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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ 2 

วันพุธที ่๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

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

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

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  11 
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  12 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 15 
๗. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 16 

     เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 17 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 18 

๑. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 19 
๒. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 20 
๓. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 21 
๔. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 22 
๕. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  23 
๖. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 24 
๗. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 25 
๘. ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26 
๙. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 

๑๐. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 28 
๑๑. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 29 
๑๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 30 
๑๓. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 31 
๑๔. ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 32 



๒ 

 

๑๕. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 1 
๑๖. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 
๑๗. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 3 
๑๘. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  4 
๑๙. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
๒๐. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 6 
๒๑. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 7 
๒๒. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 
๒๓. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 9 
๒๔. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 10 
๒๕. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 11 
๒๖. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 12 
๒๗. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 13 
๒๘. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 14 
๒๙. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  15 
๓๐. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 16 
๓๑.  รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 17 
๓๒. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 18 
๓๓. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 19 
๓๔. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 20 
๓๕. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 21 
๓๖. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 22 
        และตรวจสารในการกีฬา 23 
๓๗. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 24 
๓๘. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 25 
๓๙. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 26 
๔๐. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 27 

 28 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  29 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๗ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            30 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๔๐ คน 31 
 32 
ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ) 33 



๓ 

 

๑. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 1 
๒. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 3 
๑. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 4 
๒. ดร.สาวิตรี  สันติพิริยพร  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 5 
๓. นางจริยา  ปัญญา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 6 

 7 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 8 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 9 
๒. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 10 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 11 
๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 12 
๕. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 13 
๖. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 14 
๗. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 15 
๘. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 16 
๙. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 17 

๑๐. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 18 
๑๑. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 19 
๑๒. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 20 
๑๓. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล   ผู้อ านวยการกองคลัง 21 
๑๔. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง   ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 22 
๑๕. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 23 
๑๖. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 24 
๑๗. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม  ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 25 
๑๘. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 
๑๙. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 27 
๒๐. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 28 
๒๑. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 29 
๒๒. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 30 
๒๓. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 31 

 32 



๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 1 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 2 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 3 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 4 

 5 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 6 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอผลงาน               7 
ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   8 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 9 
รับทราบ และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 10 
Development Goals: SDGs) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 11 

จุ ด เ ด่ น ขอ ง ก า รสนั บ สนุ น เ ป้ า หม ายกา ร พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 12 
Development Goals: SDGs) ของคณะเภสัชศาสตร์จะอยู่ในแผนการด าเนินการตามเป้าหมายที่ ๓ : การมี13 
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการผลักดันบัญชียาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ14 
เข้าสู่ระบบยาหลักแห่งชาติและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย15 
ระดับชาติ “โครงการเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในประเทศไทย” เป็นต้น 16 

ในส่วนของความร่วมมือกับต่างชาติ คณะเภสัชศาสตร์ได้ด าเนินการด้านวิจัย              17 
และวิชาการกับทั้งภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยรอบ อาทิ Health-economic studies of HPV 18 
vaccination in ASEAN, Economic evaluation of postpartum hemorrhage prophylaxis in the 19 
Philippines, Health technology assessment ( HTA)  for universal health coverage in India ,             20 
Cost of smoking- related mortality in the Middle East and North Africa แ ล ะ  Teaching Vaccine 21 
Economics Everywhere (TVEE) ร่วมกับ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 22 

ด้านการสนับสนุนนโยบายสังคม งานวิจัยและวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ได้มี23 
องค์กรต่างๆ น าไปอ้างอิงและก าหนดนโยบายองค์กรในระดับนานาชาติ  อาทิ American Diabetes 24 
Association, International Diabetes Federation, European Society of Cardiology (ESC) American 25 
Association of Diabetes Educators (AADE) และ World Health Organization (WHO) รวมทั้งการสร้าง26 
ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือตอบโจทย์ของประเทศทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การท า27 
ความร่วมมือในโครงการ Nan Sandbox และขณะนี้คณะเภสัชศาสตร์ก าลังด าเนินการจัดตั้งโครงการอาคาร28 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติเพ่ือความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความรู้ของมหิดล           29 
ออกสู่ท้องตลาด และพัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมพันธกิจด้าน            30 
การวิจัยสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาต่อไป 31 

ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  32 
 33 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 2 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 3 
 4 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ 5 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล6 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            7 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 8 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 9 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 10 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 11 

๓.๑.๑ ข้อแนะน ายุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 12 
ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดี น าเสนอข้อแนะน ายุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย13 

จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 14 
ข้อเสนอแนะ ๑ –วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  15 
เสนอแนะให้สนับสนุนการเพ่ิมจ านวนผลงานตีพิมพ์เป็นสองเท่า โดยการอ้างอิงไม่16 

