
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๑๘/๒๕๖๔ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (จ านวน ๑๓ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

 
มติที่ประชุม : 
 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ......................
.................................................................................................... ..........................................................................  
---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 
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และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(คณะสาธารสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 
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๑๐. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 2 
๑๑. ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 3 
๑๒. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 4 
๑๓. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 
๑๔. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 6 
๑๕. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 
๑๖. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 8 
๑๗. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  9 
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ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  31 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๓ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            32 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๖ คน 33 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 
๒. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 3 
๓. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 4 
๔. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 5 
๕. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 6 
๖. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 7 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 8 
๑. รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 9 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 10 
๓. รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 11 
๔. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 12 
๕. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 13 
๖. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 14 
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๘. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 16 
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๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 21 
๑๔. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 22 
๑๕. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 23 
๑๖. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 
๑๗. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 25 
๑๘. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 26 
๑๙. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล    ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 27 
๒๐. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 28 

 29 
ฝ่ายเลขานุการ 30 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 31 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 33 
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เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ Virtual Internationalization Update Ep.5 1 
โดยเอกอัคราชทูตแคนาดา ประจ าประเทศไทย ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ2 
สถาบันอุดมศึกษาแคนาดา รวมทั้งโอกาสทางการศึกษาต่อและการวิจัย ณ ประเทศแคนาดา”  3 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้4 
สถาบันการศึกษาทั่วโลกต้องปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่ (New Normal) และยังคงให้บริการวิชาการ 5 
ด าเนินการวิจัย และบริการด้านการศึกษาเพ่ือสนับสนุนสังคมโลก (Global Society) โดยมีเป้าหมายในการ6 
พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกผ่านความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ ซึ่งประเทศแคนาดา มีความ7 
พร้อมและยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือกันพัฒนาเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะได้ด าเนินกลยุทธ์การศึกษาระหว่างประเทศ 8 
โดยมจีุดประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ 9 

๑. เ พ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาในแคนาดาได้รับทักษะใหม่ผ่านการศึกษา                 10 
และท างานในต่างประเทศในตลาดโลก 11 

๒. ขยายโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่ เข้ามาศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา12 
ตลอดจนเปิดสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นความต้องการของภูมิภาคนั้น 13 

๓. สนับสนุนทุนการศึกษาให้สถาบันการศึกษาเพ่ือช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่14 
ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนทุนการวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความร่วมมือใหม่ 15 
กับภาคส่วนต่างๆ ในต่างประเทศ  16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 18 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าเสนอผลงาน19 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   20 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 21 

รับทราบ และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 22 
Development Goals: SDGs) ดังนี้ 23 

เป้าหมายที่ ๒. ขจัดความหิวโหย : Zero hunger  24 
เป้าหมายที่ ๓. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good health and well-being  25 
เป้าหมายที่ ๔. การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality education  26 
เป้าหมายที่ ๖. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล : Clean water and sanitation  27 
เป้าหมายที่ ๑๓. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate action  28 
และ เป้าหมายที่ ๑๗. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships for the goals  29 
โดยได้จัดท าโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือควบคุมและแก้ไข30 

ปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โครงการ Share & Learn 31 
งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒  เรื่อง "ถอดบทเรียนการน าวิชาการไปสู่สังคมเพ่ือการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์32 
รอบรู้สุขภาพ : กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5" แหล่งเรียนรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 33 
(Learning Center for Tobacco and Alcohol Control by Community Based Intervention) การพัฒนาเต้าหู้34 
จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ ามันถั่วดาวอินคา ร่วมกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 35 
เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมกับการพัฒนาอาหารข้นหนืดต าหรับไทย               36 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนล าบาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   37 



๕ 

 

การผลิตมาร์การีนจากน้ ามันร าข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับการดัดแปลงโครงสร้างของน้ ามัน ร่วมกับ 1 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) การพัฒนา Health Literate Faculty ที่ศูนย์วิจัยสูงเนิน 2 
Health Literate District and Healthy District เพ่ือเป็น Interprofessional Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล 3 
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๒  Asia-Pacific Academic Consortium for 4 
Public Health Conference 2019 (APACPH 2019) : SDGs in Reality 5 

ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  6 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 7 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 8 

๑.๑.๑  โครงการ Innovation for Campus Sustainability 2021 9 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน10 

แจ้งว่า กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( iNT) จัดการ11 
ประกวด Innovation for Campus Sustainability 2021 (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน) ขึ้น เพ่ือเป็นเวทีส าหรับ12 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์13 
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงโลก14 
ให้ดีขึ้นโดยพิจารณาความสมดุลใน ๓ มิติของการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน              15 
๑. มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ๒. มิติการพัฒนาด้านสังคมที่ยั่งยืน และ ๓. มิติการพัฒนาด้าน16 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย (Sustainable 17 
Development Goals : 17 SDGs) โดยนักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม 18 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในโครงการ Incubation Program เพ่ือต่อยอดแนวคิดนวัตกรรม 19 

