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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  1 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ 2 

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน 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 

(คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดี  11 
๓. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 
๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 15 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 16 
๘. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 17 
๙. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 18 

๑๐. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 19 
๑๑. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 20 
๑๒. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 21 
๑๓. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22 
๑๔. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  23 
๑๕. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 
๑๖. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 25 
๑๗. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 26 
๑๘. ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 27 
๑๙. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 
๒๐. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 29 
๒๑. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 30 
๒๒. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 31 
๒๓. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 32 



๒ 

 

๒๔. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 1 
๒๕. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 2 
๒๖. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  3 
๒๗. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 4 
๒๘. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล   แทนรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 5 
๒๙. ศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 6 
๓๐. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 7 
๓๑. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 8 
๓๒. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 9 
๓๓. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 10 
๓๔. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 11 

   เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 12 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 13 
๑. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ      รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 14 
๒. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์       รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 15 
๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์     รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 16 
๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17 
๕. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 
๖. ผศ.นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ     แทนคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 19 
๗. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา       คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 
๘. ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 21 
๙. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล               คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 22 

๑๐. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม       คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 23 
๑๑. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี     ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 24 
๑๒. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์     ผู้ อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ25 

นวัตกรรม 26 
๑๓. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์      ประธานสภาคณาจารย์ 27 

 28 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๓๔ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม     30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑๓ คน 31 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 32 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 33 
๒. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  34 

       35 



๓ 

 

 1 
ผู้เข้าร่วมประชุม 2 

๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3 
๒. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 4 
๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 5 
๔. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 6 
๕. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 7 
๖. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 8 
๗. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 9 
๘. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 10 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 11 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 12 
๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๓. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 14 
๔. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 15 
๕. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 16 
๖. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 17 
๗. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 18 
๘. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 19 
๙. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 20 

๑๐. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 21 
๑๑. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 22 
๑๒. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 23 
๑๓. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 24 
๑๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 25 
๑๕. ดร.บุษรี  ฐิตาภิวัฒนกุล   รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 26 

ฝ่ายเลขานุการ 27 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 28 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 

 32 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. เป็นพิธีลงนามการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)               33 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 34 
 35 



๔ 

 

 1 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 2 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้  คณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอผลงาน 3 
ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  4 

รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ          5 
ผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 8 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 9 

๑.๑.๑ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีลูบลิยานา ครั้งที่ ๗๐ 10 
(70th Festivala Ljubljana)  11 
อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แจ้งว่า เมื่อระหว่างวันที่  12 

๒๑ มิถุนายน  -  ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น านักดนตรีและทีมงาน        13 
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทย14 

ไปทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรป และร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรีลูบลิยานา ครั้งที่ 70 (70th Festivala Ljubljana) 15 
เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ในยุโรปที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นครั้งแรกที่วงออร์เคสตรา จากประเทศไทย 16 
ได้รับเชิญเข้าร่วมโชว์ความสามารถในเทศกาลนี้ 17 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 18 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 19 
  -  ไม่มี - 20 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ 21 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 22 

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            23 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 24 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 26 
 27 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  28 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย  29 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 30 

 31 
 32 

- ไม่มี - 



๕ 

 

 1 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 2 

ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ – มคอ. ๒ 3 
ปริญญาโท 4 

๓.๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินโครงการทางสังคม 5 
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสังคมศาสตร์และ6 
มนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  7 
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ และอ.ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์ แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์ 8 

และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมิน9 
โครงการทางสังคม (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป้าประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์10 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  11 

ปัญหาทางสังคมมีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอ่ืน การรับมือกับ12 
ปัญหาทางสังคมอาจท าได้โดยพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า “โครงการทางสังคม” และน าไปใช้ในสถานการณ์จริง13 
เพ่ือดูผลที่ตามมา ปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีโครงการทางสังคมมากขึ้นโดยการสนับสนุนของภาครัฐ 14 
ภาคเอกชนและองค์การไม่แสวงหาก าไร ปัญหาที่ตามมาคือโครงการทางสังคมเหล่านี้ ยังขาดกลไกการติดตาม15 
และประเมินผลที่มีคุณภาพ ด้วยข้อจ ากัดด้านสมรรถนะของบุคลากรที่จะมาท าหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น  16 
การพัฒนาหลักสูตรการประเมินโครงการทางสังคมจึงมีความส าคัญ เพราะจะช่วยให้ส่งมอบนักประเมินที่มี17 
สมรรถนะด้านการติดตามและประเมินผล เป็นนักประเมินมืออาชีพ ที่สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับ 18 
จากหลักสูตรไปประยุกต์ในการประเมินเพ่ือขับเคลื่อนโครงการทางสังคมในรูปแบบใหม่ มีมุมมองและวิธีการ19 
ท างานตามแนวทางสหวิทยาการ สามารถท างานร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ ท าให้เกิดผล20 
ต่อเนื่องต่อสังคมส่วนรวม ทั้งระดับหน่วยงานองค์การในภาคส่วนต่าง ๆ และระดับประเทศต่อไป 21 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              22 
เพื่อพิจารณาต่อไป 23 

