ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๖
เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๕ (๒/๒๕๕๙)
๑๗ กุมภาพันธ์ 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 นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๓. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
๕. ดร.โชค บูลกุล
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๗. ดร.ปราโมทย์ ไม้ กลัด
๘. ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
๙. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
๑๐. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๑๑. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๑๒. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๑๔. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดี
๑๕. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๑๖. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๘. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๙. รองศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
๒๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๔. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ
๒๖. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๗. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
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
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

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

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ

กรรมการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

-๒๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. นายมีชัย วีระไวทยะ
๒. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๓. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๔. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ
๔. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๕. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรนันท์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสติ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ
๘. รองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
๙. นายแพทย์หรรษา แต้ ศิริ
๑๐. นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
๑๑. นางกิรติ สอนคุ้ม
๑๒. นางสาวรุ่งดาว จารุภมู ิ
๑๓. นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์
๑๔. นายปเนต กุลฉันท์วิทย์
๑๕. นางสาวชุติมา ก๋งทอง
๑๖. นางโสภาพรรณ สุริยะมณี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองอธิการบดี และรก.แทนผอ.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และรก.แทน
ผอ.สถาบันวิวัฒน์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ และรก.
แทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองบริหารงานทั่วไป

ผูน้ าเสนอ/ชี้ แจงหลักสูตร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร อนุตริยะ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ
๕. อาจารย์ ดร.ฉายรวี อนามธวัช-คีริก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (วาระที่ ๓.๑)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ (วาระที่ ๓.๒)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วาระที่ ๔.๔)
วิทยาลัยนานาชาติ (วาระที่ ๔.๕)
วิทยาลัยนานาชาติ (วาระที่ ๔.๕)

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

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุ ม กล่ าวเปิ ดและดาเนินการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
แสดงความยินดีและต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใหม่
ประธาน กล่าวต้ อนรับ และแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใหม่ ๒ ท่านคือ
นายมนู ญ สรรค์คุณากร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ กรรมการสภาฯ
จากคณาจารย์ประจา ซึ่งเข้ าประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ นี้ เป็ นครั้งแรก นอกจากนี้ ได้ กล่ าวต้ อนรับ
รองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ท่านใหม่ ที่จะได้ รับการแต่งตั้งในวันนี้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๑.๒

จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาร่วมประชุม จานวน ๒๖ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๔ ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย แจ้ งว่า สานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ จัดทารายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว มีจานวน
ทั้งสิ้น ๒๕ หน้ า จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณา และเสนอขอแก้ ไขรายงาน ดังนี้
๑. หน้ า ๗ บรรทัดที่ ๑๒ – ๑๓ ขอแก้ ไขข้ อความ “...จะทาให้ มีเอกสารเสนอเข้ ามาให้
กรรมการพิจารณามีจานวนมาก” เป็ น “....จะทาให้ มีหลักสูตรเสนอเข้ ามาให้ กรรมการพิจารณาแต่ ละครั้ งเป็ น
จานวนมาก ทาให้ ยากที่จะพิจารณาให้ ถ่ีถ้วน” และบรรทัดที่ ๔๕ แก้ ไขคาว่า “Transformer Education” เป็ น
“Transformative Education”
๒. หน้ า ๘ บรรทัดที่ ๓๖ แก้ ไขคาว่า “มหาวิทยาลัยนอกระบ” เป็ น “มหาวิทยาลัยนอกระบบ”
๓. หน้ า ๑๑ บรรทัดที่ ๔๑ แก้ ไขคาว่า “...ขอให้ เงินรายได้ ” เป็ น “... ขอใช้ เงินรายได้ ” และ
บรรทัดที่ ๔๙ ขอแก้ ไขประโยค “ที่ผ่านมาแล้ ว ยังติดที่เงื่อนเวลา คือรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เร็วมาก ซึ่ง
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม..” เป็ น “ที่ผ่านมา ประกอบกับผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม...”
๔. หน้ า ๑๕ บรรทัดที่ ๓-๔ เพิ่มเติมประโยคที่ว่า “ว่าเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
ฐานทุจริตต่อหน้ าที่ จึงเห็นควรยืนตามคาสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์” เป็ น “ว่าเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
ฐานทุจริตต่อหน้ าที่ แต่เมื่อข้ อเท็จจริงปรากฏว่าคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ ใช้ ดุลพินจิ พิจารณาโทษเป็ นวินัยไม่ร้ายแรง
จึงเห็นควรยืนตามคาสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากแก้ไขแล้ว
๒.๒
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ “วาระลับ”
๒.๒.๑ รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ๕๐/๒๕๕๘ (วาระ ๕.๒)
๒.๒.๒ ขออนุ มตั ิ แต่ งตั้งตาแหน่งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และยังไม่
แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

-๔ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย กล่าวนาว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ ง ๔ ปี และคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล ในการประชุ มครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๙
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอให้ หัวหน้ าส่วนงานผู้ได้ รับการแต่งตั้งใหม่ มานาเสนอวิสยั ทัศน์ และแผนการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ รองศาสตราจารย์
ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ เป็ นผู้นาเสนอต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วฒ
ั น์ เลิศศิ ริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ นาเสนอวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ มีวิสยั ทัศน์ ที่จะมุ่งเป็ นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนาในระดับสากล เป็ นอันดับที่ ๑
ใน ๓ ของ ASEAN ในปี ๒๐๒๐ และมีพันธกิจในการสร้ างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัย
คุณภาพสากล ก่อประโยชน์ต่อสังคม หน้ าที่หลักของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ๑. การเรียนการสอน ๒. การวิจัย และ
๓. บริการวิชาการ โดยเฉพาะคณะถือเป็ นส่วนงานหลักในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้ กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์มีสถานที่ต้ัง ๒ แห่ ง คือที่วิทยาเขตพญาไท ซึ่งมีอายุกว่า ๕๐ ปี แล้ ว และที่
วิทยาเขตศาลายา ที่ก่อตั้งพร้ อมกับวิทยาเขตศาลายา โดยมี ๑๒ ภาควิชา ๑ ศูนย์วิจัย มีส่วนสนับสนุ นองค์กร
ภายใต้ สานักงานคณบดี ๑๓ งาน หน่วยวิจัยและเครือข่ายวิจัย ๑๒ หน่วย และกลุ่มความร่ วมมือวิจัย ๔ กลุ่ม และ
ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการแห่ งชาติ ๓ ศูนย์ ในปี ๒๕๕๗ นี้ มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น ๖๗๒ คน แบ่งเป็ นสายวิชาการ
๒๘๐ คน (๔๐%) และสายสนับสนุน ๓๙๒ คน (๖๐%) คณะมีผลงานวิจัยมากกว่า ๔๐๐ เรื่อง/ปี เฉลี่ยแล้ วประมาณ
๑.๔-๑.๕ เรื่อง/คน มีการอ้ างอิงผลงานวิจัยที่สูงกว่ าเมื่อเทียบกับจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วยแผนกลยุทธด้ านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละด้ านคือ
๑. ยุทธศาสตร์ Excellence in Research with Global and Social Impact :
คณะวิทยาศาสตร์ต้องแสดงให้ สงั คมเห็นถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ประกอบด้ วยกลยุทธ์ ดังนี้
(๑)การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานวิจัย
(๒) การผลักดันและส่งเสริม Industrial Link เพื่อประสิทธิภาพในการทางานวิจัย –
Special Innovation Zone
(๓)

การพัฒนาระบบส่งเสริมการเปลี่ยน Discovery ให้ เป็ น Innovation และการสร้ าง
Start-up จากผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
(๔) การผลักดันให้ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้ างเครือข่ายวิจัยที่เข้ มแข็งภายในคณะวิทยาศาสตร์
และคณะอื่นๆ ร่วมกับคู่ความร่วมมือนานาชาติท่มี ีความสนใจร่วมกันจนปรากฏอยู่บนแผนที่โลก
ทั้งนี้ มีการสนับสนุนการทา Platform เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานแก่บุคลากรของคณะฯ
 จานวนนักศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์รบ
ั ผิดชอบ
ประเภทนักศึกษา / วิชา
จานวน (คน)
นักศึกษาชั้นปี ที่ ๑ และ ๒ ของทุกคณะ ไม่รวมแพทย์
๓,๗๖๔
- วิชาวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐานและวิชาคณิตศาสตร์
นักศึกษากลุ่มแพทย์ช้ันปี ที่ ๑ ๒ และ ๓
๑,๔๒๓
- วิชาวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐานและ Preclinical Scienc
นักศึกษาชั้นปี ที่๓ และ ๔ คณะวิทยาศาสตร์
๖๕๐
- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง
นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
๕๗๐
- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
๕๓๙
- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง
๖,๙๔๖
รวม

-๕

จานวนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
ประเภทนักศึกษา / วิชา
จานวนหลักสูตร
ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
๖
หลักสูตรปกติ
(๖)
-หลักสูตรพิสฐิ พิธาน
(๑)
-หลักสูตรปริญญาตรี ควบ ปริญญาโท การจัดการ
ปริญญาตรี (นานาชาติ)
๕
ปริญญาโท (นานาชาติ)
๑๗
ปริญญาเอก (นานาชาติ)
๑๖
ปริญญาเอกร่วมสถาบันนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
(๔)
๔๔
รวม

