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ผู้มาประชุม (ออนไลน์) 1 
๑. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 2 
๒. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 3 
๓. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 4 
๔. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 5 
๕. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 6 
๖. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 
๗. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 8 
๘. ศ.นพ.บุญส่ง  องค์พิพัฒน์กุล  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 
๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 10 

๑๐. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 11 
๑๑. รศ.ดร.สมศักดิ์  อมรศิริพงศ์   แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 
๑๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 13 
๑๓. รศ.ดร.กภ.วรรธนะ ชลายนเดชะ  แทนคณบดีคณะกายภาพบ าบัด 14 
๑๔. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 15 
๑๕. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 16 
๑๖. ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ    แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 17 
๑๗. ผศ.มนต์ชัย  โชติดาว    แทนคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18 
๑๘. ศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 19 
๑๙. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 20 
๒๐. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 21 
๒๑. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 22 
๒๒. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 23 
๒๓. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 24 
๒๔. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25 
 26 

ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  27 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๑ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ผ่าน28 
ระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๔ คน 29 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภาระกิจ) 30 
๑. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดี  31 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 32 
๓. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 33 



๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
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 8 
ผู้เข้าร่วมประชุม(ออนไลน์) 9 

๑. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 10 
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๗. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 16 
๘. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 17 
๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 18 
๑๐. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 19 
๑๑. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
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 25 
ฝ่ายเลขานุการ 26 

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

 31 
 32 
 33 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๕ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4 

น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม 5 
Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 
 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 10 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 11 

 12 
ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ 13 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 14 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            15 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 16 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 18 
 19 

 ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  20 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย  21 

- ไม่มี - 22 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 23 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. .... 24 

น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง น าเสนอ (ร่าง) 25 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. .... เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์26 
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 27 
ส่วนที่ ๖ หลักธรรมาภิบาล ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล 28 
และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  29 

ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมาย และน าเสนอต่อ 30 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว31 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 32 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              33 
เพื่อพิจารณาต่อไป 34 

- ไม่มี - 

 



๕ 

 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร  1 
            ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ – มคอ. ๒ 2 
๓.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ หลักสูตรใหม่  3 

พ.ศ ๒๕๖๕ ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 4 
รศ.ดร.นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์ รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร และ อ.ดร.พญ.ยุวรัตน์ 5 

มณฑีรรัตน์ น าเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ หลักสูตรใหม่ 6 
พ.ศ ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง7 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและยกระดับการศึกษา8 
แพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ 9 
ความสามารถทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ครอบคลุม10 
การพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการวินิจฉัย การรักษา การพัฒนากระบวนการการบริการ รวมทั้ง 11 
การพัฒนางานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งเป็นการยกระดับ12 
การศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกท้ังยังตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศตาม13 
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ส่ งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ14 
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สร้างความเป็นเลิศในการ15 
บริการสุขภาพและบริการวิชาการ และยกระดับมาตรฐานให้มีความเป็นสากลมากขึ้น รายละเอียดปรากฏตาม16 
เอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              18 
เพื่อพิจารณาต่อไป 19 

๓.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ20 
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ21 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และบัณฑิตวิทยาลัย  22 
รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด อ.ดร.ปาริฉัตร ฉายาพันธุ์ อ.ดร.ภัสรา วิจิตรวราศานต์ 23 

น าเสนอขออนุมัติ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี เกษตร  และสิ่ งแวดล้อม  24 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย และตอบสนองต่อ25 
นโยบายของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยยึดตามกรอบแนวคิดและ26 
หลักการส าคัญ กล่าวคือ การมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลัก27 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเน้นการพัฒนาที่สามารถสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่บน28 
หลักการใช้การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การผลิตและการบริ โภคโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 29 
นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวยังมีความสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 30 
– ๒๕๘๐ เช่นการพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตร31 
และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการหลากหลาย32 
ศาสตร์และมีความยืดหยุ่นในการเลือกหัวข้อวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และมุ่งหมายที่จะ33 



๖ 

 

