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ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๒ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ผ่าน32 
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๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 1 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 2 
๒. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 3 
๓. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 4 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 5 
๑. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 6 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 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.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 12 
๘. นางชไมพร เจริญไกรกมล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 13 
๙. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 

๑๐. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 15 
๑๑. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 16 
๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 17 
๑๓. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 18 
๑๔. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 19 
๑๕. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 20 
๑๖. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 21 
๑๗. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 22 
๑๘. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 
๑๙. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 24 
๒๐. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 25 
๒๑. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  เจ้าหน้าที่กองบริหารงานทั่วไป 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 



๔ 

 

ก่อนเข้าสู่การประชุมเป็นการชี้แจงรายละเอียด "การประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ1 
บริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล" โดย ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 
 3 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 4 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และ น าเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงาน5 
ของส่วนงานและผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6 
ของส านักงานอธิการบดี ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียด7 
ปรากฏตาม Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 10 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 11 

๑.๑.๑ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ 12 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มีบุคลากรของ 13 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังนี้  14 
๑. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้รับรางวัล15 

นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานประชุม16 
วิชาการประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17 
และกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 18 

๒. ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์                  19 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเภสัชวิทยานักวิจัยรุ่นใหม่ ในการประกาศรางวัลเกียรติยศ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ประจ าปี 20 
๒๕๖๕ ในงานประชุมวิชาการร่วมระหว่างสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมเภสัชวิทยาแห่ง21 
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 

๓. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น WHO Collaborating 23 
Centre for Traditional Medicine ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – 24 
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากส านักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  25 

๔. คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 26 
"สถาบันการศึกษาชี้น าสังคมไทยปลอดบุหรี่ " โดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่                   27 
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะเข้ารับรางวัลในงานประชุมสัมมนาระดม                28 
ความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพ เรื่อง "การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย" ครั้งที่ ๓               29 
ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 

๕. ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ได้รับ31 
รางวัลสตรีดีเด่น จากเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 32 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 33 

 



๕ 

 

๖. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลผ่านการ 1 
ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation : 2 
AHA) ครั้งที่ ๒ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ส.ร.พ.) โดยมีอายุการรับรอง ๓ ปี 3 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 4 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงานประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ ๒๒ 5 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 6 

๑.๑.๒ QS Rankings by Subject – Top 50 & Top 100  7 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 8 

น าเสนอ Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by 9 
Subject 2021 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับ จ านวน ๑๗ สาขาวิชา จากทั้งหมด ๕๑ สาขาวิชา 10 
โดยเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย ใน ๗ สาขาวิชา ประกอบด้วย วิชาหลัก ๑ สาขา และ วิชาเฉพาะ ๖ สาขา 11 
ได้แก่  Performing Arts อันดับที่  ๕๑ – ๑๐๐ , Life Science & Medicine อันดับ ๑๔๒ , Anatomy & 12 
Physiology อันดับที่ ๑๐๑ – ๑๒๐, Biological Sciences อันดับที่ ๒๐๑ – ๒๕๐, Medicine อันดับที่ ๑๑๖, 13 
Nursing อันดับที่ ๑๐๑ – ๑๕๐ และ Pharmacy & Pharmacology อันดับที่ ๑๐๑ – ๑๕๐  14 

ประธานฯ แจ้งว่า จากผลการจัดอันดับดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นอันดับที่ดีขึ้นของ15 
มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชา Life Sciences & Medicine จากเดิม อันดับที่ ๑๔๓ และอีกหลายสาขาที่16 
ยังคงอันดับคงที่ นอกจากนี้ ได้มีสาขาวิชาที่เข้าสู่อันดับ Top 100 ครั้งแรก คือ Performing Arts ซึ่งคิดคะแนน17 
จากความมีชื่อเสียงด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นสาขาที่เพ่ิมเข้ามาในการจัดอันดับของ QS 18 
World University Rankings by Subject ที่ในปีนี้มีการขยายขอบเขตไปจนถึง ๕๑ สาขาวิชา โดยจะเห็นได้19 
ว่ามหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกไม่ได้เป็นที่ ๑ ในทุกเรื่อง แต่จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ซึ่งการ20 
ที่ QS World University Rankings by Subject คิดคะแนนแบบแยกสาขา ท าให้มหาวิทยาลัยได้รู้ว่าศาสตร์21 
ใดที่มีความเข้มแข็ง และศาสตร์ใดที่ยังคงต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และกล่าวขอบคุณทุกส่วนงานที่ให้การสนับสนุน22 
นโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 23 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 24 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 25 
- ไม่มี – 26 