หมายเหตุ : จานวนในวงเล็บเป็ นส่วนที่ต่อยอดจากหลักสูตรที่มีอยู่ ไม่ได้ นับเป็ นหลักสูตรเพิ่ม


จานวนนักศึกษาต่อบุคลากร : คิดเป็ น ๒๘ คน/๑ บุคลากร ซึ่งหากเทียบกับจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ก็จะสูงกว่า (ของจุฬาลงกรณ์ฯ ประมาณ ๒๐ คน/๑ บุคลากร) ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ทาให้ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการใช้ จ่ายเงินงบประมาณมากในการจ้ างบุคลากรเข้ ามาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ
๒. ยุทธศาสตร์ Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent
Graduates ประกอบด้ วยกลยุทธ์ ดังนี้
(๑) ผลักดัน AUNQA Accreditation
(๒) ผลักดันการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Education)
รวมทั้งจริยธรรมแก่นักศึกษาชั้นปี ที่ ๑
(๓) ปรับเนื้อหาวิชา Service Teaching ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของคณะปลายทาง
(๔) ผลักดัน STEM Education และปลูกฝังความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ให้ กบั นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
(๕) พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning
(๖) จัดทาหลักสูตรร่ วมในรูปแบบต่างๆ ทั้งกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กบั นักศึกษาและส่งเสริม Industrial Link
(๗) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือสานักวิชา ในหลักสูตรที่เป็ นสหสาขา
เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างภาควิชา อาทิ School of Material Sciences และ School of Biomedical
Sciences

๓. ยุทธศาสตร์ Excellence in Professional Services and Social Engagement ประกอบ
ด้ วยกลยุทธ์ : การส่งเสริมให้ บริการวิชาการมีมาตรฐานสากล เป็ นไปตามความต้ องการของสังคมในวงกว้ าง เป็ นที่พึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ สะท้ อนต้ นทุนในการดาเนินการอย่างถูกต้ องแม่นยา
๔. ยุทธศาสตร์ Excellence in Management for Sustainable Organization
คณะฯ พิ จารณาว่ า บุคลากรคือทรั พยากรที่สาคัญที่สุด พบว่ า ค่ าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ไม่ ได้ สูงมาก แต่ ค่าความผูกพันต่ อองค์กรมีตัวเลขที่ค่อนข้ างสูง นาไปสู่ข้อสรุปที่ว่า คณะฯ ควรจะต้ องให้ การดูแล
บุคลากรมากกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่อให้ มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยจะต้ องประกอบด้ วยกลยุทธ์ ดังนี้
(๑) ศึกษาอัตรากาลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจาเป็ นในสาขาวิชาและสายงานต่างๆ
เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สร้ างกาลังใจในการทางานของผู้ปฏิบัติงานโดยแรงจูงใจด้ านสวัสดิการ การสร้ าง
ความผูกพันกับองค์กร ระบบการประเมินที่เชื่อถือได้ และ ธรรมาภิบาล
(๓) การวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
(๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง
(๕) การสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
(๖) การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทางาน
(๗) ส่งเสริมการเป็ น Green campus และ Eco University

-๖สรุปภาพรวมของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ :
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ ความสาคัญด้ านทรัพยากรบุคคลมาก โดยมีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ คนทางานมีความสุขและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ได้ แก่ ทรัพยากรบุคคล
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และสินทรัพย์อ่ นื ๆ โดยให้ มีการลงทุนสร้ างทรัพยากรเพิ่มเติม มีการปรับปรุง Infrastructure ทั้งที่
ศาลายา และพญาไท พัฒนาระบบฐานข้ อมูล การหารายได้ และการสร้ าง Branding ส่วนการดาเนินงานภายใน ได้ แก่
การปรับปรุง Productivity ของกระบวนการ การทาลาย Silo working การปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร การปรับปรุง
ระบบประเมิน และ feedback และ Knowledge asset management through IT โดยให้ เกิดผลลัพธ์ของการพัฒนา
ที่หลุดพ้ นจากรูปแบบเดิมของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย หรือ“Breakthrough” ได้ แก่ การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง มุ่งเน้ นผู้เรียน สนองความต้ องการของสังคม การนาผลงานวิจัยไปสร้ างนวัตกรรม ก่อให้ เกิด Social
impact และความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเกิดเป็ น Public Private Partnership เกิดภาพลักษณ์ใหม่ ขององค์กร
ได้ แก่ สามารถแสดงให้ นักศึกษาและสังคมเห็นว่าวิทยาศาสตร์นาไปประยุกต์ใช้ งานได้ จริง Ranking ที่ดีข้ ึน สนับสนุน
การเป็ น World Class University ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นคณะวิทยาศาสตร์ท่นี ่ามาศึกษา เป็ นสถานที่ทางาน
ที่น่ามาทางาน โดยจะสามารถดึงดูดนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้ แก่ พันธมิตรที่ดี
งบลงทุน ทุนวิจัย ทุนการศึกษา เข้ ามาสู่องค์กร เพื่อให้ เกิดสังคมแห่ งการเรียนรู้ และตอบโจทย์ของการเป็ น “ปั ญญา
ของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ ทราบและให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. เสนอให้ คณะวิทยาศาสตร์หาวิธคี ัดเลือกคนเก่งๆ เข้ ามาเรียนด้ านวิทยาศาสตร์ และดึงคน
เก่งๆทั้งในและต่างประเทศเข้ ามาทางานในคณะให้ มากขึ้น
๒. การที่คณะฯ ให้ ความสาคั ญกับการวิ จั ยพื้ นฐานที่สูงมาก แต่ หน่ วยงานที่ให้ ทุ น วิจั ย ใน
ปัจจุบัน จะเน้ นผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ จะมีแก้ ปัญหานี้อย่างไร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชี้แจงว่า คณะฯ มีการสนับสนุนทุนของคณะเอง ซึ่งทามาตั้งแต่สมัย
อดีตคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข และจะต้ องทาต่อไป แม้ ว่าหน่วยให้ ทุนวิจัยไม่ได้ ให้ ความสาคัญเรื่องนี้
แต่กระบวนการที่คณะฯ จะดาเนินการคือการชี้ให้ เห็นว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น มีพ้ ืนฐานมาจากการทาวิจัยพื้นฐาน
๓. คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจที่ต้องสอนนักศึกษาเกือบ ๗,๐๐๐ คน จะมีวิธีการบริหารจัดการ
อย่ างไร เพื่อให้ คณะวิทยาศาสตร์พัฒนาแบบก้ าวกระโดด มีผลงานทางวิชาการทั้งผลงานตีพิมพ์ และการอ้ างอิงหรือ
สิทธิบัตรเพิ่มขึ้น คณะจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ มีความสมดุลระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งไม่เป็ นอุปสรรคในการที่จะทาให้ มีผลงานวิจัยที่จะประยุกต์มากขึ้น และคณะฯ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มากพอหรือไม่ในสภาวะปัจจุบัน ถ้ านักศึกษาไม่อยากมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น จะมีกลไกในการทาอย่างไร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชี้แจงว่า คณะวางแผนปรับปรุงระบบ IT และ E-Learning เพื่อให้
อาจารย์และนักศึกษามีเวลาทาวิจัยมากขึ้น ส่วนแนวคิดเรื่องการจัดทา School of Material Sciences และ School of
Biomedical Sciences นั้น เนื่องจากคณะมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก อยู่ด้วยกัน โดย School
of Material Sciences จะเริ่มจากกลุ่มวิจัยและมีบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท/เอก ที่เข้ มแข็งแล้ ว จากนั้น ก็ขยาย
ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีให้ เกิดขึ้นที่เป็ นหลักสูตรนานาชาติ และจัดใส่รวมกันเป็ น “school” ขึ้นมา เพื่อที่จะให้ คนแต่ละ
ภาควิชาสามารถทางานร่วมกันได้ โดยไม่คาถึงถึงการแบ่งเป็ นภาควิชา สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีจานวนลดลง
ในหลายสาขา แต่ยังมีบางสาขาที่คนนิยมเรียนมาก เช่ น Material Sciences จึงได้ นามาทาเป็ นโมเดลในการทา “School”
ส่วนโจทย์เรื่องจะทาอย่างไรให้ มีนักศึกษามาเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ก็เป็ นเรื่องที่ได้ พูดแต่ต้นแล้ วว่า คณะจะต้ อง
พยายามที่ทาให้ สงั คมประจักษ์ถึงความสาคัญและบทบาท รวมทั้งการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็ นกลไก
ที่ทาให้ คนเห็นชัด คือการทา Industrial link ในรูปแบบต่างๆ และ Start up เหล่านี้ถือเป็ นหนึ่งในนโยบายหลักๆ
๔. จากวิสยั ทัศน์ท่จี ะมุ่งเป็ นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนาในระดับสากล จึงขอตั้งข้ อสังเกตว่า คณะฯ
ได้ มีการ benchmark และ Timeline ไว้ อย่างไร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ช้ ีแจงว่า คณะวิทยาศาสตร์ท่ไี ด้ รับการจัดอันดับหนึ่งในอาเซียน คือ
NUS (National University of Singapore) อันดับ ๒ คือ NTU (Nanyang Technological University) ส่วน
อันดับ ที่ ๓ ก็ได้ คาดหวังว่ าจะเป็ นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ กาหนดเวลาไว้ ภายในปี ๒๐๒๐
คณะให้ ความสาคัญเรื่องผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีการให้ เงินรางวัลตามคุณภาพของผลงาน และมีหน่วยที่ช่ ือว่ า
Business Development Unit และมีหน่ วยวิจัยที่ทาหน้ าที่ดูแลบุคลากรเรื่องการจดสิทธิบัตรทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาต่างๆ
ซึ่งคณะก็ได้ ให้ ข้อแนะนาและคาปรึกษา โดยทางานร่วมกับสถาบัน MITI ของมหาวิทยาลัย