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้หรือนวัตกรรมสู่ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ1 
ระหว่างชุมชน สังคมได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 2 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              3 
เพื่อพิจารณาต่อไป 4 

 5 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  7 
 8 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   9 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่  10 
๕.๑ –  ๕.๒๑  ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 11 
ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๙ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 12 
ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๗ หลักสูตร ปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก13 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 14 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 15 
ปริญญาเอก 16 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 17 
ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ  18 
และบัณฑิตวิทยาลัย 19 
ปริญญาโท 20 

๕.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง 21 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 23 
(หลักสูตรภาคปกติและภาพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์24 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 26 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์27 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 29 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๖ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 
และบัณฑิตวิทยาลัย 31 

๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 32 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 33 

- ไม่มี - 



๗ 

 

๕.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๕.๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 
และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๙ หลักสูตรหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ 6 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ  7 
และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติ 9 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์10 
โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 
 12 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 13 
ปริญญาเอก 14 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 15 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 16 
และบัณฑิตวิทยาลัย 17 
ปริญญาโท 18 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 19 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 
และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 22 
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 23 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๑๔ การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 25 
ที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)  26 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 27 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  28 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์30 
และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 32 



๘ 

 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกม 1 
และเกมมิ ฟิ เคชัน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  2 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 4 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 5 
ปริญญาตรี 6 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  7 
ของคณะพยาบาลศาสตร์  8 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔  9 
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 10 

๕.๒๑ การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  11 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 12 
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              13 

เพื่อพิจารณาต่อไป 14 
 15 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 16 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๕ 17 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา18 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลั ยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๕ (๑๐/๒๕๖๕)  19 
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที  20 
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม21 
เอกสารประกอบการประชุม 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

๖.๒ ผลกระทบจากการอัปเดตอัลกอริทึมการค้นหาของ Google 24 
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  25 

แจ้งว่า สืบเนื่องจาก Google มีการอัพเดทระบบ Algorithm ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะมุ่งเน้น26 
การแสดงผลการค้นหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สืบค้น (Google's helpful content update) การอัพเดทครั้งนี้ 27 
Google จะให้ความส าคัญกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้สืบค้น  28 
มากยิ่งขึ้น (Focus on people-first content) โดยระบบ Machine-learning จะเข้ามาจัดการการแสดงผล29 
ของหน้าผลการค้นหา (SERP : Search Engine Results Page) ให้แสดงผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อผู้สืบค้น 30 
เป็นหลัก และลดความส าคัญในการแสดงผลลัพธ์ที่ให้ความส าคัญต่อตัว Search Engine ลงการอัพเดท 31 
ในครั้งนี้ส่งผลกระทบให้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (ช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) หน้า SERP  32 
จะแสดงผลการค้นหา Keyword ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีจ านวนผลการค้นหา33 



๙ 

 

เปลี่ยนไป และข้อมูลของการแสดงผลการค้นหาอาจไม่ตรงตามที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ตั้งค่า SEO (Search Engine 1 
Optimization) ไว้ ตลอดจนจ านวน Traffic ที่ลดลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 2 

ในการนี้ จึงใคร่ขอแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดูแลเว็บไซต์  3 
ที่รับผิดชอบด้านเนื้อหาบนเว็บไซต์ ให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญในการอัพเดทระบบดังกล่าว  4 
เพ่ือพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีประโยชน์และส่งผลต่อการแสดงผลในหน้าผลการค้นหา (SERP) และ 5 
การจัดอันดับ Ranking ที่ดีของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมต่อไป ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 6 
จาก https://developers.google.com/search/blog/2022/08/helpful-content-update รายละเอียด7 
ปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 
 10 

๖.๓ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ Domain ของมหาวิทยาลัยมหิดล11 
จากผู้ไม่ประสงค์ดี  12 
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แจ้ง13 

