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และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 
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.................................................................... 8 
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๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 15 
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๑๖. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25 
๑๗. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 26 
๑๘. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 27 

  เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 28 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 29 
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๓. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 1 
๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 
๕. ศ.ดร.ลีลา กิตติกูล  แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 
๖. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 4 
๗. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 5 
๘. ศ. คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์  โค้วสถิตย์    แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 
๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 7 

๑๐. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 8 
๑๑. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 
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๑๖. ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 14 
๑๗. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 15 
๑๘. ผศ.ดร.ณรงค์ อาจสมิติ   แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 16 
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๒๕. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 23 
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๒๗. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 
๒๘. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 26 
๒๙. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 27 

 28 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๘ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม     30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๙ คน 31 

 32 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 2 

 3 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 

๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 5 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 6 
๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 7 
๔. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 8 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 9 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 10 
๒. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 11 
๓. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 12 
๔. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 13 
๕. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 14 
๖. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 15 
๗. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 16 
๘. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 
๙. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 18 

๑๐. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 19 
๑๑. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 20 
๑๒. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 21 
๑๓. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 22 
๑๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 23 
๑๕. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 24 

ฝ่ายเลขานุการ 25 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 26 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 27 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 28 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 29 
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 32 
 33 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 4 

น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint 6 
น าเสนอในที่ประชุม 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “Macquarie University's Research 9 
Partnership Opportunity & Scholarship Offers”  โ ด ย  Prof.  Simon Handley, Pro- Vice 10 
Chancellor Graduate Research Academy โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 11 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Macquarie – Mahidol Seed 12 
Grant Agreement กับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย ตามนโยบายมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ13 
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ co-funding ให้กับบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเพ่ือ14 
สนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัยร่วมกัน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร Macquarie Cotutelle Program (co-15 
supervision) พร้อมทุนการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือการท าวิจัยในระดับนานาชาติ และเป็นการสร้าง16 
โอกาสให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก และอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์การ17 
สมัครเพ่ือรับทุนในโครงการดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทราบซึ่งจะได้ขยายความร่วมมือไปยัง 18 
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก และบุคลากรสายวิชาการที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดการ19 
แลกเปลี่ยนงานวิจัย ตลอดจนมีโอกาสพัฒนาการด าเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ 20 
Macquarie University ซึ่ งจั ดขึ้ นภายใต้ โ คร งการความร่ วมมื อ  Mahidol – Macquarie Center for 21 
International Education (MCIE) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint ประกอบการประชุม 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 
 24 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 25 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 26 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 27 

 28 
ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ 29 

   (เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  30 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 31 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            32 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 33 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 34 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 35 
 36 
 37 

- ไม่มี - 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 

- ไม่มี - 3 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 4 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. ....   5 

ที่ประชุมขอให้ถอนวาระออกไปน าเสนอในโอกาสต่อไป 6 

๓.๒.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนช าระ การตัดหนี้ 7 
และการตัดรายได้ค้างรับค่ารกัษาพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 8 

นายคณพศ เฟ่ืองฟุ้ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย และ น.ส.พัชร์ ทาสีลา  แจ้งว่า เพื่อให้9 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์         ในปัจจุบัน จึงเสนอที่10 

ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนช าระ      การตัดหนี้ และการตัด11 

รายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยสาระส าคัญคือ การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญค่า12 

รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลในส่วนงานให้ครอบคลุมถึงหนี้ของกองทุนประกันสังคม (ชื่อส่วนงาน) ตามข้อบังคับ13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ชื่อส่วนงาน) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า14 

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นกองทุนภายในส่วนงาน และไม่สามารถฟ้องคดีเพ่ือเรียกให้กองทุนช าระเงินให้แก่15 

สถานพยาบาลของส่วนงานได้เนื่องจากกองทุนมิได้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล เพ่ือมิให้หนี้ที่กองทุนไม่มีทางที่จะช าระหนี้ให้แก่16 