  24 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

๓.๔.๑ การเสนอชื่อกรรมการผู้แทนส่วนงาน เพื่อเป็นกรรมการจัดหาประโยชน์ 26 
จากเงินรายได้และการลงทุน  27 
นายปัญญา ธ ารงธีระกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า รศ.ดร.ยิ่งยศ  28 

เจียรวุฑฒิ ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนส่วนงานของมหาวิทยาลัย จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่   29 
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ จึงขอให้ที่ประชุมฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงิน30 
รายได้และการลงทุน จ านวน ๑ คน ตามอ านาจในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ 31 
จากทรัพย์สินมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ 32 

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม จากส่วนงานต่างๆ  จ านวน ๓ ราย ดังนี้  33 
๑. อ.ดร.ภก.ธรีธร ยูงทอง  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 34 
๒. ผศ.ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ  คณะเภสัชศาสตร์ 35 
๓. รศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ   วิทยาลัยนานาชาติ 36 



๖ 

 

ที่ประชุมมีมติเลือกให้ รศ.ดร. ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ วิทยาลัยนานาชาติ เป็น1 
กรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน จากผู้แทนส่วนงาน 2 

๓.๔.๒ การน าเข้าวัคซีน COVOVAX ของมหาวิทยาลัยมหิดล  3 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า  ตามที่ที่ประชุมสภา4 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบในหลักการออกข้อบังคับ/ประกาศของ5 
มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ6 
การดูแลผู้ป่วย เพ่ือรองรับสถานการณ์ปกติและภาวะฉุกเฉิน และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๒ 7 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดการบริการทาง8 
การแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ..... และ9 
ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาการประกาศบังคับใช้ข้อบังคับฯ ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น 10 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพิจารณา11 
อนุมัติการน าเข้าวัคซีน Covovax เพ่ือให้ประเทศไทยมีทางเลือกการรับวัคซีนให้กับประชาชนเพ่ิมเติม  12 
โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับวัคซีน Covovax ดังนี้  13 

๑. ชื่ อสามัญ  SARS-CoV-2 rS Protein (COVID-19) recombinant spike protein 14 
Nanoparticle Vaccine  15 

๒. ผู้ผลิต Serum Institute of India ภายใต้การวิจัยของ Novavax Inc. สหรัฐอเมริกา  16 
๓. ชื่ออ่ืนๆ NuvaXovid, NVX-CoV2373  17 
๔. ผลิ ต โ ดยบริ ษั ท  Serum Institute of India Pvt.  Ltd ประ เทศ อิน เดี ย  18 

ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลติวัคซีน มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากนานาประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลก 19 
๕. ได้รับการอนุมัติทะเบียนแบบมีเงื่อนไขใช้ในสภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ 20 

(EUA; Emergency Use Authorization) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขทะเบียนที่ ๕/๖๕ 21 
(NBC) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  22 

๖. ใช้ในเด็กอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป (ก าลังอยู่ระหว่างการขอขยายข้อบ่งใช้เพ่ือใช้ในเด็ก23 
อายุ ๒-๑๑ ปี) 24 

๗. รู ปแบบแพลทฟอร์ ม เทคโน โลยี โปรตีนซั บยู นิ ต  ( Protein Subunit)  25 
ซึ่งยังไม่มีการน ามาใช้ในประเทศ 26 

๘. เป็นแพลทฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญความปลอดภัยสูง 27 
๙. เ พ่ือเป็นทางเลือกกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่มประชากร 28 