 27 
 28 
 29 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 30 
   (เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)   31 



๖ 

 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล1 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            2 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 3 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 4 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 5 
 6 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 8 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 9 
 10 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 11 

 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ – มคอ. ๒ 12 
๓.๓.๑ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) (หลักสูตรทางไกล) 13 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย            14 
Professor Dr. Philip Hallinger น าเสนอการขอเปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 15 

(หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) (หลักสูตรทางไกล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยการจัดการ            16 
และบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่างๆ ดังนี้ 17 

หลักสูตรตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์ที่  ๒ 18 
Academic and Entrepreneurial Education โดยหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียน19 
การสอนรูปแบบใหม่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และสามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร20 
บุคคลด้านการบริหารจัดการให้กับบุคคลได้ทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะใช้ระบบการจัด21 
การศึกษาแบบหน่วยกิตระบบไตรภาคด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 22 
เป็นต้นไป และจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา  แผน ก แบบ ก๒ ประมาณปีละ ๕ คน และ23 
แผน ข ประมาณปีละ ๒๐ คน ซึ่งจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน24 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ 25 

ทั้งนี้ จากผลการส ารวจซึ่งผู้ใช้มหาบัณฑิต มีความต้องการให้มหาบัณฑิตมีการ26 
เพ่ิมเติมความรู้ในโลกยุคใหม่เพ่ิมมากขึ้น และตามเท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจ27 
ปัจจุบัน ตลอดจนการท างานเป็นทีม ดังนั้น หลักสูตร Online ที่วิทยาลัยฯ พัฒนาขึ้นมานี้ นอกเหนือจาก           28 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการยุคใหม่แล้ว นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการท างานบน            29 
ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาในการท างานในยุคปัจจุบัน ที่การท างานผ่านระบบออนไลน์30 
เป็น New Normal และอีกทั้ง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ เน้นด้านการท างานเป็นทีม 31 
ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning Methods ซึ่งเป็นจุดเด่นของหลักสูตร ท าให้มหาบัณฑิตที่ส าเร็จ32 
การศึกษาจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 33 

- ไม่มี - 



๗ 

 

และหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เอ้ือ1 
ต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารจัดการให้กับ2 
บุคคลไดท้ั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมระบบ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุน3 
การเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อรูปแบบการสอนออนไลน์ ตลอดจนการก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลคุณภาพของ4 
หลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงใน มคอ.๒ 5 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 6 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 7 

 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 8 
๓.๔.๑ การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร9 

การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน               10 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  11 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัย12 

ได้จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 13 
และปริญญาตรี ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และปัจจุบันสถานการณ์การ14 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่ระบาดมากขึ้น           15 
ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งเพ่ือลดความเสี่ยงของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร16 
สายสนับสนุน  17 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 18 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนงานจัดการเรียนการสอน การวัด19 
และการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ภายใต้20 
สถานการณ์ฉุกเฉิน ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษา21 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้น าวาระดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ22 
บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาแล้ว  23 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 24 
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่รองอธิการบดีเสนอและให้ด าเนินการต่อไป 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  26 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 27 

(COVID-19)  28 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 29 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ30 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 31 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 32 



๘ 

 

๑. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อก าหนดออกตามความใน1 
มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓) ประกาศ          2 
ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 3 

๒. จังหวัดนครปฐม ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๖/๒๕๖๕ เรื่อง การปรับ4 
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙            5 
(COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 6 

