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.................................................................... 8 
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๓. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 
๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 13 
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๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 
๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 

๑๐. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3 
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๒๑. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 14 
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ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๔ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ผ่าน29 
ระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๓ คน 30 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 31 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 32 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 2 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 3 
๓. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 4 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 5 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 6 
๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 7 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 8 
๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 9 
๕. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 10 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 11 
๗. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 12 
๘. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 13 
๙. น.ส.กิตินันท์  สิทธิชัย   แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 14 

๑๐. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 15 
๑๑. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 16 
๑๒. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 17 
๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 18 
๑๔. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 19 
๑๕. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 20 
๑๖. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 21 
๑๗. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 
๑๘. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 23 
๑๙. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 24 
๒๐. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 25 
๒๑. 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 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ คณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงาน           2 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
รศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 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 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 11 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 12 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล13 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 14 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 15 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 17 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 18 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 19 
 - ไม่มี – 20 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 21 
๓.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น22 

และระบบคลังหน่วยกิต ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 23 
พ.ศ. .... 24 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร25 

ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา ชี้แจงว่า กองบริหารการศึกษา ขอปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล26 
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี 27 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเป็นการปรับปรุงการด าเนินการส าหรับหลักสูตรหรือรายวิชาที่สามารถ28 
สะสมผลการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือให้ขั้นตอนมีความชัดเจนและเป็นการประกันคุณภาพรายวิชาที่29 
จะเปิดให้ผู้เรียนที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 30 
ได้แก่  การเปิดรายวิชาใหม่ การปรับปรุงรายวิชาเดิม และการปรับปรุงการบริการวิชาการให้ด าเนินการ           31 

 - ไม่มี - 



๕ 

 

0เสนอรายละเอียดของรายวิชา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 1 
และปริญญาตรี เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือ2 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอที่ประชุม3 
คณะกรรมการก าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และด าเนินการ4 
ลงทะเบียนรายวิชาของหลักสูตรหรือรายวิชาใหม่แบบยืดหยุ่นในระบบคลังหน่วยกิตต่อไป 5 

ในการนี้ กองบริหารการศึกษาจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล           6 
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี7 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.... และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล    8 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  9 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 10 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป 11 

 12 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 13 

 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 14 
 15 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องสืบเนื่อง  16 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 17 
(COVID-19)  18 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 19 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ20 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 21 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 22 

๑. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 23 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔๒ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม24 
การระบาดของโรค และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆ  โดยจ าแนกออกเป็นพ้ืนที่สถานการณ์ท่ีแตกต่าง25 
ลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาดของโรคระบาด  26 

๒. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทาง                27 
การปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังเทศกาลปีใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม             28 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดสถานที่ท าการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้บริหาร            29 
หัวหน้าส่วนงาน ก าชับให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่            30 
หรือติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ครั้งแรก         31 
ในการเข้าพ้ืนที่ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงจะด าเนินการสุ่มตรวจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 32 
และขอให้แต่ละส่วนงานพิจารณาการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสมของภารกิจ   33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

และศูนย์ฯ จะได้น าผลการด าเนินการมารายงานตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 1 
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม            2 
ทุก ๒ สัปดาห เพ่ือประเมินสถานการณ์ และรวมก าหนดแนวทางต่าง ๆ ต่อไป  3 

ทั้งนี้  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะที่ ผ่านมา พบยอดผู้ติดเชื้อ           4 
ภายในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์นี้ ระดับผู้ติดเชื้อ5 
ยังคงอยู่ในระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข จึงยกระดับการเตือนภัยโควิดเป็นระดับ ๔ ทั่วประเทศ เพ่ือควบคุม6 
ไม่ให้เกิดการระบาดเพ่ิมขึ้น โดยขอให้หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่แออัดหรือพบคนหมู่มาก และขอความร่วมมือ7 
สถานที่เสี่ยงให้เปิดเฉพาะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และให้จ ากัดการรวมกลุ่มคนตามระดับความเสี่ยงของ      8 
แต่ละจังหวัด หากสามารถท างานจากที่บ้านได้ ขอให้ใช้การปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) และ9 
ชะลอการเดินทางข้ามพ้ืนที่ เข้มงวดในการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น 10 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 11 
แจ้งว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม ได้ออกมาตรการส าหรับการควบคุม 12 
การแพร่ระบาด ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม โดยสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 13 
คือ ให้งดใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ14 
กิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในสถานพยาบาลและการด าเนินการ15 
ด้านสาธารณสุข หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรักษา ความปลอดภัยในพ้ืนที่ ฯลฯ ทั้งนี้ ยังสามารถด าเนินการ16 
ด้านการศึกษา การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ              17 
ผ่านระบบออนไลน์ตามปกติ  18 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดกิจกรรม ให้ส่วนงานด าเนินการดังต่อไปนี้  19 
๑. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ ๒๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้ส่วนงานยื่นค าขอต่อ 20 

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นรายกรณี 21 
๒. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า ๑๐๐ คนแต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ให้ส่วนงานยื่น22 

ค าขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ วัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ23 
โรคติดต่อจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี  24 

และขอความร่วมมือ ส่วนงานด าเนินมาตรการคัดกรองและตรวจสอบหลักฐาน             25 
จากบุคคลที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม                     26 
ด้วยการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 27 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 28 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งว่า 29 
ส าหรับการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เน้นย้ าและเฝ้าระวังไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์   ติดเชื้อ 30 
เพ่ือไม่ให้กระทบกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป โดยหากพบบุคลากรติดเชื้อจะด าเนินการกักตัวและรักษาที่31 
บ้าน (Home Isolation) เพ่ือไม่ให้กระทบต่อจ านวนเตียงรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล  32 



