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ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 
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 รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 13 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 14 
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    เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 19 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 20 
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๗. นพ.สุรพร  ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 27 
๘. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 28 
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๒ 

 

๑๓. ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 
๑๔. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 
๑๕. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3 
๑๖. ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์  แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 
๑๗. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 
๑๘. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  6 
๑๙. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 
๒๐. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 
๒๑. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 9 
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๒๔. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 12 
๒๕. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 13 
๒๖. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 14 
๒๗. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 15 
๒๘. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 16 
๒๙. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 17 
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    และตรวจสารในการกีฬา 24 
๓๖. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล  คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 
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๓๘. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ 27 

 28 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๘ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๘ คน 31 
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๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ) 1 
๑. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 2 
๒. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 3 

 4 
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 5 

๑. รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 6 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 7 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 8 
๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 9 
๕. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 10 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 11 
๗. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 12 
๘. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 13 
๙. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 

๑๐. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 15 
๑๑. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 16 
๑๒. ดร.สาวิตรี  สันติพิริยพร    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 17 
๑๓. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 18 
๑๔. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 19 
๑๕. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 20 
๑๖. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 21 
๑๗. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 
๑๘. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 23 
๑๙. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 24 
๒๐. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 25 
๒๑. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 26 

 27 
ฝ่ายเลขานุการ 28 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน น าเสนอผลงานใน2 

รอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้              4 

ที่ประชุมฯ รับทราบ และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 5 
Development Goals: SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย เพ่ือให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้น6 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓  โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของ SDGs ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 7 
ดังนี้ 8 

๑. จัดการประชุมและสัมมนา จ านวน ๓๗ รายการ 9 
๒. จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษ จ านวน ๒๗ รายการ 10 
๓. ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ จ านวน ๘ รายการ 11 

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมส าหรับเตรียมความพร้อม        12 
ในการใช้ชีวิตส าหรับคนรุ่นต่อๆไป  คณะเวชศาสตร์ เขตร้อนจึงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ งในการพัฒนา                     13 
คณะให้เปน็ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเช่นนี้ต่อไป 14 

ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  15 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 16 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 17 

๑.๑.๑ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลชนะเลิศ Grand Prize จากโครงการ 18 
“Flood prevention protocol” ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ความเป็นเลิศ19 
ด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) ครั้งที่ ๗ 20 
รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล  21 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Calamari นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 22 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Grand Prize จากโครงการ “Flood prevention protocol”              ใน23 
การแข่งขันระดับนานาชาติ ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ 24 
“Seeking Smart Industrial Internet of Things (IIoT) Talents” จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากทีมที่เข้า25 
แข่งขันทั้งหมด ๕๔๖ ทีม จาก ๒๐๐ มหาวิทยาลัยทั่วโลก และถือเป็นครั้งแรกของตัวแทนจากประเทศไทย               26 
ที่สามารถคว้ารางวัล Grand Prizes ในรายการนี้ 27 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 28 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 29 
 - ไม่มี – 30 

 31 



๕ 

 

 1 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ 2 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล3 

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            4 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 5 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 8 

๓.๑.๑ วิเคราะห์ผลผลิตตามงานวิจัย และผลการจัดอันดับ World University 9 
Ranking ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 10 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการขับเคลื่อนการปรับแผน11 

นโยบายมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอน าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 12 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่13 

ผลงานวิจัยและวิชาการในฐาน Q1 เพ่ิมข้ึน ๗๘ % และอยู่ในฐาน Q2 เพ่ิมข้ึน ๑๖ % ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงาน14 
ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นถึง ๓ เท่า ในรอบปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบัน                     มี15 
บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยในระดับสากล  จากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๕ ท่าน 16 

ซึ่งพัฒนาการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอับดับมหาวิทยาลัยระดับโลก              17 
ในหลายรายการ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 18 

ที่ประชุมรับทราบ 19 

๓.๑.๒ ข้อแนะน ายุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยจากสภามหาวิทยาลัย 20 
ประธานฯ ให้เลื่อนน าเสนอไปในโอกาสต่อไป 21 

