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ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
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๓. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 12 
๔. อ.เดโช นิธิกิตตน์ขจร   แทนผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 13 
๕. นางชไมพร เจริญไกรกมล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 14 
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๗. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 16 
๘. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 17 
๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 18 

๑๐. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 19 
๑๑. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม  ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 20 
๑๒. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
๑๓. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 22 
๑๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 23 
๑๕. อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล   รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต  24 
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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 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๕ น. 1 
เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดี2 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม โดยรองอธิการบดีฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และ3 
ขอให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะ4 
เจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  5 

นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ น าเสนอ6 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia 7 
Presentation น าเสนอในที่ประชุม 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 
 10 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 11 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 12 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 13 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 14 

 15 
ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕  16 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 17 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            18 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 19 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 20 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 21 
 22 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  23 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย  24 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 25 
 26 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร  27 

 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ – มคอ. ๒ 28 
 ปริญญาเอก 29 
๓.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ 30 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต31 
นครสวรรค์ และบัณฑิตวิทยาลัย 32 
ศ.ดร.บุรินทร์ ก าจัดภัย รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญา33 

ธรรมชาตินครสวรรค์ และดร.ฐิติ สิริธนากร ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ เสนอขออนุมัติ 34 
เปิดหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 35 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อ36 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านต่างๆ อาทิ การผลิตนักวิจัยและนักคิดที่สามารถผลิตองค์ความรู้ 37 

- ไม่มี - 

 - ไม่มี - 



๕ 

และเผยแพร่ในวารสาร ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ Global 1 
Research and Innovation ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 

โดยหลักสูตรมีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว 3 
เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎีแนวกว้าง อีกทั้งเน้นกระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์ที่ว่าด้วยธรรมชาติ  4 
ของทฤษฎีทั้งในกลุ่มวิชาฟิสิกส์ที่ว่าด้วยสมการการเคลื่อนที่ และกลุ่มวิชาที่ว่าด้วยสมการภาวะหรือ  5 
ระบบซับซ้อนของ ระบบรวบยอด หลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนทัศน์เชิงทฤษฎีในสัดส่วนที่เท่ า ๆ กันกับปรัชญา6 
ของระบบรวบยอดในธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากของที่เน้นกระบวนทัศน์เชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว และด้วย7 
สังคมไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแบบรวดเร็วและพลิกผัน ซึ่งเป็นผลมาจากการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 8 
ซึ่งเริ่มต้นขึ้นราวกว่าสิบปีที่แล้ว สังคมในโซเซียลมีเดียอ่อนไหวต่อการด่วนตัดสินใจ  ตัดสินความโดยขาดการ9 
ไตร่ตรองด้วยสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจทางฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพอ่ืน ๆ อันเป็น10 
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการผลิตบุคลากรที่รู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์11 
ที่เป็นต้นทางความรู้ของวิทยาการอ่ืน ๆ เหล่านี้นั้น ความรู้ทางฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติจะส่งผลให้มี12 
ความตระหนักรู้ถึงพลวัตของระบบปัจเจกเดี่ยวและระบบรวบยอดอันจะสร้างนักคิด ที่มีเหตุผล ความเข้าใจต่อ13 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถถ่ายทอด กระบวนการคิดท่ีมีเหตุผล14 
อย่างเป็นระบบได้อีกด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๗๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ 15 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา16 
กลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว 17 

ที่ประชุมได้ร่วมให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ส าหรับการเตรียมความพร้อม 18 
ในการน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ ๑.เป้าหมายของหลักสูตรในการผลิตออกสู่สังคม  19 
๒.การพัฒนาและความยั่งยืนของหลักสูตรในอนาคต ๓.การสร้างคู่ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 20 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              21 
เพื่อพิจารณาต่อไป 22 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 23 
๓.๔.๑ การเลือกหัวหน้าส่วนงานเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหาร24 

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง 25 
รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม26 

แจ้งว่า ตามท่ี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ27 
ในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล 28 
ที่  ๓๒/๒๕๖๐  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ งคณบดีฯ  เมื่ อวันที่  ๓๐ กันยายน พ .ศ .  ๒๕๖๕  29 
จึงท าให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการอ านวยการเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหาร30 
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 31 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการอ านวยการแทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามข้อ ๙ วรรคสอง 32 
ประกอบกับข้อ ๘ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการ33 



๖ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่ งก าหนดให้  “อธิการบดีด าเนินการ 1 
เพ่ือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง”  2 
สถาบันฯ จึงเห็นควรเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือด าเนินการเลือกหัวหน้าส่วนงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า3 
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอ านวยการ จ านวน ๑ คน แทน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะ4 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ตามวาระการด ารง5 
ต าแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ต่อไป ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานที่ยังคงวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 6 
คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 7 

ที่ประชุมมีมติเลือก ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 8 
ศิริราชพยาบาล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  9 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  10 
- ไม่มี - 11 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   12 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่  13 