๗ 

 

รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่า จากจ านวน1 
ผู้ติดเชื้อฯ ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในขณะนี้ คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกภายในระยะเวลา ๒ สัปดาห์           2 
โดยปัจจัยหลักท่ีพบ คือ การรับประทานอาหารร่วมกัน จึงขอเน้นย้ าผู้บริหารส่วนงานทุกท่าน ประชาสัมพันธ์          3 
และเน้นย้ าให้บุคลากรในส่วนงานปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด  4 

อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต5 
นครสวรรค์ แจ้งว่า ขณะนี้มีรายงานพบนักศึกษาติดเชื้อในวิทยาเขต ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ ได้รับเชื้อมาจากพ้ืนที่6 
ฝึกงาน และกลุ่มที่ ๒ ได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารและสังสรรค์ในสถานบันเทิง ซึ่งได้รับการรักษาและ7 
กักตัวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ วิทยาเขตได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ส าหรับ8 
การจัดการเรียนการสอนในระหว่างนี้ 9 

นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ แจ้งว่า       10 
มีรายงานพบนักศึกษาติดเชื้อในวิทยาเขต ๑ ราย ซึ่งได้รับการรักษาแล้ว และวิทยาเขตได้จัดการเรียนการสอน11 
ผ่านระบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของวิชาเรียน  12 

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แจ้งว่า  13 
มีรายงานพบนักศึกษาติดเชื้อ แต่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อภายในวิทยาเขต ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับส าหรับ14 
การพักรักษาในพื้นที่ของวิทยาเขตตามค าแนะน าของสาธารณสุขจังหวัด 15 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 18 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่       19 

๕.๑ –  ๕.๓ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย การขอบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา  20 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร และขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 21 
ปริญญาตรี ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 22 

๕.๑ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา  23 
ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 24 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๘) 25 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔  26 
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 27 

ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 28 
ปริญญาตรี    29 

๕.๓ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  30 
 (ส าหรับหลักสูตรไทย) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์  31 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 32 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 
๖.๑ การจัดงานครบรอบ ๕๓ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 3 
ก าหนดจัดงานครบรอบ ๕๓ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง4 
วันอันส าคัญยิ่ งของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดจัดในวันที่   ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหิดลสิทธาคาร 5 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  6 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกัน 7 
COVID-19 จึงขอเรียนเชิญและขอความร่วมมือ ดังนี้ 8 

   ๑. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีส่วนงานละ ๒ คน โดยกรอกรายละเอียดการเข้า9 
ร่วมงานตามแบบตอบรับที่แนบ ส่งคืนที่งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 10 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 11 
และขอให้ใช้ช่างภาพจากทางส่วนกลางในการถ่ายภาพเท่านั้น (เพ่ือควบคุมปริมาณผู้ร่วมงาน) 12 

   ๒. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานตาม ข้อ ๑. ส่งใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ ๒ 13 
เข็ม และผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ซึ่งตรวจภายใน ๔๘ ชั่วโมงก่อนวันพิธี มายัง Google Form หรือ 14 
QR Code ซึ่งฝ่ายเลขาฯ เวียนแจ้งไปแล้ว โดยขอความร่วมมือส่งข้อมูล ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑ 15 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับการตรวจ RT-PCR หรือ ATK มาก่อนล่วงหน้า จะต้องเข้ารับ16 
บริการตรวจคัดกรองในวันพิธี ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที และงดการรับประทานอาหารภายในอาคาร 17 
และบริเวณการจัดกิจกรรม 18 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

๖.๒ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น21 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  22 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ตามหนังสือ23 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๑๒๐๔.๑/ว ๘๒๐ ลงวันที่ ๑๔ 24 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 
(ส านักงาน ก.ค.ศ.) ที่ ศธ ๑๒๐๖.๖/๘๗๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพ่ือ26 
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาสัยมหิดล 27 
หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๖ คุณวุฒิ (ปริญญาเอก ๑ คุณวุฒิ/ ปริญญาโท ๓ คุณวุฒิ /ปริญญาตรี ๒ คุณวุฒิ) 28 
ดังนี้ 29 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 30 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 31 

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 32 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๙ 

 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ 2 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ5 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 6 

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 7 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 9 
ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 
๖.๓ โครงการจัดอบรม “การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด” ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 12 

นายไธพัตย์ สวัสดิ์มงคล รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 13 
จะจัดโครงการจัดอบรม “การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด” ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วน15 
งานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ16 
จัดท าแผนทางการตลาด โดยแยกตามพันธกิจ รวมทั้งเปิดแนวทางสร้างสรรค์แผนแบบ Strategic Marketing 17 
Plan โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน และสร้างความเข้าใจ Model ต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์          18 
ทางการตลาด เพ่ือใช้ในแผนการตลาด จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมการอบรม หรือ          19 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  20 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 21 
ที่ประชุมรับทราบ 22 
 23 

๖.๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยราชสุดา  24 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า วิทยาลัยราชสุดา  25 

ขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๔  26 
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 27 
ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

 30 

 31 
 32 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  1 
๗.๑ การเปลี่ยนแปลงก าหนดการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 3 
“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน” 4 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัด การสัมมนาร่วมระหว่าง5 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 6 
“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน” ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม 7 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรม อวานีพลัส หัวหิน รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี นั้น  8 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งมี9 
แนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการ รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่จะ10 
เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จึงอาจจะขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน ซึ่งจะได้น าประเด็น11 
ดังกล่าวไปปรึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยรายละเอียดจะน ามา12 
แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบในโอกาสต่อไป 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น 15 
 16 
 17 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 18 


