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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 4/2562 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

********************** 
ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์                                      ประธานกรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี  ประคุณหังสิต             กรรมการ 
      ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  จินตโกวิท กรรมการ 
  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา 

4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ กรรมการ 
     รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  5. ศาสตราจารย์นาวาอากาศเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ กรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สตรีรัตน์  ธาดากานต์ กรรมการ 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์  
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ กรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทยบ์ัณฑิต จิรจริยาเวช กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา  
  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา  บุญธรรม         กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา  กุสุมา ณ อยุธยา                                                กรรมการ 
      รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา               กรรมการ  
    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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  13. อาจารย์ ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์               กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  คณะเทคนิคการแพทย์ 
  14.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์                กรรมการ 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
   15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร  รับค าอินทร์  กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.มัณฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์  กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะกายภาพบ าบัด 
 17. อาจารย์ ดร.ยุวดี  ถิรธราดล   กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  คณะศิลปศาสตร์ 
 18. อาจารย์ ดร.รวีศักดิ์  ธนวงศ์สุวรรณ  กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  19. อาจารย์ ดร.ชมพูนุท  ผ่องจิตร์  กรรมการ
     รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   วิทยาลัยนานาชาติ 
  20.   อาจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ          กรรมการ 
    รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร  วิทยาลัยราชสุดา 
  21.  อาจารย์ ดร.ไพเราะ  มากเจริญ            กรรมการ 
         รักษาการแทนรองคณบดี    วิทยาลัยศาสนศึกษา 
  22. อาจารย์ดริน  พันธุมโกมล  กรรมการ
   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการ และวิจัย  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  แก้วศรี  กรรมการ 
       หัวหน้าส านักสหวิทยาการ  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  บุญวงษ ์  กรรมการ 
   แทน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  คณะวิทยาศาสตร์     
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตาพร  ยังคง  กรรมการ 
   แทน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   คณะเภสัชศาสตร์    
   26.   อาจารย์ ดร.ณัฐฐิญา  อัครวิวัฒน์ด ารง       กรรมการ 
    แทน  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

27.  นางสาวมนิตา  คงสุวรรณ        กรรมการ 
   แทน  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  28. นายสมชาติ  พนาเกษม                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 
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            29.   นางขวัญฤดี  วิเศษกุล                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
        หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล   กองบริหารการศึกษา 

   30. นางสาวจุฬาภร  เนียมแสวง                  กองบริหารการศึกษา                       ผู้ช่วยเลขานุการ                          
        หวัหน้างานบริการการศึกษา        
  31. นายชานน  ศรีบูรพาภิรมย์ กองบริหารการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ                          
        หวัหน้างานพัฒนาการศึกษา       
  32. นางสาวพรพรรณ  คงประสิทธิ์   กองบริหารการศึกษา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 33. นางสาวประสพพร ร่วมบุญ       กองบริหารการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 34. นายศิลป์  พรเสริมลักษณ์                    กองบริหารการศึกษา                              ผูช้่วยเลขานุการ   
                                                                                                                                                                          

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)   
  1. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์    กรรมการ 
  2. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ      กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา        กรรมการ 
  4.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์      กรรมการ
  5.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
  6. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช      กรรมการ 

7. คณบดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                 กรรมการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

  8. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา         กรรมการ
   9.  นางสาวรัชฎาภรณ์  ทับรวย    กองบริหารการศึกษา        ผู้ช่วยเลขานุการ
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ประภากร ศิริสถิตย์            วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
 2. อาจารย์ ดร.โชติกา เมืองสง            วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
 3. อาจารย์ ดร. อ าไพ โสรส             วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
 4. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  ประพัฒน์พงษ์           วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

5. ดร.ศศลักษณ์ แก้วบุตรา                                                                       วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
6.  นายประสิทธิ์ศักดิ์  พลูหอม            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  7.  นางสาวศรีนวล  กลิ่นหอม            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  8. นางพัทธนันท์รัชต์  คงวงศ์วาน            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9.  นางสุภาพรรณ  เหลืองอิงคะสุต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  10. นางสาวกชมน  หมั่นหา วิทยาลัย          วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  11. นางสาวชมพูพราว  มิ่งมงคล        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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12.  นายอธิพงษ์  ราชเนตร  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
13.  นางสาวจิรภิญญา  จิรไพศาลกุล              กองบริหารการศึกษา 