ที่มีความไม่ม่ันใจกับวัคซีนแพลทฟอร์มอ่ืน เพ่ือให้ได้รับวัคซีนกันอย่างครบถ้วน 29 
ทั้งนี้จะได้พิจารณาให้บริษัทเอกชนอ่ืนๆ  เช่น Line Man ในการท าหน้าที่ขนส่ง30 

วัคซีนให้กับมหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการขนส่งสินค้า ซ่ึงจะได้พิจารณาร่วมกับ31 
หน่วยงานที่เกีย่วข้องต่อไป 32 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 33 
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ รองอธิการบดี เสนอและให้ด า เนินการเสนอต่อ 34 

สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 35 
 36 



๗ 

 

 1 
 2 
 3 

๓.๔.๓ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล 4 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า มีส่วนงานต่างๆ เสนอขอปรับ5 

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน  ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล               6 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 7 

ส่วนงาน การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๑. เสนอขอ ยกฐานะ “สถานวิทยามะเร็งศิริราช” จากหน่วยงานที่

ไม่เทียบเท่าภาควิชาให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะ “เทียบเท่าภาควิชา” 
๒. เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ” 
๓. เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช” 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๑. เสนอขอเปลี่ยนชื่อ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือการจัดการลุ่ มน้ า 
อย่างบูรณาการในพ้ืนที่ภาคเหนือ เป็น  “ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดล าปาง” 

บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เสนอขอเปลี่ยนชื่อและปรับภารกิจ งานบริหารหลักสูตรสหสาขาวิชา 
เป็น  “งานทะเบียนและประมวลผล” 

ส านักงานอธิการบดี ๑. การจัดตั้ง ศูนย์อ านวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก 8 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 9 
รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 10 

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ รองอธิการบดี เสนอและให้ด า เนินการเสนอต่อ 11 
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 12 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  13 
- ไม่มี – 14 

ระเบียบวาระที่   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   15 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่  16 

๕.๑ –  ๕.๕๗  ซึ่ งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วยการบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต  17 
จ านวน ๓ รายวิชา ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) ปริญญาเอก ๑๕ หลักสูตร  18 
ปริญญาโท ๒๑ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 19 
(ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๓ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑๐ หลักสูตร ขออนุมัติ 20 
เปิดสอนรายวิชา ๓ ส่วนงาน ประกอบด้วย การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะระดับปริญญาตรี 21 
จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเอกเลือก ระดับปริญญาตรี 22 
จ านวน ๑๐ รายวิชา ของวิทยาลัยนานาชาติ และการขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 23 



๘ 

 

ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ รายวิชา ของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา1 
กลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 2 

 3 
การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต 4 

๕.๑ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๓ รายวิชา ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 5 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 6 
ปริญญาเอก 7 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 8 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 12 
พ.ศ. ๒๕๖๖ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตร16 
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล          17 
และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 19 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี             20 
และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง            22 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย         23 

๕.๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 24 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๕ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย   25 

๕.๑๐ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง             26 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย    27 

๕.๑๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 28 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย           29 

๕.๑๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย 31 

๕.๑๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖                32 
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย      33 

๕.๑๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง           34 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย      35 



๙ 

 

๕.๑๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยการ2 
จัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย      3 

๕.๑๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) 4 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                                                                                5 
ปริญญาโท 6 

๕.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร7 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 10 

๕.๑๙ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิ กส์  (หลั กสู ตรนานาชาติ )  11 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 13 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล 15 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 16 
และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร18 
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 19 
และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

๕.๒๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ (หลักสูตร21 
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 22 
และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๒๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง          24 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย         25 

๕.๒๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติ ธรรม  26 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสังคมศาสตร์27 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย            28 

๕.๒๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 29 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสิ่งแวดล้อม30 
และทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย    31 

๕.๒๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 32 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย       33 

๕.๒๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 34 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย   35 

๕.๒๙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) 36 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย   37 



๑๐ 

 

๕.๓๐ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสมาร์ต 1 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 
และบัณฑิตวิทยาลัย    3 

๕.๓๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 4 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย      5 

๕.๓๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  7 

๕.๓๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย   9 

๕.๓๔ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ )                  10 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๓๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 12 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๓๖ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง                 14 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย      15 

๕.๓๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) 16 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 17 
และบัณฑิตวิทยาลัย 18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต       19 

๕.๓๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัดคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 20 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย     21 
ปริญญาตรี 22 