-๗๕. คณะมียุทธศาสตร์ในการสร้ างนักวิทยาศาสตร์ท่เี ข้ มแข็ง สร้ างอาจารย์ท่เี ป็ นกลุ่ม Best Brain
ซึ่งจะมาทางานทางด้ านการวิจัยพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ อย่างไร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชี้แจงว่า ช่วงเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมา จะมีนักเรียนทุนที่ได้ รับทุนจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ เริ่มทะยอยกลับมาปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยที่คณะก็ยังมีการส่งนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศ เช่ น
ทุนสนับสนุนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ขณะเดียวกันคณะก็มีนโยบายที่จะรับอาจารย์
ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอื่นโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และที่สาคัญต้ องมีประสบการณ์ในระดับ
Post-doctoral มาแล้ ว เพื่อให้ แน่ใจว่าจะสามารถทางานวิจัยได้ ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง สิ่งเหล่ านี้ คณะวิทยาศาสตร์
ได้ ทามาตลอดระยะเวลา ๘ ปี ในช่ วงที่ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ดารงตาแหน่ งคณบดี ซึ่งเป็ นสิ่งที่ดีท่จี ะต้ อง
ดาเนินการต่อไป ส่วนประเด็นข้ อแนะนาให้ คณะไปค้ นหารายชื่อของคนรุ่นใหม่ท่ยี ังเรียนอยู่ในต่ างประเทศ และเชิญ
มาทางานที่คณะวิทยาศาสตร์น้ัน คณะวิทยาศาสตร์ได้ ทาอยู่แล้ ว ซึ่งบางคนต้ องการมาทางานกับคณะเองด้ วย ส่วนอาจารย์
ที่กลับมาใหม่น้ัน คณะมีสวัสดิการสาหรับผู้ท่เี ข้ ามาใหม่ เช่ น เงินประจาตาแหน่ง ส่วนระบบพี่เลี้ยงเป็ นเรื่องที่ยาก
แต่กไ็ ด้ พยายามปลูกฝังให้ เกิดสิ่งนี้ในองค์กร โดยให้ มอี าจารย์ท่เี ป็ นพี่เลี้ยงคอยดูแล
ประธาน กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ต้องลงทุนเหมือนที่ผ่านมาในการส่งนักศึกษาไปเรียน
ต่อต่างประเทศ แต่อาจจะใช้ วิธีลัด โดยค้ นหารายชื่อผู้ท่เี คยส่งไปเรียนแล้ วกลับมา จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือ สวทช.
แล้ วนามาพิจารณาว่าสาขาใดบ้ างที่คณะต้ องการ แล้ วไปเชิญให้ มาทางานด้ วย โดยใช้ วิธีหว่านล้ อมที่น่าสนใจต่างๆ
ที่จะเป็ นการดึงดูดใจ ทั้งนื้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านปั จจุ บัน เป็ นผู้ท่มี ี
ความสามารถมาก ถือเป็ นผู้นารุ่นใหม่ท่โี ยงวิทยาศาสตร์ไปสู่อุตสาหกรรม เป็ นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก และขอให้ ประสบ
ผลสาเร็จตามที่ต้งั ความหวังไว้
มติที่ประชุม
รับทราบด้วยความชื่นชม
๓.๒

ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ Excellence in outcome – based education for globally
- competent graduates

เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย กล่ าวนาว่ า ในระเบียบวาระนี้ เป็ นการนาเสนอเพื่อให้ เป็ นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ ซึ่งจะมีรองอธิการบดีท่รี ับผิดชอบเป็ นผู้นาเสนอการนา
นโยบายด้ านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ จึงขอเชิญให้ ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ
วิทยาเขตกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร อนุตริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็ นผู้นาเสนอต่อไป
รองอธิ การบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุ รี ได้ นาเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Excellence in outcome – based education for globally - competent graduates
ว่ามีประเด็นสาคัญ ๓ เรื่อง คือ ๑. หลักสูตรและการเรียนการสอน ๒. บัณฑิต และ๓. ศิษย์เก่า โดยการดาเนินการในรอบปี
ที่ผ่านมาที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมนั้น จะเป็ นประเด็นที่สอดคล้ องกับที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ นาเสนอว่า
จะทาอย่างไรที่จะ“ลดเวลาเรียน เพื่อเพิ่มเวลารู้” ส่วนเรื่อง Outcome- based Education ได้ ใช้ กรอบของ AUN ที่ระบุว่า
Outcome ที่เกิดขึ้นจากนักศึกษา จะต้ องเชื่อมโยงกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็คือ “ความสาเร็จที่แท้ จริง
ไม่ได้ อยู่ท่กี ารได้ มาซึ่งความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการรู้จักนาความรู้ท่ไี ด้ มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
มวลมนุษย์ (True Success is not in the learning , but in its application to the benefit of mankind)” โดยได้ มี
การถอดออกมาเป็ นแนวคิดในเรื่องของการศึกษา คือ Constructivism และ Connectivism
Constructivism เป็ นทฤษฎีด้ ังเดิมในเรื่องการสร้ างองค์ความรู้ ส่วน Connectivism เป็ นการ
เชื่อมโยงทั้งทางด้ านสังคม และความจริง โดยได้ กาหนดเรื่อง “บัณฑิตที่พึงประสงค์” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมี
ลักษณะของการตระหนักรู้ตนเองกับการตระหนักรู้สงั คมและสอดคล้ องกับนโยบายที่ท่านอธิการบดีได้ มีการแถลงไว้
กับสภามหาวิทยาลัย คือมีลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งด้ านลึกและด้ านกว้ างในศาสตร์ท่ตี นเองศึกษา
(Breadth & Depth , Global Talented และ Social Contributing and Entrepreneurial Spirit) หลังจากนั้น Outcome
จะถูกถ่ายทอด และแยกเป็ นแต่ละสาขาทั้ง Health Science , Social Science , Science and Technology และ Art
and Humanity โดยที่ Learning Outcome ทั้งหมดนี้ จะถูกดูแล และมีกิจกรรมต่ างๆ ซึ่งกองบริหารการศึกษา และ
กองกิจการนักศึกษา ได้ ดาเนินการร่ วมกัน ทั้งในห้ องเรียน และนอกห้ องเรียน ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ ในอนาคตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือการนาเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ ามาช่ วย เพื่อให้ เกิด Blended Learning และเกิด Flipped
Classroom Approach

ผูช้ ่ วยอธิ การบดีฝ่ายการศึ กษาและวิทยาเขตกาญจนบุ รี ได้ นาเสนอวิธีการที่จะนาเรื่องของ
Blended Learning และ Flipped Classroom เข้ ามาใช้ ท่ม
ี หาวิทยาลัยมหิดล โดยจะต้ องมีกระบวนการที่สาคัญ ๒ ส่วน