   14.  นางสาวนันทวดี  พรหมสุข              กองบริหารการศึกษา  
  

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.       
     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม    และมอบหมายให้นายสมชาติ พนาเกษม เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบใน 
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   :   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    
              1.1 การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปรญิญาตรี รายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ของมหาวิทยาลัยมหิดล             

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็น
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดบรรจุอยู่ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้   
                    1. ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ านวน 1 รายวิชา ดงันี้                                                                    

       เดิม   มมศท  101  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  2 (1-2-3) หน่วยกิต    
                       MUGE 101   General Education for Human Development    
         ปรับเป็น   มมศท 100   การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์   3 (3-0-6) หน่วยกิต    
                       MUGE 100   General Education for Human Development       

2.  ขอยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 2 รายวิชา  ได้แก่  รายวิชา มมศท 102 
และรายวิชา มมศท 103 ทั้งนี้ให้ทุกส่วนงานเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปที่บรรจุอยู่ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัย 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรายวชิาที่แต่ละส่วนงานได้ปรับรายวิชาให้เป็นไปตามหลักการ  Outcome - Based  
Education  ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  (Expected  Learning  Outcomes ) โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เลือกเรียนตามกลุ่ม Literacy ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

การปรับปรงุรายวิชาแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 เปน็ต้นไป  
(รายละเอียดตามเอกสาร  สมอ. 08)  ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว 
 

    มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

     1.2  การสอบ Computer-Based Examination ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
 เพ่ือให้การสอบประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีบรรลุ
วัตถุประสงค์ และอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทั้งสามวิทยาเขต กองบริหารการศึกษา ได้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 1. ขออนุมัติใช้ห้อง 320  ห้อง 321 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และห้อง MU Cyber club
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ส าหรับใช้เป็นห้องสอบ Computer-Based Examination  ที่ศาลายา สามารถจัดสอบได้ห้องละ 50 ราย 
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 2.  ขออนุมัติ ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของสามวิทยาเขต เป็นห้องสอบ Computer-Based 
Examination ดังนี้ 

วิทยาเขต จ านวนห้อง จ านวนที่นั่ง รวม 
กาญจนบุร ี 2 40 80 
นครสวรรค ์ 1 40 40 
อ านาจเจริญ 1 40 40 

รวม 4 160 160 
 

 3. ขออนุมัติด าเนินการในเรื่องมาตรฐานห้องสอบ Computer-Based Examination ตามมาตรฐาน 
ICDL (International Computer Driving License)  ดังนี้ 

มาตรฐานห้องสอบ (อ้างอิงจาก ICDL (International Computer Driving License) 
1. ห้องสอบมีความสะดวกสบาย สะอาด เป็นระเบียบเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่น 
2. โต๊ะ และเก้าอ้ีส าหรับผู้เข้าสอบแต่ละท่านโดยทั่วไปแล้วต้องมีพ้ืนที่ว่างระหว่างผู้สอบ 

อย่างน้อย 1.5  ตารางเมตร 
 3. มีที่ค่ันระหว่างคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการแอบมองจอข้างๆ 
 4. ในห้องสอบควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    5. มีโต๊ะและเก้าอ้ีส ารองส าหรับผู้เข้าสอบ  
    6. มีนาฬิกาแขวนไว้โดยให้ผู้เข้าสอบมองเห็นได้สะดวก 
 7. มีไฟส ารอง UPS  ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
 8. มีระบบไฟ CCTV  ด้านหน้าห้อง และหลังห้อง 
 9. มีคอมพิวเตอร์ส ารอง 1 เครื่อง/ห้อง   