ต่ าลง รวมทั้งเพ่ิมอัตราก าลังนักวิจัย เช่น นักวิจัยส าเร็จรูป Post-Doc นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ              17 
เพ่ิมผลิตภาพ เช่น การมุ่งเน้นผลิตผลงานวิชาการในฐาน Q1 journalเป็นส าคัญ และร่วมงานวิจัยกับ18 
มหาวิทยาลัยระดับโลก และพัฒนาการจัดตั้งคลัสเตอร์วิจัยภายในส่วนงาน 19 

ข้อเสนอแนะ ๒ – สร้างงานวิจัยร่วม โดยร่วมกับส่วนงานด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ 20 
เสนอแนะให้สนับสนุนต่อยอดเครือข่ายวิจัยสายสังคมศาสตร์  สู่ การวิจัย                   21 

สหวิทยาการกับวิทยาศาสตร์-สุขภาพ การจัดตลาดนัดวิจัยตั้งโจทย์วิจัยร่วม สังเคราะห์ Local Problem               22 
ให้เป็น Global Issue  23 

ข้อเสนอแนะ ๓ – วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  24 
เสนอแนะให้เข้าร่วมใน Value Chain ที่มีความพร้อม เพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีและ25 

สร้างฐานรายได้ และร่วมวิจัยกับเอกชนที่มีความสนใจที่ตรงกันและร่วมมือกับกลุ่ม Startup รวมทั้ง             26 
เร่งเพ่ิมรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 27 

ข้อเสนอแนะ ๔ – วิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม  28 
เสนอแนะให้สนับสนุนการสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการนโยบาย29 

น าเสนอผลงานที่มุ่งแก้ปัญหาระบบและนโยบาย และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ก าหนดนโยบาย  30 
 31 
 32 
 33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

ข้อเสนอแนะ ๕ – สร้าง Research Sandbox SiCOREModel  1 
เสนอแนะให้บุกเบิก Multiyear, Block Grant, Large - Scale Matching Fund 2 

และสร้าง Accountability ผ่าน Portfolio management  พัฒนาการด าเนินงานให้เกิด Value Chain ตั้งแต่3 
ต้นทาง และมี Deliverable ที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดวางระบบงานที่สร้างวินัยในการจัดการ 4 

ข้อเสนอแนะ ๖ – วิจัยแบบปาสเตอร์เป็นโมเดลหลัก  5 
เสนอแนะให้สร้างองค์ความรู้ที่ตีพิมพ์ได้จากการแก้ปัญหาจริง โดยตั้งโจทย์ร่วมกับ6 

ผู้ใช้เป็นส าคัญ 7 
ข้อเสนอแนะ ๗ – ปรับแหล่งทุนให้สอดคล้อง  8 
เสนอแนะให้เพ่ิมผลตอบแทนการลงทุนทางการเงินโดยยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น9 

ลดโครงการขนาดใหญ่ที่ผูกพันยาวนานแต่ยังไม่มีแนวทางสร้างผลตอบแทน แสวงหาเงินทุนวิจัย                      10 
จากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพ่ิมรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รายได้จากการบริการวิชาการ 11 
เป็นต้น 12 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 15 
๓.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น16 

และระบบคลั งหน่ ว ยกิ ต  ระดั บต่ า ก ว่ าปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี  17 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔  18 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า เพ่ือเป็นการสร้าง19 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล              20 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิตของส่ วนงานภายใน21 
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 22 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  23 

กองบริหารการศึกษาจึงได้จัดท า  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง                   24 
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี25 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึง (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากกองกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  26 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 27 
 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 28 

 29 

 30 

 31 



๗ 

 

๓.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา การจัดสรร1 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบหน่วยกิต และแบบเหมาจ่าย ส าหรับมาตรการเยียวยา2 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาชาวไทย หลักสูตรปกติ (ไทย) และ3 
หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 4 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า               5 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน6 
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 7 
วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร เนื่องจาก8 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด้วยความห่วงใยนักศึกษา                 9 
และครอบครัว มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีมาตรการเยียวยานักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน10 
ให้กับนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการลดภาระ11 
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ของ              12 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเยียวยานักศึกษา13 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 14 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบหน่วยกิต และแบบเหมาจ่าย             15 
ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 16 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม  17 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 18 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 19 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 20 
 - ไม่มี - 21 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 22 
๓.๔.๑  มาตรการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ  23 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 24 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสั งข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า                25 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน26 
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 27 
วิจัย และนวัตกรรม ส าหรับนักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร เนื่องจาก28 
สถานการณ์การระบาดแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น  29 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบหน่วยกิต 30 
และแบบเหมาจ่าย ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรนานาชาติ 31 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการเยียวยานักศึกษา32 



๘ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔          1 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 2 

ข้อ ๑ นักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ3 
คืนคา่ธรรมเนียมการศึกษาตามข้ันบันได มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 4 

(๑) ส่วนที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๕๐ 5 
(๒) ส่วนที่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๓๐  6 
(๓) ส่วนที่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๑๐ 7 
โดยการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและ8 

มหาวิทยาลัยในอัตรา ๖ : ๔ ซึ่งจะเป็นการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดย9 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐ และรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย10 
จะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาหลังจากนักศึกษาลงทะเบียน            11 
ในระบบเพ่ือยืนยันการขอรับสิทธิเยี ยวยาจากรัฐบาลแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบขั้นตอน                      12 
และรายละเอียดต่อไป 13 

ข้อ ๒ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยจะ               14 
ขยายระยะเวลาช าระเงิน ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา           15 
ในอัตราหลังหักส่วนลดตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ติดต่องานกิจการ16 
นักศึกษาของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยเพื่อขอทุนการศึกษาต่อไป 17 

ข้อ ๓ กรณีมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานมีประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการลด18 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน 19 

ทั้งนี้ ส าหรับมาตรการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษา20 
ชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนงานพิจารณาลดค่าธรรมเนียม21 
การศึกษาแต่ไม่เกินกว่าจ านวนที่ปรับลดให้กับนักศึกษาชาวไทย และหากส่วนงานมีความประสงค์ที่จะปรับลด22 
เกินกว่านักศึกษาชาวไทย ให้เสนอมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป 23 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 24 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  26 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 

(COVID-19)  28 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 29 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ30 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 31 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 32 



๙ 

 

๑. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๖   1 
เรื่อง ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน             2 
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  และจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศ3 
นครปฐม ฉบับที่ ๘๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ 4 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔   5 
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  6 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง มาตรการเยียวยานักศึกษา7 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔         8 
และฉบับที่ ๓๒ เรื่อง การขยายเวลาการงดใช้พ้ืนที่และการปฏิบัติงานที่บ้านของมหาวิทยาลัยมหิดล              9 
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และขอความร่วมมือทุกส่วนงาน             10 
เน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 
อย่างเคร่งครัด 12 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 
ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 16 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 17 
๕.๑ –  ๕.๑๔ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๓ หลักสูตร 18 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร            19 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ปริญญาตรี ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง20 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 21 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 22 
ปริญญาเอก 23 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตรนานาชาติ)  24 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย 25 
ปริญญาโท 26 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัดคลินิก หลักสูตรปรับปรุง 27 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ            29 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา                30 
และบัณฑิตวิทยาลัย 31 



๑๐ 

 

๕.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรภาคปกติ1 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์                   2 
และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย 3 
 4 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 5 
ปริญญาเอก 6 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพ่ือ           9 
การพัฒนาองค์การ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะสังคมศาสตร์10 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบ                   12 
ทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโครงการร่วม               13 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 14 
และบัณฑิตวิทยาลัย 15 
ปริญญาโท 16 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา            17 
เพ่ือการพัฒนาองค์การ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะสังคมศาสตร์18 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและ20 
โภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 
ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 23 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 24 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 25 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฃองคณะแพทยศาสตร์26 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 27 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทาง28 
การแพทย์  (หลักสูตรนานาชาติ )  ฉบับปี  พ.ศ .  ๒๕๖๓ ของโครงการร่ วม                      29 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 30 
และบัณฑิตวิทยาลัย 31 
 32 
 33 



๑๑ 

 

ปริญญาตรี 1 
๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยา2 

สภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ 3 
 4 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 5 
ปริญญาตรี 6 

๕.๑๔ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  7 
จ านวน ๑ รายวิชา ของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 9 

 10 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๑ 12 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๑ (๘/๒๕๖๔)                 14 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

๖.๒ พิธี มอบเข็มมหาวิทยาลั ยมหิดลและเกี ยรติ บั ตร แก่ข้ าราชการ พนักงาน 17 
มหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ 18 
และการจัดงานวันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔   19 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เพ่ือให้การจัดงาน20 

พิธีการเป็นไปตามมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 21 
จึงแจ้งทีป่ระชุมเพ่ือรับทราบ แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 22 

๑.พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงาน23 
มหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ จะจัดขึ้นในวันที่              24 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รูปแบบ Online  25 

๒.การจัดงานวันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔          26 
ซึ่งจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 27 
พระบรมราชชนก ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา ๐๘.๑๕ น. โดยมีอธิการบดี                 28 
เป็นประธานในพิธี มีส านักงานสภามหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์ และส านักงานอธิการบดี 29 
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ทั้งนี้ ส าหรับส่วนงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  สามารถประกอบ30 
พิธีดังกล่าวได้ที่ส่วนงานตามเวลาที่เหมาะสม  31 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 32 
ที่ประชุมรับทราบ 33 



