ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๕
เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๔ (๑/๒๕๕๙)
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-----------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
๓. ดร.โชค บูลกุล
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๕. ดร.ปราโมทย์ ไม้ กลัด
๖. ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
๗. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๘. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๙. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๑๐. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดี
๑๑. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๑๒. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๕. รองศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ
๒๑. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๒. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ

กรรมการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๒. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๓. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
๔. นายมีชัย วีระไวทยะ
๕. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๖. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๗. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ
๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๔. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรนันท์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสติ
๖. นางรัตนา เพ็ชรอุไร
๗. นางโสภาพรรณ สุริยะมณี

รองอธิการบดี และรก.แทนผอ.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัย
กองบริหารงานทั่วไป

ผูเ้ ข้าร่วมชี้ แจง
๑. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
๒. อาจารย์ ดร.ประพัฒน์ สุริยผล
๓. ศาสตราจารย์ นพ.สมิง เก่าเจริญ
๔. อาจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต
๕. อาจารย์ ดร. จินตนา ศิริวราศัย
๖. นางสาวกชมน หมั่นหา
๗. ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์

ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุม
๑. นางสาวมยุรี แย้ มศรี
๒. นายศุภโชค อินทจักร์
๓. นางสาวสุทสั ศรี สายรวมญาติ
๔. นางสาวอรวรรณ ห่ อหอม
๕. นายสถิตย์ กองตรี
๖. นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์
๗. นางสาวดุจดาว ตู้จินดา
๘. นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน
๙. นางสาวสุกญ
ั ญา ปุญญกันต์

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุ ม กล่ าวเปิ ดและดาเนินการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาร่วมประชุม จานวน ๒๑ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย แจ้ งว่า สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ จัดทารายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว มีจานวน
ทั้งสิ้น ๒๖ หน้ า จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านหนึ่ง เสนอขอแก้ ไขในสรุปมติท่ปี ระชุมระเบียบวาระที่ ๙ หน้ า ๑๗
บรรทัดที่ ๑๑ โดยขอแก้ ไขคาว่า “นิติบุคคลอื่น” เป็ น “นิติบุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓ วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังจากแก้ไขแล้ว
๒.๒
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓ “วาระลับ”
๒.๒.๑ ขออนุ มตั ิแต่งตั้งตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ และยังไม่แต่ งตั้งตาแหน่งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และตาแหน่งศาสตราจารย์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่ ๒
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่ า ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๗ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจา
มหาวิทยาลัย จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบและให้ ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
อย่างน้ อยปี ละ ๒ ครั้ง นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ได้ จัดทารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยได้ ให้ ข้อเสนอแนะ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ จึงขอให้ นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุมต่อไป
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ได้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ว่า ในช่ วงวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ ได้ มีการประชุม จานวน ๓ ครั้ง โดยการประชุม
ทั้ง ๓ ครั้งดังกล่ าว ได้ มีการสรุปผล ซึ่งเป็ นข้ อสังเกต และข้ อเสนอแนะ เพื่อให้ เกิดการพัฒนา อันจะนาไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ใน ๒ เรื่อง คือ
๑. การตรวจสอบภายใน
๑.๑ ข้อบังคับและกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
กรรมการมีความเห็นว่า ปัจจุบัน การตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย มีเฉพาะเรื่องกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นเอกสารที่แสดงสายการบังคับบัญชา และบทบาท อานาจ หน้ าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่มีขอบเขตที่จากัดอยู่เพียงศูนย์ตรวจสอบภายในเท่านั้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในแนวทางการตรวจสอบภายในของทั้ง
มหาวิทยาลัย และสามารถสื่อสารกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์ตรวจสอบภายใน
จึงได้ จัดทาร่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงานขึ้น ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว
และเห็นควรจะได้ นาร่างข้ อบังคับดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป
๑.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ศูนย์ตรวจสอบภายในได้ จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
เสนอต่ อคณะกรรมการฯ อันประกอบด้ วย ๑) ภารกิจด้ านการตรวจสอบ ได้ แก่ การตรวจสอบการดาเนินงานของส่วนงาน
การตรวจสอบรายงานการใช้ จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การสอบทานงบการเงินกองทุนสวัสดิการและการสอบทานรายงานการรับ -ส่งทรัพย์สนิ ใน
หน้ าที่ราชการ ๒) ภารกิจสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
๓) ภารกิจด้ านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และ ๔) ภารกิจที่อาจได้ รับมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบกับแผนดังกล่าวแล้ ว

-๔สาหรับวิธีคัดเลือกส่วนงานที่จะตรวจสอบในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น จะมีส่วนงานจานวน
๑๐ ส่วนงาน ที่จะได้ รับการตรวจสอบ โดยเป็ นการตรวจสอบการดาเนินงาน จานวน ๖ ส่วนงาน ได้ แก่ ๑. โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ๒. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๓. คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ๔. วิทยาเขตกาญจนบุรี
๕. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ ๖. คณะเทคนิคการแพทย์ ส่วนอีก ๔ ส่วนงาน จะเป็ นการประเมินคุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน (QualityAssessment Review -QAR) เท่านั้น ซึ่งจะเป็ นคณะใหญ่ท่มี ีหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนงานเอง
ได้ แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า กระบวนการวางแผนเข้ าไปตรวจสอบนั้น ส่วนสาคัญหนึ่ง
ที่ควรพิจารณาคือ เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละส่วนงาน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อความยั่งยืนต่อไป
ขององค์กร รวมถึงเรื่องแนวโน้ มขององค์กรด้ านอุดมศึกษา ซึ่งเป็ นภาพในอนาคตที่มีความสาคัญต่อความมั่นคงของ
องค์กร โดยได้ มีคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรจัดการให้ เกิดความ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน เนื่องจากยังมีส่วนงานอีกจานวนมากที่ยัง
ไม่มีหน่วยตรวจสอบของตนเอง และยังต้ องพึ่งพาส่วนกลาง คือศูนย์ตรวจสอบภายใน แต่ในอนาคต มหาวิทยาลัยควรต้ อง
สร้ างระบบการตรวจสอบภายในให้ เกิดขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนงาน - ภาควิชา - สาขาวิชา และการตรวจสอบภายใน
ควรครอบคลุมทั้งด้ านการเงิน การดาเนินงาน และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การติ ดตามสถานะการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเห็นว่า ฝ่ ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประมาณปี ละ ๑ ครั้ง โดยมุ่งเน้ นในเรื่องการบริหารจัดการให้ เกิด
การบูรณาการระหว่ างส่วนงานในมหาวิทยาลัย และนาผลการดาเนินการในอดีต มาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (KPIs)
เพื่อให้ ทราบถึงสถานะที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน การเปรียบเทียบอาจใช้ ข้อมูลย้ อนหลัง ๕-๑๐ ปี เพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น และคาดการณ์ภาพในอนาคต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้ องมีการนาเอาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมาทบทวนและประเมินผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ทราบถึงสถานะที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้ อมูลดังกล่าวด้ วย
๓. การจัดการข้อมู ลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเสนอให้ มีการกาหนดการนาเสนอข้ อมูล
ของแต่ละส่วนงานในการประชุมเวทีต่างๆ จะทาให้ มหาวิทยาลัยเห็นข้ อมูลที่เป็ นภาพรวม และเพื่อให้ ง่ายต่อการเริ่มต้ น
อาจเริ่มจากการพิจารณากาหนดประเด็น เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันก่อน แล้ วจึงขยายออกไปสู่ประเด็นอื่นๆ ต่อไป
๔. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการขอให้ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมารายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ เพื่อให้ ไปในทิศทางกับเรื่องการตรวจสอบภายใน
๒. รายงานของผูส้ อบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยมหิดล สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า ข้ อสังเกตของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และการดาเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้ อสังเกตดังกล่าวนั้น ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมฝ่ ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีบางประเด็นที่การปรับปรุงแก้ ไขอาจต้ องการความร่ วมมือจากส่วนงานด้ วย ดังนั้น จึงควร
ให้ ฝ่ายบริหารได้ พิจารณาข้ อสังเกตฯ และการปรับปรุงแก้ ไขก่อน ค่อยนาเสนอผลการพิจารณานั้นต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ หากกรณีใดที่ไม่อยู่ในอานาจของมหาวิทยาลัยก็ให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ
กรรมการสภาฯผูท้ รงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ได้เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบตรวจสอบที่
เชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัย โดยออกแบบเป็ นระบบบัญชีดิจิทอล ที่เป็ น real time และสามารถตรวจสอบได้ ท้งั หมด
ทั้งระดับผู้ปฏิบัติงาน ระดับผู้บริหาร และคนภายนอกที่จะเข้ ามาดูระบบนี้
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการฯ ก็ได้
มีแนวคิดที่จะจัดทาระบบบัญชีตามข้ อเสนอดังกล่าวเช่ นกัน ซึ่งการที่ดาเนินการดังกล่าว ต้ องพิจารณาก่อนว่าจะทาเอง
โดยฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย หรือจะจ้ างให้ หน่วยงานภายนอกมาทาให้ โดยมองจากภาพรวม/ภาพใหญ่ แต่การที่
จะให้ มีการเชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัยอาจจะเป็ นไปในระยะยาว หากทาได้ กจ็ ะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ประธาน กล่าวสรุปว่า ประเด็นแรก คณะกรรมการเสนอให้ มีการจัดทาข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ส่วนเรื่องการวางแผนตรวจสอบภายใน จะมีการตรวจสอบองค์กร
ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก ในประเด็นที่สอง เรื่องผลการตรวจสอบของ สตง. นั้น
ขอให้ เป็ นข้ อตกลงว่า เมื่อ สตง. เสนอกลับรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
มาแล้ ว ขอให้ นาเสนอผ่านฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัยก่อน แล้ วจึงเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ก่อนที่จะนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา จะทาให้ เป็ นระบบมากขึ้น

-๕มติที่ประชุม

๓.๒

๑. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
๒. เห็นชอบให้มีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
และส่วนงาน และการจัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายใน
๓. เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารปรับแก้ตามข้อสังเกตในรายงานผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
และรายงานการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานฯพิจารณา
และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานสรุปผลการสัมมนาสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ รายงานผลการจัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(Retreat) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง “ทาอย่างไรมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันศุกร์ท่ี ๘ –วันเสาร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่ อง จ.นครราชสีมา
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นของกรรมการสภาฯ ในการหาจุ ดเปลี่ยน
ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิ ดลให้ เป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภาฯ
เข้ าร่ วมสัมมนา จานวน ๒๐ ท่าน และมีผ้ ูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วม ๔ ท่าน การสัมมนาครั้งนี้ ได้ รับเกียรติ
จาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นวิทยากรบรรยายเพื่อจุ ดประกายความคิด หั วข้ อเรื่อง
“How to create a world class university” ซึ่งได้ นาเสนอแนวคิดการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกในด้ านต่างๆ
รวมถึงผลสาเร็จการดาเนินของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่ กลุ่ม ปตท. จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่เป้ าหมายใหญ่ๆ พร้ อมกันทั้งหมดคงทาได้ ยาก ด้ วยความเป็ นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมานานและ
มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ดังนั้น การขับเคลื่อนจะต้ องเป็ นเรื่องที่ใหม่ๆ จึงเสนอให้ พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็ นเป้ าหมาย
รูปแบบการจัดสัมมนา การจัดสัมมนาสภาฯ ครั้งนี้ จะเน้ นรูปแบบที่มีบรรยากาศสบายๆ และ
เป็ นกันเอง (informal meeting) โดยในช่ วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้ อ “เปลี่ยนอย่างไรให้
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก” เพื่อหาแนวทางใหม่ท่จี ะขับเคลื่อนให้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก ซึ่งจะแบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม และให้ เสวนาระดมความเห็นใน ๓ ประเด็นหลัก ได้ แก่ ๑.ด้ านการบริหารองค์กร
๒.ด้ านการวิจัย และ ๓. ด้ านการศึกษา สมาชิ กกลุ่มซึ่งประกอบด้ วยกรรมการสภาฯ และผู้บริหาร ได้ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนข้ อเสนอแนะถึงวิธกี ารในรูปแบบต่างๆ สรุปประเด็นแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ด้านการบริหารองค์กร
๑. เสนอให้ มีการปรับปรุงสภามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ที่ประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสาขา โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งต้ องกระชับ ใช้ เวลาในเรื่องเชิงนโยบาย และการ กากับ
ติดตามเป็ นสาคัญ
๒. เสนอให้ มีการปรับโครงสร้ างของมหาวิทยาลัยใหม่ให้ มีความเหมาะสม ภายใต้ การสนับสนุ น
ของสภามหาวิทยาลัย
๓. ควรมีทบทวนระบบการจัดทางบประมาณของมหาวิทยาลัยใหม่ ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๔. ควรทบทวนกระบวนการสื่อสารในทุกระดับให้ มีประสิทธิภาพ
๕. เสนอให้ มกี ารทบทวนแก้ ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และใช้ ประโยชน์
จากการเป็ นมหาวิทยาลัยนอกระบบอย่างเต็มที่
๖. เสนอให้ สภามหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการอนุมัติหลักสูตร โดยมีการอนุมัติปีละ ๒ ครั้ง
กลุ่มที่ ๒ ด้านการวิจยั
๑. เสนอให้ มีการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพวิจัยต้ องชัดเจน HR Development : Career Path
๒. เพิ่มการลงทุนสิ่งที่เป็ นจุ ดแข็งของมหาวิทยาลัย โดยการสร้ างเป็ นคลัสเตอร์ /กลุ่มคณะ ที่มี
ศักยภาพอย่างแท้ จริง ควรปรับโครงสร้ างมหาวิทยาลัยเพื่อให้ การลงทุนด้ านการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. สร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศ
๔. ส่งเสริมให้ มีการทางานข้ ามศาสตร์ การร่ วมกันของคณะต่างๆ ส่งเสริมต่อไปยังระดับประเทศ
และภายนอกประเทศ
๕. ส่งเสริมความร่ วมมือกับภาคสังคมและเอกชน (Social and Industrial Partnership)
สนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยทางานร่วมกับภาคเอกชน สังคม ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ

-๖กลุ่มที่ ๓ ด้านการศึกษา
๑. ปรับโครงสร้ างมหาวิทยาลัย และหลักสูตรให้ เหมาะสม ปรับปรุงหรือบริหารหลักสูตรใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ แต่ละหลักสูตร
๒. ควรมีการบริหารจัดการแบบออกนอกกรอบของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละส่วนงานไม่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ระเบียบข้ อบังคับเดียวกัน ควรมีการจัดกลุ่มส่วนงานตามบริบทและความเชี่ยวชาญ และมี Academic Autonomy
๓. การเป็ น world class university มีหลายแบบ ไม่จาเป็ นต้ องวิ่งตาม world ranking
๔. ควรใช้ จุดเด่นที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ ว สร้ างผลงานสูร่ ะดับ world class และชักจูงผู้มีช่ ือเสียง
จากภายนอกให้ เข้ ามาทางาน/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้ างผลงานและดึงนักศึกษามาเรียนเพิ่มขึ้น
๕. ให้ ความสาคัญกับการศึกษาในระดับที่ต่ากว่ ามหาวิทยาลัย เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้
เป็ นตัวอย่ างให้ กับสังคมและชุมชน ดึงภาคเอกชนเข้ ามาร่ วมมือด้ วย
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๑. เสนอให้ มีการปรับโครงสร้ าง (ส่วนงาน) ของมหาวิทยาลัยใหม่ให้ เหมาะสม โดยเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ส่วนงานต่างๆ ที่มีอยู่ และเสนอแผนการปรับโครงสร้ างมหาวิทยาลัย
ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ตามแนวทางดังนี้
๑.๑ ควบรวมส่วนงานที่อ่อนแอไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เข้ ากับส่วนงานที่เข้ มแข็ง
๑.๒ ตั้งเป็ นส่วนงานใหม่ โดยรวมส่วนงานที่ต้องการควบรวมเข้ าด้ วยกัน
๑.๓ การควบรวมส่วนงานหรือตั้งส่วนงานใหม่น้นั ควรดาเนินการเมื่อหัวหน้ าส่วนงานเดิม
หมดวาระแล้ ว
๒. แยกการบริหารส่วนงานที่มิใช่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (ส่วนสนับสนุน) ออกเป็ นรูปแบบ
บริษัท โดยเสนอให้ มหาวิทยาลัยตั้งบริษัท manpower เพื่อรับผิดชอบการบริหารบุคลากร/ภารกิจที่ไม่ใช่ ภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย เช่ น แม่บ้าน รปภ. ช่ างซ่อมบารุง ฝ่ าย IT ทั้งนี้ เพื่อลดขนาดองค์กร ความซับซ้ อนในการบริหาร
ลดการฟ้ องร้ องผู้บริหาร ลดภาระทางการเงินของมหาวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้ านวิชาการ ทาให้
ผู้บริหารได้ ทาหน้ าที่บริหารวิชาการได้ อย่างเต็มที่
๓. เปลี่ยนแปลงระบบการจัดทางบประมาณของมหาวิทยาลัยใหม่
๓.๑ แยกงบประมาณสาหรับงานประจากับงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่เู ป้ าหมาย
๓.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการและขั้นตอนการจัดทางบประมาณของมหาวิทยาลัยใหม่
๓.๓ เพิ่มการลงทุนที่มุ่งไปยังจุดแข็งของมหาวิทยาลัยอย่างแท้ จริง
๓.๔ พิจารณาการจัดสรรรายได้ จากส่วนงานให้ มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
๔. เสนอให้ สภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนวิธกี ารอนุมัติหลักสูตร โดยควรอนุมัติหลักสูตรปี ละ ๒ ครั้ง
๕. ประเด็นอื่นๆ เพื่อการพิจารณา
๕.๑ ทบทวนการได้ มาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับใดควรมาจากการสรรหา ระดับใด
มาจากการแต่งตั้ง
๕.๒ ทบทวนแก้ ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้ ประโยชน์จาก
การเป็ นมหาวิทยาลัยนอกระบบอย่างเต็มที่
๕.๓ การพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีให้ เป็ น world class โดยเน้ นการดึงเอกชนเข้ ามาร่วมลงทุน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา และให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. มหาวิทยาลัยควรปรับโครงสร้ างของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสมและพัฒนาในเรื่ องพื้นฐาน
ให้ ดีก่อนที่จะไปต่อยอดดาเนินการเรื่องอื่นๆ หากไปทาเรื่องใหม่ในขณะที่เรื่องพื้นฐานยังไม่มีการปรับ อาจจะเป็ น
การสร้ างภาระมากกว่า
๒. ปัญหาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล อาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนใน
กระบวนการปกครอง เช่ น การให้ อานาจส่วนงานในการบริหารจัดการเงินของตัวเอง จะทาให้ ไม่สามารถไปควบคุมดูแล
ส่วนงานได้ จึงเห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะได้ มีการทบทวนเพื่อให้ การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยเป็ นระบบเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่จะต้ องมีการเชื่อมถึงกันได้ หมด
๓. ควรปฏิรูปกระบวนการปกครอง เพื่อให้ กระบวนการบริหารของผู้บริหารระดับต่างๆได้ มี
พลังเข้ มแข็งทั้งเรื่องของทรัพยากรบุคคล และเรื่องวิจัย ไม่ว่าจะเป็ นผู้บริหารที่มาจากการแต่งตั้ง หรือการสรรหาสะท้ อน
ให้ เห็นว่า กระบวนการบริหารของมหาวิทยาลัยควรจะต้ องไปให้ ถึงในทุกๆ จุด
๔. หากจะมีการปรับโครงสร้ างองค์กร ควรมีการจัดทาร่ างขึ้นก่อน โดยเริ่ มที่ Financial
Statement เพื่อพิจารณาว่ า มหาวิทยาลัยจะสามารถปรับองค์กรโดยใช้ สถานะการเงินการคลังได้ อย่ างไร และจะมี
รูปแบบใดในการปรับองค์กร