  4. ขออนุมัติยกเว้นค่าใช้จ่ายในการสอบ MU-ELT (Computer-Based Examination) จ านวน 
400 บาท/คน  จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือเป็นการทดสอบระบบ Computer-Based Examination ทั้งนี้ ให้นับผลการสอบ 
MU-ELT ของนักศึกษา หากนักศึกษาสอบผ่าน  
 5. ขออนุมัติวันสอบ MU-ELT (Computer-Based Examination) ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ในช่วงบ่าย 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
ตามที่เสนอ และเสนอให้ขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบภาษาอังกฤษไปยัง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือให้มีจ านวนห้องสอบเพ่ิมมากขึ้น  ดังร่างรายงานการประชุมฯ ที่มอบให้กับ
กรรมการทุกท่านแล้ว   
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    1.3  แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ปัจจ ุบ ันมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)  และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2  (รหัส 60)  สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่  1  พฤษภาคม 2562)  
 



6 

 

นศ./ชั้นปี นศ.
ทั้งหมด 

สอบผ่าน 
(MU-ELT) 

สอบผ่าน 
(อ่ืน ๆ) 

รวมสอบ
ผ่าน 

*สอบไมผ่่าน 
(MU-ELT) 

*ยังไม่สอบ
ภาษาอังกฤษ 

*รวม 

ชั้นปีที่ 1 
(รหัส 61) 

3,496 677 
(19.37%)   

150 
(4.29%) 

827 
(23.66%) 

807 
(23.08%) 

1,862 
(53.26%) 

2,669 
(76.34%) 

ชั้นปีที่ 2 
(รหัส 60) 

3,555 1,065 
(29.96%) 

90 
(2.53%) 

1,155 
(32.49%) 

1,637 
(46.05%) 

763 
(21.46%) 

2,400 
(67.51%) 

  

   กองบริหารการศึกษาได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณา แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีเป้าหมาย
ให้นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ TOEIC  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป  รายละเอียดตามเอกสารของ 
XCHANGE  English ที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว  ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติขอให้เริ ่มจัด
หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา จ านวน 900 คน เพ่ือเป็นการทดลองก่อน 
โดยให้เป็นการสมัครเรียนตามความสมัครใจของนักศึกษาเอง  และให้สิทธิ์สมัครเรียนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อน  
หากมีที่ว่างเพียงพอจะให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 1 ตามล าดับ ทั้งนี้ หากนักศึกษาเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 
ตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่หากเรียนไม่ครบตามที่ก าหนด นักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
ดังรายละเอียดในร่างรายงานการประชุมฯ ที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว   
 

 มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

  1.4  การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 เรื่อง เวลาเรียน 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่1/2562 
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติให้แก้ไขข้อความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552  กองบริหารการศึกษา จึงได้น าร่างข้อบังคับดังกล่าวเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี
ใจความส าคัญดังนี ้
จากเดิมท่ีระบุว่า   : “ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในวิชาใดๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และการฝึก 

 ภาคสนามไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ ” 
ให้แก้ไขเป็น         : “ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ได้แก่มีเวลาเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติการ

ฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด  หรือตามที่หลักสูตร
ก าหนดจึงมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ ” 

   ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 
(ร่าง) ข้อบังคับฯ โดยข้อ 11 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ได้แก่ มีเวลาเรียน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด หรือตามที่
หลักสูตรก าหนดจึงมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้นๆ” ดังร่างรายงานการประชุมฯ ที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว   
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  มติที่ประชุม    รับทราบ  โดยขอให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ข้อ 11 อีกครั้ง ดังนี้ 
  “ข้อ 11  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ได้แก่ มีเวลาเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน  
หรือการฝึกภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด โดยที่หลักสูตรเป็นผู้ก าหนด  จึงมีสิทธิ์เข้ารับการ 
ประเมินผล  ในรายวิชานั้นๆ” 
  เมื่อแก้ไขแล้วให้ขอความอนุเคราะห์จากกองกฎหมายพิจารณา แล้วน ามาแจ้งในที่ประชุมนี้อีกครั้ง 
ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

  1.5  รายงานสรุปผลการประเมินระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ปี พ.ศ.2561 (TCAS 61) 
 ด้วยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างบริษัทเครส กรุ๊ป   เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561  
เพ่ือน าผลของการประเมินไปปรับปรุงระบบ TCAS ให้ดียิ่งขึ้น   รายงานสรุปนี้ จะเน้นการน าเสนอประเด็นส าคัญ 
พิจารณาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย  กลุ่มผู้ปกครอง  กลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  โดยทั่วไป 6 ประเด็นหลัก ได้แก ่
 ประเด็นที่ 1  การพัฒนาระบบ TCAS ด้วยเทคโนโลยี 
 ประเด็นที่ 2 การปรับรูปแบบประชาสัมพันธ์ 
 ประเด็นที่ 3 การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมระบบ TCAS 
 ประเด็นที่ 4 การปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมให้นักเรียนรู้ความต้องการของตนเอง 
 ประเด็นที่ 6 การติดตามและประเมินผล 
   

 มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

       1.6   สรุปจ านวนแผน – ผล การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
ระบบ  TCAS  รอบท่ี 1-5    
 กองบริหารการศึกษาขอสรุปจ านวนแผน – ผล การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2562  ตามระบบ TCAS   รอบท่ี 1-5   ดังเอกสารที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 

 รอบท่ี 1 
Portfolio 

รอบท่ี 2 
โควตา 

รอบท่ี 3 
รับตรงร่วมกัน 

รอบท่ี 4 
Admissions 

รอบท่ี 5 
รับตรงอิสระ 

รวม 

แผน 792 1,011 1,493 1,009 152 4,907 
ผล 552 418 1,641 1,228 181 4,020 

 
(ข้อมูล ณ วันที  27 มิถุนายน 2562) 
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 จากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรน าข้อมูลการรับนักศึกษาตามช่องทางอ่ืน ๆ เช่น 
นักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพฯ ทุนกระทรวงอุดมศึกษา (สกอ.) ทุนสมเด็จย่า ฯลฯ  มาเสนอด้วย  ซึ่งกองบริหาร
การศึกษาได้น ามาเสนอโดยรวมไว้กับการรับนักศึกษา รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ  เรียบร้อยแล้ว 
  

  มติที่ประชุม    รับทราบ  และมีความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
     1. ควรเสนอข้อมูลแผนการรับตาม มคอ. 2 และเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
     2. การรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ในการรับแต่ละรอบควรมีระยะเวลาการรับสมัครนานขึ้น 
     3.  เพ่ือให้นักเรียนได้ข้อมูลการรับสมัครที่ถูกต้อง  กองบริหารการศึกษาควรหาแนวทางการเพ่ิม
ช่องทางการให้ข้อมูลนักเรียน เช่น ใน website Dekdee  หรือเข้าร่วมงาน บูธเด็กดี 
 

      1.7    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 
   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายให้ทุกส่วนงานจัดการศึกษาตาม
หลักการ Outcomes-Based Education (OBE) โดยแจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่อยู่ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัย ประมาณสองร้อยกว่ารายวิชา และสนับสนุนให้เปิดรายวิชาใหม่  นั้น 
  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการผลักดันให้บรรลุตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงหรือเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการ Outcomes-Based Education (OBE) รายวิชาละ 2,000 บาท ซึ่งกองบริหารการศึกษาได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินของโครงการ Entrepreneurship Education    ข้อ 4 โครงการพัฒนา
รายวิชา GE ปีการศึกษา 2561 ให้เป็น OBE จ านวน 215 รายวิชา จ านวนเงิน 430,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว  
  ในการนี้  กองบริหารการศึกษาจึงได้น า  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562   เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดลดังกล่าวได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

        1.8 การบริการความรู้ส าหรับส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรระดับพื้นฐานสู่
การเริ่มต้นออกแบบบทเรียนออนไลน์   
  งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ได้จัดให้มีการอบรม และอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 5 หลักสูตร เพ่ือสนับสนุนความรู้ระดับพ้ืนฐานสู่การเริ่มต้นออกแบบบทเรียนออนไลน์ให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนฯ  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรละ 3 ครั้ง ต่อปี รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยที่ผ่านมา 
ใน 13 ครั ้ง  การอบรมมีคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนฯ  เข้าร่วมการอบรมรวมกว่า 400 คน    
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นอกจากนี้ ยังมีส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจให้งานเทคโนโลยีการศึกษาเข้าไปจัดการอบรม 5 หลักสูตรข้างต้น
แก่ส่วนงานเป็นการเฉพาะ (รายละเอียดดังเอกสารที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว) 

