ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๘
เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๗ (๒/๒๕๖๐)
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-----------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๓. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๔. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๖. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
๗. นายมีชัย วีระไวทยะ
๘. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๙. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๑๐. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๑๑. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดี
๑๔. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๑๕. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๑๗. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๒๐. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๒๑. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๒. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒๓. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๔. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒๕. อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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-๒ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ดร.โชค บูลกุล
๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๓. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๕. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
๒. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ
๔. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
๖. อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์
๗. นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
๘. นางโสภาพรรณ สุริยะมณี
ผูน้ าเสนอวิสยั ทัศน์ / ผูช้ ี้ แจงหลักสูตร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประตาป สิงหศิวานนท์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท
๔. นางสาวพัชชา โตอินทร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุม
๑. นางสาวมยุรี แย้ มศรี
๒. นายศุภโชค อินทจักร์
๓. นายสถิตย์ กองตรี
๔. นางสาวอรวรรณ ห่ อหอม
๕. นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน
๖. นางสาวสุกญ
ั ญา ปุณยกันต์
๗. นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์
๘. นางสาวดุจดาว ตู้จินดา
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กรรมการ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
กองบริหารงานทั่วไป
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน (วาระ ๓.๑)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วาระ ๓.๒)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วาระ ๔.๑.๒)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วาระ ๔.๑.๒)
คณะกายภาพบาบัด (วาระ ๔.๑.๓)
คณะกายภาพบาบัด (วาระ ๔.๑.๓)
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สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่ประธานกล่าวเปิ ด และ
ดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๗ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
การแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๙
ประธาน แจ้ งว่ า มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลขอเชิ ญกรรมการสภาฯ ร่ วมรั บฟั งการแสดงปาฐกถา
เกียรติยศศาสตราจารย์ นพ.กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๙ เนื่องในงานครบรอบ ๔๘ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ โดยได้ รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็ นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “การแพทย์และสาธารณสุข ๔.๐”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๒๐ น. ณ ห้ องบรรยายศาสตราจารย์ นพ.กษาน จาติกวนิช สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๓๑.๒

หนังสือธรรมะใกล้มือ เรื่อง “ธรรมะ คือเรื่องตัวเราเอง”
ประธาน แจ้ งว่า ได้ นาหนังสือธรรมะใกล้ มือ มามอบให้ กรรมการ และผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน
เป็ นงานธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุเรื่อง “ธรรมะ คือเรื่องตัวเราเอง” ซึ่งบรรยายแก่นิสิตปริญญาโท-เอก ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓

ยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ๔.๐
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมเศรษฐกิจโลกประจาปี หรือ World Economic Forum (WEF)
ในปี ๒๐๑๗ นี้ ได้ จัดที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ มีประเด็นเรื่อง
“ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐” โดยโลกมีพลวัตอย่างต่อเนื่อง จาแนกได้ เป็ น ๔ ยุค คือ ยุค ๑.๐ เกิดการปฎิวัติในภาคเกษตร
มีการประดิษฐ์ เครื่องจักรไอนา้ (๒๐๐ ปี ก่อน) ยุค ๒.๐ เกิดการปรับเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรม มีการประดิษฐ์ ไฟฟ้ า
(๑๐๐ ปี ก่อน) ยุค ๓.๐ เกิด Digital Revolution มีการประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ (๕๐ ปี ก่อน) จนถึงยุคปัจจุ บัน ซึ่งเป็ นยุค ๔.๐
เป็ นการบรรจบกันของ ๓ ระบบ คือระบบฟิ สิกส์ ระบบดิจิตอล และระบบเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะเกิดปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) ยานยนต์ไ ร้ ค นขับ ( Autonomous Vehicles) หุ่ นยนต์ (Robotics) การพิม พ์สามมิติ
(3-D Printing) วัสดุศาสตร์ (Material Science) และนวัตกรรมธนาคารดิจิทล
ั (Fintech)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ประธาน แจ้ งว่ า จะขออัญเชิ ญพระราชกระแสนโยบายทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจะย้ อนไปดูเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในสมัยก่อน ได้ แก่
๑. สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ มีการตั้งโรงเรียนขึ้นมา เป็ นครั้งแรก จานวน ๓,๐๐๐ โรง จากเดิมที่ไป
ศึกษาเล่าเรียนกันที่วัด โดยพระองค์ท่าน ได้ ทรงมีพระราชหัตถเลขา ไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ว่า “ให้ มีความวิตกไปว่า
เด็กชั้นหลังจะห่ างเหินจากศาสนา จนกลายเป็ นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น.... คนไม่มีธรรมเป็ นเครื่องดาเนินตาม คงจะหัน
ไปทางทุจริตโดยมาก ถ้ ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง ฤาโกงไม่สนิท ถ้ ารู้มากก็โกงคล่องขึ้น และโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัด
ให้ ร้ อู ่านอักขรวิธี ไม่เป็ นเครื่องฝึ กหัดให้ คนดีและคนชั่ว เป็ นแต่ได้ วิธสี าหรับจะเรียนความดีความชั่วได้ คล่องขึ้น...”