๓.๑.๓ แนวทางการลดค่าเล่าเรียนเพื่อการเยียวยานักศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา 22 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 23 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า               24 

ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ25 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะด าเนินการ 26 
ตามแผนเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยก าหนดให้มีมาตรการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา                   27 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ คือ ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียม28 
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ ดังนี้ 29 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน ๕๐,๑๐๐ บาท ลดร้อยละ ๕o 30 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่อยู่ในช่วง ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดร้อยละ ๓๐ 31 
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดร้อยละ ๑๐ 32 



๖ 

 

 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก าหนดมาตรการ ดังนี้ 2 
๑. มาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น 3 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 4 
๒. นักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ              5 

คืนส่วนลดให้โดยเร็วตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ แบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ ๕๐ โดยมหาวิทยาลัยจะคืน6 
สัดส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๒๐ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา และในส่วนของร้อยละ ๓๐ 7 
ที่ได้รับจากการสนับสนุนจาก พ.ร.ก. เงินกู้ ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนในระบบที่ก าหนด ซึ่งจะแจ้งขั้นตอน           8 
และวิธีการให้ทราบต่อไป 9 

๓. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยจะขยายระยะเวลาช าระเงิน 10 
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และนักศึกษาจะช าระด้วยจ านวนเงินหลังหักส่วนลดแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษา             11 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ติดต่องานกิจการนักศึกษาของส่วนงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือขอทุนการศึกษาต่อไป 12 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 13 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 14 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 15 
 - ไม่มี - 16 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 17 
ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 18 
ปริญญาโท 19 

๓.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะแพทยศาสตร์                    21 
ศิริราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย 22 
ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส และ ผศ.นพ.สุประพัฒน์ สนใจ23 

พาณิชย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล น าเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา24 
การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 25 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 26 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ มีเป้าประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อการจัดตั้งหน่วยงานที่จัด             27 
การเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นรูปธรรม เพ่ือรองรับการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์28 
จ านวนมาก โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพแต่ละแห่งที่มีความต้องการและจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ                  29 
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพให้กับประเทศ โดยหลักสูตรนี้             30 
มีจุดเด่นในการพัฒนานักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับนานาชาติให้กว้างยิ่งขึ้น                             31 
โดยให้ความส าคัญในการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจัดการเรียนการสอน            32 
เป็นภาษาต่างประเทศด้วยหลักสูตรเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางด้านแพทยศาสตร์ 33 



๗ 

 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับความรู้ทางด้านการศึกษาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษา1 
ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Program) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนของตนเองให้เหมาะสม2 
กับการใช้ชีวิต และเพ่ือสร้างความช านาญในการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสร้างผลงาน            3 
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในระดับนานาชาติให้กับแพทย์และวิชาชีพอ่ืน ๆ อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ4 
มหาวิทยาลัยในด้ายความเป็นสากล Academic and Entrepreneurial Education รวมทั้งตอบสนองต่อ            5 
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการเป็น Global 6 
Citizen และ Global Talents  7 

หลักสูตรนี้จึงสามารถพัฒนาแพทย์และบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ           8 
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความช านาญในการพัฒนาการศึกษา การสร้างประสบการณ์เรียนรู้  9 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล อีกทั้ งประยุกต์ใช้ 10 
องค์ความรู้ในบริบทการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ11 
เพ่ือสร้าง การ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้ นในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ งในประเทศ                     12 
และต่ างประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับ เป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ ในการ เป็น  “A World Changer” ของ                            13 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางการศึกษาในองค์กรของตนเอง             14 
เพ่ือเป็นผู้น าในอนาคตด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติต่อไป 15 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 17 
 18 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 19 
  - ไม่มี - 20 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  21 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 

(COVID-19) และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์                        23 
ในด้านนวัตกรรมและการก าหนดนโยบายภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ24 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  25 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 26 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ27 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 28 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 29 

๑. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๐   30 
เรื่อง ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน             31 
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) และจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๗๗/เรื่อง มาตรการควบคุม32 
แบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่33 