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมดังกล่าวแก่ทุกส่วนงานอีกครั้งต่อที่ประชุมฯ โดยหาก 
ส่วนงานใดต้องการจัดอบรมเป็นการเฉพาะ สามารถประสานงานเพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมมายังงานเทคโนโลยี
การศึกษา  กองบริหารการศึกษา โทร. 02-849-4552 และสามารถติดตามหลักสูตรการอบรมเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.muxweb.mahidol.ac.th 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

                                1.9  ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ 2.5 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial 
Education  

ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับค าอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2.5 ร้อยละของส่วนงานที่มีหลักสูตร
ทีม่ีความยืดหยุ่น  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Flexi Programs) อย่างน้อย  
1 หลักสูตร/ส่วนงาน    ในยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 ระยะ 4 ปี เพื่อให้ส่วนงานมีความเข้าใจตรงกัน และเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด้านการศึกษาเพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี  

ในการนี้ จึงขอแจ้งที่ประชุมให้รับทราบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2.5 ที่ได้ปรับแก้ค าอธิบายใหม่  
รายละเอียดตามเอกสารที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  หากการด าเนินการส่วนงานติดขัดในเรื่องข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติ 
ต่าง ๆ ขอให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัย 
  

        1.10    สรุปผลการส ารวจความคิดเห็น (ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ) ของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561 (Mahidol University Students’ Perspective 
Survey in Academic Year of 2018)  

ตามที่กองบริหารการศึกษา ได้ส ารวจความคิดเห็น (ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 
ผ่านระบบการประเมินออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโดยสรุปผลการส ารวจจ าแนก
เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจนักศึกษาทุกชั้นปี นักศึกษาที่เข้าระบบเพ่ือท าแบบส ารวจทั้งสิ้น จ านวน 12,373 คน 
จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 17,848 คน คิดเป็นร้อยละ 69.32   

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม  
นักศึกษาทุกชั้นปี (ความพึงพอใจระดับ 4-5) จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

ประเด็นข้อค าถาม All MU HSc ScTech SH 
ความพึงพอใจการเป็นนักศึกษา ม.มหิดล 84.71% 86.44% 81.30% 83.22% 

 

http://www.muxweb.mahidol.ac.th/
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2. ผลการส ารวจนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาที่เข้าระบบเพ่ือท าแบบส ารวจทั้งสิ้น จ านวน 2,750 คน 
จากจ านวน 4,714 คน คิดเป็นร้อยละ 58.34     

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ความพึงพอใจระดับ 4-5) จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

ประเด็นข้อค าถาม All MU HSc ScTech SH 
ความพึงพอใจการเป็นนักศึกษา ม.มหิดล 87.22% 89.40% 87.59% 83.44% 

  

   มติที่ประชุม    รับทราบ  และขอให้น าผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มารวมด้วย  โดยให้กองบริหารการศึกษาปรึกษาหารือกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการ
ต่อไป 
 