-๗๕. การบริหารมหาวิทยาลัยควรคานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ
หรืออาจารย์ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดๆ หากได้ ทาความเข้ าใจ หรือทาให้
เกิดการคล้ อยตามเพราะมหาวิทยาลัยมีเหตุผลเพียงพอ จะทาให้ ทุกอย่างเกิดความราบรื่น ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยในเรื่องใด หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ างนั้น ควรต้ องได้ รับฟั งเสียงสะท้ อนจากกลุ่มอาจารย์ หรือนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยด้ วย
๖. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ควรต้ องมี การเรียนรู้หลายอย่างจากภาคเอกชน เช่ น
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ การพัฒนาด้ านวิชาการ การได้ เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกก็เป็ นเรื่องสาคัญ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลควรส่งผู้บริหารที่ได้ รับแต่งตั้งใหม่ (แต่ต้องดาเนินการให้ เร็วขึ้น ประมาณ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ) เพื่อไป
ศึกษาเรียนรู้ท่มี หาวิทยาลัยชั้นยอดของโลก จะทาให้ ได้ ความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้ าวหน้ าทางวิชาการได้ มาก
๗. สภามหาวิทยาลัยควรให้ เวลาและความสาคัญกับการอนุมัตหิ ลักสูตรมากขึ้น และควรให้ เวลา
ในการชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ เห็นถึงหลักสูตรที่จะส่งผลต่อความก้ าวหน้ าไม่ใช่ แต่เฉพาะกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
แต่จะส่งผลถึงสังคม และโลกด้ วย การจะให้ มีการเสนอหลักสูตรเข้ ามาสภาฯ ปี ละ ๒ ครั้ง จะทาให้ มีหลักสูตรเสนอ
เข้ ามาให้ กรรมการพิจารณาแต่ละครั้งเป็ นจานวนมาก ทาให้ ยากที่จะพิจารณาให้ ถ่ถี ้ วน
๘. เห็นด้ วยกับแนวคิดของอธิการบดี ที่จะต้ องมีการตัดสินใจในหน่วยงานที่มีการบริหารซา้ ซ้ อนกัน
ทาให้ เกิดการล้ าหลังทางวิชาการ ไม่เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และไม่ นาทรัพยากรเข้ ามาสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ จะต้ อง
มีการชี้แจงและโน้ มน้ าวให้ ส่วนงานที่อยู่ในข่ายของการยุบรวมได้ เข้ าใจ และเห็นถึงผลดีของการดาเนินการ ที่จะทาให้
เกิดความแข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่เหตุผลเรื่องงบประมาณ หรือรอให้ ผ้ ูบริหารท่านเดิมหมดวาระก่อน
๙. ข้ อเสนอที่จะให้ มีการปรับปรุงระบบงบประมาณนั้น เห็นว่า เป็ นการมุ่งเน้ นเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายอย่างเดียว จึงขอให้ คานึงถึงเรื่องงบประมาณรายได้ ด้วย การเสนอว่า “พิจารณาจัดสรรรายได้ จากส่วนงานให้
มหาวิทยาลัย ให้ เหมาะสม” นั้น ต้ องไม่เกิดภาพที่ว่า เมื่อมีการเปิ ดหลักสูตรต่ างๆ มหาวิทยาลัยจะไปเพ่ งเล็งเฉพาะ
คณะใหญ่ท่มี ีรายได้ สงู และจะไปดึงเงินมาสนับสนุนส่วนงานเล็กๆ ควรให้ ท้งั ส่วนงานที่มีขนาดเล็ก หรือส่วนงานขนาดใหญ่
มีศักดิ์ศรีเท่ากัน และเพื่อทาให้ เกิดความยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคต ส่วนงานต่างๆ ควรจะสามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ ในระดับที่เหมาะสม หากมหาวิทยาลัยให้ ความสาคัญในเรื่องนี้ แนวคิดในการควบรวมส่วนงานก็จะเข้ ามา
มีบทบาทสาคัญมากในการที่จะทาให้ ส่วนงานมีความเข้ มแข็งทางการเงินมากขึ้น
๑๐. ข้ อสรุปการสัมมนาเป็ นเรื่องที่น่าสนใจ และมีประโยชน์อย่างมาก ข้ อเสนอส่วนใหญ่เป็ น
การพัฒนาโครงสร้ าง ซึ่งกว่าจะดาเนินการเสร็จ อาจต้ องใช้ เวลาถึง ๒-๓ ปี จึงเห็นว่า ควรต้ องมีการวางแผนที่ทนั ทีทนั ใด
และได้ ผลเร็ว เป็ นเรื่องที่ต้องมีการทุ่มเท ส่วนเรื่องการวิจัย ตามข้ อเสนอนั้น อาจจะต้ องใช้ เวลาเป็ นปี และในเรื่องการศึกษา
ที่เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรให้ เกิดความแข็งแกร่ง นั้น เห็นว่า เป็ นการพัฒนาเชิงระบบเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ เป็ นเรื่องที่ดี แต่การดาเนินการที่ต้องให้ เกิดขึ้นทันที และสิ่งที่ควรผลักดันให้ เกิด ได้ แก่ ๑. World Class
ในงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยจะนาไปสู่การเรียนการสอน ที่เป็ นของใหม่ และเกิดขึ้นจริง ทาให้ เกิดการยอมรับ มหาวิทยาลัย
จึงควรเลือกระบวนการและวิธกี าร ที่จะทาให้ งานวิจัยเกิดขึ้นโดยรวดเร็ว ทันทีทนั ใด และมีผลอย่างแท้ จริง ๒. การศึกษา
: ควรต้ องคิดเรื่องการศึกษาในเชิงพลิกผันและเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การฟื้ นระบบการศึกษาชาติอย่างแท้ จริง เช่ น
ต้ องให้ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้ จริง เด็กนักเรียนต้ องไปศึกษาค้ นคว้ าเอง และนาไปเสนอครู ซึ่งครูจะเป็ นผู้ให้ ความคิดเห็น
๑๑. ผลจากการสัมมนา มีหลายเรื่องที่เป็ นประโยชน์ แต่มีความเห็นว่า เวลานี้ ติดกับดักตัวเอง
ในเรื่องของความคิด ทั้งที่บางเรื่องสามารถบริหารจัดการเองได้ แต่ไม่มีความกล้ าพอที่จะเผชิญกับความจริง การที่มี
การเสนอในสิ่งที่คนยังมีการอนุรักษ์กนั อยู่ หากทาได้ สาเร็จก็เป็ นเรื่องที่คนมีความกล้ าและเป็ นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ เห็นด้ วย
กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่เี สนอให้ มีการให้ ทากลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มนักวิจัย และแสดงความเห็นออกมาว่า ถ้ าเป็ นนักวิจัยวิชาการ
จะเห็นอนาคตของมหาวิทยาลัยแห่ งนี้อย่างไรในการที่จะเป็ น World Class กลุ่มทางด้ านบริหารก็สามารถทาได้ เช่นกัน
ซึ่งขณะนี้เป็ นเรื่อง Top Down หากมีการวิเคราะห์วิจัยว่า จะมีการสนับสนุนส่งเสริมอย่างไร ข้ อเสนอเพียงว่า หากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่รี อบรู้ในด้ านต่างๆ ไม่คิดว่าจะมาตอบโจทย์ได้ การที่ได้ มีการเสนอความคิดเห็นใดๆ ออกไป สิ่งที่เสนอไป
บางทีกไ็ ม่สามารถจะนามาปรับใช้ กบั ระดับของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น จึงไม่ควรเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ ทาให้ ไม่สามารถ
เดินไปข้ างหน้ าได้ เพราะความคิดยังไม่เปลี่ยน ถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะทาในเรื่องที่คิดว่ากล้ าทาได้ เชื่อว่า นักวิชาการ/
นักวิจัย หลายท่าน พร้ อมที่จะระดมความคิด โดยจะนาความคิดเห็นที่ได้ มาวิเคราะห์ว่า มีทางเดิน หรือสนับสนุนอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเงินหรือด้ านบุคลากร ซึ่งในมหาวิทยาลัยมีส่งิ ที่มองข้ ามกันมาตลอด คือ ไม่ต้องการไปแตะสิ่งที่มีอยู่
เพราะไม่อยากเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีการระดมความคิดเห็นถึงเรื่อง Transformative Education มาหลายครั้ง และมาสะดุด
เมื่อมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลง แม้ แต่เรื่องหลักสูตรก็ควรต้ องให้ เวลามากกว่าที่เป็ นอยู่ ซึ่งมีการอ้ างว่า ได้ ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการย่อยหลายชุดแล้ ว ซึ่งแท้ จริงแล้ ว หลักสูตรที่เสนอ ควรต้ องตอบโจทย์ของประเทศ
ตอบโจทย์ของชุมชน/ระดับโลกได้
๑๒. การเสนอให้ มีการพิจารณาอนุ มัติหลักสูตรปี ละ ๒ ครั้งนั้น เห็นว่ าเป็ นเรื่องที่จะทาได้ ยาก
เพราะ ๑. เป็ นข้ อกาหนดของ สกอ. กรณีท่มี ีการปรับหลักสูตร จะต้ องผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ ๒. การทา
หลักสูตรอาจจะช้ าไปไม่ทนั การ

-๘๑๓. การบริหารแบบ Top Down ในมหาวิทยาลัย ยังไม่เป็ นผลเท่าที่ควร หรือถ้ าจะเป็ นไปได้
ก็เพียงช่วงสั้นๆ ส่วนการ Bottom Up ก็จะช้ ามาก กว่าจะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรให้ อาจารย์ บุคลากรเข้ ามามีส่วนร่ วม
โดยเริ่มจาก Bottom Up และตามด้ วย Top Down การที่เริ่มด้ วย Bottom Up เพราะต้ องการสร้ างการมีส่วนร่ วม
จากความต้ องการที่จะให้ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมาก
๑๔. สภามหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดนโยบายเป็ นแบบระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้ ฝ่ าย
บริหารสามารถนาไปบริหารจัดการได้ หากเป็ นเรื่องเชิงบริหารทั่วไป ท่านอธิการบดีสามารถนาไปดาเนินการได้ เลย
แต่มีหลายประเด็นที่จะต้ องได้ รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย เช่ น เรื่องการปรับโครงสร้ างของมหาวิทยาลัย
เรื่องงบประมาณ เพราะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้ องมีงบประมาณเอง ซึ่งจะต้ องให้ สภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาและมีมติให้ ดาเนินการ สาหรับเรื่องหลักสูตรนั้น จะต้ องเป็ นการวางแผนล่วงหน้ า โดยให้ แต่ละส่วนงานได้ มีการ
รวบรวมหลักสูตรที่จะขอเสนอเปิ ดใหม่ หรือขอปรับปรุง เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เป็ นไปในลักษณะเชิงรุก
๑๕. การเสนอหลักสูตรเข้ าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีทศิ ทาง ไม่ มี
เป้ าหมาย และไม่มี Impact ซึ่งเป็ นการเสนอโดยความพร้ อมของแต่ละคณะ/ภาควิชา และจานวนไม่น้อย เกิดจาก
ความต้ องการของอาจารย์มากกว่ า ทาให้ นักศึกษาจบมาแล้ ว ไม่ มีงานทา จึงขอเสนอว่ า ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ ส่งผลจริงจังต่อคุณภาพโดยรวม
๑๖. ผลสรุปการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ ที่กรรมการแต่ละท่านได้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ในเรื่องสภาพปัญหา และข้ อเสนอการเปลี่ยนแปลง เป็ นข้ อมูลที่ดี แต่ยังไม่ใช่ ข้อยุติว่าจะทาอะไร แบบไหน
และอย่างไร จึงเสนอว่าควรจะมีตัวแทนจากฝ่ ายบริหาร ได้ มาหารือกับผู้แทนของสภามหาวิทยาลัย เพื่อหากระบวนการ
ที่จะเกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ ดีข้ นึ ในแต่ละด้ าน ตามที่มีการเสนอไว้
๑๗. อานาจในมหาวิทยาลัยมี ๒ แบบ คือ อานาจบริหาร : ซึ่งเป็ นของนายกสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงสร้ าง เงิน คน และงาน ในมหาวิทยาลัย และอานาจวิชาการ จะเป็ นเรื่อง
ของอาจารย์ท่มี ีความเป็ นเลิศ เป็ นอานาจจากล่างขึ้นบน เป็ นสองอานาจที่อยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย การที่ให้ นักวิชาการ
ไปเป็ นนักบริหาร และสั่งการ อาจจะเป็ นเรื่องไม่ถูกต้ อง จึงขอเสนอให้ มีการตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา
๑๘. การบริหารถือเป็ นศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งผู้ท่มี าเป็ นผู้บริหาร ไม่ใช่ว่าจะเป็ นใครก็ได้ อย่างกรณี
ของนักการเมือง ที่ได้ รับชัยชนะจากคะแนนเลือกตั้ง และได้ รับแต่งตั้งให้ เป็ นรฐมนตรีกระทรวง ไม่จาเป็ นต้ องมีความสามารถ
ตรงกับงานของกระทรวงที่ได้ รับแต่งตั้ง จึงเห็นว่าในสถาบันการศึกษา ผู้ท่สี ามารถบริหารและต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีได้
จะต้ องมีประสบการณ์ และความรู้เฉพาะเรื่อง ดังนั้น จึงเห็นว่า ผู้ท่จี ะขึ้นมาบริหารในแต่ละส่วนงาน จะต้ องมีการพิจารณา
ให้ รอบคอบ ไม่ใช่เพราะเป็ นอาจารย์ท่อี ยู่ในส่วนงานนั้นมานาน ถ้ าแต่ละคณะจะมีวิธีการแยกส่วน ของการเป็ นอาจารย์
หรือนักวิจัย เหล่านี้ท้งั หมด คือ เรื่องการบริหารจัดการ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร แต่เป็ นเรื่องของความอยู่รอดของ
มหาวิทยาลัย ถือเป็ นสิ่งที่ท้าทายมหาวิทยาลัยที่สดุ ในขณะนี้ หากเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชน ซึ่งจะมีการค้ นหาผู้ท่มี ี
ความสามารถเฉพาะด้ าน ที่นาเข้ ามาทางาน หรือเป็ นผู้บริหารในบริษัท ดังนั้น จะต้ องคิดว่า ถ้ าต้ องการให้ มหาวิทยาลัย
อยู่ต่อไปได้ ศาสตร์ของการบริหาร จะต้ องมาจากมืออาชีพ
๑๙. การที่มหาวิทยาลัยมหิ ดลเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนา และเป็ นมหาวิทยาลัยกากับของรัฐ ควร
ต้ องมีความเป็ นอิสระที่ไม่จาเป็ นต้ องทาตามกฎเกณฑ์ท่สี กอ.กาหนด แต่ควรชี้นาให้ สกอ.ได้ ดาเนินการตาม
๒๐. ผลจากการสัมมนาสภาฯ แต่ ละครั้ ง ควรต้ องก าหนดเป็ นเรื่ องเชิ งนโยบาย โดยสภา
มหาวิทยาลัยควรต้ องมีมติท่ชี ัดเจนในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ เกิดผลในการปฏิบัติ
๒๑. การที่มหาวิทยาลัยมหิดล ออกเป็ นมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้น เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว
ที่จะสนับสนุนวิชาการ โดยมีข้อสังเกตดังนี้
(๑) แม้ มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบมาเป็ นเวลาถึง ๘ ปี แล้ ว แต่มีอาจารย์บางท่านที่ยัง
คุ้นเคยกับระบบเดิม และอาจถูกครอบงาจนไม่อยากคิด จึงขอเสนอให้ มีการระดมความคิดเห็นในทุกคณะ/สถาบัน
โดยกระตุ้นให้ อาจารย์และนักวิจัยได้ คดิ ว่า การที่มหาวิทยาลัยได้ ออกนอกระบบ และเกิดความคล่องตัว จะทาอะไรที่สามารถ
ทางานวิชาการได้ ดีข้ นึ และควรต้ องปรับปรุงการบริหารอย่างไรที่ทาให้ คล่องตัวขึ้น
(๒) คณะกรรมการนโยบายที่สภาฯ แต่ งตั้ง มี ๒ คณะ คือ ๑. เรื่องการวิจัย มีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็ นประธาน และ ๒. เรื่องการศึกษา มีคุณมีชัย วีระไวทยะ เป็ นประธาน
โดยคณะกรรมการนโยบายนี้ ควรจะนาเรื่องที่ไปสัมมนามาพิจารณารายละเอียดต่อไป ว่าเรื่องใดปฏิบัติได้ เลย เรื่องใดที่
ต้ องจัดทาเพิ่มเติม จึงเห็นว่าสภาฯ ควรจะต้ องตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาองค์กรขึ้น เพื่อพิจารณาตามข้ อเสนอ
เรื่องการพัฒนาองค์กรอีกทีหนึ่ง
(๓) กรณีท่ผี ้ ูบริหารสภามหาวิทยาลัย จะต้ องต่อสู้กบั อานาจภายนอกที่มากระทากับ
มหาวิทยาลัย และทาให้ เกิดความไม่คล่องตัวในการดาเนินการ เช่น สกอ. ที่มีการวางกฎระเบียบให้ มหาวิทยาลัยปฏิบัติ
เสนอให้ มหาวิทยาลัยควรจะต้ องมีการเจรจากับ ส.ก.อ. เพื่อให้ เกิดการแก้ ปัญหาดังกล่าว