ดังนี้

-๘ส่วนที่ ๑ : กระบวนการของการเรียนรู้ผ่านระบบ online หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนก่อนเข้ าห้ องเรียน เรียนทบทวนหลังการเรียน หรือทากิจกรรมในโลกออนไลน์ แบบ online
Collaborative Learning ซึ่งเป็ นวิธก
ี ารเรียนรู้ในยุคของศตวรรษที่ ๒๑ เน้ นเรื่องของการที่นักศึกษาสามารถที่จะสร้ าง
หรือทา เรื่องของการเรียนด้ วยตนเอง การปฏิบัติ การฝึ กต่างๆ หรือสิ่งที่เรียกว่า Peer to Peer Learning ในโลกของ
online การทา Group and Project Discussion ก็สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ จะอยู่ในโลกของonline ซึ่งปั จจุ บันนี้ กระบวนการ
เรียนแบบ online เป็ นที่นิยมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แม้ แต่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้ เริ่มนากระบวนการเรียน
แบบที่เรียกว่า MOOCs เข้ ามาใช้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ นาเรื่องนี้มาใช้ เป็ นแนวคิดหลัก ซึ่งประกอบด้ วย การใช้ คลิปวิดีโอ
สั้นๆ ในการเรียนแนวคิดต่างๆ มีการฝึ กความเข้ าใจผ่าน Learning Exercises มีการทา Online Assessment ซึ่งสามารถ
จะทดสอบความเข้ าใจของตนเองโดยระบบอัตโนมัติ หรือแม้ กระทั่งที่จะให้ เป็ น peer assessment คือเพื่อนประเมินผลงาน
ของเพื่อน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านระบบ online ซึ่งจะ
ตั้งชื่อว่าเป็ นระบบ MUx (Mahidol University Extension)
ส่วนที่ ๒ : หลังจากที่นักศึกษาสามารถใช้ กระบวนการการเรียน online เพื่อสร้ างพื้นฐาน
ความเข้ าใจแล้ ว ในห้ องเรียนก็จะเปลี่ยนจาก Passive Learning เป็ น Active Learning ได้ มากขึ้น คืออาจารย์สามารถ
ทากิจกรรมการเรียนรู้กบั นักศึกษาได้ มากขึ้น ได้ แก่ การทาในเรื่องของการอภิปรายปัญหา การสร้ างกรณีตัวอย่าง มีกิจกรรม
กลุ่ม หรือมีกจิ กรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันแบบ interactive ได้ มากกว่าที่เป็ นในรูปแบบของการฟั งการบรรยาย
ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนอาจจะมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ชี ้ าเร็วไม่เท่ากัน การที่เขาได้ เรียนรู้จากพื้นฐานด้ วยตนเองมาก่อน
จะทาให้ สามารถทาความเข้ าใจกับเนื้อหาบทเรียนและฝึ กฝนทบทวนเรื่องต่างๆ ได้ มากขึ้น ซึ่งจะเป็ นโมเดลที่สาคัญที่
จะทาให้ การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ Flipped Classroom เกิดขึ้นได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ทั้งนี้ หากมองในลักษณะกลุ่ม
ผู้เรียนแล้ ว จะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกลุ่มหลักๆ ๓ กลุ่มได้ แก่ ๑. กลุ่มของนักศึกษา ๒.กลุ่มของคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และ ๓. กลุ่มของผู้เรียนสาธารณะ หรือผู้เรียนภายนอก ที่มีความสนใจในการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ด้วย
กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มนักศึกษา สามารถใช้ รูปแบบ Blended Learning หรือ Active Classroom
กับรูปแบบของรายวิชาที่เป็ นหน่วยกิต รวมถึงรายวิชาในการเตรียมความพร้ อมต่างๆ กิจกรรมหรือการพัฒนานักศึกษา
ในหลากหลายมิติ สามารถเกิดขึ้นได้ กบั ระบบการเรียนการสอนแบบ Online ซึ่งกิจกรรมหรือวิชาบางอย่างที่ไม่นับหน่วยกิต
ก็สามารถเข้ ามาอยู่บนระบบการเรียน Online ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับการที่จะสนับสนุนและผลักดันในเรื่องของ Outcomebased Education ให้ มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ ๒ กลุ่มคณาจารย์/บุคลากร สามารถที่จะใช้ ระบบ MUx ในการจัดกิจกรรม
หรือการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ที่สามารถประสานระหว่างการอบรม การพัฒนา ทั้งรูปแบบของ Online และรูปแบบ
ผสมผสานในห้ องเรียน ซึ่งการปฏิบัติการต่างๆ จะเป็ นการจัดกิจกรรมในห้ อง ส่วนในเรื่องพื้นฐานความรู้ความเข้ าใจ
ในแนวคิดบางอย่าง อาจให้ ผ่านทางระบบ Online ได้ เป็ นการนาพื้นฐานในเรื่อง ICT เข้ ามาใช้ ใน Teaching and
Learning กับคณาจารย์ ซึ่งเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและคณาจารย์ได้ ด้วย และกลุ่มที่ ๓ เป็ นผู้เรียนสาธารณะ
อาจเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้ ามาใช้ ระบบการเรียนการสอน Online ได้ เฉพาะกลุ่มวิชา หรือกลุ่ม
รายการวิชาที่เปิ ดเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งจะสอดคล้ องกับหลักการเรื่องของ Global Open Access Learning ของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้ องกับแนวคิด/นโยบายของประเทศ และนานาชาติ ที่กาลังมีการเปิ ดการเรียนแบบเสรีมากขึ้น
ฉะนั้น จากการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ Blended Learning และ Flipped Learning จะสามารถพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการเรียนการสอนได้ มากขึ้น นักศึกษาสามารถทบทวน เรียนซา้ /เรียนเสริม
ในส่วนของบทเรียนที่ไม่เข้ าใจ และมาฝึ กฝนเพิ่มขึ้นผ่านระบบ Online ได้ และในห้ องเรียนก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบของ Active Learning ได้ มากขึ้น รองรับเรื่องของจานวนนักศึกษาที่อาจจะมีมากขึ้นได้ ในแต่ละห้ องเรียน แต่ละ
ระดับ สอดคล้ องกับปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” รวมถึงวิสยั ทัศน์ท่จี ะมุ่งมั่นเป็ น “World Class University”
สาหรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในปี ๒๕๕๙ ในช่ วงแรกของการดาเนินการ (ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงกรกฎาคม) จะสามารถผลิตหลักสูตร Online ที่สามารถตอบโจทย์ และนามาใช้ กับการทา Active Learning
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปี ๒๕๕๙ คือเดือนสิงหาคมได้ โดยใน ๗ เดือนแรก จะเป็ นกระบวนการการพัฒนาบุคลากรภายใน
ของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งฝ่ ายสนับสนุน รวมถึงคณาจารย์ ที่จะต้ องปรับกระบวนการการเรียนการสอน เตรียมบทเรียนแบบ
Online บางส่วนเข้ ามาใช้ รวมถึงปรับกิจกรรมการเรียนในห้ องเรียนให้ เป็ นแบบ Active Learning มากขึ้น หลังจากนั้น
ก็จะเป็ นเรื่องของการฝึ กอบรม การทางานเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง
ในเรื่ องการพัฒนารายวิชา ที่เป็ นวิชานาร่ องของมหาวิทยาลัย ในช่ วงแรกจะมีการนารูปแบบ
ของการทา Hot Online เข้ ามาใช้ บนระบบของ MUx ซึ่งในเบื้องต้ นจะมีรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเข้ าไปช่ วยสนับสนุนใน
การพัฒนา ทั้งสิ้นประมาณ ๕ รายวิชา ได้ แก่ วิชาที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา วิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป
ซึ่งมีนักศึกษาจานวนมากลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาปี ที่ ๑) รวมถึงวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ท่สี ามารถตอบโจทย์ใน
เรื่องของการขยายประสิทธิภาพการเรียนโดยใช้ ระบบ Online e-Learning ด้ วย นอกจากนี้ จะพัฒนาในเรื่องการ
อบรมของเรื่องProfessional Training ที่อาจเป็ นการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารย์ใหม่ และวิชาที่เกี่ยวกับการ
บริหารออกแบบหลักสูตรต่างๆ ของประธานหลักสูตรในมหาวิทยาลัยด้ วย