๕.๑ –  ๕.๔๑  ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ  เสนอมา ประกอบด้วย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒)14 
ปริญญาเอก ๑๔ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๘ หลักสูตร ประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข15 
หลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๖ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก16 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 17 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 18 
ปริญญาเอก 19 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 20 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช21 
พยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 23 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 25 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 27 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 29 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 31 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 32 

๕.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 33 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 34 



๗ 

๕.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 1 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๕.๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 3 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันนวัตกรรม4 
การเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๑๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 6 
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 7 

๕.๑๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรับปรุง 8 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย                  9 

๕.๑๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 10 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการกีฬา 11 
และบัณฑิตวิทยาลัย                  12 

๕.๑๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 13 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการรร่วม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 14 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 15 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย           16 

๕.๑๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 17 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  18 
และบัณฑิตวิทยาลัย  19 
ปริญญาโท 20 

๕.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  21 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 22 
และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 24 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 26 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ 27 
และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 29 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 30 

๕.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 31 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์  32 
และบัณฑิตวิทยาลัย 33 

๕.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 34 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์  35 
และบัณฑิตวิทยาลัย 36 



๘ 

๕.๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๕.๒๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 3 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ 4 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย         5 

๕.๒๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 6 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ 7 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย        8 

๕.๒๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรภาคปกติ 9 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10 
และบัณฑิตวิทยาลัย  11 

๕.๒๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 12 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 
และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๒๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 15 
ทางการสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 16 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๒๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 18 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง  19 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย    20 

๕.๒๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 
และบัณฑิตวิทยาลัย     23 

๕.๒๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 24 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง  25 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๓๐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  27 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๓๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรับปรุง 29 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย                  30 

๕.๓๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) 31 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  32 
และบัณฑิตวิทยาลัย      33 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 34 

๕.๓๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์35 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย     36 

 37 



๙ 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 1 
 ปริญญาเอก 2 
๕.๓๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์  3 

(หลักสูตรนานาชาติ)ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4 
และบัณฑิตวิทยาลัย 5 

๕.๓๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 6 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 7 
ปริญญาโท 8 

๕.๓๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 9 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 10 

๕.๓๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 
(หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล  12 
และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

๕.๓๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 14 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๓๙ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของ 16 
การสื่อความหมาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  17 
และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๔๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 19 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์20 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 21 

๕.๔๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 22 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์23 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 24 
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              25 

เพื่อพิจารณาต่อไป 26 
 27 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 28 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๕  29 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา30 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๕ (๑๐/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ 31 
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 32 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร33 
ประกอบการประชุม 34 
 ที่ประชุมรับทราบ 35 



๑๐ 

๖.๒ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๕๘๖  1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา2 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๖(๑๑/๒๕๖๕)  3 
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที 4 
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม5 
เอกสารประกอบการประชุม 6 
 ที่ประชุมรับทราบ 7 

๖.๓ รายงานประจ าปี ๒๕๖๕ ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 8 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา9 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท ารายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 
เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามด าริของนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  11 
โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ ๑. ข้อมูลโดยสังเขปของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ๒. ผลการด าเนินงานของสภา12 
มหาวิทยาลัย ๓. จากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 
๖.๔ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 15 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวง16 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 17 
(ส านักงาน ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๓ ฉบับ 18 
หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๑๓ หลักสูตร (ปริญญาเอก ๖ หลักสูตร/ ปริญญาโท ๓ หลักสูตร/ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร) 19 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 20 
 ที่ประชุมรับทราบ 21 

๖.๕ สรุปจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระบบ MU-TCAS มหาวิทยาลัยมหิดลรอบที่ ๑/๑ 22 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  23 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล24 

ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการคึกษา ๒๕๖๖ ระบบ TCAS รอบที่ ๑/๑ แฟ้มสะสมผลงาน 25 
(Portfolio) เมื่อวันที่ ๓ - ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ มีผู้สมัครในระบบ MU-TCAS มหาวิทยาลัยมหิดล 26 
ส าหรับเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบ TCAS รอบที่ ๑/๑ แฟ้มสะสมผลงาน 27 
(Portfolio) รวมทั้งสิ้น ๕,๔๕๐ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 28 
 ที่ประชุมรับทราบ 29 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืน ๆ 30 
๗.๑ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานว่ิง MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ ๗ 31 

รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 32 
แจ้งว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมงานวิ่ง 33 
MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 34 
โดยเปิดสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน น ารายได้ทั้งหมด35 



๑๑ 

มอบให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใช้ในกิจการของวิทยาลัยฯ  1 
และส่งเสริม รณรงค์ เชิญชวนเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ใส่ใจและรักการออกก าลังกาย สามารถสมัครได้ที่ 2 
https://www.runlah.com/events/muss2022  3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น 5 
 6 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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https://www.runlah.com/events/muss2022