ทั้งนี ้การประกวดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวดดังต่อไปนี้ 20 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ทีม Egg e egg egg 21 

ประกอบด้วย ๑. น.ส.อ่ิมบุญ วิรัชศิลป์ และ ๒. นายพศวัต เสนาะค า นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ 22 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ทีม NaB Omi 23 

ประกอบด้วย ๑. นายวิทวัส สุดทวี ๒. นายพิจักษณ์ อารยาวิชานนท์ ๓. น.ส.ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ นักศึกษา24 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ทีม SIRIMONG3KOL 26 
ประกอบด้วย ๑. น.ส. นภัสมนต์ ศรีนครา นักศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศึกษา ๒. นายศุภกฤต ตาลน้อย  27 
นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ และ ๓. น.ส.อรญา ศรีเจริญวรรณ นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ 28 

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ทีม EcoVision โดย น.ส.ซอนย่า 29 
แยปปิเน่น นักศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 30 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 31 

๑.๑.๒  ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 32 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 33 

แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 34 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ดังนี้  35 

 



๖ 

 

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ อุปกรณ์เก็บ1 
และล้างสายสวน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยเดิน3 
ก าหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 4 

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ ปลูกถ่ายตับจาก           5 
พ่อแม่สู่ลูกการให้ที่ยิ่งใหญ่เติมความหวังให้ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 

ทั้งนี้ ส่วนงานได้เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ7 
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 8 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 9 

๑.๑.๓  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชชาติ และ สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล “Museum Thailand Awards  2021” 11 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 12 

แจ้งว่า สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้ประกาศผลรางวัล “Museum Thailand Awards  13 
2021” โดย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล “Museum Thailand 14 
Awards 2021” ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 15 
และ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ16 
คัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ พิพิธภัณฑ์ ในประเภท POPULAR VOTE 2021 17 

โดยรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ในประเทศไทย             18 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์19 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีท้ัง “คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้” และ “มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล” 20 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี  21 
 22 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 23 
 - ไม่มี – 24 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ 25 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล26 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            27 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 28 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 29 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 31 
 - ไม่มี – 32 
 33 
 34 
 35 



๗ 

 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 1 
๓.๒.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย 2 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ 3 
ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 4 

ได้จัดสรรทุนวิจัยในรูปแบบ Block Grant มีหลักการบริหารเงินทุนวิจัย โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัยบริหาร5 
จัดการเงินทุนวิจัยโดยเปิดบัญชีโครงการวิจัยกับธนาคารที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว           6 
ในการบริหารจัดการ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งก าหนดให้การจัดสรร7 
งบประมาณเป็นแบบต่อเนื่องตามก าหนดระยะเวลาการส่งมอบผลงาน เพ่ือให้สามารถวางแผนการด าเนินงาน8 
และขับเคลื่อนแผนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลงานวิจัยจากดัชนีชี้วัดความส าเร็จ                      9 
ที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพได้เป็นรูปธรรม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 10 

๑.ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ ข้อ ๑๑ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า11 
ด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 12 

     “(๒) ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานโอนเงินอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรให้แต่ละ13 
โครงการวิจัยเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย ตามข้อ ๑๐ ทั้งนี้ หากเป็นโครงการวิจัยของส่วนงานที่บริหารเงิน14 
อุดหนุนการวิจัยเองให้โอนเข้าบัญชีอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน แต่หากเป็นโครงการวิจัยร่ วมของหลายส่วน15 
งานที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยให้โอนเงินเข้าบัญชีอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 16 
ยกเว้น ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการเงินอุดหนุนการวิจัยในรูปแบบ 17 
block grant ตามประกาศมหาวิทยาลัย ให้โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และให้18 
น าข้อ ๑๘ มาบังคับใช้” 19 

๒.แก้ไขเพ่ิมเติมสาระส าคัญในข้อ ๑๘ ในกรณีที่ส่วนงานให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่20 
รับเงินอุดหนุนการวิจัยไปบริหารเอง จะต้องมีนักบัญชีเป็นผู้ควบคุมบัญชีโครงการและจัดส่งหลักฐานการรับ21 
จ่าย รายงานการเงินและบัญชีและรับรองความถูกต้องมาที่หน่วยงานการเงินภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป 22 
หรือตามที่ส่วนงานก าหนด และหน่วยงานดังกล่าวต้องเก็บรักษาหลักฐานการรับจ่ายไว้เพ่ือการตรวจสอบเป็น23 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 24 