-๙ส่วนในช่วงที่สองซึ่งต่อเนื่อง จากช่วงที่หนึ่งของปี ๒๕๕๙ คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือน
ธันวาคม ที่เป็ นภาคเรียนที่ ๑ ของปี ๒๕๕๙ ซึ่งในช่ วงนี้ หลักสูตร Online ที่พัฒนาในช่ วงที่ ๑ จะถูกนามาใช้ จริง เป็ นเรื่อง
การติดตาม ปรับปรุง และดูแลเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลการนาคอร์ส Online มา
สาหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Online : ขณะนี้ ตัวระบบ MUx อยู่ระหว่างการพัฒนา
ซึ่งเป็ นการใช้ รูปแบบการเรียนแบบ Massive Open Online Course โดยนักศึกษาสามารถเข้ าสู่ระบบได้ จากเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้ องพัฒนาให้ ระบบนี้สอดคล้ องเชื่อมโยงกับระบบลงทะเบียนของนักศึกษาด้ วย
ทั้งนี้ โครงสร้ างของหลักสูตรจะมีรูปแบบการแบ่งหมวดหมู่ของหัวข้ อ ซึ่งอาจแบ่งเป็ นรายสัปดาห์
หรือแบ่งตามหัวข้ อ เช่น สัปดาห์ท่ี ๑ จะเรียนเรื่องของเซลล์ สัปดาห์ท่ี ๒ ๓ ๔ และ ๕ จะเป็ นเรื่องของเนื้อเยื่อประเภท
ต่างๆ และทุกครั้งที่เข้ ามาเรียน จะทราบว่า มีการเรียนครั้งล่าสุดถึงตอนไหน เมื่อ Login กลับเข้ ามา หรืออาจจะดูย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นได้ นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาสื่อให้ มีความเป็ น Interactive มากขึ้น โดยเนื้อหาต่างๆ ที่อาจารย์บรรยาย
จะเชื่อมโยงกับบทเรียนมีการทาแบบฝึ กหัด สามารถเป็ นสื่อที่สร้ างความเข้ าใจ แทนที่จะดูในตาราอย่างเดียว ก็จะดูได้
บนสื่ออิเล็คทรอนิคส์ โดยการคลิกที่ภาพ เพื่อนักศึกษาสามารถเข้ ามาเรียนรู้ได้ มากขึ้น มีการทาแบบฝึ กหัด สาหรับใน
ส่วนอื่นๆ ก็เป็ นการใช้ ระบบในเรื่องการติดตามผลการเรียนต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผ้ ูสอนสามารถออกแบบได้ ว่า ผู้เรียนจะต้ อง
ผ่านการเรียนในระบบ Online ได้ คะแนนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ถึงจะผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นาเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษา
โดยกองกิจการนักศึกษาได้ ประชุมร่ วมกับกองบริหารการศึกษาในเรื่องการพัฒนานักศึกษา เป็ นไปตามการดาเนินงาน
ของยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ในส่วนของกิจการนักศึกษา ในเป้ าประสงค์ ๒ ที่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับ Outcome- based Learning
กองกิจการนักศึกษาได้ ดาเนินการใน ๕ หัวข้ อ คือ Transformative Learning โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา
เพื่อประกอบกับส่วนของกองบริหารการศึกษา ที่ดูเรื่อง Transformative ของ Teacher , Teaching และ Technology
และอีก ๔ เรื่อง ได้ แก่ Breadth & Depth, Socially Contributing , Globally Talented และ Entrepreneurially Mind
๑. Breadth & Depth
สาหรับ student transform ได้ เริ่มต้ นตั้งแต่นักศึกษาก้ าวแรกเข้ ามาเป็ นนักศึกษาใหม่ เป็ น
เรื่องการปฐมนิเทศ เรื่องการวางแนวทาง Core Value และสิ่งต่างๆ ที่ต้องการให้ นักศึกษาได้ รับทราบในช่ วงแรกของ
การเข้ ามาเป็ นนักศึกษา สาหรับผู้นานักศึกษา องค์กรนักศึกษาส่วนกลาง คือ สโมสร และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ จัด ทาโครงการ MU Leadership Program เป็ นการนาเรื่อง Transformative Learning โดยเฉพาะเรื่องจิตตปั ญญา
ศึกษา มาให้ ผ้ ูนานักศึกษาได้ รับทราบ และนาไปปฏิบัติในกิจกรรม ตลอด ๑ ปี ที่เข้ าไปบริหารงาน ซึ่งได้ ดาเนินงานไป
เมื่อเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักศึกษาทั้งหมด ๖๙ คน จาก ๒๔ หน่วยงาน เข้ าร่ วมกิจกรรม เป็ นการ
พัฒนานักศึกษา โดยใช้ ปรัชญาศาสนา ให้ อยู่ในชีวิตประจาวัน ที่ไม่ใช่ เฉพาะพุทธศาสนา ส่วนแนวทางเกี่ยวกับจิตตปั ญญา
มีการทา MU Friends dialogue เรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ โดย Booster เข้ าไปประมาณ ๑-๒ เดือน/ครั้ง
ในเรื่อง Personnel Transform ได้ มีการอบรมกระบวนกร หรือ “ครูเพื่อศิษย์” ซึ่งเป็ นบุคลากร
ที่อยู่ระหว่างอาจารย์/คณาจารย์ กับนักศึกษา จาก ๒๕ หน่วยงานให้ ทาการพัฒนานักศึกษา เพราะบุคลากรทางด้ าน
การศึกษานี้ จะใกล้ ชิดกับนักศึกษาและเป็ นผู้มีพลัง กับมีฉันทะที่จะทาเรื่องต่างๆ โดยตั้งเป็ นทีมเข้ าไปดาเนินงานกับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ ๑ รหัส ๕๘ ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับ Transformative Learning ซึ่งมีอยู่แล้ วในแต่ละคณะ ในปี ที่ ๒ , ๓
และ ๔ โดยจะได้ มีการประสานซึ่งกันและกัน เพื่อให้ นักศึกษามีความต่อเนื่อง จากปี ๑ จนถึงปี สุดท้ ายก่อนจบเป็ นบัณฑิต
๒. Socially Contributing
ในเรื่อง Social Engagement ปัจจุบันมีอาสาสมัคร จานวนมากเป็ นร้ อยโครงการ หลายสิบ
ชมรม มหาวิทยาลัยจึงได้ ต้งั Mahidol Volunteer Center ขึ้น เมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ การดาเนินการตาม
แนวทางใหม่ คือเป็ นการรวบรวมดาเนินการผลงานของทุกชมรมที่มีอยู่ ร่วมวางแผนให้ เป็ นรูปแบบเดียวกัน
ส่วนเรื่องการสร้ างเครือข่าย มีการดาเนินงานร่ วมกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ ในระดับประเทศ
ทั้งที่ดูแล และเป็ นแกนให้ มหาวิทยาลัย ได้ แก่ สกอ. ทปอ. องค์กรต่างๆ ที่เป็ น NGO หรือเอกชนที่มีแนวทางดาเนินการ
อยู่แล้ ว โดยได้ นารูปแบบต่างๆ เข้ ามาประยุกต์กับการทางานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ ายรองอธิการบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ Engagement Thailand (พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม) โครงการ
รากแก้ วมหิดล ธนาคารจิตอาสา โดยจะเลือกทากิจกรรมที่มีผลกระทบ ในระดับต่างๆ หรือระดับประเทศ เช่ น การรณรงค์
เรื่องพระราชบัญญัติคควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในปี นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเน้ นยา้ เรื่อง บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด
และการต่อต้ านการทุจริต ซึ่งตรงกับที่ สกอ.ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์นอกสถานศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นประธานกรรมการดาเนินการ สาหรับอีก ๒ องค์กร คือ มูลนิธิรากแก้ ว และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดาริ เป็ นองค์กรที่ทาเรื่องระดับชาติท่มี ีความสาคัญ มีผลงานดีเด่นชัดเจน และมีการทางานที่เป็ นระบบ
โดยมูลนิธริ ากแก้ ว จะมีโครงการรากแก้ วมหิดล ดูแลชุมชนที่อยู่ในศาลายา ได้ แก่ ชุมชนวัดไทยาวาส ชมรมคนรักท่าจีน
โดยมีวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มูลนิธิรากแก้ ว และมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ร่วมกันทาเรื่องการจัดการนา้ ซึ่งเป็ นโครงการระยะยาว

-๑๐๓. Globally Talented มีการใช้ AUN เป็ นพื้นฐาน โดยมีโครงการต่างๆ ที่กองกิจการ
นักศึกษาจัดทาร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์
๔. Entrepreneurially Mind
ในเรื่อง Mahidol Alumni Engagement เป็ นการรวมพลังสร้ างความผูกพันศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแผนการดาเนินงานจะเป็ น ๒ ส่วน คือ Alumni Engagement กับ Student Engagement
ในเรื่อง Alumni Engagement ได้ มีการขอให้ แต่ละคณะมีการสร้ างกิจกรรม ๓ ประเภท คือ การเข้ าร่ วมกิจกรรม
การอาสาสมัคร และการบริจาค ของศิษย์เก่า ซึ่งแนวทางเสริมสร้ างความผูกพันของศิษย์เก่า มีดังนี้
(๑) ให้ เกียรติ : ศิษย์เก่าเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสาคัญ ควรรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคลของ
ศิษย์เก่าอย่างมืออาชีพ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ให้ ความช่วยเหลือ สวัสดิการศิษย์เก่า
(๒) ให้ ข่าวสาร : เผยแพร่วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยและสมาคม
ศิษย์เก่าฯ ให้ ศิษย์เก่าทราบ ดูแลให้ กจิ กรรมที่ศิษย์เก่าจัดสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายดังกล่าว
(๒)ให้ การมีส่วนร่ วม : กระตุ้นให้ ศิษย์เก่ามีส่วนร่ วมกิจกรรมของส่วนงาน-มหาวิทยาลัย
ใช้ ความสามารถของศิษย์เก่ามาเป็ นผู้นากิจกรรม รับฟั งความคิดเห็นของศิษย์เก่าในการวางแผนกิจกรรม สร้ างความสาคัญ
ให้ ศิษย์เก่าเป็ นเสมือน “ทูต” ทางการศึกษา
สาหรับกิจกรรมที่จะทาให้ ศิษย์เก่ามีส่วนร่ วมที่จะทาให้ มหาวิทยาลัยหรือสมาคมศิษย์เก่า
ได้ มี Visibility ต่างๆ ได้ แก่ กิจกรรม “มหิดล เพื่อเนปาล” หรือกิจกรรม “Eco University” การเปิ ดตัว Pilgreen
รถตุก๊ ตุ๊กไฟฟ้ าไปตูลูสฝรั่งเศส ส่วนในเรื่อง Student Engagement เป็ นเรื่องของนักศึกษา เช่ น การสร้ างนิสยั การ
ออกกาลังกาย ทุกระดับปริญญา ทุกวิทยาเขต มีการเพิ่มพื้นที่การออกกาลังกายและกิจกรรมเป็ น ๒ เท่า ทั่วทุกวิทยาเขต
ทั้งวิทยาเขตบางกอกน้ อย วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตอานาจเจริญ และ
วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการดูแล/ให้ คาปรึกษา โดยมีคลินิกวัยทีน Adolescence Clinic มีการจัดอบรม สมาชิกทั้งหมด
ของ MU Friends ทั้ง ๒๕ ส่วนงาน เพื่อเข้ าไปดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง เป็ นต้ น
สาหรับเรื่อง Office of Strategic Management ได้ มีการปรับปรุงการทางานของกองกิจการนักศึกษา
โดยแต่งตั้งผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา(เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘) แต่งตั้งหัวหน้ างาน ๓ งาน คือ งานพัฒนานักศึกษา
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และงานหอพักนักศึกษา(เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) ได้ มีการวิเคราะห์งาน เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติงาน และปรับปรุงวิธกี ารทางานของกองกิจการนักศึกษา (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) และตั้ง
Cross-functional Team (Integration) ทางานร่ วมกันระหว่ างกองกิจการนักศึกษา คณะกรรมการพั ฒนานักศึกษา
กองบริหารการศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้ อม กองวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มเพื่อนครู และศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา โดยนาเอา
โมเดลของจากคณะเทคนิคการแพทย์ ที่เกี่ยวกับ Blended Learning ที่เป็ น good practice มาศึกษาและพัฒนาร่ วมกัน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา และให้ขอ้ คิดเห็น
อธิ การบดี กล่ าวเพิ่มเติมว่ า มหาวิทยาลัยให้ ความสาคัญด้ านการศึกษาอย่างมาก โดยได้ มีการ
ปรับกระบวนการเรียนการสอน ที่จะส่งเสริมให้ เป็ นปั ญญาของแผ่นดินจริง ที่สาคัญคือ ได้ ทาความเข้ าใจกับอาจารย์ท่ี
รับผิดชอบทางการศึกษาทุกคณะ เพื่อถ่ายทอด และปรับทัศนคติของอาจารย์ท้งั มหาวิทยาลัย มีการนาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสมัยใหม่เข้ ามาช่ วย เพื่อลดการเรียนการสอนในห้ องบรรยาย ให้ นักศึกษามีปฏิสมั พันธ์กับอาจารย์มากขึ้น ซึ่งได้
เตรียมการมาประมาณปี เศษแล้ ว และขณะนี้การดาเนินการมีความเป็ นรูปธรรมมากขึ้น ถือเป็ นส่วนสาคัญในการเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. หากมหาวิทยาลัยจะเข้ าสู่ระบบ e-Learning จะต้ องมีการวางโครงสร้ างพื้นฐานทางด้ าน IT ก่อน
ซึ่งเป็ นการลงทุนที่ค่อนข้ างสูง ทั้งนี้ Server ในเรื่อง Outcome-based ควรจะต้ องแยกออกจาก Server ในเรื่องของ
การบริหารมหาวิทยาลัย
๒. เรื่อง e-Learning จะต้ องใช้ Platform ที่เข้ มแข็ง ซึ่งในระยะยาว e-Learning ควรจะต้ อง
มีการวางแผนให้ สามารถเปิ ดหลักสูตรนานาชาติได้ ด้วย เพื่อตอบสนองต่อ AEC
๓. ปั จจุ บัน มหาวิทยาลัยมหิ ดลมีหลักสูตร Blended Learning อยู่แล้ ว ๒ หลักสูตร คือ
หลักสูตรของโรงเรียนกายอุปกรณ์สริ ินธร ซึ่งเปิ ดมา ๓ ปี แล้ ว เป็ นหลักสูตรนานาชาติ มีนักศึกษาจากประเทศอเมริกาใต้
รัสเซีย มาเรียน ส่วนอีกหลักสูตรเป็ นของคณะพยาบาลศาสตร์ สาหรับหลักสูตรโรงเรียนกายอุปกรณ์สริ ินธรนั้น เนื่องจาก
จานวนนักศึกษาไม่มาก จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้ องการของนักกายอุปกรณ์ท่จี ะไปดูแลผู้ท่พี ิการทั่วโลก
โดยโรงเรียนกายอุปกรณ์ได้ หารือกับ ISPO เพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรเป็ น Hybrid Model ซึ่งจะเป็ นหลักสูตรที่เปิ ด
คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโลก ทั้งนี้ หากมีการต่อยอดหลักสูตร Blended ทั้งสองหลักสูตรจะเป็ นเรื่องที่ดีมาก