๕.๓๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 23 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์        24 

๕.๔๐ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์                                                                                      25 

 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 26 
ปริญญาเอก 27 

๕.๔๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 28 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย     29 
ปริญญาโท 30 

๕.๔๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  32 
และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๑๑ 

 

๕.๔๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 
และบัณฑิตวิทยาลัย  3 

๕.๔๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 4 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 5 
ปริญญาตรี 6 

๕.๔๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   7 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 

๕.๔๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ9 
ความหมาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 

๕.๔๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ11 
และกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ   12 

๕.๔๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล 13 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 

๕.๔๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์15 
โรงพยาบาลรามาธิบดี                     16 

๕.๕๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 17 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 18 

๕.๕๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา 19 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 20 

๕.๕๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  21 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 22 

๕.๕๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 23 
จ านวน ๑๗ หลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ 24 

๕.๕๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 25 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 26 
 27 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 28 

๕.๕๕ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี  29 
จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ 30 

๕.๕๖ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเอกเลือก ระดับปริญญาตรี  31 
จ านวน ๑๐ รายวิชา ของวิทยาลัยนานาชาติ 32 

๕.๕๗ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  33 



๑๒ 

 

จ านวน ๓ รายวิชา ของวิทยาลัยนานาชาติ 1 
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              2 

เพื่อพิจารณาต่อไป 3 
 4 

 5 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 6 

๖.๑ การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  7 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 8 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี และ นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล 9 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  10 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  11 
และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันซ้อมใหญ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  12 
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการจัดงานดังกล่าวมิได้อนุญาตให้ผู้ปกครองและญาติ  13 
เข้ามาในบริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดดังทราบแล้วนั้น 14 

เนื่องจากปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 15 
(Covid-19)  ได้คลี่ คลายลงในระดับหนึ่ ง  ประกอบกับได้มี ข้ อ เสนอแนะจากบัณฑิตและญาติ ว่ า  16 
สมควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและญาติ  เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอย่างน้อย ๑ วัน ในวันซ้อมใหญ่17 
หรือวันพิธี ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ 18 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 19 

๑. อนุญาตให้ผู้ปกครอง/ญาติสามารถเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ 20 
ในวันซ้อมใหญ่ ของทั้ง ๒ ปีการศึกษา คือวันที่ ๑๒ และวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 

๒. ขอความร่วมมือส่วนงานในพ้ืนที่ศาลายา เตรียมสถานที่รองรับ รวมทั้ง 22 
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เหมาะสม 23 

๓. ยกเลิกการจัดรถบัสรับ-ส่งบัณฑิต จ านวน ๙ ส่วนงาน เนื่องจากมีมติอนุญาต24 
ให้ญาติบัณฑิต เข้ามาภายในพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันซ้อมใหญ่ได้ ดังนั้นการจัดให้มีรถรับ-ส่ง  25 
มิได้ช่วยบรรเทาการจราจรแต่อย่างใด และเห็นควรน างบประมาณดังกล่าวไปเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ26 
เพ่ือรองรับผู้ปกครอง/ญาติ 27 

๔. ประสานการรถไฟเพ่ือขอความร่วมมือเสริมจ านวน/ความถี่ ขบวนรถไฟ 28 
เพ่ือเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสถานีตลิ่งชัน (รถไฟฟ้าสายสีแดง) และสถานีจรัลสนิทวงศ์ (รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน)  29 
และเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางและเป็นการบรรเทาปัญหาจราจร  ทั้งนี้ จะมีการท าคลิปการเดินทาง30 
ดังกล่าวลง TiK ToK  เพ่ือสื่อสารให้บัณฑิต ผู้ปกครองและญาติได้ทราบต่อไป 31 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 32 
ที่ประชุมรับทราบ 33 



๑๓ 

 

๖.๒ งบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนิน2 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งในการด าเนินพันธกิจต่างๆ 3 
ต้องอาศัยงบประมาณเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินพันธกิจดังกล่าว 4 
จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน  5 

มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 6 
๒๕๖๖ เพ่ือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจาก ๓๗ ส่วนงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๕,๖๖๔.๒๗๑๙ ล้านบาท 7 
(หกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  โดยแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆ ดังนี้     8 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 
ปีงบประมาณ  