๓. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่  ๔๐                  7 
เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานที่บ้านในพ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการ8 
ควบคุมแบบบูรณาการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  9 
(สายพันธุ์โอมิครอน) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมประกาศ ณ วันที่  ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับ10 
มาตรการของจังหวัดนครปฐม 11 

๔. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ได้อนุญาตเปิดใช้อาคารสถานที่         12 
เพ่ือจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอนุญาตเปิดใช้อาคารสถานที่ เพ่ือจัดการเรียน 13 
การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากได้ และ            14 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน ๕๐๐ คน โดยมีมติอนุญาตเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลตั้งแต่15 
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 16 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรม ให้ส่วนงาน17 
ด าเนินการดังต่อไปนี้  18 

๑. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้ส่วนงานยื่นค าขอต่อ19 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นรายกรณ ี20 

๒. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ขอให้               21 
ส่วนงานยื่นค าขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้า ๑๐ วัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ22 
โรคติดต่อจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดการจัด23 
กิจกรรมที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน 24 

พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ส่วนงานด าเนินมาตรการคัดกรองและตรวจสอบหลักฐาน25 
จากบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม                     26 
ด้วยการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 27 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 
 30 
 31 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   32 



๙ 

 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระท่ี       1 
๕.๑ –  ๕.๙ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ  เสนอมา ประกอบด้วย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒)2 
ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘)3 
ปริญญาโท ๑ หลักสูตรขออนุมัติ เปิดสอนรายวิชา ปริญญาตรี ๒ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก4 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 5 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 6 
ปริญญาโท 7 

๕.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ) 8 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 10 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า 12 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 
และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร15 
ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 
และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๕ การแก้ไขแผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน 18 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 19 
และบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 20 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  21 

ปริญญาตรี  22 
๕.๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยพยาบาล23 

กองทัพบก (สถาบันสมทบ) และคณะพยาบาลศาสตร์ 24 
 25 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 26 
ปริญญาโท 27 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา28 
และคุ้มครองเด็ก (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๓            29 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

 31 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 32 



๑๐ 

 

ปริญญาตรี 1 
๕.๘ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี  2 

จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3 
๕.๙ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  4 

(ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ 5 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๙ 8 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล 9 
มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๙ (๔/๒๕๖๕) ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงาน11 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น 12 

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ 13 
ได้เสนอและรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ/พิจารณา           14 
โดยจัดท าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๙ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  15 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๒ ข้อมูลการด าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา 18 
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน19 

ด้านบัณฑิตศึกษา ตามกรอบนโยบายและวิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและ20 
รายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้ก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการ21 
สร้างผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ 22 
และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยจาก23 
การเก็บข้อมูลของที่บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ24 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  พบว่ามีจ านวนการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลดลง            25 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ หลายประการ อาทิ ทัศนคติต่อการได้รับใบปริญญา การท าธุรกิจ Start Up ฯลฯ 26 

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลส่วนต่างๆ น ามาประมวลผลและวางนโยบาย27 
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จ านวนหลักสูตร28 
ที่มีผู้เข้าศึกษาอยู่น้อยกว่า ๕ คน ในแต่ละปีการศึกษา สถิติรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง ๓ ปี 29 
รวมถึงการวางแผนการปิดหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 30 

กรณีการปิดหลักสูตร และการปรับหลักสูตรให้ตรงกับความสนใจและความต้องการ31 
ของผู้เรียนโดยต้องเน้นจุดแข็งของหลักสูตรนั้น หากหลักสูตรไม่สามารถเปิดรายวิชาได้เนื่องจากมีจ านวน                32 



๑๑ 

 

ผู้ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่ าที่ ก าหนด  จะให้ส่วนงานด า เนินการ เปิดรายวิชานั้น ในระบบ  MAP-C                            1 
รับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาร่วมด้วย หรือ จัดการรายวิชาสู่ระบบ Microcredentials และในส่วนของ                 2 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเ พ่ือวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  ยังพบประเด็นของการจ้างตี พิมพ์ และ                 3 
การตีพิมพ์ปลอม เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานให้ความใส่ใจและก าชับการด าเนินการ             4 
ในด้านดังกล่าว เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปได้อย่าง               5 
มีประสิทธิภาพต่อไป 6 