ส่วนงานได้นั้นค้างช าระในบัญชีลูกหนี้ของส่วนงานต่อเนื่องหลายปีงบประมาณ  และก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเรื่องเพ่ืออนุมัติตัด17 

หนี้สูญให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจะต้องด าเนินการภายในอายุความของหนี้แต่ละราย เพ่ือให้กรณีใด          ที่มหาวิทยาลัย18 

พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความคุ้มค่าในการฟ้องคดีสามารถด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องต่อไปได้ รายละเอียดปรากฏตาม19 
เอกสารประกอบการประชุม 20 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              21 
เพื่อพิจารณาต่อไป 22 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 23 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 24 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  25 
 26 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   27 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่       28 
๕.๑ –  ๕.๔๔  ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ 29 
มคอ.๒) ปริญญาเอก ๔ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ปริญญาตรี ๖ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข30 
หลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก ๑๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๖ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร31 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา32 
กลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

 1 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 2 
ปริญญาเอก 3 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 4 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 6 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสังคมศาสตร์7 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 9 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 10 

๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติ11 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 12 
ปริญญาโท 13 

๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๖ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 16 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติ             18 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันวิจัยภาษาและ19 
วัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

๕.๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 21 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 23 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 24 
ปริญญาตรี 25 

๕.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 26 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 27 

๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖              28 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 29 

๕.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 30 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 31 

๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง              32 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ 33 

๕.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖            34 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 35 

๕.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง                  36 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ 37 



๗ 

 

 1 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘)  2 
ปริญญาเอก 3 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์4 
และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันวิจัย5 
ประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ7 
เทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรม8 
การเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 10 
(หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 12 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 14 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 16 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และ18 
ชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ 19 
และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

๕.๒๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 21 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๒๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 23 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๒๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 25 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๒๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 27 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 28 
ปริญญาโท 29 

๕.๒๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพ30 
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ31 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 32 

๕.๒๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 33 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย 34 

๕.๒๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 35 
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 36 



๘ 

 

๕.๓๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๕.๓๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและ3 
โภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 4 
ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๓๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น 6 
และครอบครัว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก7 
และครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 
และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๓๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ 10 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 11 
และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๓๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 13 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๓๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 15 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๓๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และ17 
ชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ 18 
และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕.๓๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 20 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๓๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตร22 
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๓๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อ           24 
และวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)             25 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๔๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี27 
สารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 
และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๔๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 30 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์31 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 32 

๕.๔๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 33 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 34 
และบัณฑิตวิทยาลัย 35 
ปริญญาตรี 36 



๙ 

 

๕.๔๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 

 3 
 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 4 
๕.๔๔ การขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  5 

(ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์ 6 
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              7 

เพื่อพิจารณาต่อไป 8 
 9 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๓ 11 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่12 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๓ (๘/๒๕๖๕) ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 13 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 14 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น 15 

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ 16 
ได้เสนอและรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นระเบียบวาระ17 
การประชุมฯ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 
 20 

๖.๒ การติดตามข้อมูล THE Impact Rankings 21 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน22 

รายงานผลการติดตามข้อมูล THE Impact Rankings ซึ่งพิจารณาผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ    23 
ที่ผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมายประสบความส าเร็จ THE กว่า ๒๓๐ ตัวชี้วัด         24 
และขอความร่วมมือไปยังทุกส่วนงาน เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยเวียนแจ้งไปยังทุกส่วนงาน 25 
เพ่ือ Update ข้อมูล และส่งข้อมูลไปยัง THE Impact Rankings เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดอันดับต่อไป 26 

ทั้งนี้  ขอเชิญชวนทุกส่วนงานเข้าร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง                27 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Sustainability Week 2022 ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ 28 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือผลักดันนโยบาย SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม29 
เอกสารประกอบการประชุม 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 
 32 

๖.๓ ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  33 
ที่ประชุมขอให้ถอนวาระออกไปน าเสนอในโอกาสต่อไป 34 