ว่า ในปัจจุบันภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้มีความซับซ้อนมากขึ้น 14 
รวมทั้งเกิดอุบัติการณ์การโจมตีในทุกองค์กรที่มีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้รับผลกระทบจาก15 
การโจมตีมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีผ่านทางระบบเครือข่ายสื่อสาร  16 
การยืนยันตัวตน และเว็บไซต์ระบบงาน รวมทั้งเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยตลอดช่วงเดือนที่ผ่าน17 
มากองเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกได้เข้ามาท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  18 
บนเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ Domain ของมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ เว็บไซต์ เช่น  19 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแทรกหน้าเว็บเพจ เพ่ือแสดงข้อความหรือรูปภาพเชิญชวนเล่นการพนันในเว็บไซต์20 
ภายนอกจากผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ21 
มหาวิทยาลัยมหิดล  22 

ในการนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องน าประเด็นดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 23 
และได้ด าเนินการแจ้งผู้ดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์และผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกส่วนงาน ให้ร่วมกันตรวจสอบช่องโหว่ทางด้าน24 
ความปลอดภัย ทั้งในระดับระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่ใช้บริการ โปรแกรม รวมถึงระบบฐานข้อมูลที่ใช้งาน 25 
เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีในรูปแบบดังกล่าว และการโจมตีในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รายละเอียด26 
ปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 
 29 

๖.๔ ก าหนดการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 30 
(EdPEx) มหาวทิยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕ 31 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 32 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าหนดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 33 

https://developers.google.com/search/blog/2022/08/helpful-content-update


๑๐ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์   1 
ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ในการนี้จึงขอแจ้ง2 
ก าหนดการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้อ านวยการในส านักงานอธิการบดี เตรียมพร้อมรับ3 
การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล  4 
ประจ าปี ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 

๖.๕ การเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการการศึกษา The 32nd Annual EAIE Conference 8 
and Exhibition  9 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 10 

และ ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งว่า ตามที่ได้รับ11 
มอบหมายเข้าร่วมการประชุมประชุมและนิทรรศการการศึกษา The 32nd Annual EAIE Conference and 12 
Exhibition ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ Fira Barcelona Gran Via เมืองบาร์ เซโลนา 13 
ราชอาณาจักรสเปน เพ่ือเสริมสร้างคู่ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ใหม่และต่อยอดความสัมพันธ์กับคู่ กับ 14 
ความร่วมมือเดิม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับสถาบันการอุดมศึกษาชั้นน าของโลก15 
รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

๖.๖ การดูงานระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย Dublin City University (DCU) 19 
และ University College Dublin (UCD) ณ ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 20 
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล  แจ้งว่า  21 

เมื่อวันที่ ๑ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศ.ดร.พญ.พัชรี เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร22 
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย  Dublin City University (DCU) และ 23 
University College Dublin (UCD) ณ ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความ24 
ร่วมมือระหว่างสถาบัน อาทิ โครงการศึกษาและฝึกงานของระดับบัณฑิตวิทยาลัย ( Internships in 25 
postgraduate programs)  การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ระบบ Microcredentials & Digital learning รวมถึ ง 26 
การจัดฝึกอบรมทักษะพร้อมท างานและการฝึกอบรม Soft skills training ซึ่งจะได้ขยายผลความร่วมมือร่วมกับ27 
ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 
 30 
 31 
 32 



๑๑ 

 

๖.๗ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  2 
รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิก ารบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่3 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา4 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งนักศึกษา5 
จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร6 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร  7 

กองบริหารการศึกษาขอรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ (รหัส ๖๐ - ๖๕) 8 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 9 

 
ชั้นปี 

 

จ านวนนักศึกษา 
ทั้งหมด (คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ชั้นปี ๑ (รหัส ๖๕) 
(ทุกหลักสูตร) 

๔,๖๐๗* 
๑,๓๕๕ 

๒๙.๔๑% 
๓,๒๕๒ 

๗๐.๕๙% 
ชั้นปี ๒ (รหัส ๖๔) 
(ทุกหลักสูตร) 

๕,๔๐๓ 
๒,๑๐๘ 

๓๙.๐๒% 
๓,๒๙๕ 

๖๐.๙๘% 
ชั้นปี ๓ (รหัส ๖๓) 
(ทุกหลักสูตร) 