๑๒ 

 

๖.๓ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 1 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  แจ้งว่า ส านักงาน2 

คณะกรรมการข้าราชการ ก.พ. (ส านักงาน ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก3 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๔ ฉบับ สรุปรวมทั้งหมด ๑๖ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร  4 
๒. หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๑๔ หลักสูตร  5 

รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๔๘ ลงวันที่    6 
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๔๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

๖.๔ สรุปการจัดอบรม “โครงการเขียนหนังสือ/ต ารา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์”  9 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๙ 10 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม11 
มหาวิทยาลัยมหิดล (INT) จัดการอบรม "โครงการเขียนหนังสือ/ต ารา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์" ผ่านระบบ Cisco 12 
Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่ง13 
ผลงานอันทรงคุณค่าและมีความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์ โดยมี ดร. ผ่องศรี เวสารัช นักทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย14 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ"ลิขสิทธิ์กับการเขียนหนังสือ/ต ารา : เรื่องส าคัญ ที่ผู้สร้างสรรค์15 
ต้องรู้ " และศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ                     16 
"วิธีและประกาศที่เกี่ยวข้องของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลและลิขสิทธิ์รูปภาพ" โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม17 
ทั้งสิ้น ๒๘๘ คน  18 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

๖.๕ เชิญส่วนงานส่งตัวแทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อ           21 
การใช้ประโยชน์ 22 
นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า เนื่องด้วยกรรมการบริหาร23 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่เป็นผู้แทนส่วนงาน มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี จะหมดวาระลง          24 
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสินทรัพย์จึงขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละส่วนงานเสนอชื่อ25 
บุคคลากรเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการฯ โดยเสนอได้ส่วนงานละ ๑ ชื่อ ยกเว้น คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช26 
พยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากเป็นกรรมการ โดยต าแหน่ง โดยขอให้ส่งรายชื่อ27 
ที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ28 
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 



๑๓ 

 

๖.๖ การมอบอ านาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่ออนุมัติเอกสารบันทึก1 
รายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing 2 
Activity: RoPA) 3 
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี               4 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูล             5 
ส่วนบุคคล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                6 
พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ขณะนี้ทุกส่วนงานอยู่ระหว่างการจัดท าบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 7 
(Records of Processing Activity: RoPA) เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติ8 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ  9 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกรายการประมวลผลข้อมูล10 
ส่วนบุคคล (RoPA) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าส่วนงาน11 
เพ่ืออนุมัติการบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) ดังนี้ 12 

๑. เอกสาร RoPA ของแต่ละหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มอบหมายอ านาจ13 
หน้าที่ให้กับรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้นเป็นผู้อนุมัติเอกสาร และจัดเก็บรวบรวมเอกสาร  RoPA            14 
ที่ผ่านการอนุมัติแล้วไว้ที่หน่วยงานตนเอง พร้อมส าเนาเอกสารมาเก็บรวบรวมไว้ที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 
และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 16 

๒. เอกสาร RoPA ของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย มอบหมายอ านาจหน้าที่ 17 
ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้อนุมัติเอกสาร และจัดเก็บรวบรวมเอกสาร 18 
RoPA ที่ผ่านการอนุมัติแล้วไว้ที่ส่วนงานตนเอง และส าเนาเอกสารมาเก็บรวบรวมไว้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล19 
ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 20 

ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งทีป่ระชุมฯ เพ่ือทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ22 
กับทุกส่วนงานต่อไป 23 
   ที่ประชุมรับทราบ 24 

๖.๗ การใช้งานระบบ Digital Transcript ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 25 
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แจ้งว่า 26 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการการออกเอกสาร27 
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยให้มีการน าร่องด าเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบ28 
ต่อประชาชน โดยการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เพ่ืออ านวย29 
ความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงเอกสารส าคัญทางการศึกษา          30 
ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นผ่านระบบดิจิทัล              31 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น ๑ ในหน่วยงานที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 32 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสามารถด าเนินการในเรื่องนี้และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืนได้  33 



๑๔ 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบริหารการศึกษา จึง1 
ได้พัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ( Digital Transcript) 2 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในทุกระดับปริญญา ได้ด าเนินการทดสอบพร้อมใช้งาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  3 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว จึงแจ้ง          4 
ที่ประชุมฯ เพ่ือทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติกับทุกส่วนงานต่อไป โดยจะเริ่ม การใช้งานระบบ Digital 5 
Transcript ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 6 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 

 9 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 10 
  11 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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