รายละเอียดปรากฏ Power Point น าเสนอในที่ประชุม 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 

๖.๓ สถานะของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental 9 
Fund : FF) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  10 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล11 

ได้รับจัดสรรทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund จากส านักงานคณะกรรมการ12 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สกสว.) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปี13 
งบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ซึ่ง สกสว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแล และติตตาม               14 
การท างานของโครงการวิจัย  15 

ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยได้จัดท าสรุปสถานะของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน16 
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งให้17 
หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดรับทราบและก ากับดูแลนักวิจัยหัวหน้าโครงการให้ด าเนินโครงการและส่งมอบผลผลิต18 
ตามเงื่อนไขของสัญญารับทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการทุน Fundamental 19 
Fund ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ สกสว. 20 

รายละเอียดปรากฏ Power Point น าเสนอในที่ประชุม 21 
ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๔ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 23 
และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 24 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า เพ่ือให้การ25 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔  เพ่ือเข้ารับพระราชทาน26 
ปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้อง และครบถ้วน นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดท าประกาศ27 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา 28 
๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้  29 

รอบที่ ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต30 
ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน - วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่วนงาน31 



๑๒ 

 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตมาทางกองบริหารศึกษาภายในวันอังคารที่ 1 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 2 

รอบที่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่3 
วันจันทร์ที่  ๒๓ พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่วนงานด าเนินการตรวจสอบความ4 
ถูกต้องของผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตมาทางกองบริหารศึกษาภายในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 5 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ กรณีเปลี่ยนแปลงสถานะขึ้น6 
ทะเบียนบัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีรหัสประจ าตัวรับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามประกาศ7 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญา8 
บัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ช าระคนละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อย9 
บาทถ้วน) และผู้ไม่เข้าร่วมพิธีฯ ช าระคนละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีการจัดท าประกาศ10 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงสถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 11 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น  12 

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษามิได้ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือว่าผู้ส าเร็จ13 
การศึกษามิได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและขอความร่วมมือจากส่วนงานของ14 
ท่านให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้นมาทางกอง15 
บริหารการศึกษา  16 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 
ที่ประชุมรับทราบ 18 

๖.๕ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 19 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 20 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า กองบริหาร21 

การศึกษาขอรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - 5 (รหัส ๖๐-๖4) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ที่สอบผ่าน22 
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 23 

 
ชั้นปี 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565) 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565) 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ชั้นปี 1 (รหัส 64) 
(ทุกหลักสูตร) 

4,704* 
758 

(16.11%) 
3,946 

(83.89%) 
4,594* 

810 
(17.63%) 

3,784 
(82.37%) 

ชั้นปี 2 (รหัส 63) 
(ทุกหลักสูตร) 

5,279 
2,493 

(47.22%) 
2,786 

(52.78%) 
5,247 

2,614 
(49.82%) 

2,633 
(50.18%) 

ชั้นปี 3 (รหัส 62) 
(ทุกหลักสูตร) 

5,061 
3,347 

(66.13%) 
1,714 

(33.87%) 
5,054 

3,709 
(73.39%) 

1,345 
(26.61%) 



๑๓ 

 

 
ชั้นปี 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565) 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565) 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ชั้นปี 4 (รหัส 61) 
(หลักสูตร 4 ปี) 

3,598 
3,236 

(89.94%) 
362 

(10.06%) 
3,595 

3,360 
(93.46%) 

235 
(6.54%) 

ชั้นปี 4 (รหัส 61) 
(หลักสูตร 6 ปี) 

880 
855 

(97.16%) 
25 

(2.84%) 
880 

858 
(97.50%) 

22  
(2.50%) 

ชั้นปี 5 (รหัส 60) 
(หลักสูตร 6 ปี) 

883 
876 

(99.21%) 
7  

(0.79%) 
883 

876 
(99.21%) 

7  
(0.79%) 

รวม 20,405 
11,565 

(56.68%) 
8,840 

(43.32%) 
20,253 

12,227 
(60.37%) 