-๙อธิ การบดี ได้ กล่าวขอบคุณท่านกรรมการสภาฯ ที่ให้ ข้อคิดเห็นในด้ านต่ างๆ ที่มีประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้ ไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งในบางเรื่อง ฝ่ ายบริหารสามารถนาไปดาเนินการ
ได้ เลย แต่บางเรื่อง ต้ องให้ สภามหาวิทยาลัยให้ การสนับสนุนและมีมติท่ชี ัดเจนก่อน เช่ น การปรับโครงสร้ างการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในภารกิจจัดการบางอย่างที่ไม่เป็ นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ควรมีการจ้ างหน่วยงาน
ภายนอกมาดูแลแทน เช่น การจ้ างพนักงานทาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย คนงาน หรือช่างซ่อมบารุงต่างๆ
แต่จะยังไม่ถึงกับก้ าวกระโดดในการตั้งเป็ นบริษัท manpower ที่จะเข้ ามาดูแลด้ านบุคลากร เหมือนอย่างที่บริษัท ปตท.
กาลังดาเนินการ มหาวิทยาลัยมหิดลคงต้ องใช้ เวลาสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ อาจจะดาเนินการในลักษณะบริษัทลูกที่จะรับไป
ทาให้ กบั ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทาให้ การทางานด้ านต่างๆ ราบรื่น โดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ฝ่ายบริหารอีก
รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างมหาวิทยาลัย เป็ นประเด็น
ที่เกิดตั้งแต่สมัยอดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร ถึงยุคปั จจุ บัน ทั้งนี้ ได้ รับมอบหมายจาก
อธิการบดีให้ ทาหน้ าที่ประธานคณะทางานในการทบทวนบางคณะที่ไม่ได้ เป็ นส่วนงานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
และส่วนงานที่ยังเป็ นโครงการจัดตั้ง รวม ๖ แห่ ง ได้ แก่โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ศูนย์จิตตปัญญา
วิทยาลัยศาสนศึกษา ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่ งชาติ สถาบัน MITI โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
และคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็ นกรรมการที่ปรึกษา
ประธาน กล่าวว่า ในการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยนี้ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยที่สงู มาก
และเรื่องหนึ่งที่ถือเป็ นหัวใจ คือแนวคิดของ ดร.ไพรินทร์ฯ ที่เสนอให้ มีการจัดตั้ง Graduate School Research ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้ องมีการดาเนินการอย่างจริงจัง ฝ่ ายบริหารจึงต้ องการการสนับสนุนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในหลายเรื่อง โดยในระหว่างที่มีการดาเนินการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ คณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ นาแนวคิดนี้ ไปประกอบการสรรหาด้ วย
กล่าวโดยสรุป การสัมมนาสภาฯ ครั้งนี้ ทุกท่านต้ องการให้ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารอย่าง
เข้ าใจความเป็ นมหาวิทยาลัย และเกิดจากความต้ องการของประชาคมเอง ในส่วนของหลักสูตร ไม่ใช่ เป็ นการตั้งรับ และมี
การอนุมัติปีละ ๒ ครั้ง อย่างที่เข้ าใจ แต่จะเป็ นการบริหารภาพใหญ่ และมีการวางรูปแบบ โดยแจ้ ง สกอ.ได้ ทราบถึงวิธีการ
อนุมัติหลักสูตร ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อระบบการอุดมศึกษาของประเทศ ได้ ดีกว่าเดิม จึงขอเสนอให้ มีการตั้งคณะทางาน
ร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ ายบริหาร โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็ นประธาน และ
ประกอบด้ วย ดร.โชค บูลกุล ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์
วัฒนาภา รองศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ และ
อธิการบดี โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็ นฝ่ ายเลขานุการ เพื่อ
ร่วมกันปรึกษาหารือ และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ นามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวหน้ า
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและฝ่ ายบริหาร โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็ นประธานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และ
เสนอแนวทางการดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
ขออนุ มตั ิโครงการศู นย์นวัตกรรมด้านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ า
จุ ฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะแพทย
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเสนอขออนุมัติโครงการศูนย์นวัตกรรมด้ านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็ นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ กับนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาล
จุ ฬาภรณ์ ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะฯ ขอใช้ พ้ ืนที่ด้านหน้ าขององค์การเภสัชกรรม ในการก่อสร้ าง
อาคารสูง ๒๐ ชั้น ชั้นใต้ ดิน ๓ ชั้น ซึ่งจะแล้ วเสร็จประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวต่อไป
ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ ช้ ีแจงว่า
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจหลักในการผลิตนักศึกษาแพทย์ ประมาณ ๑๘๐ คน/ปี และ
นักศึกษา พยาบาล ประมาณ ๒๔๐ คน/ปี ขณะเดียวกันก็มีการผลิตผู้เชี่ยวชาญ อีกประมาณ ๒๐๐ คน/ปี ในสหสาขา
ทางการแพทย์ เนื่องจากพื้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีปัจจุ บันมีจากัดมาก จึงได้ หารือกับผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม
และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะขอใช้ พ้ ืนที่ขององค์การเภสัชกรรม ที่อยู่ตรงข้ ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งองค์การเภสัชกรรมจะแบ่งพื้นที่ด้านหน้ า ประมาณ ๔.๕ ไร่ ให้ คณะฯ เช่ าใช้ เป็ นสถานที่ก่อสร้ าง อาคารสูง ขนาด ๒๐ ชั้น
และลงไปใต้ ดินอีก ๓ ชั้น เพื่อตอบสนองความต้ องการของคณะฯ ที่จะใช้ เป็ นสถานที่ในการฝึ กอบรม และปฏิบัติการ

-๑๐โดยภายในอาคารจะประกอบด้ วย ๑. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ๒. ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรมสาหรับแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นสูง และ ๓. พื้นที่ทดแทนพื้นที่เดิมขององค์การเภสัชกรรม ที่จะเป็ นพื้นที่
จอดรถ จานวน ๑๐ ชั้น เป็ นชั้นใต้ ดิน ๓ ชั้น อาคารที่ก่อสร้ างใหม่น้ ี จะไม่ใช้ เพื่อการบริการผู้ป่วย แต่จะใช้ เพื่อการ
บริการวิชาการ โดยชั้นบนสุด ๒ ชั้น จะใช้ เป็ นศูนย์ประชุม ที่เป็ นห้ องประชุมขนาด ๘๐๐ ที่น่ัง และอีกชั้นหนึ่ง จะเป็ น
ห้ องประชุมย่อย ขนาดต่างๆ จานวน ๘ ห้ อง นอกจากนี้ จะมีพ้ ืนที่แบ่งปั นให้ กับโครงการที่จะฝึ กอบรมของสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ซึ่งจะมีนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาเรียนคู่กบั นักศึกษาแพทย์ของคณะฯ โดยคณะฯ จะเป็ น
สถาบันพี่เลี้ยง สาหรับงบประมาณดาเนินการก่อสร้ างโครงการดังกล่าว ประมาณ ๑,๙๐๐ ล้ านบาท รวมครุภัณฑ์ และ
งบบุคลากร ทั้งหมด ประมาณ ๒,๔๐๐ ล้ านบาท คณะฯ มีความประสงค์ท่จี ะใช้ เงินรายได้ ของคณะฯ ในการก่อสร้ าง จานวน
๑,๙๐๐ ล้ านบาท ในเบื้องต้ น ส่วนงบของครุภัณฑ์ และบุคลากร จะของบประมาณแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิโครงการศู นย์นวัตกรรมด้านการศึกษาทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. การอนุมัติโครงการตามที่เสนอนี้ เป็ นอานาจของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเป็ นอานาจ
ของสภาฯ ก็ขอให้ มีการใช้ พ้ ืนที่ให้ ค้ ุมค่า เพราะจากที่นาเสนอมีการใช้ ประโยชน์จากพื้นที่น้อยเกินไป
ประธาน ชี้แจงกรณีน้ วี ่า เป็ นอานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติโครงการฯ แต่การใช้
สถานที่ จะต้ องไปเจรจากับสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ และองค์การเภสัชกรรม ส่วนงบประมาณนั้น
การใช้ งบประมาณเงินรายได้ จานวน ๑,๕๐๐ ล้ านบาท ก็เป็ นอานาจอนุมัติของสภาฯ เช่นกัน
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่ าวว่ า การของบประมาณแผ่ นดิน
จะต้ องมีแผนการดาเนินการไว้ ก่อน หากสานักงบประมาณไม่ จัดสรรงบประมาณตามที่ขอ หรือให้ ไม่เท่าจานวนเงินที่
เสนอขอไป จะมีแผนการดาเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนงบลงทุน ที่เสนอมาเป็ นจานวน ๑,๙๐๐ ล้ านบาท ประกอบด้ วย
ค่าก่อสร้ าง จานวน ๑,๕๕๕ ล้ านบาท และค่าก่อสร้ างงานตกแต่งภายใน ๓๔๕ ล้ านบาท ซึ่งจานวน ๓๔๕ ล้ านบาทนี้
จะยังคงเป็ นงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ สาหรับเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่ต้ังไว้ ๑๐๐ ล้ านบาท นั้น อาจจะยังไม่ถูกต้ อง
ที่จะตั้งเป็ นงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพราะการดาเนินการจะเริ่มในปี ๒๕๖๓ ซึ่งในเรื่องการพิจารณางบประมาณนั้น
จะมาได้ ๒ ทาง คือทางปกติ จะเป็ นการเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณฯ และอีกทาง จะเป็ นการ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกรณีน้ ี เป็ นการใช้ เงินรายได้ ของคณะฯ ทั้งหมด สภาฯ นี้ ซึ่งเปรียบเหมือนคณะรัฐมนตรี
คืออนุมัติในหลักการให้ ผูกพันงบประมาณได้ ๓ ปี เป็ นอนุมัติในหลักการไปก่อน แล้ วจึงไปขออนุมัติงบประมาณประจาปี
ผ่านคณะกรรมการงบประมาณฯ
๒. กรรมการสภาฯ เคยไปเยี่ยมชื่นชมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อหลายปี ก่อน
คณะฯ เคยเสนอว่าจะมีการเชื่อมโยงทั้งส่วนที่เป็ นกายภาพ และส่วนที่เป็ นกิจกรรม ระหว่ างหน่ วยงานแพทย์ท้งั หลาย
ของวิทยาเขตพญาไท จึงขอตั้งข้ อสังเกตว่ าการสร้ างอาคารนี้ จะไปสนองเรื่องความร่ วมมือระหว่ างหน่วยงานแพทย์
ซึ่งมีหลายแห่ งที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่
๓. การสร้ างห้ องประชุมขนาด ๘๐๐ ที่น่ัง โดยไว้ ท่ชี ้ันบนสุดของอาคาร เห็นว่ า ไม่เหมาะสม
ทั้งเรื่องค่าใช้ จ่ายการใช้ ลิฟท์ และความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุม
ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา ชี้แจงกรณีน้ ีว่า คณะยังไม่ได้ ตัดสินใจว่ าจะสร้ าง
ห้ องประชุมไว้ ในชั้นใด แต่กม็ ีข้อเสนอให้ สร้ างไว้ ในชั้นต่าสุด เพื่อลดการใช้ ลิฟท์ ซึ่งผู้จัดการโครงการกาลังทบทวนใน
เรื่องนี้อยู่ ส่วนในเรื่องความเชื่อมโยง อาคารที่สร้ างขึ้นนี้ จะเป็ นการสานประโยชน์ให้ ท้งั องค์การเภสัชกรรม และสถาบัน
มะเร็ง ในเรื่องพื้นที่จอดรถ รวมทั้งสถานที่จาหน่ายและรับประทานอาหาร แก่บุคลากรของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งก็มี
การใช้ ร่วมกันกับผู้มาใช้ บริการ/ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย สาหรับส่วนการบริการวิชาการ จะมีแบ่งพื้นที่ให้
ไว้ สาหรับงานวิจัยที่ได้ ทาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
๔. การสร้ างเครือข่ ายเพื่อเป็ นการเชื่อมโยงกันเป็ น Complex ระหว่างหน่ วยแพทย์ทางด้ าน
พญาไท ซึ่งก็มีหลายโรงพยาบาล ได้ แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า โรงพยาบาล
พญาไท โรงพยาบาลประสาท รวมทั้งสถาบันมะเร็ง หากมีการจัดระบบให้ ดี จะเป็ นเหมือนเมืองทางการแพทย์ โดยจะมี
การแบ่งปัน และช่วยเหลือกันในด้ านต่างๆ ทั้งเรื่องทรัพยากร และการพัฒนาคน นอกจากนี้ คนของมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ได้ เป็ นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็ นโอกาสที่ดีท่จี ะทาให้ การดาเนินการดังกล่าวเกิดผลสาเร็จได้
๕. การดาเนินการตามที่เสนอมานี้ จะเป็ นการลงทุ นที่ค้ ุมค่ าหรือไม่ อย่ างไร เพราะโครงการ
ขนาดใหญ่เช่ นนี้ ทางฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัยควรจะต้ องจัดทา SWOT Analysis ควบคู่ไปกับคณะฯ เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ครบด้ าน ซึ่งขณะนี้ เป็ นการนาเสนอของคณะฯ แต่เพียงฝ่ ายเดียว และสภามหาวิทยาลัยจะต้ องพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบในการลงทุนด้ วยงบประมาณที่ค่อนข้ างสูงมาก