๒. สมัยรัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสติ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ มีพระบรมราโชวาท ว่า “...ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษา
ของประชาชนแต่ละคนเป็ นสาคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเป็ นเครื่องกาหนดอนาคตของชาติในวันข้ างหน้ า....”
จะเห็นว่า พระองค์ท่านได้ เพิ่มคาว่า “การศึกษาอบรม” เข้ ามา เมื่อค้ นหา จึงพบว่า คานี้ ได้ เคยมีอยู่ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสติ และนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ว่า “... ผู้ท่เี ป็ นครูอาจารย์น้ัน ใช่ ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้ องรู้จักอบรมเด็ก
ทั้งในด้ านศีลธรรม จรรยา และวัฒนธรรม รวมทั้งให้ มีความสานึกรับผิดชอบในหน้ าที่ และในฐานะที่จะเป็ นพลเมืองดี
ของชาติต่อไปข้ างหน้ า การให้ ความรู้ หรือที่เรียกว่า การสอนนั้น ต่างกับการอบรม การสอนคือการให้ ความรู้แก่ผ้ ูเรียน
ส่วนการอบรมเป็ นการฝึ กจิตใจของผู้เรียนให้ ซึมซาบติดเป็ นนิสยั ขอให้ ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้ อบรม
ให้ ได้ รับความรู้ดังกล่ าวมาแล้ วด้ วย......” ซึ่งรัชกาลที่ ๙ ต้ องการให้ มีการอบรมเด็กและเยาวชนใน ๕ เรื่อง คือ
๑. ศีลธรรม ๒. จรรยาบรรณ ๓. วัฒนธรรม ๔. สานึกรับผิดชอบในหน้ าที่ และ ๕. เป็ นพลเมืองดี โดยได้ มีการทาเป็ น
กรณีตัวอย่าง ให้ คนๆ หนึ่ง ที่อาจเป็ นนิสติ นักศึกษา บุตรหลานหรือลูกน้ อง/ผู้ไต้ บังคับบัญชา เปรียบเสมือนต้ นไม้ ต้นหนึ่ง
ให้ การสอน ซึ่งเป็ นวิชาการในเรื่องทักษะชีวิต ทักษะงาน ความรู้พ้ ืนฐาน ความรู้วิชาการ เปรียบเป็ นการชูดอก-ออกผล
ส่วนรากแก้ วมั่นคงซึ่งสาคัญเป็ นการอบรมให้ เป็ นนิสยั ใน ๕ เรื่อง ดังกล่าว
พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว ซึ่งได้ มีการนาลงในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ว่า พระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ทรงยึดมั่นในหน้ าที่ โดยหน้ าที่ของพระเจ้ าอยู่หัวมี ๒ หน้ าที่ คือ ๑. ในฐานะพระเจ้ าแผ่นดิน ต้ องดูแลราษฎร และ
๒. ในฐานะทรงเป็ นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้ านเมืองได้ ก็ต้องทา หากมาเปรียบเทียบกับหน้ าที่พลเมืองไทย
ทั้ง ๖๕ ล้ านคนทุกคนต้ องมีหน้ าที่ คือ (๑) หน้ าที่ส่วนตัว ในครอบครัว/ในที่ทางาน (๒) ต้ องเป็ นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะทา
เพื่อบ้ านเมืองได้ ก็ต้องทา หากนาแนวคิดนี้มาสอนลูก สอนตัวเอง สอนลูกศิษย์ หรือสอนลูกน้ อง จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ
ในส่วนของพระราโชบายทางการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ นั้น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ได้ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ

-๔พระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร องค์รัชทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็ นพระมหากษัตริย์
สืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งพระองค์ได้ ทรงตอบรับ โดยทรงมีพระราชดารัสตอบรับในตอนท้ ายว่า “..... ข้ าพเจ้ าขอตอบรับ
เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” และทรงมีงานมอบหมายให้ แต่ละคนทา
สาหรับเรื่องการศึกษา ได้ ทรงมีพระบรมราโชบายด้ านการศึกษา มีใจความสาคัญว่า "การศึกษาต้ องมุ่งสร้ างพื้นฐานให้ แก่
ผู้เรียนใน ๒ ด้ าน คือ ๑. ส่งเสริมให้ นักเรียนมีทศั นคติท่ถี ูกต้ อง และ ๒. การศึกษาต้ องมุ่งสร้ างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสยั
ที่ม่นั คงเข้ มแข็ง เช่น การสร้ างบุคลิกและอุปนิสยั ที่ดีงาม (Character Education)" โดยทรงมีรับสั่งให้ สบื สานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็ นพรที่ประเสริฐที่สดุ ทั้งในเรื่องของครูและการ