๑๐ 

 
 1 

 2 

๖.๔ งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕”  (Thailand Research Expo 2022) 3 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แจ้งว่า ส านักงาน4 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  ได้จัดงาน “มหกรรม5 
งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕”  (Thailand  Research Expo 2022) ระหว่างวันที่  ๑-๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕                   6 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 7 
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในนามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University 8 
Network : RUN) ภายใต้แนวคิด “Driving BCG Economy Through R&I”   9 

โดยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเสวนา10 
ภายในบูธ Research University Network Thailand (RUN) น าเสนอผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล 11 
และผลงานวิจัยคลัสเตอร์สุขภาพ ในรายการต่างๆ ดังนี้ 12 

๑. ผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ ผลงาน  ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง 13 
“ภาวะการดื้อยาต้านมาลาเรียทางชีวโมเลกุลในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา”  โดย ศ.ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ 14 
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   15 

๒. คลัสเตอร์สุขภาพ ๒  ผลงาน ได้แก่ 16 
๒.๑ INTEGRATIVE TRANSCRIPTOME AND GLOBAL DNA METHYLATION 17 

LANDSCAPE OF BRAIN TUMOUR โดย ผศ.ดร.นพ. เฉลิมชัย มิตรพันธ์ ภาควิชาชีวเคม ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 18 
๒.๒ การพัฒนาวิธีตรวจย้อมเนื้อเยื่อมะเร็งแบบมัลติเพลกซ์เพ่ือการศึกษา19 

ลักษณะอิมมูโนฟีโนไทป์ของมะเร็งเชิงลึก โดย ผศ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช ภาควิชาเภสัชวิทยา                       20 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 21 

และในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีการจัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “มองภาพงานวิจัย22 
และนวัตกรรมของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ                 23 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Soft Power ไทย… อย่างไรถึงจะปัง!” 24 
โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการเสวนา เรื่อง “การสนับสนุน25 
งานวิจัยด้าน Creative Economy” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  26 
ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล         27 
ร่วมการเสวนา โดยมี ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นผู้ด าเนินการเสวนา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร28 
ประกอบการประชุม 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
 32 
 33 



๑๑ 

 

 1 
๖.๕ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ2 

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ3 
มหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   4 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ส านักงาน5 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม          6 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 7 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมิน8 
อยู่ในระดับ A ที่คะแนน ๙๑.๔๑ คะแนน ทั้งนี้ ในสัดส่วนของผลการประเมิน ซึ่งจ าแนกตามเครื่องมือ/ตัวชี้วัด 9 
จากเครื่องมือ ทั้ง ๓ แบบส ารวจ มีผลการพัฒนาขึ้นในทุกตัวชี้วัด ยกเว้น หมวด ๓ หัวข้อแบบส ารวจการรับรู้10 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งจะได้หาแนวทางร่วมกับส่วนงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาการประเมินในหมวด11 
ดังกล่าวพัฒนาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 12 

ที่ประชุมรับทราบ 13 

๖.๖ แสดงความยินดีต่อส่วนงานที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จากกรม14 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  15 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน16 

แจ้งว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" โดยมี17 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้18 
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างความร่วมมือและเครือข่ายของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยใน19 
สถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ศูนย์บริหารความปลอดภัย 20 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความส าคัญและ21 
ประโยชน์ในกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจ าปี ๒๕๖๕ และเชิญชวนให้ส่วน22 
งานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิตล23 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จ านวน ๑๘ ส่วนงาน และรางวัลเกียรติบัตรชมเชย จ านวน ๑ ส่วนงาน ดังนี้ 24 

๑. วิทยาลัยนานาชาติ       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๖ 25 
๒. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๖ 26 
๓. คณะทันตแพทยศาสตร์       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๕ 27 
๔. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๕ 28 
๕. คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)     เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๕ 29 
๖. คณะเทคนิคการแพทย์       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๔ 30 
๗. คณะพยาบาลศาสตร์       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๔ 31 
๘. คณะศิลปศาสตร์        เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๔ 32 
๙. สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว    เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๔ 33 