8,026 
(39.63%) 

หมายเหตุ:   *นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส 64) ไมร่วมนักศึกษาวิทยาลยันานาชาติ เนื่องจากยังรับไม่ครบทุกภาคการศกึษา 1 
    อัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 สรุปดังนี้ 2 
ชั้นปี 1 (รหัส 64) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 1.52% ชั้นปี 2 (รหัส 63) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 2.6% ชั้นปี 3 (รหัส 62) 3 
สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 7.26% ชั้นปี 4 (รหัส 61) (หลักสูตร 4 ปี) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น 3.52% ชั้นปี 4 (รหัส 61) 4 
(หลักสูตร 6 ปี) สอบผ่านเพิ่มข้ึน 0.34% ชั้นปี 5 (รหัส 60) (หลักสูตร 6 ปี) สอบผ่านเพิ่มขึ้น 0% รวมทุกชั้น5 
ปีสอบผ่านเพิ่มขึ้น 3.69% 6 

    นอกจากนี้กองบริหารการศึกษาสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) 7 
หลักสูตร 4 ปี ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 8 

ล าดับ ส่วนงาน 

จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 
(คน) 

สอบไม่ผ่าน/ยังไม่สอบ อยู่ในระหว่าง 
การเรียน 

Intensive 
English 
Courses 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1 วิทยาลัยศาสนศึกษา 102 35 34.31 28 

2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 16๙ ๔๘ ๒๘.๔๐ 37 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 84 20 23.81 20 
4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 105 18 17.14 0 
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 118 16 13.56 7 
6 วิทยาเขตกาญจนบุรี 229 30 13.10 22 
7 คณะวิทยาศาสตร์ 380 38 10.00 13 
8 คณะศิลปศาสตร์ 116 10 8.62 8 
9 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 48 4 8.33 4 



๑๔ 

 

ล าดับ ส่วนงาน 

จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 
(คน) 

สอบไม่ผ่าน/ยังไม่สอบ อยู่ในระหว่าง 
การเรียน 

Intensive 
English 
Courses 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

10 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 97 6 6.19 5 
11 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 36 2 5.56 2 
12 คณะกายภาพบ าบัด 106 4 3.77 4 
13 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 38 1 2.63 1 
14 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 266 4 1.50 3 
15 คณะเทคนิคการแพทย์ 121 1 0.83 1 
16 คณะพยาบาลศาสตร์ 212 1 0.47 1 
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 157 0 0.00 0 
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 309 0 0.00 0 
19 วิทยาลัยนานาชาติ 905 0 0.00 0 

รวมทั้งหมด 3,59๘* 23๘** 6.๖๑ 156 
   ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 1 

หมายเหตุ:     *จ านวนรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เฉพาะหลักสูตร 4 ปี  2 
                 **จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เฉพาะหลักสูตร 4 ปี ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 3 

รายละเอียดปรากฏ Power Point น าเสนอในที่ประชุม 4 
ที่ประชุมรับทราบ 5 

๖.๖ การทบทวนอ านาจหน้าที่และมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล 6 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่กองกฎหมาย 7 

ได้เสนอวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๗๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ 8 
๕.๓ เรื่องทบทวนการมอบอ านาจของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 9 
๒๕๕๐ โดยแบ่งการมอบหมายอ านาจหน้าที่ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 10 

ระดับ ๑ มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยกลั่นกรอง โดยต้องเสนอสภา11 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 12 

ระดับ ๒ มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยกลั่นกรองพิจารณา โดยต้องเสนอ13 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทักท้วง  14 

ระดับ ๓ มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแทน และเสนอสภา15 
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  16 

 17 



๑๕ 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับกองกฎหมายจัดท า (ร่าง) แบบสอบถามการ1 
มอบอ านาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดท าข้อมูลเป็นตารางพร้อมแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือขอความเห็น2 
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน และไดน้ าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา3 
ในที่ประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 4 
จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลน าเสนอต่อ               5 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 6 

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น 10 
 11 
                               12 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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