๒๕๖๖ 
เพิ่ม/ลด 

ล้านบาท ร้อยละ 
รวมทั้งสิ้น ๖๑,๓๐๖.๔๑๕๓ ๖๕,๖๖๔.๒๗๑๙ ๔,๓๕๗.๘๕๖๖   ๗.๑๑  

๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบแผ่นดิน) ๑๓,๑๖๙.๙๓๙๔ ๑๓,๘๕๗.๔๑๓๙  ๖๘๗.๔๗๔๕   ๕.๒๒  

๒. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
    และกองทุน 

๔๘,๑๓๖.๔๗๕๙ ๕๑,๘๐๖.๘๕๘๐ ๓,๖๗๐.๓๘๒๑   ๗.๖๒  

เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔ ,๓๕๗ .๘๕๖๖ ล้านบาท  9 
(สี่ พันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)  คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗.๑๑ 10 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน ๖๑,๓๐๖.๔๑๕๓ ล้านบาท (หกหมื่น 11 
หนึ่งพันสามร้อยหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   12 
(งบแผ่นดิน) จ านวน ๑๓,๘๕๗.๔๑๓๙ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสาม13 
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๕๑,๘๐๖.๘๕๘๐ ล้านบาท (ห้าหมื่นหนึ่ง14 
พันแปดร้อยหกล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 15 

แหล่งงบประมาณที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล  16 
จ านวน ๖๕,๖๖๔.๒๗๑๙ลา้นบาท (หกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้แก ่17 

๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบแผ่นดิน) จ านวน 18 
๑๓,๘๕๗.๔๑๓๙ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  19 

๒. รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน ๕๐,๘๘๕.๐๙๕๗ ล้านบาท (ห้าหมื่นแปดร้อย20 
แปดสิบห้าล้านเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  21 

๓. เงินรายได้สะสม เงินสะสมและดอกผลจากกองทุน จ านวน ๑,๖๔๑.๒๔๘๓ ล้านบาท 22 
(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 23 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  24 
ที่ประชุมรับทราบ 25 
 26 

๖.๓ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๔ 27 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล  28 

มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๔ (๙/๒๕๖๕) ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 29 



๑๔ 

 

๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น 2 

ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ 3 
ได้เสนอและรวบรวมเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ/พิจารณา โดย4 
จัดท าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๔ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 5 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 
๖.๔ รายงานการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาความร่วมมือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับ8 

มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 9 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 10 

แจ้งว่า ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเยี่ยมชมพร้อม11 
ร่ ว ม ฟั ง บ ร ร ย า ย  ณ  University of Southern Queensland, Springfield campus, University of 12 
Queensland, University of Wollongong และ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย 13 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็น Key strategic partner โดย14 
มีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างพัฒนาความร่วมมือใหม่ ต่อยอดความร่วมมือเดิม ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์15 
อันก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 16 
รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

๖.๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ 19 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะพยาบาลศาสตร์ 20 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 21 
ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    23 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์24 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 25 
ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 27 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ 28 

ศิริราชพยาบาล ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 29 
ที่ประชุมรับทราบ 30 

๖.๘ สรุปผลการเสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022" 31 



๑๕ 

 

รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า 1 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม “เสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022” 2 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดล3 
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางเพ่ือการบูรณาการ4 
ร่วมกันในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น5 
ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงานนั้น  6 

ในการนี้ จึงขอน าเสนอสรุปข้อมูลที่ได้จากการเสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : 7 
The Way Forward 2022 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ หากส่วนงานใดประสงค์เพ่ิมเติม8 
หรือปรับแก้ไขข้อมูลของส่วนงาน สามารถแจ้งกลับมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัยทาง  E-mail : 9 
ucoffice@mahidol.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร10 
ประกอบการประชุม  11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 
 13 
ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืน ๆ  14 

๗.๑ งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ MMED (เอ็มเมด) 15 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ขอเรียนเชิญผู้บริหาร 16 

หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว การเปิดตัวความร่วมมือครั้งส าคัญระหว่าง17 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) กับการน า “พลังแห่งปัญญาสู่นวัตกรรมเพ่ือ18 
สุขภาพที่ดีแก่สังคม” ภายใต้แบรนด์ MMED (เอ็มเมด) ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – 19 
๑๗.๐๐ น. ณ เดอะ คริสตัล บ็อกซ์ ชั้นที่ ๑๙ อาคารเกษร ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 20 

ที่ประชุมรับทราบ 21 
 22 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น    23 
 24 
 25 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 26 