๑๐. คณะสาธารณสุขศาสตร์       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๓ 34 
๑๑. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ     เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๓ 35 
๑๒. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๒ 36 



๑๒ 

 

๑๓. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๒ 1 
๑๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๒ 2 
๑๕. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้     เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๒ 3 
๑๖. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์       เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๒ 4 
๑๗. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์              เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๒ 5 
๑๘. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๑ 6 
๑๙. สถาบันโภชนาการ       เกียรติบัตรชมเชย 7 

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน8 
(COSHEM) จะด าเนินการจัดกิจกรรมมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจ าปี ๒๕๖๕ ในโครงการรณรงค์9 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ ๗ โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม10 
เอกสารประกอบการประชุม 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 

๖.๗ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 14 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามหนังสือ15 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๑/ว ๑๔๐๘๘ ลงวันที่ ๔ 16 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๗๙ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 17 
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๓ หลักสูตร 18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ดังนี้ 19 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา20 
ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 22 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 24 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 

๖.๘ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น28 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน30 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) ได้ส่งหนังสือ เรื่อง การรับรอง31 
คุณวุฒิ เ พ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้ ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ32 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๔ ฉบับ รวมทั้งหมด ๑๙ คุณวุฒิ ๑. หลักสูตรใหม่ จ านวน ๗ คุณวุฒิ ได้แก่ 33 
ปริญญาเอก ๒ คุณวุฒิ ปริญญาโท ๔ คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑ คุณวุฒิ ๒. หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๑๒ คุณวุฒิ 34 
ได้แก่ ปริญญาเอก ๕ คุณวุฒิ ปริญญาโท ๖ คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑ คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร35 
ประกอบการประชุม 36 

ที่ประชุมรับทราบ 37 



๑๓ 

 

 1 
๖.๙ มอบของท่ีระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เอ็มเมด (M MED) โดยบริษัท 2 

เอ็มเมด ฟาร์มา จ ากัด 3 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล           4 

มีนโยบายในการขับเคลื่อนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  โดยร่วมกับ5 
คณะเภสัชศาสตร์ และ บริษัท B52 ได้จัดตั้ง บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จ ากัด ขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการด าเนินการดังกล่าว 6 
ในการประชุมครั้งนี้จึงขอมอบ กระชายพลัส ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน          7 
เพ่ือมอบเป็นที่ระลึก และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วย 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 
 10 
ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ 11 

๗.๑ งานเสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022 12 
รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และ13 

รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้เยี่ยมชมและ14 
รับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (MU Council Visit ครั้งที่ ๒) ไปแล้วนั้น เพ่ือเป็นการสร้าง15 
ความต่อเนื่องจาก MU Council Visit ดังกล่าว จึงก าหนดจัดกิจกรรม “เสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : 16 
The Way Forward 2022” ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและ17 
อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงหาแนวทาง18 
เพ่ือการบูรณาการร่วมกันในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ ยั่งยืน รวมถึงได้มีโอกาส19 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน  20 

ในการนี้  สภามหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน                   21 
เข้าร่วมงานเสวนาฯ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมเตรียมข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยขอให้22 
ส่วนงานน าเสนอส่วนงานละไม่เกิน ๗ นาที (ไม่ใช่ PowerPoint) ครอบคลุม ๓ ประเด็น ดังนี้ 23 

 ๑) พันธกิจหรือโครงการในส่วนงานของท่านที่สร้างความยั่ งยืนให้กับ24 
มหาวิทยาลัยมหิดล  25 

 ๒) แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 26 
ในการผลักดันพันธกิจหรือโครงการของส่วนงานท่านในข้อ (๑)  27 

 ๓) บทบาทของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการช่วยผลักดันพันธกิจหรือ28 
โครงการของส่วนงานท่านในข้อ (๑) สู่ความส าเร็จ รายละเอียดก าหนดการตามเอกสารประกอบการประชุม 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
 32 
 33 



๑๔ 

 