    1.11 การยกเว้นค่าสอบ MU-ELT กรณีนักศึกษาเข้าเรียนโปรแกรม Speexx (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับ B2 
    สืบเนื่องจากกองบริหารการศึกษาได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 26/2561   เมื่อวันที่  25  ธันวาคม 2561  พิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายในการสอบ MU-ELT จ านวน 400 บาท/คน  
โดยให้ยกเว้นได้เพียงคนละ 1 ครั้ง   ในกรณีดังต่อไปนี้  “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61XXXXX)  และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(รหัส 60XXXXX) ที่ได้เข้าเรียนโปรแกรม Speexx (โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับ 
B2 ที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (MU-ELT) จ านวน 400 บาท/คน ซึ่งมี
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61XXXXX) จ านวน 3,498 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60XXXXX)  จ านวน 
2,703 คน รวม 6,201 คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,480,400 บาท” เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
ในครั้งนั้นมีมติว่าเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าสอบ  MU-ELT และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดมากข้ึน ขอให้
ด าเนินการดังนี้  
   1. ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการสอบ MU-ELT ส าหรับนักศึกษาที่สอบในปี 2562 เป็นครั้งแรก และ
ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องสอบ MU-ELT ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
   2. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61xxxxx) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60xxxxx) ที่ยังสอบ 
MU–ELT ไม่ผ่าน จ านวน 6,201คน จัดให้มีการสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีนักศึกษาสอบผ่านเท่านั้น โดยให้
ก าหนดช่วงระยะเวลาเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
   ในการนี้  เ พ่ือความชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติ  กองบริหารการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562   เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562  พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
โดยขอให้พิจารณากรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61XXXXX) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60XXXXX) ที่ได้
เข้าเรียนโปรแกรม Speexx  (โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับ B2 สามารถ
ยกเว้นค่าสอบ MU-ELT  จ านวน 400 บาท/คน  ได้หรือไม่ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวพิจารณา
แล้วมีมติเห็นชอบการยกเว้นค่าสอบ MU-ELT กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61XXXXX) หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(รหัส 60XXXXX) เข้าเรียนโปรแกรม Speexx (โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับ 
B2 จ านวน 400 บาท/คน โดยให้ยกเว้นได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังร่างรายงานการประชุมฯ ที่มอบให้กับกรรมการ
ทุกท่านแล้ว   
   มติที่ประชุม    รับทราบ  และมอบหมายให้กองบริหารการศึกษาจัดท าประกาศ และหารือกับ
คณะศิลปศาสตร์ในการด าเนินการเพ่ือยกเว้นค่าสอบภาษาอังกฤษต่อไป 
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             1.12  การประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน MU ELTrivia 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ได้พัฒนาแบบฝึกหัด MU ELTrivia เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สอดคล้องกับการท าแบบทดสอบ MU-ELT 
ซึ่งแบบฝึกหัดดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบการเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว 
 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  และขอความร่วมมือจากส่วนงานประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน MU 
ELTrivia ไปยังนักศึกษาและบุคลากรของแต่ละส่วนงานตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  :     รับรองรายงานการประชุม 
    2.1    รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา    
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 ด้วยฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   
  

 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    :     เรื่องสืบเนื่อง 
             3.1   แจ้งวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
  กองบริหารการศึกษา ขอแจ้งวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  เพ่ือให้ส่วนงานได้เตรียม
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    โดยเป็นรายงานข้อมูล  ณ  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลและวางแผนการด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558    และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรสรุปได้ดังนี้  
 

 จ านวนหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง / ปีการศึกษา  
 2545 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565-2568 
จ านวนหลักสูตร 1 1 6 2 2 6 14 57 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื ่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอน
นักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562    
 เพ่ือให้การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ของส่วนงานต่างๆ ได้จ านวนครบ 
หรือใกล้เคียงกับแผนการรับ และเพ่ือป้องกันการลาออกเพ่ือไปสอบคัดเลือกใหม่   มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร 
ให้โอกาสนักเรียนเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว สามารถขอโอนย้ายหลักสูตรได้ กองบริหารการศึกษา
จึงได้จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับ



12 

 

นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562  และได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 16/2562  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562   เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศดังกล่าว  ดังร่างรายงานการประชุมฯ ที่มอบให้กับ
กรรมการทุกท่านแล้ว จากนั้นที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าจ านวนครั้งที่ขอโอนย้าย
หลักสูตร จะต้องไม่มากเกินไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับ
โอนนักศึกษา   และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562  
โดยให้ก าหนดเกณฑ์การโอนย้ายได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น  
 