-๑๑๔. ปัจจุบัน ตาราเรียนมีความสาคัญน้ อยลง มีการใช้ Screaming Youtube มาสอนนักศึกษา
มากขึ้น ทั้งนี้ ขอแนะนาเรื่องการใช้ ข่าย Academy ซึ่งเป็ น Youtube ที่นิยมกันมากและไม่เสียค่าใช้ จ่าย นักศึกษา
ไปเข้ าข่าย Academy เพื่อเรียนหนังสือในตอนกลางคืน และมาอภิปรายกับเพื่อนหรืออาจารย์ในช่ วงกลางวันได้
๕. ยุทธศาสตร์การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ควรเน้ นเฉพาะเรื่องของ IT หรือเรื่องของ
การเรียนรู้เท่านั้น ควรมองในประเด็นอื่นด้ วย
๖. สนับสนุนมหาวิทยาลัยผลักดันให้ นักศึกษามี Soft Skill มากขึ้น โดยต้ องสร้ างการเปลี่ยนแปลง
นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ มหาวิทยาลัย ควรหาวิธผี ลักดันกิจกรรมดีๆ หรือทักษะทางสังคมให้ กบั
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๗. ความก้ าวหน้ าของมหาวิทยาลัยทั่วไป จะเป็ นเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มากกว่ าการ
ดาเนินการเรื่อง MOOCs (การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้ วยเทคโนโลยีทางการศึกษา) จึงขอตั้งข้ อสังเกตว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทาอย่างไรให้ ประชาคมมีความมุ่งมั่น อยากจะไปสู่ส่งิ เหล่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยมี
และนักศึกษาเข้ าไปค้ นหา ก็ยังได้ ผลน้ อย ทั้งนี้ อาจเกิดจากความไม่ใส่ใจของอาจารย์ หากต้ องการให้ นักศึกษาหา
ความรู้หรือเรียนด้ วยตนเอง จะต้ อ งทางานหนักมากขึ้น โดยวางแผนในรูปแบบที่มีเงื่อนไขให้ มีการศึกษาด้ วยตนเอง
ซึ่งการปรับการเรียนการสอนยุคใหม่ท่ใี ห้ ผ้ ูเรียนมีอิสระเสรี ไม่ได้ หมายความว่า ครูจะต้ องปล่อยเด็กไป แต่ครูจะต้ องวาง
เงื่อนไข เพื่อให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง จนกระทั่งสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองอย่างที่ควรจะเป็ น
๘. รูปแบบที่เสนอส่วนใหญ่เป็ นการเน้ นเรื่องกระบวนการ จนไม่ให้ ความสาคัญเรืองของเนื้อหา
ผู้ท่จี บจากมหาวิทยาลัยในอดีต ไม่ได้ มีเฉพาะเรื่องความรู้อย่างเดียวเท่านั้น แต่จะมี “ศรัทธา” ด้ วย เป็ นศรัทธาที่มีต่อ
ความรู้/ภูมิปัญญา จึงเห็นว่า ในการเรียนนั้นควรจะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยี กับการที่ยังรักษา
ความเป็ นผู้เรียนผู้สอนที่มีการสื่อสารหรือพบปะกันได้
๙. เรื่องกิจการนักศึกษา ควรให้ นักศึกษาเป็ นผู้คิดเอง และให้ ครู/อาจารย์คอยติดตามเพื่อให้
คาแนะนา กิจกรรมที่นักศึกษาคิดเอง จะมีการเกาะกลุ่มกันและคิดอย่างสร้ างสรรค์ นอกจากนี้กิจกรรมของนักศึกษา
แต่ละส่วนงานอาจไม่เหมือนกัน
๑๐. เรื่องสาคัญที่สดุ คือการหาคาตอบว่าการเรียนรู้ท่ดี ขี องมนุษย์คืออะไร ถ้ ามหาวิทยาลัยกระตุ้น
ให้ ประชาคมทั้งหมดได้ ช่วยกันตอบโจทย์จากการค้ นคว้ าความรู้ท้งั หมดในโลกว่าการเรียนรู้ท่ดี ีท่สี ดุ ที่จะพัฒนาคนให้ เป็ นไป
ตามศักยภาพของความเป็ นมนุษย์คืออะไร จากนั้นก็อาจจะมีการจัดสัมมนาเพื่อช่วยกันคิดเรื่องนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
๑๑. e-Learning ที่มหาวิทยาลัยกาลังทาขึ้น อาจไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย
หรือสิงคโปร์ได้ เพราะภาษาอังกฤษไม่สามารถเรียนรู้ได้ ในระยะเวลาอันสั้น มหาวิทยาลัยมหิดลต้ องแปลโปรแกรมต่างๆ
ที่ใช้ e-Learning เพื่อให้ คนส่วนใหญ่ได้ เข้ าใจ ซึ่งเป็ นเรื่องที่ยากมาก
อธิ การบดี ชี้แจงในตอนท้ ายว่ า การนาเสนอวาระนี้ ผู้นาเสนอต้ องการเสนอเรื่องเทคโนโลยี
การศึกษา ซึ่ง MOOCs ถือเป็ นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ท่วั โลกเห็นว่ า มีความจาเป็ น แต่ กเ็ ป็ นเพียงส่วนหนึ่งของ
เครื่องมือของการศึกษาที่จาเป็ นต้ องใช้ ท้งั หมด ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล MOOCs ไม่ใช่ ส่งิ ที่เข้ ามาทดแทนคน
ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาไทย คืออาจารย์หรือผู้สอนมักจะสอนเด็กในสิ่งที่สนองความต้ องการของตนเอง ไม่มี
วัตถุประสงค์ ไม่มองผลสัมฤทธิ์คืออะไร อาจารย์จะต้ องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน เพราะมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบันมักจะสอนให้ นักศึกษาจาและเข้ าใจเท่านั้น แต่ไม่มีการปรับกระบวนการเรียนการสอน ไม่มีการสอนให้ คิด
วิเคราะห์เป็ น ทั้งแง่วิชาการ ความถูก/ผิดทางจริยธรรม และไม่สอนให้ เกิด Innovation Culture จึงเป็ นเรื่องที่ควรต้ องมี
การปรับให้ อาจารย์ลดการสอนที่ใช้ การบรรยายเป็ นหลัก และให้ เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้น โดยนาเทคโนโลยีการศึกษา
มาใช้ มีการนาเรื่อง MOOCs และระบบ Online มาใช้ สิ่งที่สาคัญคือเรื่อง Soft Skill ที่จะเป็ นสิ่งที่นักศึกษาสามารถ
นาไปใช้ เพื่อให้ ประสบความสาเร็จในชีวิตการทางาน การปูพ้ ืนฐานความคิดให้ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ
จานวน ๓,๘๐๐ คน เป็ นเรื่องที่ยากมาก แต่ กจ็ ะต้ องพยายามทาให้ ได้ เพราะเป็ นเรื่องสาคัญ ซึ่งเทคโนโลยีทางการศึกษา
ใหม่ๆ ไม่ได้ นามาทดแทน แต่จะเป็ นตัวที่นามาเป็ นส่วนเสริมที่จะทาให้ อาจารย์ และนักศึกษามีเวลามากขึ้น โดยเน้ นว่า
เมื่อจบภายในเวลา ๔ ปี นักศึกษาจะต้ องมีท้งั ประสบการณ์ ความรู้ โดยเฉพาะประสบการณ์การทางานนอกห้ องเรียนให้
มากขึ้น ซึ่งจะเชื่อมต่อกับการมีความสัมพันธ์กบั ภาคอุตสาหกรรม และต่อไปจะเชื่อมต่อถึงงานวิจัย นอกจากนี้ นักศึกษาใหม่
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้ าใหม่ต้งั แต่ปี ๒๕๖๐ จะต้ องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประธาน กล่าวว่า ในวาระนี้ เป็ นการนาเสนอเรื่อง Outcome-based Education ในประเด็นของ
การพัฒนานักศึกษา และ e-Learning ที่ประชุมได้ ให้ ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างกว้ างขวาง และหลากหลาย
ซึ่งความเป็ นจริงแล้ ว ส่วนที่นาเสนอเป็ นเพียงส่วนเดียวของ Outcome-based Education ที่มหาวิทยาลัยกาลังเตรียมดาเนินการ