 1 
๗.๒ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "MUQD Webinar series 2 : Achieving excellence"  2 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 3 
แจ้งว่า ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วม4 
กิจกรรม "MUQD Webinar series 2 : Achieving excellence"  ในหัวข้อ "ความท้าทายและทิศทางอุดมศึกษา             5 
ในโลกอนาคต" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6 
เป็นวิทยากรรับเชิญ ด าเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ 7 
Cisco Webex Event โดยสามารถส ารองที่นั่งรับฟัง โดยระบบออนไลน์กับเราได้ที่  https://op.mahidol.ac.th/qd/regis/ 8 
หรือ รับชมย้อนหลังได้ที่ MU Digital KM Masterclass https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/  9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 
 11 

๗.๓ การติดตามข้อมูลรายงานการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 12 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้13 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมอบหมายให้14 
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษา              15 
ระดับบัณฑิตศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยได้ประสานงานไปยังทุกส่วนงานส่งข้อมูล            16 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากลับมาที่บัณฑิตวิทยาลัยนั้น พบว่ายังมีบางส่วนงานยังไม่ได้ส่งข้อมูลกลับมาให้           17 
จึงขอความร่วมมือไปยังทุกส่วนงานด าเนินการส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 

รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า หากส่วนงานใด19 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค านวนก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บัณฑิตวิ ทยาลัย              20 
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในประเด็นที่เก่ียวข้องกับส่วนงานได้ต่อไป 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 
 23 

๗.๔ ความคืบหน้าการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 24 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท า25 

เว็บไซต์ลงทะเบียนยืนยันผลการฉีดวัคซีน ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในพิธี และบัณฑิตท่ีจะเข้ารับพระราชทาน26 
ปริญญาบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่27 
ขานชื่อบัณฑิตในพิธีดังกล่าว สามารถเข้าระบบอัพโหลดข้อมูลได้แล้ว ทั้งนี ้ส าหรับการลงทะเบียนยืนยันผลการ28 
ตรวจ ATK นั้น มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนในห้วงเวลาก่อนวันซ้อมใหญ่ และวันจริง ซึ่งจะแจ้งต่อ29 
ที่ประชุมเพ่ือรับทราบในโอกาสต่อไป 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 
 32 
 33 



๑๕ 

 

 1 
๗.๕ ประชาสัมพันธ์การเสวนาฯ เรื่อง “เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการตาม2 

ข้อบังคับฉบับใหม่” ครั้งที่ ๒ 3 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่า ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 4 

๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การขอต าแหน่ง ทาง5 
วิชาการตามข้อบังคับฉบับใหม่”ครั้งที่ ๒  ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom และ Facebook Live: MUHR 6 
(https://www.facebook.com/MUHR.MAHIDOL)  7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

๗.๖ การแถลงเกี่ยวกับการขอทุน Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 10 
และทุนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล   11 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 12 

พ.ศ. ๒๕๖๕ กองบริหารงานวิจัย จะจัดการแถลงเกี่ยวกับการขอทุน Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ13 
๒๕๖๗ และทุนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง IPTV เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่14 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเตรียมตัวขอรับทุนดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน           15 
เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเพ่ือน ากลับไปประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในส่วนงานได้รับทราบต่อไป 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

๗.๗ กิจกรรมเปิดโลกคลังความรู้สู่ประชาชน  18 
ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 19 

แจ้งว่า หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล 20 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ศาลายา และจังหวัดนครปฐม ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโลกคลังความรู้สู่ประชาชน           21 
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู ้การจัดการเสวนา การประกวด                22 
การแข่งขนัเก่ียวกับโลกของหอ้งสมุดดิจิทลั และการออกบู๊ธจดัแสดงการใหบ้ริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์           23 
ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 24 
และประชาชนทั่วไป จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ            25 
ซึ่งได้รับการเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี โดยจะจัด26 
กิจกรรม ตั้งแตว่ันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 
 29 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น    30 
 31 
 32 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

https://www.facebook.com/MUHR.MAHIDOL


๑๖ 
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