-๑๑๖. เห็นว่า โครงการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่เี สนอนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยควรต้ องให้ ความเห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้ ไปจัดทาข้ อมูลวิเคราะห์เพิ่มเติม
๗. ควรมีการศึกษา Feasibility โครงการที่เสนอมานี้ก่อน ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร
โดยขั้นตอนที่ถูกต้ อง เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติโครงการแล้ ว จะต้ องมีการแยกงบประมาณ เป็ นงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ ก่อนที่จะนาเข้ าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณางบประมาณผูกพัน เพื่อให้ ผ่านโครงการ
สาหรับเรื่องห้ องประชุม จานวน ๘๐๐ ที่น่งั นั้น จะต้ องมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าเป็ นตัวเลขที่ชัดเจนของการใช้ ห้องประชุมว่า
จะมีความถี่ในการใช้ อย่างไร ผู้ท่จี ะมาใช้ บริการจะมาจากไหน คานวณค่าใช้ จ่ายอย่างไร และผลที่ได้ มีความคุ้มค่าหรือไม่
๘. หากสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติโครงการนี้ไปแล้ ว แต่ คณะฯ ไม่สามารถของบประมาณเพื่อใช้
ในการดาเนินการได้ หรือได้ แต่ ไม่ พอเพียง สภามหาวิทยาลัยจะต้ องรับผิดชอบมากน้ อยเพียงใดในการที่ได้ อนุ มัติ
โครงการไปแล้ ว
๙. ขอให้ มีการแก้ ไขเอกสารที่นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาให้ ถูกต้ อง
เพื่อว่ า เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติแล้ ว จะได้ ไม่ ต้องมาแก้ ไขอีก คือแก้ ไขจากการใช้ งบประมาณแผ่ น ดิน จานวน
๒,๔๐๐ ล้ านบาท เป็ นเงินงบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑,๙๐๐ ล้ านบาท
๑๐. การดาเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมด้ านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ตามที่เสนอ เป็ นเรื่องที่ดี แต่หากมีการเพิ่มความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะทาให้ เกิดประโยชน์แก่คนทั้งมวล โดยมีการมอง
อย่างเป็ นระบบว่า คนไข้ ท่เี ป็ นโรคสมอง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคอื่นๆ มีอยู่ท่ไี หนบ้ าง จานวนเท่าใด และใคร
เป็ นผู้ดูแล เพื่อจะได้ จัดคนไปอบรมเพื่อไปดูแลคนไข้ เหล่านี้ได้ ท้งั หมด ขณะนี้ ก็ได้ มีการเริ่มทากันมากขึ้นแล้ ว หากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนาไปจัดทา ก็จะอธิบายเรื่องนี้ได้ ว่าสิ่งที่ทาเพื่อลดความเหลื่อมลา้ ของคนได้ จะเป็ น
การทาประโยชน์ และได้ รับการสนับสนุนอย่างมาก
๑๑. การดาเนินการโครงการให้ ได้ ผล ควรมีการศึกษาถึงความพร้ อมก่อน และศึกษาเปรียบเทียบ
กับโครงการอื่นในลักษณะที่สอดคล้ องกัน เห็นว่าโครงการนี้ใช้ เวลาในการศึกษามาพอสมควรแล้ วก่อนที่จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา หากจะให้ มีการไปจัดทารายละเอียดเพิ่มเติม หรือนาเสนอภาพใหญ่ของโครงสร้ างอีก อาจจะทาให้
เสียเวลา และไม่ทนั การ การที่สภาฯ จะให้ ความเห็นชอบ ก็จะไม่ทาให้ เสียหาย โดยขอให้ เพิ่มเรื่องประสิทธิภาพ และความ
คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
๑๒. การดาเนินการควรมีการแยกกันระหว่างโอกาสกับกระบวนการ การเสนอโครงการนี้ ก็ถือว่า
ได้ รับโอกาสแล้ ว โดยถือเป็ นกรณีศึกษาเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งต้ องมีกระบวนการที่มีความ
เชี่ยวชาญด้ วย โดยมหาวิทยาลัยต้ องชี้แจงไปถึงทุกส่วนงานต่างๆ ให้ มากขึ้น ในเรื่องกระบวนการเพื่อนามาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยได้ เห็นรายละเอียดให้ ครบทุกมิติ และเชื่อว่าแต่ละส่วนงานได้ มีการทา SWOT ได้ เป็ นอย่างดีแล้ ว
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ กล่าวว่า หากโครงการนี้ จะขออนุมัติงบประมาณ
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ คงไม่ทนั แล้ ว และเมื่อโครงการเข้ าไปในกระบวนการ ต้ องมีมติคณะรัฐมนตรีท่ชี ัดเจนว่าโครงการ
มีการก่อหนี้ท่ผี ูกพัน ไม่เช่นนั้น รัฐบาลจะตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน การส่งเรื่องนี้ ต้ องนาเข้ าสู่ท่ปี ระชุมคณะรัฐมนตรีก่อน
และมีมติคณะรัฐมนตรีประทับตราว่า โครงการนี้รัฐบาลเห็นด้ วย เพราะการจัดสรรงบประมาณที่ผูกพันหลายปี ต่อเนื่องกัน
ส่วนเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนก็เป็ นเรื่องงบผูกพันเช่ นกัน โดยที่ขออนุมัติจานวน ๑๐๐ ล้ านบาทนั้น ก็ต้องเสนอ
ให้ รัฐบาลรับทราบด้ วย และเสนอในปี ๒๕๖๐ ไม่ทนั เช่นกัน ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย การดาเนินการเรื่องนี้ ควร
จะต้ องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการงบประมาณมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่า ควรมีการเสนอตามขั้นตอน เพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง
ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา ชี้แจงกรณีน้ ีว่า คณะฯได้ คิดไว้ ถึงเรื่องที่กรรมการได้ ต้ัง
ข้ อสังเกตเช่นกัน ได้ มีการปรับแก้ ไขเอกสารที่นาเสนอกรรมการสภาฯ จากการที่เสนอว่าจะขออนุมัติงบประมาณเพื่อมา
ดาเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน เป็ นงบประมาณจากเงินรายได้ คณะฯ เพราะได้ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีท่อี อกมา
เมื่อเดือนที่ผ่านมาว่า รัฐบาลไม่ต้องการให้ มีงบผูกพันในการก่อสร้ าง คณะฯ จึงได้ ขอใช้ เงินรายได้ เป็ นหลักในการก่อสร้ าง
ส่วนงบในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ก็ได้ วางแผนไว้ ว่า จะตั้งของบประมาณแผ่ นดินในปี ๒๕๖๑ ส่วนในเรื่องของ
Feasibility Study นั้น ทีมฝ่ ายการเงินการคลังของคณะฯจะได้ ดาเนินการศึกษาในรายละเอียด สาหรับรายได้ ของโครงการ
นอกจากจะเกิดจากการให้ บริการห้ องประชุมแล้ ว ยังเกิดจากการทาวิจัยซึ่งจะสามารถสร้ างรายได้ มาสู่คณะฯ จานวนไม่น้อย
โดยในขณะนี้ มีโครงการผลิตแพทย์ร่วมที่มาใช้ ท่คี ณะวิทยาศาสตร์ ก็มีความจาเป็ นที่จะให้ นักศึกษามาใช้ ห้องปฏิบัติการ
ของโครงการ และสร้ างรายได้ เช่ นเดียวกัน รวมทั้งที่คณะฯ ได้ วิเคราะห์ถึงเรื่องของการเรียนการสอน CPR ซึ่งทาใน
ระดับประเทศ เหล่านี้เป็ นการบริการวิชาการที่จะนาเงินรายได้ มาสู่คณะฯ การที่รีบร้ อนนาเรื่องนี้มาเสนอสภามหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้ จัดทารายละเอียดภาพรวมมาเสนอ เนื่องจากทีมบริหารของคณะฯ เพิ่งเข้ ามารับตาแหน่งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ประกอบกับผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกากับ

-๑๒ดูแลองค์การเภสัชกรรมโดยตรง รวมถึงผู้อานวยการสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ยินดีให้ ความช่ วยเหลือ
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ ประสานโดยตรงกับทั้งสองรั ฐมนตรี คือ รัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ ทราบถึงโครงการที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยนี้แล้ ว เพื่อที่จะทาให้ เกิดการลงนามความร่ วมมือ
โดยเร็วที่สดุ และจาเป็ นที่จะต้ องใช้ เงินรายได้ คณะฯ ในการก่อสร้ าง โดยเมื่อ ๗ ปี ก่อน คณะฯ เคยมีแผนที่จะเข้ าไปขอใช้
พื้นที่ขององค์การเภสัชกรรมมาแล้ ว แต่ เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล และ Stakeholder ต่ างๆ ทาให้ เสียโอกาสไป เมื่อมาถึงขณะนี้
จึงได้ รีบเร่ งดาเนินการเพื่อให้ เกิดผล และการจัดทาโครงการนี้จะใช้ เงินรายได้ ของคณะฯ ที่จะไม่ทาให้ มหาวิทยาลัย
ต้ องมารับผิดชอบเรื่องเงินในระยะยาว โดยเชื่อมั่นว่า การบริการวิชาการที่จะเกิดขึ้นจากการสร้ างอาคารนี้ จะสามารถ
มาชดเชย และทาให้ คณะฯ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ส่วนความมั่นคงทางการเงินของคณะแพทย์ในการก่อสร้ าง คณะฯ เชื่อมั่น
ว่า จากการที่รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ และทีมบริหาร ได้ มีการพิจารณาแล้ วอย่างรอบคอบ จะไม่ทาให้ เกิดปัญหา
อนึ่ง จะขอให้ แก้ ไขเอกสารตามที่ท่านกรรมการได้ ต้ังข้ อสังเกต เพราะได้ รับทราบเรื่องมติ
คณะรัฐมนตรีแล้ ว จึงขอตัดเรื่องงบประมาณแผ่นดินออก เปลี่ยนเป็ นเงินรายได้ ของคณะฯ แทน ส่วนเรื่องงบผูกพัน
ต่างๆ จะขอนากลับไปทบทวน โดยครั้งนี้ จะขอให้ สภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อน เพื่อคณะฯ จะได้
สามารถไปดาเนินการลงนามความร่ วมมือที่ได้ กาหนดเวลาไว้ และจะขอนาเรื่อง Feasibility ทางด้ านการเงิน รวมทั้ง
เรื่องการจัดทา SWOT มานาเสนอสภาฯ ครั้งต่ อไป โดยจะนาเสนอผ่ านคณะกรรมการงบประมาณได้ พิจารณา
อธิ การบดี กล่าวว่า โครงการศูนย์นวัตกรรมด้ านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ถือเป็ นโครงการที่ดี และเป็ นโอกาสที่จะได้ พ้ ืนที่ขององค์กรเภสัชกรรมมาเป็ นสถานที่ก่อสร้ าง เนื่องจากพื้นที่
ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความคับแคบมาก จึงเห็นสมควรอนุมัติโครงการ เพื่อคณะฯ จะได้ เร่ งไปดาเนินการต่อไป
โดยใช้ เงิ นรายได้ ของคณะฯ จ านวน ๑,๙๐๐ ล้ านบาทในการด าเนินการก่ อสร้ าง และคณะจะได้ นารายละเอียดมา
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
ประธาน กล่าวสรุปว่า แนวคิดเรื่องที่กรรมการเสนอให้ มีกลไกในการดาเนินการที่จะวิเคราะห์
ให้ สภาฯ ได้ เห็นภาพใหญ่ เป็ นเรื่องที่สาคัญมาก สภามหาวิทยาลัยจึงได้ พิจารณาเห็นชอบหลักการโครงการฯ โดยมี
เงื่อนไขให้ ไปผ่านคณะกรรมการงบประมาณฯ ตามขั้นตอนปกติ และให้ นาเอารายละเอียดของ Feasibility ข้ อมูล SWOT
และข้ อเสนอของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการใช้ ประโยชน์ของอาคารที่มีต่อประเทศ และการลดความเหลื่อมลา้
มานาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง รวมทั้งมีมติในหลักการว่าเมื่อมีโครงการในลักษณะเช่ นนี้อีก ขอให้ ฝ่ายบริหาร
ของมหาวิทยาลัยได้ จัดทาข้ อมูลการวิเคราะห์ท่คี รบถ้ วนมาเสนอประกอบการพิจารณาด้ วย
มติที่ประชุม :
๑. เห็นชอบหลักการโครงการศู นย์นวัตกรรมด้านการ ศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี จานวน
๑,๙๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ขอให้ดาเนินการผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนปกติ
และเสนอสภามหาวิทยาลัยภายหลังการศึกษา Feasibility ของโครงการอย่างรอบด้านแล้ว
๒. ในอนาคต หากมีโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ขอให้ฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัยได้จดั ทาข้อมู ลวิเคราะห์ที่ครบถ้วนมาเสนอประกอบ
๔.๒

ขออนุ มตั ิ เปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชี วสารสนเทศทางการแพทย์
(หลักสู ตรนานาชาติ ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ ว
อาจารย์ ดร.ประพัฒน์ สุริยผล หัวหน้ าหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้ อมูลวิจัย คณะแพทย
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักการสาคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือเรียกว่า Medical Bioinformatics ที่เสนอขออนุมัติน้ ี เป็ นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
และพัฒนาบัณฑิตในลักษณะพหุวิทยาการ ซึ่งรวบรวมความหลากหลายของหลายๆ ภาควิชาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางชีวสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ศาสตร์ทางด้ านชีวสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์หลักคือการสร้ างความรู้พ้ ืนฐานให้ กับนักศึกษาในเรื่องหลักการ และสามารถตรวจวิเคราะห์ประมวลผลข้ อมูล
ทางด้ านชีวสารสนเทศได้ ซึ่งมีข้อมูลปริมาณมาก และสามารถทางานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางด้ าน
ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ตามหลักการวิทยาศาสตร์ตามสถานการณ์และมาตราฐานสากล
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ

-๑๓คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่ า หลักสูตรที่เสนอนี้จะช่ วยลด
ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรด้ านนี้ได้ ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับด้ านสุขภาพอยู่จานวนมาก ทั้งด้ านพันธุกรรม
รวมถึงข้ อมู ลทางด้ านโปรตีน โดยมีการรวบรวมข้ อมู ลทั้งหมดเหล่ านี้ ในการดู แลโรค ๑ โรคหรื อความผิดปกติของ
ร่ างกาย เพื่ อก าหนดทิศทางในกระบวนการดู แล แม้ กระทั่งการกาหนดนโยบาย ซึ่งประเทศไทยยังขาดหลักสูตรใน
ลักษณะเช่นนี้
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ขอให้ แก้ ไขเอกสารประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาในหลักสูตร
ที่เสนอมาไม่ครบถ้ วนและผิดพลาด
๒. ขณะนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้ าวหน้ ามาก จึงมีข้อมูลทางด้ านชีวสารสนเทศทางการแพทย์
จานวนมาก และไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ จึงมีความจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
๓. เสนอให้ เชิญอาจารย์จากสถาบัน/หน่วยงานอื่นมาร่วมสอนในหลักสูตรนี้ด้วย
รองอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรที่ควรได้ รับการสนับสนุน แต่ในรายวิชา
ที่เป็ น Information Technology จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซึ่งการดูแลข้ อมูลเป็ นเรื่องที่สาคัญมาก หากข้ อมูลเหล่านี้
ถูกใช้ ในทางที่ไม่ถูกต้ อง จะเกิดความเสียหาย ดังนั้น จึงควรต้ องมีการกากับดูแลในเรื่องข้ อมูลทางด้ านสุขภาพอย่างเข้ มงวด
และปลูกฝังให้ ผ้ ูเรียนทางด้ านนี้ได้ ร้ เู ท่าทัน โดยที่ไม่นาข้ อมูลไปใช้ ในทางที่ไม่ถูกต้ อง
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ การเปิ ดหลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาชี วสารสนเทศทางการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๓

ขออนุ มตั ิ เปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอาชี วอนามัยและพิษวิ ทยา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิต
วิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรนี้
ยังไม่มีหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่เปิ ดสอน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. หลักสูตรนี้มีจุดเด่นในเรื่องอาชีวอนามัย ที่เน้ นเรื่องพิษวิทยา จะทาให้ ทราบถึงความเป็ น
อันตรายและไม่ปลอดภัยที่จะเข้ าถึงระดับของเซลล์ ซึ่งในโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่มีผ้ ูทางานจานวน ๕๐ คน
ขึ้ น ไป ต้ อ งมีก ารบริ ห ารจัด การเรื่ อ งนี้ หลัก สูต รนี้ จึง เป็ นที่ต้ อ งการของตลาดทางด้ า นนัก วิช าการสาธารณสุข
นักอาชีวอนามัยโรงพยาบาล หรือเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการ
๒. หลักสูตรที่เสนอนี้แตกต่ างจากหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์อย่ างไร
ศาสตราจารย์ นพ.สมิง เก่าเจริญ อาจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิ ต และอาจารย์ ดร.
จิ น ตนา ศิ ริวราศัย จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ ร่วมกันชี้แจงว่ า เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ เปิ ดสถาบันการแพทย์ใหม่ ซึ่งอยู่ ท่อี .บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีโรงงานจานวนมากถึง
๙,๐๐๐ แห่ ง มีประชากรเป็ นคนงานนับล้ านคน แต่ ประเทศไทยยังขาดแคลนบุ คลากรทางด้ านอาชี วอนามั ยอยู่ มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านอาชีวอนามัยเวชศาสตร์ ส่วนหนึ่งคือโรคที่เกิดจากการทางาน มีภาวะมลพิษจากสิ่งแวดล้ อม
หรือพิษวิทยา มีองค์ความรู้ค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากขาดการวิจัย เหล่านี้เป็ นพันธกิจสาคัญที่หลักสูตรต้ องการสร้ างคนที่
มีความรู้ และมีการวิจัย/การให้ บริการวิชาการ ความแตกต่ างที่ชัดเจนคือ หลักสูตรที่เสนอนี้ จะมีการเน้ นเรื่องของ
ผลกระทบต่อ มนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่ง เป็ น เรื่ อ งของการแพทย์ และเป็ นหลักสูต รที่เ น้ นเรื่ องของสหสาขาวิชาที่จะมี
การบูรณาการ รวมถึงการลงลึกด้ านพิษวิทยา
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๑๔๔.๔

การเสนอขออนุ มตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณ์ สถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลขอเสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสานัก
วิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณ์ เป็ นส่วนงานที่รับผิดชอบ
โดยเป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และจะเริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณ์ ชี้แจงว่า
หลักสูตรนี้ เป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา ในปี
๒๕๖๐ โดยได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ ว ซึ่งตอนแรกจะเสนอหลักสูตรนี้ ภายหลัง สร้ างโรงพยาบาล
จุ ฬาภรณ์เสร็จก่อน จึงเปิ ดรับนักศึกษา แต่ องค์ประธานของสถาบันวิจัยจุ ฬาภรณ์ คือสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้ า
จุ ฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระประสงค์ท่จี ะให้ ดาเนินการให้ เสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จึงได้ มีการหารือ
กับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยขอให้ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็ นพี่เลี้ยง และเป็ นโรงพยาบาลหลักในการฝึ กอบรมนักศึกษา ดังนั้น การที่จะดาเนินการให้ ทนั ตามที่กาหนดไว้ การร่ าง
หลักสูตรเองอาจจะช้ าเกินไป จึงขอใช้ หลักสูตรเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและขอให้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็ นสถาบันพี่เลี้ยง ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีนักศึกษา จานวน ๓๒ คน/ปี เป็ นการรับตรง
จานวน ๑๒ คน และผ่านระบบกลางอีกจานวน ๒๐ คน
ศาสตราจารย์ นพ. ปิ ยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชี้แจง
เพิ่มเติมว่ า ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผลิตแพทย์ จานวน ๑๘๐ คน/ปี กรณีท่จี ะมีนักศึกษาแพทย์
มาเพิ่มอีกจานวน ๓๒ คน/ปี จาเป็ นต้ องเพิ่มศักยภาพให้ ทนั กับนักศึกษาแพทย์ โดยมีความเชื่อมั่นว่า สถาบันจักรีนฤบดินทร์
จะเสร็จได้ ทนั ตามแผนของโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่ งใหม่น้ ี จะมีการเปิ ดบริการ เป็ นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๔๐๐ เตียง
ในปลายปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะเริ่มเปิ ดในระยะต้ นตั้งแต่ ๕๐ เตียง ๑๐๐ เตียง จนถึง ๒๐๐ เตียง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็ นปี
ที่นักศึกษาแพทย์ชุดแรกของหลักสูตรมา ก็จะเป็ นช่ วงที่โรงพยาบาลเปิ ดได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เตียงแล้ ว ทั้งนี้ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณ์ ถือว่าเป็ นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็ นการยืนยันความชัดเจน
ว่าบัณฑิตแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ เมื่อจบแล้ ว จะได้ รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ขณะนี้มีข้อเสนอของคณะกรรมการระดับโลก เรื่อง 21st Century Health For Education
ว่าควรจะใช้ แนวคิดใหม่แทนแนวคิดเก่าที่ใช้ มานานเป็ น ๑๐๐ ปี แล้ ว ประเทศไทยก็มีคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนเรื่อง
นี้ จึงขอเสนอว่า คณะกรรมการหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณ์ได้ ไปศึกษาข้ อเสนอดังกล่าว
หากเข้ าใจเรื่องนี้แล้ ว จะมีความสาคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์มาก
๒. ในเอกสารประกอบการพิจารณา เรื่องความพร้ อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอนนั้น หากไม่ได้ รับทราบข้ อมูลเบื้องหลังมาก่อน มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ๕ คน ตรงตามเกณฑ์ท่กี าหนด แต่
อาจารย์ท่มี าช่วยสอนมีจานวนเป็ นพันคน ควรจะเขียนให้ สอดคล้ องกับเหตุผล
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ชี้แจงว่า การที่ระบุจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ๕ คนนั้น เป็ นไป
ตามที่ สกอ.กาหนด และอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้ จะเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่นไม่ได้
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๕