๕,๒๑๐ 
๒,๙๗๗ 

๕๗.๑๔% 
๒,๒๓๓ 

๔๒.๘๖% 
ชั้นปี ๔ (รหัส ๖๒) 
(หลักสูตร ๔ ปี) 

๔,๐๘๐ 
๓,๓๖๗ 

๘๒.๕๒% 
๗๑๓ 

๑๗.๔๘% 
ชั้นปี ๔ (รหัส ๖๒) 
(หลักสูตร ๖ ปี) 

๙๓๔ 
๘๗๓ 

๙๓.๔๗% 
๖๑ 

๖.๕๓% 
ชั้นปี ๕ (รหัส ๖๑) 
(หลักสูตร ๖ ปี) 

๘๘๐ 
๘๖๓ 

๙๘.๐๗% 
๑๗ 

๑.๙๓% 
ชั้นปี ๖ (รหัส ๖๐) 
(หลักสูตร ๖ ปี) 

๘๘๑ 
๘๗๖ 

๙๙.๔๓% 
๕ 

๐.๕๗% 

รวม ๒๑,๙๙๕* 
๑๒,๔๑๙ 
๕๖.๔๖% 

๙,๕๗๖ 
๔๓.๕๔% 

        (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 10 
หมายเหตุ:  *นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๕) ไม่รวมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากยังรับไม่ครบทุกภาคการศึกษา 11 
 12 
 13 



๑๒ 

 

 นอกจากนี้กองบริหารการศึกษาสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๒) หลักสูตร ๔ ปี  1 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 2 

ล าดับ ส่วนงาน 

จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 
(คน) 

สอบไม่ผ่าน/ยังไม่สอบ อยู่ในระหว่าง
การเรียน 
Intensive 
English 
Courses 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ ๓๖ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๓๒ 
๒ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๑๙๓ ๑๒๓ ๖๓.๗๓ ๑๐ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ ๓๗๘ ๑๖๙ ๕๔.๗๑ ๑ 
๔ วิทยาลัยศาสนศึกษา ๑๒๔ ๕๓ ๔๒.๗๔ ๒๔ 
๕ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ๗๖ ๒๕ ๓๒.๘๙ ๒ 
๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๑๓๗ ๔๒ ๓๐.๖๖ ๐ 
๗ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๘๑ ๕๕ ๓๐.๓๙ ๐ 
๘ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ๒๒๑ ๕๑ ๒๓.๐๘ ๑๒ 
๙ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๘๔ ๑๖ ๑๙.๐๕ ๖ 

๑๐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๙๖ ๑๖ ๑๖.๖๗ ๐ 
๑๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๒๘๙ ๔๗ ๑๖.๒๖ ๐ 

1๒ คณะกายภาพบ าบัด ๑๑๑ ๑๗ ๑๕.๓๒ ๓ 

๑๓ คณะศิลปศาสตร์ ๑๒๗ ๑๙ ๑๔.๙๖ ๑ 
๑๔ คณะเทคนิคการแพทย์ ๑๔๓ ๑๓ ๙.๐๙ ๗ 
๑๕ คณะพยาบาลศาสตร์ ๒๘๙ ๒๑ ๗.๒๗ ๐ 
1๖ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓๒ ๒ ๖.๒๕ ๐ 
1๗ วิทยาลัยราชสุดา ๒๒ ๑ ๔.๕๕ ๐ 
๑๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑๘๔ ๔ ๒.๑๗ ๐ 
๑๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓๒๔ ๕  ๑.๕๔ ๒ 
๒๐ วิทยาลัยนานาชาติ ๑,๐๓๓ ๐ ๐ ๐ 

รวมทั้งหมด ๔,๐๘๐* ๗๑๓** ๑๗.๔๘% ๑๐๐ 
          (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 3 
หมายเหตุ:  *จ านวนรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๒) เฉพาะหลักสูตร ๔ ปี  4 
 **จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๒) เฉพาะหลักสูตร ๔ ปี  5 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 6 
ที่ประชุมรับทราบ 7 



๑๓ 

 

๖.๘ การขอก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษา 1 
ระดับบัณฑิตศึกษา 2 
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ  3 

บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 4 
ของส่วนงาน (PA-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ5 
จากการประชุมคณะกรรมการก าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการประชุม6 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยข้อเสนอจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ7 
ก าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาก าหนดอัตรา8 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความเหมาะสมของ 9 
แต่ละหลักสูตร 10 
    บัณฑิตวิทยาลัยได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา11 
ในรูปแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดอัตราการจัดเก็บ12 
และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้ด าเนินการจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ13 
ท าความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการค านวณต้นทุนของหลักสูตร เพ่ือก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม14 
การศึกษาเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ขอให้หลักสูตรจัดท า15 
รายละเอียดการค านวณ Unit cost u1 (ใช้ข้อมูลจากระบบ ERP) การค านวณ Unit cost ตามวิธีที่หลักสูตรเลือก 16 
ขอให้แจ้งข้อมูลค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร และจ านวนภาคการศึกษาท่ีจะจัดเก็บ กลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย 17 
     บัณฑิตวิทยาลัยขอสรุปรายงานสถานะการส่งข้อมูลค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายของหลักสูตร18 
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 19 

    ๑. หลักสูตรที่ส่งข้อมูลกลับมาครบถ้วน   จ านวน ๗๙ หลักสูตร ร้อยละ ๒๙.๙๒ 20 
    ๒. หลักสูตรที่ส่งข้อมูลกลับมาไม่ครบถ้วน   จ านวน ๕๕ หลักสูตร ร้อยละ ๒๐.๘๓ 21 
    ๓. หลักสูตรที่ยังไม่ส่งข้อมูล  จ านวน ๗๑ หลักสูตร ร้อยละ ๒๖.๘๙ 22 
    ๔. หลักสูตรที่ขอขยายเวลาการส่งข้อมูล  จ านวน ๕๙ หลักสูตร ร้อยละ ๒๒.๓๕ 23 

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 24 
     หมายเหตุ จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒๗๕ หลักสูตร ไม่นับรวมหลักสูตร25 
ของวิทยาลัยการจัดการ ๕ หลักสูตร และวิทยาลัยนานาชาติ ๒ หลักสูตร เนื่องจาก การลงทะเบียนและการ26 
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย และไม่นับรวมหลักสูตรที่ฅ27 
ไม่ต้องส่งข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น รอปิดหลักสูตร ไม่เปิดรับนักศึกษา จ านวน ๑๑ หลักสูตร รายละเอียด28 
ปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
 32 
 33 



๑๔ 

 

๖.๙ การเตรียมความพร้อม แนวปฏิบัติ ส าหรับผู้บริหารในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 2 
ผศ.ดร.กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล 3 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป และ น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  4 
รายงานการเตรียมความพร้อม แนวปฏิบัติ ส าหรับผู้บริหารในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 5 
และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 6 

๑. ข้อแนะน าส าหรับ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทาน7 
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 8 

๑.๑ การเดินทางมายังมหิดลสิทธาคาร 9 
- ช่วงเช้า ขอให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนที่ เกี่ยวข้องเดินทางถึงบริเวณพิธี 10 

ก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. 11 
- ช่วงบ่าย ขอให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เดินทางถึงบริเวณพิธี 12 

ก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. 13 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน 14 

สามารถให้พนักงานขับรถขับเข้าไปส่งที่ ชั้น B1 มหิดลสิทธาคาร และน ารถไปจอดที่ Park 5 ได้ หรือ ลงรถที่ 15 
Park 5 ซ่ึงจะมีรถกอล์ฟ คอยบริการรับ - ส่ง 16 

๑.๒ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ขานรายชื่อบัณฑิต ให้พักคอยที่ 17 
หอ้ง B 114 ชั้น ๑ ขอความร่วมมืองดน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้ามาในพ้ืนที่มหิดลสิทธาคาร 18 

๑.๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. จะเป็นพิธีเชิญตราสัญลักษณ์ฯ ขอความร่วมมือผู้บริหาร 19 
หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแถวพร้อมกัน ณ ห้องโถงทางเข้าประตู 1A, 1B ในเวลา ๐๗.๕๕ น. ทั้งนี้  20 
จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการมาเรียนเชิญและอ านวยความสะดวก 21 

