินชีวิตต่อไป 14 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า 15 
ขณะนี้รัฐบาลก าลังพิจารณามาตรการการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในกรณีการจัดกิจกรรม16 
ที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก โดยก าลังรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการ            17 
ในการตรวจคัดกรอง เพ่ือให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมี18 
ประสิทธิภาพต่อไป 19 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 20 
ที่ประชุมรับทราบ 21 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 22 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย น าเสนอระเบียบวาระที่ ๕.๑ –  ๕.๒๑ 23 

ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ปริญญาโท   24 
๒ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก   ๔ 25 
หลักสูตร ปริญญาโท ๔ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๖ หลักสูตร ขออนุมัติ เปิด26 
สอนรายวิชา ปริญญาตรี ๑ หลักสูตรซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร27 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 28 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 29 
ปริญญาเอก 30 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 31 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์                32 
และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๑๐ 

 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2 
และบัณฑิตวิทยาลัย 3 
 4 
ปริญญาโท 5 

๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 6 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์               7 
และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ9 
วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบัน10 
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย 11 
ปริญญาตรี 12 

๕.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 

 15 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 16 
ปริญญาเอก 17 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 18 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์  19 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล               20 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 22 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก 24 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 26 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 27 
และบัณฑิตวิทยาลัย 28 
ปริญญาโท 29 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 30 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 31 
และบัณฑิตวิทยาลัย 32 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 33 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 34 



๑๑ 

 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตร1 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน 3 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 4 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 6 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 7 
ปริญญาตรี              8 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ฉบับ9 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 10 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 11 
ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  12 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 13 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  14 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี           15 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า          17 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด          19 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกายภาพบ าบัด 20 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 21 
ปริญญาตรี    22 

๕.๒๑ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี            23 
(ส าหรับหลักสูตรไทย) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 24 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๗ 27 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ส านักงานสภา28 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๗ (๒/๒๕๖๕)            29 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 30 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings    31 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว   32 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 



๑๒ 

 

๖.๒ สรุปผลงานวิจัย และ World University Rankings 2022 1 
ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดี  แจ้งว่า จากการสัมมนาร่วมระหว่าง2 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน (Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 3 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นเลิศผ่าน Flagship Project จึงขอรายงานผลการจัดอันดับ4 
มหาวิทยาลัยโลก ในกระดานต่างๆ ดังนี้ 5 

National University of Singapore (NUS) และ National Taiwan University 6 
(NTU) ซึ่งจัดอับดับผลงานตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน โดย มหาวิทยาลัยมหิดลยังอยู่ในอันดับที่ 7 
๑ ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ ๕ ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นหนึ่งในสามของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค8 
ที่ติดอันดับ TOP 100 ของการจัดการอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาตลอด9 
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) การตีพิมพ์ผลงานในฐาน Q1 มีผลงานมากขึ้นถึงร้อยละ ๖๓             10 
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการท างานวิจัยร่วมกัน จึงขอขอบคุณหัวหน้า11 
ส่วนงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 12 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

๖.๓ หลักสูตรที่ยังไม่ด าเนินการจัดส่ง มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  15 
รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา  แจ้งว่า ตามที่16 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความร่วมมือส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี                17 
ให้รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) โดยเป็นการท ารายงานผลประจ าปีการศึกษาในภาพรวม            18 
ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการประมวลผล วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และผลการด าเนินงานเพ่ือใช้ส าหรับ           19 
การบริหารจัดการหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ และใช้เป็นข้อมูล ในการรับรองหลักสูตร 20 
จากผู้ประเมินภายนอก นั้น  21 

ในการนี้ กองบริหารการศึกษา จึงขอรายงานหลักสูตรที่ยังไม่ด าเนินการจัดส่ง  22 
มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ทั้งสิ้น ๓ หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  23 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  24 
๒. วิทยาเขตกาญจนบุรี จ านวน ๑ หลักสูตร  25 
และหลักสูตรที่ยังไม่ด าเนินการจัดส่ง มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓         26 

จ านวน ๒๕ หลักสูตร ดังนี้  27 
๑. คณะเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๒ หลักสูตร  28 
๒. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน ๒ หลกัสูตร  29 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๘ หลักสูตร  30 
๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  31 
๕. วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน ๔ หลักสูตร  32 
๖. วิทยาลัยราชสุดา จ านวน ๑ หลักสูตร  33 



๑๓ 

 

๗. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จ านวน๒ หลักสูตร  1 
๘. วิทยาลัยศาสนศึกษา จ านวน ๑ หลักสูตร  2 
๙. วิทยาเขตกาญจนบุรี จ านวน ๑ หลักสูตร  3 

๑๐. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ านวน ๒ หลักสตูร  4 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

๖.๔ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น7 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 8 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน9 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) มีหนังสือ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ10 
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล 11 
จ านวน ๘ คุณวุฒิ หลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี จ านวน ๒ คุณวุฒิ และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๖ คุณวุฒิ12 
ปริญญาโท ๑ คุณวุฒิ และ ปริญญาตรี ๕ คุณวุฒิ ดังนี้ 13 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 14 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 16 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 17 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ              18 
และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 19 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 21 

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 22 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก หลักสูตรใหม่ 24 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยราชสุดา 25 

๗. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาล26 
บรมราชชนนี กรุงเทพ (สถาบันสมทบ) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 27 

๘. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาล28 
บรมราชชนนี พระพุทธบาท (สถาบันสมทบ) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 29 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  30 
ที่ประชุมรับทราบ 31 

 32 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  1 
๗.๑ การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 

และผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ “แนวทางการขับเคลื่อน3 
มหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงรอบด้าน” 4 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัด 5 

การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน (Retreat) 6 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน”          7 
ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรม อวานีพลัส หัวหิน รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 8 
โดยรายละเอียดจะน ามาแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบในโอกาสต่อไป 9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น 11 
 12 
 13 

(ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

แทนเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

  14 
 15 
 16 

  17 
 18 