          4.2  แนวทางการขอ Account และใช้พื้นที่ระบบเพือ่พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (SPOC) /
รายวิชาออนไลน์ (MOOC) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าระบบจัดการเรียนการสอน MUx ส าหรับนักศึกษาและ 
MU MOOC ส าหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป โดยเดิมมหาวิทยาลัยได้เปิดรับรายวิชาส าหรับการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ (SPOC) /รายวิชาออนไลน์ (MOOC) ในรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนฯ และด าเนินการภายใต้สัญญาและ
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี แล้วนั้น ปัจจุบันได้มีแนวทางการด าเนินงานที่เปิดกว้าง 
รองรับรายวิชาจากส่วนงานได้เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมีการขอใช้ Account และพ้ืนที่ระบบเพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
(SPOC) /รายวิชาออนไลน์ (MOOC) โดยคณาจารย์และส่วนงานเพ่ิมขึ้น โดยการท าหนังสือไปยังกองบริหาร
การศึกษา เพ่ือขอเข้าใช้บริการดังกล่าว โดยยึดแนวปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ครั้งที่ 2/2561 วาระเพื่อพิจารณาที่ 3.7 ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกแก่คณาจารย์และส่วนงาน   กองบริหารการศึกษา ขอน าวาระเข้าที่ประชุมเพ่ือหารือแนวทางร่วมกัน โดย  
กองบริหารการศึกษาขอเสนอแนวทางเบื้องต้น ดังนี้ 

1. จัดให้มีผู้ประสานกลางในระดับส่วนงานเป็นผู้รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลการขอใช้บริการใน
ขั้นต้น เพื่อให้ส่วนงานรับทราบข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (SPOC) /รายวิชาออนไลน์ 
(MOOC) พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงาน และสะดวกต่อการจัดท ารายงานของส่วนงานได้ด้วยตนเอง 

2.  เปิดให้ผู้ประสานกลางในระดับส่วนงาน สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ขอ Account และ 
ใช้พ้ืนที่ระบบ  ทั้งในการพัฒนาและการจัดการเรียนสอนบนระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แล้วจึงจัดท าหนังสือ ไปยัง
กองบริหารการศึกษา เพ่ือขอเข้าใช้บริการตามแนวปฏิบัตฯิ ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  :    เรื่องอ่ืน ๆ  
                           5.1   ระดับคุณภาพด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Mahidol 
University Professional Standards Framework : MUPSF) 

 ประธานกล่าวว่าในปีการศึกษา 2564 จะเริ่มมีการประเมินอาจารย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมระบบ 
หาวิธีการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ  แนวทางการประเมินระดับคุณภาพด้านการเรียนการสอน
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ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 องค์ประกอบคือ องค์ความรู้ 
(Knowledge) , สมรรถนะ (Competencies)  และค่านิยม (Values)  
 1. องค์ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย ความรู้ในศาสตร์ และความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ 
 2.  สมรรถนะ (Competencies)  ประกอบด้วย   
  2.1 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2.4 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
 3. ค่านิยม (Values)  ประกอบด้วย 
  3.1 คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3.2 ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 
 องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านดังกล่าว มีระดับคุณภาพ 4 ระดับ  ดังนี้ 
 คุณภาพระดับที่ 1  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงศาสตร์
การเรียนรู้เบื้องต้น การออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผู้เรียน และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ วัดผลและประเมินผล การน าผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เปิดใจรับฟังความคิดเห็น ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 
 คุณภาพระดับที่ 2  เป็นผู้มีคุณภาพการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึก และติดตามความก้าวหน้า
ของความรู้ในศาสตร์ของตนอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงศาสตร์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
ก ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่เพ่ือนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ภายในองค์กร 
  คุณภาพระดับที่ 3  เป็นผู้มีคุณภาพการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน 
ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยง
และผู้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  
 คุณภาพระดับที่ 4  เป็นผู้มีคุณภาพการเรียนการสอนระดับที่ 3  ที่เป็นผู้น าในศาสตร์ของตน 
ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ และนานาชาติ  เป็นผู้น าเชิงนโยบาย 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
     นางสาวพรพรรณ  คงประสิทธิ์                

                                           ผู้จดรายงานการประชุม 
                 

นายสมชาติ  พนาเกษม 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     