๑.๔ ในการซ้อมใหญ่ จะเป็นลักษณะเสมือนจริงและต่อเนื่อง (Run Through)  22 
โดยจะจับเวลาตั้งแต่เริ่มจนจบพิธีให้เป็นไปตามก าหนดการที่เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีก าหนด และซักซ้อม23 
ระบบ Logistics ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเขตพิธี เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาด และเป็นไปด้วย24 
ความเรียบร้อย โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมซ้อมได้ตามวันเวลาที่ก าหนด กรณี 25 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวได้ ฝ่ายพิธีการฯ 26 
จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือปฎิบัติหน้าที่แทนในการซ้อม Run Through 27 

๒. การรายงานสถิติการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในพิธีพระราชทานปริญญา28 
บัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการรักษาพยาบาลบนเขตพีธี 29 
และตรวจอุณหภูมิร่างกาย ดังนี้  30 

๒.๑ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง จะเปิดระบบระบบรายงานการได้รับวัคซีน31 
ป้องกัน COVID-19 และการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ และผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  32 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในแนวปฏิบัติฯ ด้วยวิธี Self ATK (Antigen TestKit) หรือด้วยวีธี Professional ATK 33 



๑๕ 

 

(Antigen Test Kit) หรือด้วยวิธี RT-PCR (Real Time PCR) ส าหรับบัณฑิต และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ใน https://covid19screening.mahidol.ac.th  2 
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย กรณีที่บัณฑิตไม่ประสงค์เข้ารับ3 
ปริญญาบัตร ขอให้เจ้าหน้าที่สอบทานข้อมูลบัณฑิตของแต่ละส่วนงาน คลิกเลือก “ไม่ผ่าน” โดยระบุเหตุผล4 
เพ่ิมเติม คือ “บัณฑิตขอยกเลิกการเข้ารับปริญญา”  5 

๒.๒ การน าเข้าข้อมูลผลการได้รับวัคซีนและผลตรวจของบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ 6 
(Staff) ขอให้ผู้สอบทานข้อมูลส่วนงานและผู้สอบทานของฝ่ายต่าง ๆ ตรวจสอบและติดตามการรายงานผล7 
ภายในวันดังกล่าวด้วย กรณี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูลแทนเจ้าของข้อมูล ขอให้เป็นไปตามระเบียบ8 
ปฏิบัติของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (PDPA) อย่างเคร่งครัดด้วย รายละเอียดปรากฏตาม9 
เอกสารประกอบการประชุม 10 

ทีป่ระชุมรับทราบ 11 
 12 

๖.๑๐ ก าหนดการเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment Programme 13 

Level at Mahidol University ปี พ.ศ.๒๕๖๖ และ พ.ศ.๒๕๖๗ 14 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 15 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 16 

และ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น กองพัฒนาคณุภาพจึงขอแจ้งก าหนดการตรวจประเมิน ดังนี้  17 

๑. ก าหนดการเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment Programme 18 

Level at Mahidol University ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ในรูปแบบการตรวจ19 

ประเมิน Onsite จ านวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๒ หลักสูตร และ20 

ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ดังนี้ 21 

๑.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 22 

๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตร23 

นานาชาติ) คณะกายภาพบ าบัด 24 

๑.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 25 

คณะพยาบาลศาสตร์ 26 

๑.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 27 

(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 28 

 29 
 30 
 31 
 32 



๑๖ 

 

๒. ก าหนดการเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment Programme 1 

Level at Mahidol University ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗  ในรูปแบบการตรวจ2 

ประเมิน Onsite ประกอบด้วย ปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ดังนี้  3 

๒.๑ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 

๒.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตร5 

นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 6 

๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 

ทั้งนี้ กองพัฒนาคณุภาพจะได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม9 

ให้แก่ส่วนงานเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินต่อไป 10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น  13 
 14 
 15 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 16 