-๑๒จึงขอให้ ฝ่ายบริหารรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกรรมการไปดาเนินงานต่อไปให้ เหมาะสม ทั้งนี้ แม้ มหาวิทยาลัย
มหิ ดลจะมีความก้ าวหน้ าในทุกด้ าน แต่ กย็ ังไม่ พอ ยังต้ องการสิ่งอื่นๆ อีกมาก จึงเห็นว่ า ในอีก ๖ เดือนข้ างหน้ า
ขอให้ นาส่วนที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ รับและเป็ นส่วนที่จะเป็ น Outcome-based มานาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ใน ๒ เรื่องคือ ๑. เกิดอะไรขึ้นในห้ องเรียน (What’s happened in the classroom?) และ ๒. สิ่งที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา (What’s happened in the student? )
มติที่ประชุม
๑. ขอให้ฝ่ายบริหารนาความเห็นของกรรมการสภาฯไปพิจารณาและดาเนินการให้เหมาะสม
๒. ใน ๖ เดือนข้างหน้า ขอให้มหาวิทยาลัยนาเสนอความคืบหน้าอีกครั้งโดยเน้น ๒ เรื่อง
ได้แก่ (๑) เกิดอะไรขึ้ นในห้องเรียน (๒) สิ่งที่เกิดขึ้ นกับนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
ขออนุ มตั ิโครงการสร้างสถานที่เพือ่ การศึกษาและนันทนาการ “Too Fast To Sleep”
ขอถอนเรื่องเพื่อไปนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๒

เปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่งรองอธิการบดี และแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิม่ เติม
อธิการบดี ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๙๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จานวน ๑๑ ราย โดยมีผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อให้ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี้
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี”
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ได้ รับแต่งตั้ง เป็ นชื่อตาแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี”
๒. ขอแต่ งตั้ง รองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิ ทักษ์ พนักงานมหาวิ ทยาลัย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ (วันถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็ นต้ นไป)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
๑. อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี”
เป็ นชื่อตาแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุ รี
๒. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ ายการศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๓

แต่ งตั้งคณบดี วิทยาลัยวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
อธิ การบดี ชี้แจงว่า ตามที่ศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา ได้ ครบวาระการดารงตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลั ยวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การกี ฬา ได้ ด าเนิ นการสรรหาคณบดี คนต่ อไปเสร็จสิ้นแล้ ว โดยมี การประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาจานวน ๓ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ และวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะกรรมการสรรหามีมติเสนอชื่อ อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่ าซา พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริ ราชพยาบาล ให้ ดารงตาแหน่ งคณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คนต่อไป ทั้งนี้ อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่าซา เป็ นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ ีมานาน มีความรอบรู้และมีช่ ือเสียงระดับชาติและนานาชาติด้าน Sport Medicine และมี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งอาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลา่ ซา ให้ดารงตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งอาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลา่ ซา ให้ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตั้งแต่ วนั ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

-๑๓๔.๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษาวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
บัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรนี้ จะรับผู้เข้ าศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ ายในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ด้ านศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ
ครุศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบ
หน่วยกิตระบบทวิภาค และจะดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิ ดศักดิ์ ไอรมณีรตั น์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจง
เพิ่มเติมว่ า หลักสูตรนี้ เป็ นหลักสูตรภาคพิเศษ ศึกษาทั้งหมด ๓๖ หน่ วยกิต เป็ นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
และแผน ข ซึ่งปัจจุบันมีการเปิ ดโรงเรียนวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและโรงเรียนแพทย์มากขึ้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องผลิต
บุคลากรที่จะไปเป็ นผู้บริหารหลักสูตร นักวิชาการประจาหลักสูตร สร้ างงานวิจัยทางการศึกษา และสร้ างหลักสูตรที่มี
คุณภาพให้ แก่ประเทศต่อไป
หลักสูตรได้ มีการศึกษาความต้ องการผู้เรียนและทราบว่าเป็ นความต้ องการของบุคลากรที่อยู่
ต่างจังหวัดและไม่สะดวกที่จะมาเข้ าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้ วย จึงได้ มีแผนที่จะเปิ ดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ หรือหลักสูตรทางไกล แต่ผ้ ูเรียนจะต้ องมาเข้ าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรประมาณปี ละ ๒-๓ ครั้ง โดยอาจจะ
เปิ ดดาเนินการในปี ถัดไปหรือเมื่อมีความพร้ อมโดยเฉพาะเรื่องเซิร์ฟเวอร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
๔.๕

ขออนุ มตั ิ เปิ ดสอนหลักสู ตรนอกสถานที่ ต้ งั ของวิ ทยาลัยนานาชาติ ณ ศู นย์บณ
ั ฑิ ตศึ กษา
อาคารสาทรซิ ตี้ทาวเวอร์ จานวน ๒ หลักสู ตร คือ (๑) หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) และ (๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ
-ภาคพิเศษ)
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่ า บัณฑิตวิทยาลัย เสนอเปิ ดสอนหลักสูตร
นอกสถานที่ต้งั ของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิต้ ีทาวเวอร์ จานวน ๒ หลักสูตร คือ (๑) หลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) และ(๒) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้ างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) ภายหลัง
จากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทาให้ วิทยาลัยนานาชาติ
ต้ องปิ ดหลักสูตรดังกล่าวชั่วคราว และมาเปิ ดสอนที่วิทยาเขตศาลายาแทน โดยเปิ ดสอนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา
๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ าศึกษาในหลักสูตรอีกเป็ นจานวนมาก แต่ไม่สะดวกในการเดินทาง
มาศึกษาที่ศาลายา ดังนั้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่นักศึกษาที่สนใจได้ เข้ าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติจึงขอ
เปิ ดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้ างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) นอกสถานที่ต้ัง
ณ อาคารสาทรซิต้ ีทาวเวอร์ โดยทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ คือได้ รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย มีการดาเนินการเปิ ดสอน ณ สถานที่ต้งั และมีการปรับหลักสูตรตามรอบที่ สกอ.กาหนดแล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภรา คภะสุวรรณ และอาจารย์ ดร.ฉายรวี อนามธวัช-คี ริก
วิทยาลัยนานาชาติ ชี้แจงว่า การเปิ ดหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรที่อาคารสาทรซิต้ ีทาวเวอร์ มีนักศึกษาที่เปิ ดรับมาตั้งแต่ปี
๒๕๕๐-๒๕๕๖ จานวนทั้งสิ้น ๔๓๑ คน ยังคงค้ างอยู่ จานวน ๘๗ คน แต่เมื่อมาเปิ ดที่สถานที่ต้ัง คือที่ศาลายา ซึ่งเปิ ด
มา ๒ รุ่นแล้ ว มีจานวนเพียง ๒๘ คน ผู้ท่มี าเรียนส่วนใหญ่ทางานในตัวเมือง หากเปิ ดที่อาคารสาทรฯ จะสะดวกในการ
เดินทางไปเรียนมากกว่า ซึ่งวิธกี ารเรียนการสอนจะไม่ต่างกัน สาหรับหลักสูตรนานาชาติ จึงมีสดั ส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากยุโรปค่ อนข้ างมาก (ประมาณ ๑๕%) และขณะนี้ได้ รับการติดต่ อจากมหาวิทยาลัยลูเซินที่จะทา double-degree
ร่วมกัน เพราะเป็ นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย มีนักศึกษาต่างชาตินิยมค่อนข้ างมาก