๘ 

 

จังหวัดนครปฐม (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และ ฉบับที่  ๗๘/๒๕๖๔                     1 
เรื่อง มาตรการปิดสถานที่เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่2 
จังหวัดนครปฐม  (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ           3 
โรคดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีประกาศปรับระดับพ้ืนที่สถานการณ์ในพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล  4 
โดยพ้ืนที่ความรับผิดชอบต่างๆ คือ วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขตศาลายา อยู่ในพ้ืนที่5 
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และโครงการจัดตั้ง6 
วิทยาเขตอ านาจเจริญ อยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 7 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส าหรับ8 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒๘             9 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ประกาศ              10 
ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือรองรับประกาศ11 
สถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับที่ ๓๐ เรื่อง แนวทางการใช้พ้ืนที่12 
มหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔                                13 
และขอความร่วมมือทุกส่วนงานเน้นย้ าให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่                      14 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ในการปฏิบัติตัว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด                 15 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 16 

ทั้งนี้ รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลงานการมีส่วนร่วม       17 
ในการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ในด้านนวัตกรรมและการก าหนดนโยบายภาครัฐในสถานการณ์               18 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการวิจัย              19 
ในการพัฒนาวัคซีน mRNA และการศึกษาแนวทางการระบาดวิทยาของเชื้อโรค รวมทั้งการพัฒนา                     20 
ชุดตรวจสอบค้นหาการติดเชื้อ และการเสนอแผนแม่บทตามนโยบายภาครัฐ “หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  21 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 22 
ที่ประชุมรับทราบ 23 

 24 
ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 25 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 26 
๕.๑ –  ๕.๗ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑ หลักสูตร27 
ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรี ๓ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 28 
ปริญญาตรี ๑๕ รายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 29 

 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 30 
 ปริญญาเอก 31 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) 32 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๙ 

 

  ปริญญาโท 1 
๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่                     2 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3 
และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

 ปริญญาตรี 5 
๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕             6 

ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 
 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 8 
 ปริญญาตรี                                                                                                             9 
๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 10 

จ านวน ๔ สาขาวิชา ของวิทยาลัยนานาชาติ 11 
๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 12 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 13 
๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                  14 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 15 
 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 16 

ปริญญาตรี                                                                                                             17 
๕.๗ การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑๕ รายวิชา ส าหรับ18 

หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ 19 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 20 

 21 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 22 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๐ 23 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา24 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๐ (๗/๒๕๖๔)                 25 
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

๖.๒ การจัดงาน “มหิดล-วันแม่” 28 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล 29 

ก าหนดจัดกิจกรรม "มหิดล-วันแม่" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ            30 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นประจ าทุกปี นั้น 31 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           32 
มีการแพร่ระบาดและกระจายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคล33 



๑๐ 

 

ในสังคมได้ ทั้งนี้ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ได้รับแจ้งจากกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ1 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ว่าทางกองงานฯ มีข้อกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน2 
ที่เป็นบุคคลภายนอก และผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นที่มาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมิอาจทราบได้ว่า            3 
ผู้เข้ารับรางวัลจะมีการสัมผัสเชื้อฯ โดยไม่แสดงอาการหรือไม่ 4 

ดังนั้น ในปีนี้ จึงเห็นสมควร งดจัดกิจกรรมประกวดแม่ดีเด่น แต่ยังคงให้ส่วนงาน5 
จัดท านิทรรศการวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และจัดกิจ กรรมคัดเลือก                   6 
แม่ดี-บุคลากรเด่น ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย ส่วนพิธีการมอบรางวัลขอให้ดูสถานการณ์            7 
ตามความเหมาะสมอีกครั้ง 8 

ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๓ บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร วิ จั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร  ร ะ ห ว่ า ง10 
มหาวิทยาลัยมหิดล กับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 11 
(สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 12 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 13 

และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.พว.) ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย 14 
และพัฒนาโครงการวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยและสนับสนุนการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  15 
โดยร่วมกันตั้ ง “เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดล -ศูนย์ พันธุวิศวกรรม                         16 
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ” หรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า MU–BIOTEC Interdisciplinary Research 17 
Consortium ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “เครือข่าย MU-BIOTEC” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 18 

๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย19 
และ ศช.พว. ผ่านเครือข่าย MU-BIOTEC รวมถึงการใช้เครื่องมือวิจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน                   20 
และการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน  21 

๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ การพัฒนานวัตกรรม             22 
และการพัฒนาก าลังคนข้ันสูงระดับหลังปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกัน 23 

๓. เพ่ือสนับสนุนการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน 24 
๔. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพของอาจารย์และนักวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน 25 

โดยความร่วมมืองานวิจัยแบ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์วิจัยกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม  ในระยะแรก 26 
จะมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ BIOTEC เป็นประธานแต่ละคลัสเตอร์ เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ27 
ท างานและได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 28 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  29 
ที่ประชุมรับทราบ 30 

 31 



๑๑ 

 

๖.๔ แผนการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการด าเนินงาน 1 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 2 
นายวรพจ ปุณญสิทธิ์ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า เพ่ือให้การจัดหาประโยชน์           3 

ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนยบ์ริหารสินทรัพย์4 
จึงจะจัดการประชุมชี้แจงแผนการจัดหาประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยแผนการจัดหาประโยชน์ 5 
ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 6 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายงานผลการจัดหาประโยชน์ ๙ เดือน         7 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) โดยจะจัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco 8 
Webex Meetings ในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยสรุปสาระส าคัญ9 
แบ่งเป็นต่างๆ ประเด็นดังนี้ 10 

๑. การเลือกส ารับการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  11 
๒. ผลตอบแทนรายส่วนงานที่เลือกจัดหาประโยชน์ตาม SAA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 12 
๓. โดยทุกส่วนงานมีผลตอบแทนที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  13 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  14 
ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 
ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ 17 

๗.๑ การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18 
รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว19 

มหาวชิราวงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า               20 
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน21 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 22 
ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น 23 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 
ระลอกใหม่ก าลังแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เกี่ยวข้อง เดินทาง           25 
มาจากหลายพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์26 
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และความปลอดภัยด้านสุขภาพ                   27 
ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนการจัดพิธีพระราชทาน28 
ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ออกไปก่อนจนกว่า29 
สถานการณ์จะคลี่คลาย  30 

 31 
 32 



๑๒ 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือไปยังราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 1 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ            2 
ฝ่าละอองพระบาท เรียบร้อยแล้ว ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนวันเสด็จพระราชด าเนิน3 
แทนองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวออกไปก่อน ตามท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ขอพระราชทาน  4 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๗.๒ รายงานสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ผู้ ใช้ งาน                      6 
MU Webmail ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 7 

  ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แจ้งว่า 8 
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจพบว่ามีผู้ไม่หวังดีเข้าถึงระบบเครือข่าย9 
สื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความพยายามท าส าเนาข้อมูล การเข้าใช้งานระบบไปรษณีย์อิล็กทรอนิกส์10 
ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Usernarne) และ รหัสผ่าน (Password) ซึ่งทางกองเทคโนโลยี11 
สารสนเทศ ได้ปิดการเข้าถึงดังกล่าวแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๒๐ น. ส่งผลให้12 
ข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)  ของผู้ใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ13 
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานและยืนยันตัวตนผ่าน Webmail (https://webmail.mahidol.ac.th) ในช่วงเวลาดังกล่าว            14 
อาจรั่วไหลไปยังผู้ไม่หวังดี โดยในเบื้องต้นพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจ านวน ๕,๙๗๙ ราย  15 
  ทั้งนี้ ได้ประสานงานไปยังผู้เสียหายผ่านผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน16 
ฝ่ายสารสนเทศของส่วนงาน โดยได้ให้ด าเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล17 
และระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยโดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดี และจะได้ด าเนินการทางกฎหมายในส่วนที่18 
เกี่ยวข้องต่อไป 19 
  ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 22 
  23 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 24 