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีเรื่องอุทธรณ์
คาสัง่ ลงโทษทางวินยั ของผูป้ ฏิบตั ิงาน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบู รณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีท่พี นักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลัง สานักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ อุทธรณ์คาสั่งลงโทษเรื่อง ตัดเงินเดือน
จานวน ๕% เป็ นเวลา ๒ เดือน ว่า ในการสอบข้ อเท็จจริง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ ต้งั คณะกรรมการสอบสวน
ข้ อเท็จจริงกรณีการรับเงินค่าวัสดุทางทันตกรรม(ค่ารากเทียม) ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
การกระทาของผู้อุทธรณ์เป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานทุจริตต่อหน้ าที่ แต่เมื่อข้ อเท็จจริงปรากฏว่าคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ ใช้ ดุลพินิจพิจารณาโทษเป็ นวินัยไม่ร้ายแรง (ตัดเงินเดือน ๕% เป็ นเวลา ๒ เดือน) ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕

-๑๕คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ วินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าว โดยพิจารณาข้ อเท็จจริง
และพยานเอกสารแล้ ว เห็นเป็ นไปในแนวทางเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนการกระทาของผู้อุทธรณ์
ว่าเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานทุจริตต่อหน้ าที่ แต่เมื่อข้ อเท็จจริงปรากฏว่าคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ได้ ใช้ ดุลพินิจพิจารณาโทษเป็ นวินัยไม่ร้ายแรง จึงเห็นควรยืนตามคาสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ พิจารณาสัง่ การ
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยใน
การยืนตามคาสัง่ คณะทันตแพทยศาสตร์เรื่องลงโทษตัดเงินเดือน
๔.๖
ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิ ทยาลัย
มหิดล เรื่องร้องทุกข์ จานวน ๔ ราย
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดเดิม ซึ่งแต่งตั้งตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ได้ รับเรื่องร้ องทุกข์ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๔ ราย กรณีการบอกเลิกสัญญาจ้ างโดยไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
กรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรมการต่อสัญญาจ้ าง กรณีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็ นธรรม และกรณีไม่เปิ ดเผย
รายละเอียดการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ กาหนดระยะเวลาการพิจารณาในกรอบ ๖๐ วัน แต่เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ ได้ รับ
คาสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจาเป็ นจะต้ องใช้ ระยะเวลาการพิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ร้องทุกข์
ทั้ง ๔ ราย รวมทั้งต้ องเชิญผู้ร้องทุกข์ท้งั ๔ ราย และผู้ท่เี กี่ยวข้ องเรื่องดังกล่าวมาชี้แจง เพื่อให้ การพิจารณาข้ อร้ องทุกข์ของ
ผู้ร้องทุกข์ดังกล่าวครบถ้ วนทุกประเด็น จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาที่เกินกว่าที่ข้อบังคับ กาหนดไว้ จึงขอ
ขยายระยะเวลาการเสนอคาวินิจฉัยทั้ง ๔ ราย โดยจะขอนาเสนอเข้ าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๖ ในวันพุธที่
๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยฯ
เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๔ ราย
๔.๗

ขอขยายเวลาการดาเนินการเลือกตั้งซ่ อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการเลือกตั้ง
ซ่อมกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจา แทนรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ ๑๖
วรรคสาม ซึ่งกาหนดว่า “การเลือกตั้งซ่อมแทนตาแหน่งกรรมการสภาที่ว่างลงก่อนวาระให้ กระทาให้ เสร็จสิ้นภายในสี่
สิบห้ าวันนั บแต่ วันที่ต าแหน่ งนั้นว่ างลง ....” นั้น แต่ เนื่องจากการด าเนินการเลือกตั้งซ่ อมดังกล่ าว ไม่ สามารถ
ดาเนินการให้ เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กาหนดในข้ อบังคับได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาการ
เลือกตั้งซ่ อมดังกล่ าวออกไปอีก ๑๐ วัน นับตั้งแต่ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ ได้ มีกาหนดวัน
ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรรมการท่านใหม่จะเข้ าร่ วมประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ ทนั
ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาการเลื อกตั้งซ่ อมกรรมการ
สภามหาวิ ทยาลัย จากคณาจารย์ป ระจา แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ างลงก่ อนวาระ ออกไปอี ก
๑๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิขยายเวลาการเลือกตั้งซ่ อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ตามที่เสนอ
๔.๘

ขออนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๕๐๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง เรื่องร้ องเรียนการบริหารงานใน
วิทยาลัยนานาชาติ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘ คาสั่งดังกล่าวกาหนดให้ คณะกรรมการทาหน้ าที่
สอบหาข้ อเท็จจริงให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙) นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการได้ รับ
ทราบคาสั่ง นั้น เนื่องจากคณะกรรมการจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการรวบรวมข้ อเท็จจริงทั้งจากบุคคลและเอกสาร
จานวนมาก ทาให้ ไม่สามารถสอบข้ อเท็จจริงได้ แล้ วเสร็จตามตามระยะเวลาที่ระบุในคาสั่งแต่งตั้ง จึงจาเป็ นขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาสอบข้ อเท็จจริงออกไปอีก ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิขยายระยะเวลาสอบข้อเท็จจริง

-๑๖มติที่ประชุม

๔.๙

อนุ มตั ิขยายระยะเวลาการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ตามคาสัง่ สภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘ ออกไปอี ก ๔๕ วัน นับตั้งแต่ วนั ที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

แต่ งตั้งผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
อธิ การบดี ชี้แจงว่ า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม จะครบวาระการดารงตาแหน่ งในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการฯนั้น คณะกรรมการสรรหาฯได้ มีการประชุมจานวน ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการสรรหาได้ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
ผู้ท่สี มควรได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.รศรินทร์ เกรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ซึ่งเป็ นผู้ท่ีมีความพร้ อม มีความมุ่งมั่น มีประสบการณ์บริหาร มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล พร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสรรหาฯ จึ ง มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั นท์เสนอชื่ อ ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.รศริ นทร์ เกรย์ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม คนต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจ ารณาการแต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.รศริ นทร์ เกรย์
ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ เป็ นเอกฉันท์ในการแต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ให้ดารงตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ตั้งแต่ วนั ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑.๑
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของ
ผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ได้ มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยออกข้ อบังคับ ว่ าด้ วยการกาหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ แล้ วเสร็จภายใน
๑๘๐ วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และรายงานให้ สกอ. ทราบภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วยการกาหนดภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. กาหนดให้ บุคลากรทุกประเภทที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติตลอดปี การศึกษา และให้ นับลักษณะงานดังต่อไปนี้เป็ นภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการ ได้ แก่ (๑) งานสอน (๒) งานวิจัยและงานวิชาการอื่น (๓) งานบริการทางวิชาการ (๔) งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ (๕) ภาระงานอื่น ๆ เช่น งานกิจกรรมนักศึกษา และงานบริหาร
๒. กาหนดให้ มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ชั่วโมงทาการต่อปี การศึกษา และการคิดภาระ
งานสอนให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้ง
ให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๓. การคิดภาระงานอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศของส่วนงาน ซึ่งผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาส่วนงานแล้ ว
๔. กรณีผ้ ูดารงตาแหน่งทางวิชาการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม หรื อภาคธุรกิจเอกชน
(Talent Mobility) จะได้ รับการยกเว้ นภาระงานทางวิชาการในช่ วงระยะเวลาที่ได้ รับอนุมัติให้ ไปปฏิบัติงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ อาจารย์ห รื อ นัก วิจัยไปปฏิบัติง านในภาคอุต สาหกรรม หรื อ
ภาคธุรกิจเอกชน และให้ รวมถึงผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติให้ ไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยด้ วย
๕. กรณีดารงตาแหน่งผู้บริหาร ให้ คิดภาระงานเทียบเคียงตามรายละเอียดในภาคผนวกที่
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-๑๗ประธาน ได้ ต้งั ข้ อสังเกตและเสนอให้ แก้ ไขนิยามคาว่า “ภาระงานสอน” ในข้ อ ๔ (๑) ซึ่งใช้
กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙ แล้ ว ให้ ครอบคุมและทันสมัยมากขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการ
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
๕.๑.๒

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณา(ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ. ....
ที่จะเสนอสภาฯ พิจารณา แล้ วมีความเห็นว่า มีบางประเด็นที่ควรต้ องทบทวนเพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอถอน
ร่างข้ อบังคับฯ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไข และจะนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑.๓

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๓ ซึ่งมีการกาหนดว่า สมาชิกต้ องจ่ ายเงินสะสมเข้ ากองทุน ทุกครั้งที่มีการจ่ ายเงินเดือนในอัตราร้ อยละสามของ
เงินเดือน โดยให้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหั กเงินสะสมของสมาชิกจากเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจ่ ายให้ แก่
สมาชิ ก และให้ มหาวิทยาลัยหรื อส่วนงานจะจ่ ายเงินสมทบของสมาชิ กเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละสามของเงินเดือน
สมาชิกในวันเดียวกันกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุน นั้น
เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ ได้ มีการกาหนดว่า ทุกครั้งที่มีการจ่ ายค่ าจ้ าง ให้ ลูกจ้ างจ่ ายเงินสะสมเข้ า
กองทุนโดยให้ นายจ้ างหั กจากค่ าจ้ าง และให้ นายจ้ างจ่ ายเงินสมทบเข้ ากองทุ นตามอัตราที่กาหนดในข้ อบังคับของ
กองทุน ซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบต้ องไม่ ต่ ากว่ าร้ อยละสองแต่ ไม่ เกินร้ อยละสิบห้ าของค่ าจ้ าง จึงมีความ
จาเป็ นต้ องปรับปรุงข้ อบังคับฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้เป็ นโอกาสที่จะมีการปรับ
ข้ อบังคับให้ มีความชัดเจนขึ้น เช่ น คาว่ า พนักงานมหาวิทยาลัย หรือคาว่าลูกจ้ างมหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการกองทุน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
ประธาน ตั้ งข้ อสังเกตเรื่ องการจ่ ายเงิ นกองทุ น ในข้ อ ๒๐ ที่กาหนดว่ า การจ่ ายเงิ นจาก
กองทุนกรณีท่สี มาชิกสิ้นสุดการเป็ นสมาชิกภาพ ซึ่งจะมีการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ น้นั จะยังคงมีอยู่หรือไม่ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้ ช้ ีแจงว่า ยังคงมีการบังคับใช้ อยู่ และจะได้ นาข้ อสังเกตใน
ข้ อ ๑๘ และ ๑๙ ที่เขียนว่า มหาวิทยาลัย และส่วนงาน ซึ่งน่าจะเป็ นเรื่องเดียวกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ พ.ศ. ....
๕.๒

รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล
ที่ ๕๐/๒๕๕๘ “วาระลับ”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ผูส้ มควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๙
คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลป
วิทยา ได้ พิจารณากลั่นกรอง รายชื่อ ตามที่ส่วนงานเสนอขอมา โดยมีผ้ ูท่มี ีคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเหมาะสม
สมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นพ.ประมุข มุทริ างกูร
สาขาแพทยศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธยิ านันท์ สาขาแพทยศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
สาขาแพทยศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ สาขาแพทยศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพือ่ เสนอสานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม :
เห็นชอบ

-๑๘๖.๒

ขออนุ มตั ิแต่งตั้งตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และยังไม่
แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ “วาระลับ”
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ แต่ งตั้งให้ผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๓

การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาตาแหน่ ง ทางวิช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่ อ วัน ที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะ
ศิลปศาสตร์ ที่เสนอขอเทียบตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว มีความเห็นว่ า ผลงานทางวิชาการอยู่ ในเกณฑ์ท่ีจะเทียบเป็ น
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตาแหน่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เป็ นตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่วันบรรจุเข้ าทางาน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ เที ยบตาแหน่ง ดร.ปรีดี พิศภู มิวิถี เป็ นตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิ ชาภาษาฝรัง่ เศส ตั้งแต่ วนั ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๔