โดยหลังจากปรับปรุงแก้ไขเนื้อความดังกล่าวแล้ว จะน าเสนอต่อที่ประชุม              25 
สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา และจะออกประกาศแนวปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบและการบริหารจัดการ 26 
ให้ข้อบังคับดังกล่าวมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป 27 

ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมน าเรื่องดังกล่าว กลับไปหารือร่วมกันภายในส่วนงานก่อน 28 
และหากมีประเด็น ข้อเสนอแนะอย่างไร ขอให้แจ้งต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และขอให้น ากลับมา29 
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อีกครั้ง 30 
ก่อนการด าเนินการต่อไป 31 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 32 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 33 
 - ไม่มี – 34 
 35 
 36 



๘ 

 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๔.๑  การเสนอชื่อกรรมการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ประโยชน์จากผู้แทนส่วนงาน 2 

นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า  ตามที่คณะกรรมการบริหาร3 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการใช้ประโยชน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ4 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จะหมดวาระลงในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงต้องด าเนินการสรรหา                       5 
คณะกรรมการฯ ตามข้อบังคับฯ ต่อไป และให้ทุกส่วนงานได้เสนอรายชื่อผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ เพ่ือให้6 
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกให้เป็นกรรมการ ต่อไป 7 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อ.ดร.ณรงค์ ปรางเจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์               8 
เป็นกรรมการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ประโยชน์จากผู้แทนส่วนงาน 9 

๓.๔.๒  การพิจารณาเลือกผู้แทนส่วนงานเพื่อเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์10 
ด้านธรรมาภิบาล 11 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งว่า ตามที่12 

มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)                        13 
ในยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ โดยน าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน14 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้ส่วนงานต่าง ๆ น าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนา 15 
ส่วนงานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น  16 

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงเห็นควรให้คณะกรรมการประจ า17 
มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาเลือกผู้แทนของส่วนงาน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการนโยบายดังกล่าว 18 

ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบให ้19 
๑. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 
๒. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์      คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์21 
๓. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย        ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 22 

เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จากพื้นที่ศาลายา 23 
๑. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 24 
๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ     คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 25 

เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล จากพื้นที่พญาไท 26 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  27 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 

(COVID-19)  29 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 30 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ31 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 32 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 33 



๙ 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ออกประกาศ                 1 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 2 

๑. เมื่อสถานการณ์ในระดับพ้ืนที่คลี่คลาย และให้ใช้อาคารสถานที่ได้  3 
๒. จัดให้มีระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกัน การเฝ้าระวัง              4 

และการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ  5 
๓. มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาเปิดท าการของ6 

สถาบันอุดมศึกษา จัดให้มีการประเมินร่วมกันกับทางการแพทย์และ7 
สาธารณสุข โดยด าเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน 8 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระยะที่ ๓ เดือน9 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 

การท ากิจกรรม-ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  11 
๑. ในระยะที่ ๑ อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต12 

นักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษา  13 
๒. ก าหนดจ านวนผู้ที่ เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึง                   14 

การป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 15 
ที่เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงแรกทุก ๒ สัปดาห์ และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได ้16 

๓. จ านวนของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ 17 
ระยะที่ ๑ ไม่เกิน ๒๕% ของจ านวนผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถานการณ์ปกติ 18 

อาจใช้พ้ืนที่เปิดโล่งของสถาบัน เช่น สนามกีฬา การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ปรับวิธีการ19 
เรียนรู้เป็นแบบ Problem Based, Project Based 20 

ระยะที่ ๒ ไม่เกิน ๕๐% ของจ านวนผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สถานการณ์ปกติ 21 
อาจใช้พ้ืนที่โล่งของสถาบันจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับวิธีการเรียนรู้เป็นแบบ Problem Based, 22 
Project Based 23 

ระยะที่ ๓ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของภาครัฐ หรือพ้ืนที่ในขณะนั้น             24 
อาจสามารถใช้พ้ืนที่เปิดโล่งของสถาบัน ภายใต้ข้อก าหนดของ ศบค. และจังหวัด การสอนระบบผสมผสาน           25 
ทั้งแบบออนไลน์และเรียนกับอาจารย์ผู้สอน (การฝึกปฏิบัติที่ใช้อุปกรณ์ภายในสถาบันฯ) 26 

๔. การเข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมกลุ่ม 27 
จ าแนกตามพ้ืนที่ควบคุม (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดังนี้ 28 

พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกินกลุ่มละ ๒๕ คน 29 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ไม่เกินกลุ่มละ ๕๐ คน 30 
พ้ืนที่ควบคุม ไม่เกินกลุ่มละ ๑๐๐ คน 31 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง ไม่เกินกลุ่มละ ๒๐๐ คน 32 
พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ไม่เกินกลุ่มละ ๕๐๐ คน 33 



๑๐ 

 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมหรือลดหย่อนเกณฑ์1 
บางอย่างได้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ เข้ามาในพ้ืนที่ของ2 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ 3 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 4 
ที่ประชุมรับทราบ 5 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 6 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 7 

๕.๑ –  ๕.๑๓ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร ประกาศนียบัตร8 
บัณฑิตชั้นสูง ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก9 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 10 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 11 
ปริญญาเอก 12 

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 13 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 14 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 16 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา17 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์            18 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 20 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์21 
การแพทย์คลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล             22 
และบัณฑิตวิทยาลัย 23 
ปริญญาโท 24 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาธิชีววิทยา25 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 27 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก29 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์30 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 31 



๑๑ 

 

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

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา4 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศาสตร์          5 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 6 
ปริญญาตรี 7 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐              8 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 10 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 11 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 12 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 13 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 14 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 15 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 16 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 17 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๒ 18 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา19 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๒ (๙/๒๕๖๔)                20 
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง  21 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  22 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

๖.๒ การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนิน             25 
การที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco 26 
Webex Meetings 27 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 28 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 29 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ 30 
ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน  31 



๑๒ 

 

จึงขอแจ้งก าหนดการให้ผู้บริหารส่วนงานเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์1 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔  2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

๖.๓ การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จานวน ๕๑ รายวิชา ของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 
วิทยาเขตกาญจนบุรี  5 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล6 

วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอน ารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์7 
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าระบบคลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol 8 
University Credit Unit Bank System) จ านวน ๕๑ รายวิชา ซึ่ งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ ประชุมสภา9 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  10 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวน ๕ รายวิชา  11 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเกษตร (แกนเกษตร) จ านวน ๑๑ รายวิชา  12 
กลุ่มวิชาเฉพาะทาง (วิชาบังคับ/วิชาเลือก) จ านวน ๕๕ รายวิชา ประกอบด้วย             13 
วิชาบังคับ จ านวน ๗ รายวิชา วิชาเลือก จ านวน ๒๘ รายวิชา 14 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ีประชุม  15 
ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 
๖.๔ การจัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2021 18 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 19 
แจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าหนดจัดกิจกรรม “งานมหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม MU Social Engagement Forum 20 
2021 (MUSEF 2021)” ในวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. แบบออนไลน์ (Virtual 21 
Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่22 
ผลงานต่อสาธารณชน ได้พบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย เป็นช่องทางการสร้างความร่วมมือ23 
ใหม่ๆ ระหว่างภาควิชาการและภาคสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดการผลักดัน24 
กระบวนการเชิง Policy Advocacy เพ่ือน าผลงานวิจัยไปสู่การเป็นนโยบาย  25 

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว26 
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventpop.me/e/11115/musef2021 ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 27 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ท่ี Facebook Page : @musefConference  28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

๖.๕ แจ้งความคืบหน้า พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 30 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 31 

แจ้งว่า จากการประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ได้พิจารณาผ่านร่าง32 



๑๓ 

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยได้ลงมติเป็นเอกฉันท์และเห็นชอบให้1 
ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว โดยสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวคือ 2 

๑. ก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน             3 
กรณีได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน/หน่วยงานภาครัฐ 4 

๒. ผู้รับทุน (มหาวิทยาลัย) /นักวิจัย มีหน้าที่เปิดเผยผลงานวิจัยโดยเร็ว 5 
๓. หากผู้รับทุน “แจ้งความประสงค์” ไปยังแหล่งทุน จะได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ   6 
๔. หากผู้รับทุน (มหาวิทยาลัย) ไม่ประสงค์เป็นเจ้าของ นักวิจัยสามารถแจ้งความประสงค์ 7 
๕. หากผู้รับทุน/นักวิจัย ไม่ประสงค์เป็นเจ้าของ  สิทธิจะกลับเป็นของผู้ให้ทุน 8 
๖. ผู้เป็นเจ้าของต้องรายงานผลการใช้ประโยชน์ภายใน ๒ ปี หากต้องการต่ออายุ9 

ความเป็นเจ้าของ ต้องยื่นเรื่องต่อผู้รับทุน  หากเลยก าหนดสิทธิจะกลับไปเป็น10 
ของผู้ให้ทุน 11 

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะได้ด าเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้และจัดกิจกรรม Workshop 12 
ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน อาจารย์ นักวิจัย ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล13 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานต่อไป 14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 16 
  17 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 18 