-๑๔อุปนายกสภาฯ เสนอแนะให้ มกี ารพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ มีตาแหน่งทางวิชาการที่สงู ขึ้นเป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ เพื่อทาให้ หลักสูตรเป็ นที่เชื่อถือมากขึ้น
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิเปิ ดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ต้ งั ของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ศู นย์บณ
ั ฑิตศึกษา
อาคารสาทรซิ ตี้ทาวเวอร์ จานวน ๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี ๕.๒

รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคาสัง่ สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล
ที่ ๕๐/๒๕๕๘
“วาระลับ”
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ขออนุ มตั ิแต่งตั้งตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์
และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก “วาระลับ”
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒๓ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน
๔ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๓ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งให้ผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒๓ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๓ ราย
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ
๖.๒

ผู ส้ มควรได้รบั การแต่ ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์เ กี ย รติ คุ ณ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ขอให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบและแก้ ไขเอกสาร ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอแต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
จานวน ๓ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จานวน ๕ ราย ให้ ถูกต้ อง และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้ง นั้น กองทรัพยากรบุคคล ได้ ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขเอกสารแล้ ว โดยได้ เพิ่มเติมข้ อมูลของศาสตราจารย์
คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ว่าพ้ นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเสนอขออนุมัตแิ ต่งตั้งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์คลินกิ ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจาก
เกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จานวน ๓ ราย
และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ภาควิชาจุ ลชีววิทยา ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ศาสตราจารย์ นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคระบบหายใจและวัณโรค) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช ภาควิชาจักษุวิทยา ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาจักษุวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.ธารทิพย์ ประณุทนรพาล ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา ได้ รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ สาขาวิ ท ยาวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พิชัย ศุจิจันทรรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

-๑๕๗. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิ ตะดิลก ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา ได้ รับแต่งตั้ง
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาสูติศาสตร์ –นรีเวชวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ ภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา ได้ รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาสูติศาสตร์ –นรีเวชวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ จานวน ๓ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จานวน ๕ ราย
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๓

พิจารณากาหนดกรอบตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา เพื่อกาหนด
ให้มีตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ และระดับชานาญการพิเศษในส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอ
อนุมัติกรอบตาแหน่งของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ และระดับชานาญการ ดังนี้
๑. งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอตาแหน่ง
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ (เลขประจาตาแหน่ง ๓๐๑๗)
๒. ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอตาแหน่งนักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ (เลขประจาตาแหน่ง ๒๔๑๐)
๓. สานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ
ขอตาแหน่งช่ างอิเล็กทรอนิกส์ ชานาญงานพิเศษ (เลขประจาตาแหน่ง ๒๐๘๙)
๔. สานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ
ขอตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชานาญงานพิเศษ (เลขประจาตาแหน่ง ๑๘๑๖)
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินเพื่อทาหน้ าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่ อแต่ งตั้งบุ คคลให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบแล้ ว ซึ่งมหาวิทยาลัยขออนุมัติใน
หลักการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบตาแหน่ง
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ มี ตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่ส่วนงานเสนอ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิให้มีกรอบตาแหน่งทันตแพทย์ระดับชานาญการพิเศษ นักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ระดับชานาญการพิเศษ ช่ างอิเล็กทรอนิกส์ระดับชานาญงานพิเศษ และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริหารระดับชานาญงานพิเศษ ตามที่เสนอ
๒. อนุ ม ัติ ในหลักการให้คณะกรรมการบริ หารทรัพยากรบุ คคล (ก.บ.ค.) พิจารณาให้
ความเห็ นชอบการกาหนดกรอบตาแหน่งของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา
ตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่ส่วนงานเสนอ
๖.๔

การพิจารณาทบทวนหลัก สู ตรปรัช ญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมชี ว การแพทย์
(หลักสู ตรนานาชาติ /หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้อสังเกตของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ มี
ข้ อ สัง เกตอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สูต รและอาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รลาดับ ที่ ๑ หลัก สูต รปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ซา้ กับ หลัก สูต รวิศวกรรม
ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งไม่ สอดคล้ องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ ๙ และขอให้ แนบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณารับทราบการอนุ มัติหลักสูตร นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอยืนยันการเป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรปรั ชญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ไว้ คงเดิม เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้

-๑๖ปรั บปรุงรายชื่ ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่ มีความซ้าซ้ อนกับหลักสูตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชี วการแพทย์ ทั้งนี้ ได้ แนบค าสั่งแต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสูตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อพิจารณาด้ วย
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๕

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๕
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยขอปรับรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้
ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๖

ขออนุ มตั ิ ปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสู ตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย และ
ให้ เกิดความรู้ใหม่ท่สี อดคล้ องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งตลาดแรงงาน
การปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรปรับปรุง
แก้ ไขนี้ เริ่มใช้ กบั นักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๗

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อขอปรับรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานจริงในปัจจุบัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้
ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๘

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุง แก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อ
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงสาหรับหลักสูตร
ภาคปกติ การปรับปรุงแก้ ไขนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
โดยหลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ

-๑๗๖.๙

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ
(หลักสู ตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อปรับรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน การปรับปรุงนี้ได้ ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิด ล
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓
ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๑๐
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและ
การพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสร้ างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อขอปรับรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้
ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๑๑
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๑๒
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อขอแก้ ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจาก
ส่วนงานมีการปรับอาจารย์ประจาหลักสูตร การปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว โดยหลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๑๓
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอแก้ ไขคาอธิบายรายวิชา ศรกว ๒๑๙ กายวิภาคศาสตร์ (SIAN 219 Anatomy) และรายวิชา
ศรสร ๒๑๙ สรีรวิทยา (SIPS 219 Physiology) เพื่อให้ นักศึกษากายอุปกรณ์ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป สามารถ
เข้ าเรี ยนโดยไม่ ติ ดเงื่ อนไข รายวิ ชาที่บั งคั บก่ อนของทั้ง ๒ รายวิ ชานี้ การปรั บปรุ งแก้ ไขนี้ ได้ ผ่ านการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว ซึ่งการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรนี้เริ่มใช้ กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ

-๑๘๖.๑๔

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ การปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรนี้ เริ่มใช้ กบั นักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๑๕

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศว
กรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๓๑๒ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก
จานวน ๑๐ ราย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวน ๒ ราย ระดับปริญญาโท ๖๖ ราย และระดับปริญญาตรี
จานวน ๒๓๔ ราย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ที่ได้ รับอนุมัติรวมทั้งครั้งนี้
ระดับการศึกษา
อนุ มตั ิแล้ว เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๒๗๑
๒๓๔
๕๐๕
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๒๒
๒๒
 ปริญญาโท
๕๖๙
๖๖
๖๓๕
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๖
๒
๘
 ปริญญาเอก
๗๒
๑๐
๘๒
รวมทั้งสิ้ น
๙๔๐
๓๑๒
๑,๒๕๒
สรุปมติที่ขอ

:

มติที่ประชุม :
๖.๑๖

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่
ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้ น ๓๑๒ ราย
อนุ มตั ิ
การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายใน สานักงานคณบดี จานวน

๔ งาน ดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนชื่องานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป เป็ น “งานบริหารและทรัพยากรบุคคล”
๒. ขอปรับพันธกิจและเปลี่ยนชื่องานพัฒนาเครือข่ายและธุรกิจต่างประเทศ เป็ น “งานศูนย์ภาษา”
๓. ขอเปลี่ยนชื่องานวิจัยและบริการวิชาการ เป็ น “งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา”
๔. ขอปรับพันธกิจและเปลี่ยนชื่องานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษเป็ น “งานวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร”
ทั้งนี้ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ

-๑๙ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนายมนูญ สรรค์คุณากร ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙
สรุปมติ ที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๒

การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๒. รองศาสตราจารย์วรรณี กัณฐกมาลากุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุ ลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. รองศาสตราจารย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ ตั้งแต่วันที่
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
สรุปมติ ที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๓

ผลการเลือกตั้งซ่ อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจาที่ว่างลงก่อนวาระ
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
ที่ว่างลงก่อนวาระ จานวนหนึ่งตาแหน่ง ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏผลผู้ท่ไี ด้ รับ
การเลือกตั้ง คือ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปมติ ที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๔

รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ และเหตุการณ์
ความเสี่ยงสาคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ กาหนดให้ มหาวิทยาลัยรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
จึงเสนอรายงานการควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้กากับดูแล เพื่อทราบ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ มีความเห็น
เพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน ความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งแนวโน้ มการขาดดุลทางการเงินของมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น สาหรับการเพิ่มความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง อาจมองเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยต้ องพิจารณาการสะท้ อนต้ นทุนอย่างสมเหตุสมผล
และสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมทั้งต้ องบริหารจัดการค่าใช้ จ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยให้
เกิดความเหมาะสมอย่างคุ้มค่า
สรุปมติ ที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๒๐๗.๕

สภาการพยาบาลพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่ วยพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุ มครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้ การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้ อน แล้ ว
สรุปมติ ที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ(ไทย) และ
หลักสูตรต่อเนือ่ ง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
ปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปมติ ที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๐ น.

(ศาสตราจารย์คลินิก

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

(ผูช
้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน)

ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