แต่งตั้งกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน
อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติแต่ งตั้งศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้ แ ทน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน เพื่อให้ การบริหารและ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างเหมาะสม และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ ข้ อ ๖ (๕)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
การใช้เกณฑ์ WFME ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๙๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ มีมติ
เห็นชอบแนวทางการพั ฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และผลักดันให้ มีการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใช้
เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์การรับรองมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลอื่นๆ เช่น AACSB เป็ นต้ น นั้น
เนื่องจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ งประเทศไทย (กสพท) ได้ แจ้ งขอความร่วมมือมายัง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดาเนินการนาเกณฑ์ Basic
Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision (WFME) ของ
กสพท เพื่อใช้ ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยในการนาเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ งมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา สานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ยังรวมถึงการกาหนดให้ ๔ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้ แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี ใช้ เกณฑ์ดังกล่าวด้ วย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ในการนาเกณฑ์ WFME ไปใช้ใน
การประกันคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตร์และศู นย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกดังกล่าว
มติที่ประชุม :
เห็นชอบ
๖.๕

-๑๙๖.๖

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอ
ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่ วมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๗

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และ
ชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้ าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ เปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวด
วิชาเลือก จานวน ๑ รายวิชา (วทกว ๖๒๓ หัวข้ อคัดสรรทางพันธุศาสตร์การแพทย์และการเจริญ) เพื่อให้ นักศึกษาที่ต้องการ
ทาวิจัยด้ านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้ าง มีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาหาความรู้ท่ตี รงต่อความต้ องการ ทั้งนี้
ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๘
ขออนุ มตั ิ ปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอ
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน
ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๙
ขออนุ มตั ิ ปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุบัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๐
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ

-๒๐๖.๑๑

ขออนุ มตั ิ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุง แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๒
ขออนุ มตั ิ ปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน
ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้
กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๓
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริง
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุง
แก้ ไขนี้เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๔
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
กาหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้ กับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๕
ขออนุ มตั ิ ปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การ
อาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว การปรับปรุงหลักสูตรนี้ เริ่มใช้ กบั นักศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ

-๒๑๖.๑๖

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการ
สัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยขอปรับรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว การปรับปรุงหลักสูตรนี้ เริ่มใช้ กับนักศึกษาภาค
การศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๗

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว การปรับปรุงหลักสูตรนี้
เริ่มใช้ กบั นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๘

ขออนุ มตั ิเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยบรรจุ ไว้ ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ รายวิชา คือรายวิชา ศศศศ ๒๘๐ ปรัชญาสาหรับชีวิตในปั จจุ บัน (LALA 280 Philosophy
for Today’s Life) โดยเริ่มใช้ กับนักศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป การปรับปรุง
แก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลัก สูต ร และความเห็นชอบจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๑๙
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะศิลปศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อขอเปลี่ยนรหั สรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน ๔ รายวิชา โดยชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา
และจานวนหน่วยกิตคงเดิม การปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
แล้ ว ทั้งนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๒๐

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเปลี่ยนแปลงแก้ ไขในรายวิช าบัง คับ ก่ อ น
เพื่อให้ นักศึกษาได้ มีพ้ ืนฐานความรู้ท่คี รบถ้ วนและพร้ อมที่จะไปเรียนในรายวิชาในระดับที่สงู ขึ้นไปได้ อย่ างมีประสิทธิผล
ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว การปรับปรุงหลักสูตรนี้เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ

-๒๒๖.๒๑

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
การปรับปรุงหลักสูตร เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๒๒

ขออนุ มตั ิ ปิดรายวิ ชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป บัญชี กลางของมหาวิ ทยาลัย จานวน
๑ รายวิชา
วิทยาลัยราชสุดา ขอปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน ๑ รายวิชา ได้ แก่ รายวิชา รสศท ๒๐๙ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ซึ่งมีการเปิ ดสอนมาตั้งแต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ เหตุผลที่ขอปิ ดรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากตั้งแต่เปิ ดรายวิชาดังกล่าวยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้
ได้ ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๒๓

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยการจัดการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่ างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๖๙ ราย เพื่อให้ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ตั้งแต่ วันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา แยกเป็ นระดับปริญญาเอก จานวน ๑๖ ราย
ระดับปริญญาโท จานวน ๑๕๑ ราย และระดับปริญญาตรี จานวน ๒ ราย สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ที่ได้ รับอนุมัติรวมทั้งครั้งนี้
ระดับการศึกษา
อนุ มตั ิแล้ว เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๒๖๙
๒
๒๗๑
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๒๒
๒๒
 ปริญญาโท
๔๑๘
๑๕๑
๕๖๙
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๖
๖
 ปริญญาเอก
๕๖
๑๖
๗๒
รวมทั้งสิ้ น
๗๗๑
๑๖๙
๙๔๐
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ปริญญาบัตร แก่ ผูส้ าเร็จการศึ กษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้ น ๑๖๙ ราย
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สานักราชเลขาธิการ แจ้ งมหาวิทยาลัยมหิ ดลทราบว่ า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งช่ วงเช้ าและช่ วง
บ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-๒๓๗.๒

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีมติท่ปี ระชุม และสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
๑. มีมติเสนอแต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพี ยรกิจ กรรมการสภาฯ จาก
คณาจารย์ ประจ า เป็ นกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยแทนรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ ซึ่งได้ ครบ
เกษียณอายุงานไปเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๓ เมื่อวันพุธที่
๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเรียบร้ อยแล้ ว ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๖/๒๕๕๘
๒. ได้ พิจารณา (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการระบุให้ ชัดเจนว่าผู้อานวยการสานักงานสภาฯ มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้ า
ส่วนงาน และให้ ได้ รับสิทธิต่างๆ เทียบเท่าหัวหน้ าส่วนงาน และเนื่องจากร่ างข้ อบังคับฯ มีรายละเอียดมากที่ประชุม
เห็นควรให้ มีการแบ่งเป็ นหมวดหมู่ของเนื้อหาให้ ชัดเจน เพื่อทาให้ เห็นการเชื่อมโยงของข้ อมูล นอกจากนี้ได้ มีการปรับแก้
ข้ อความ/รูปประโยคในบางข้ อเพื่อให้ กระชับเข้ าใจง่ายขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ
นิสาลักษณ์ รองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ และผู้อานวยการสานักงานสภาฯ นาข้ อเสนอแนะดังกล่าวปรับปรุง
ร่างข้ อบังคับฯ และนามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
๓. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ูอานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ เพิ่มเติม ผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร และเสนอให้ กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารประเมินผลให้ ชัดเจนลงในประกาศด้ วย
๔. เสนอให้ มหาวิทยาลัยจัดทาระบบข้ อมูลที่ทนั สมัยและสามารถดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ ทนั ทีเมื่อ
ต้ องการ เช่ น ข้ อมูลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ข้ อมูลของระบบอุดมศึกษาไทย หรือเป็ นข้ อมูลของระบบอุดมศึกษาโลก
ระบบข้ อมูลเพื่อที่จะบรรลุตัวนโยบาย และไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก เสนอให้ ต้งั คณะกรรมการเพื่อวางระบบ
พัฒนาข้ อมูล โดยเน้ นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนแล้ วค่อยพัฒนาต่อเป็ นระยะๆ
๕. เสนอให้ นาข้ อคิดเห็นเชิงสร้ างสรรค์ในการประชุมสภาฯ มาสังเคราะห์และโยงเรื่องเหล่านั้น
มาเป็ นประเด็นเชิงพัฒนาใหญ่ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบางเรื่องฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย
สามารถนาไปดาเนินการได้ เลย บางเรื่องอาจนาเข้ ามาหารือต่อในที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เนื่องจากข้ อคิดเห็นที่ได้ จากการประชุมสภาฯ มีจานวนมาก อาจสังเคราะห์ โดยการจัดกลุ่มประเด็นตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ เห็นความเห็นของกรรมการสภาฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
๗.๓
ประกาศผลผูไ้ ด้รบั รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจาปี ๒๕๕๙
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ได้ ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่ งชาติประจาปี
๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้ น ประจาปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ ได้ แก่ ศาสตราจารย์ พญ.พรรณี ปิ ติสทุ ธิธรรม
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
๒. รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี ๒๕๕๘
๒.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.วิรงค์รอง
เจียรกุล, Professor Nicholas P.Day, รองศาสตราจารย์ นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล, Professor Sharon J.Peacock,
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ (คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน)
๒.๒ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.วิปร
วิประกษิต และคณะ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
๒.๓ รางวัลระดับดีมากในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์)
๒.๔ รางวัลระดับดีมากในสาขาเศรษฐศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง”ชุดวิสยั ทัศน์แห่ งองค์กร”
ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร (วิทยาลัยการจัดการ)
๒.๕ รางวัลระดับดีในสาขาปรัชญา ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุ รุษพั ฒน์ และคณะ
(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

-๒๔๓. รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี ๒๕๕๘
๓.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช วิทยานิพนธ์ ได้ แก่ ดร.วัชราภรณ์
ทาหาร (คณะวิทยาศาสตร์)
๓.๒ รางวัลระดับดีมากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้ แก่ ดร.วรพันธ์
คู่สกุลนิรันดร์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๓.๓ รางวัลระดับดีมากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้ แก่ ดร.วันทนีย์
วิริยสิทธาวัฒน์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๓.๔ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้ แก่ ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๓.๕ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยานิพนธ์ ได้ แก่ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี
(สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
๓.๖ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้ แก่ ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ (คณะ
วิทยาศาสตร์)
๓.๗ รางวัลระดับดีในสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ ว (วิทยาลัย
การจัดการ)
๔. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี ๒๕๕๙
๔.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
พงศ์ราม รามสูต และคณะ (คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน)
๔.๒ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน
วงศ์สวัสดิ์ และคณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๔.๓ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล
คงเสรี และคณะ (คณะวิทยาศาสตร์)
๔.๔ รางวัลระดับดีในสาขาการศึกษา ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปั ณรสี ฤทธิประวัติ และ
คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๔.๕ รางวัลระดับดีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั ได้ แก่ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
และคณะ (คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์)
๔.๗ รางวัลประกาศเกียรติคุณในสาขาการศึกษา ได้ แก่ ดร.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
และคณะ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
๗.๔

ประกาศผลผู ไ้ ด้รบั ทุ น นัก วิ จัย แกนน า สานัก งานพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ประจาปี ๒๕๕๘
นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกลุ่มวิจัยไบโอเทค ได้ รับ
ทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนา ประจาปี ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๕ ปี จานวนทุนละ ๒๐ ล้ านบาท จากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการการวิจัยแบบบูรณาการ
เพื่อค้ นหาชุดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่นาไปสู่การประยุกต์ใช้ กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรง
ของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้ เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
๗.๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๒ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่อง อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่อง อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรั บนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-๒๕๗.๖

การดาเนินการลงโทษทางวินยั ของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๗ ราย
มหาวิทยาลัย ได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานจานวน ๗ ราย ดังนี้
๑. กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งเป็ นการกระทา
ผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๕ ราย
๒. กรณีกระทาความผิดวินัยอย่ างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย และกระทาการใดๆ อันทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษ
งดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ในปี ที่ถูกลงโทษทางวินัย จานวน ๑ ราย
๓. กรณีกระทาความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง ฐานรายงานเท็จต่ อผู้บังคับบัญชา และไม่ รักษา
ชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๑ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี
ผู อ้ านวยการสานักงานสภามหาวิ ทยาลัย แจ้ งว่ า วิทยาลัยดุ ริยางคศิลป์ ขอเชิ ญชมการแสดง
ดนตรี JAZZ
ช่ วงวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และการแสดงดนตรี Radio Symphony Orchestra
“Vienna” ในวันที่ ๙ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ มหิดลสิทธาคาร
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(ศาสตราจารย์คลินิก

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
(นางสาวมยุรี แย้มศรี)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

(ผูช
้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน)

ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