ปฏิรูปการศึกษา ระบบการศึกษาต้ องเน้ นการสร้ างพลเมืองดี หรือคนดีก่อน ซึ่งจะเป็ นคนเก่งเอง นอกจากนี้ ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีรับสั่ง ต้ องการให้ ระบบการศึกษามีการมองไปข้ างหน้ าเพื่อให้ ลูกศิษย์ท่จี บการศึกษาได้ มีอาชีพ หรือมี
งานทาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ น้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้ านการศึกษา ของสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อมอบเป็ นนโยบายในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดต่อไป
ส่วนเรื่องการอบรมจนเกิดเป็ นนิสยั ประจาชาติ ที่ท้งั รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่๑๐ มีพระประสงค์
อยากให้ มีน้ัน ในส่วนของประเทศไทยจะมีโรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม ที่จะมี ๓ คุณธรรมที่คิดกันขึ้นมา คือ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีนา้ ใจ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ ทรงมีรับสั่งว่า ๓๐ กว่าปี ที่ได้ ทรงปฏิบัติ
ภารกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง จึงขอ
ฝากให้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ไปช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ เป็ นสถาบันที่ไปช่วยพัฒนาท้ องถิ่นต่อไปได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๕

จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๗ วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จานวน ๒๓ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๖
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๖ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๓ หน้ า พร้ อมเอกสาร
สรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จานวน ๖ หน้ า
กรรมการสภาฯ ได้ เสนอขอแก้ ไขรายงานประชุม หน้ า ๑๓ วาระ ๔.๔ ดังนี้
บรรทัดที่ ๒๔ แก้ไขข้อความ จากเดิม กบร.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็ น คณะกรรมการ
แก้ ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บรรทัดที่ ๒๕ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ จากเดิม ตามพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
๒๕๕๐ กาหนดไว้ ว่า การบริจาคหรือยกพื้นที่ให้ มหาวิทยาลัยจะเป็ นที่ราชพัสดุไม่ได้ ....เป็ น ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดไว้ ว่า บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่มี หาวิทยาลัยได้ มาจากการให้ หรือซื้อด้ วยเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย หรือได้ มาโดยวิธีอ่ นื ไม่ถือเป็ นที่ราชพัสดุ และให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย” ดังนั้น การบริจาคหรือยกพื้นที่ให้ มหาวิทยาลัยจะเป็ นที่ราชพัสดุไม่ได้
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุ ธ ที่ ๑๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากแก้ไขตามที่เสนอแล้ว
๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๖ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันพุธ
ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีการพิจารณาเรื่ องขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (วาระ ๖.๑) และเรื่องการเทียบตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๒) ซึ่งเป็ นการพิจารณา “วาระลับ” ซึ่งฝ่ ายเลขานุการ
ที่ประชุมได้ จัดทารายงานการประชุมเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม “วาระลับ”
ดังกล่าว ตามเอกสาร “ลับ” ที่ได้ ใส่ซองส่งให้ กรรมการทุกท่านแล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

-๕ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมานาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงาน
ของคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓ ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ขอให้ หัวหน้ าส่วนงานที่ได้ รับแต่งตั้งใหม่ นาเสนอวิสยั ทัศน์/แผนการดาเนินงาน
ของส่วนงาน เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรู้จักและรับทราบยุทธศาสตร์ในช่ วงที่ดารงตาแหน่งนั้น คณบดีได้ มานาเสนอดังนี้
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่งจะครบ ๕๗ ปี ในเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ ปั จจุ บันมีบุคลากร จานวน ๘๑๐ คน โดยเป็ นอาจารย์ จานวน ๑๑๐ คน วิสยั ทัศน์ “มุ่งสู่การเป็ น
สถาบันวิจัยชั้นนาทางเวชศาสตร์เขตร้ อนระดับโลก” พันธกิจหลัก “นาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศระดับสากล ด้ านการวิจัย
การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการบริการสุขภาพ” ตาม ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้ แก่ ๑) มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ด้ านการวิจัย ๒) สร้ างองค์กรแห่ งการเรียนรู้และเป็ นเลิศด้ านวิชาการ ๓) เป็ นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการ
วิชาการ ๔) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
คณะฯ ได้ พัฒนายุทธศาสตร์ตามกรอบเป้ าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนา
อุดมศึกษา ๑๕ ปี (ฉบับที่ ๒) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมถึง
เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs โดยเฉพาะในเป้ าหมายด้ าน Good Health และ Quality
Education ที่คณะฯ ได้ ศึกษาวิจัยอย่ างต่อเนื่อง อาทิ HIV/AIDS วัณโรค และมาลาเรีย โดยคณะฯ เปิ ดกว้ างและเป็ น
หนึ่งในศูนย์กลางทางเวชศาสตร์เขตร้ อนของโลก โดยมีสานักงานของหน่วยงานทางเวชศาสตร์เขตร้ อนทั่วโลกอื่น เช่ น
Oxford University, Osaka University, Malaria Consortium, Kobe University, The Wellcome Trust และ
SEAMEO Regional Center for TROPMED องค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ คณะฯ ได้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้ ว
จานวน ๓๑๑ เรื่อง เฉลี่ย ๓ บทความ/คน/ปี คณะฯ ได้ รับทุนวิจัยจานวนมากจากต่างประเทศ เช่น US Department
of Defence และ US National Institutes of Health ขณะนี้ คณะฯ ได้ มุ่งยกระดับเป้ าหมายจากปริมาณไปสู่คุณภาพ
ที่มากยิ่งขึ้น โดยสร้ างระบบสานักงานสนับสนุน ที่มีเจ้ าหน้ าที่และระบบฐานข้ อมูล เพื่ออานวยความสะดวกในการขอทุน
จากแหล่งภายนอกและเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัยของคณะฯ เน้ นทั้งด้ านกว้ างและลึก เช่น โรคมาลาเรีย และโรค
นาโดยหมัด และเมื่อพิจารณา จาก SciVal Database พบว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับต้ น
ของโลก ซึ่งคณะฯ มีความเชี่ยวชาญด้ านการทดลองปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical Trial) ทั้งวัคซีนและยา โดยมีส่วนร่วม
ในงานวิจัยทางด้ านโรคเขตร้ อนเกือบทั้งหมดของโลก
หลักสูตรที่คณะฯ เปิ ดสอนเป็ นหลักสูตรนานาชาติท้งั หมด โดยมีนักศึกษาจาก ๙๒ ประเทศ และ
ตั้งเป้ าหมายการสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ในเวลา ๒-๒.๕ ปี ระดับปริญญาเอก ในเวลา ๓ ปี เน้ นการส่งต่อ
ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จากอาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์รุ่นใหม่และสู่นักศึกษา โดยเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
ในส่วนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้ อน มุ่งเป็ นโรงพยาบาลที่เน้ นการปฏิบัติการทางวิจัย (Research - Based
Hospital) โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเกี่ยวกับโรคเขตร้ อน เป็ นศูนย์วัคซีน ศูนย์โรคเฉพาะทาง เน้ นการสร้ างองค์ความรู้ม ากกว่า
มุ่งเป้ าจานวนผู้ป่วย มีระบบฐานข้ อมูลปั จจุ บัน (Real Time Hospital Information Dashboard) ที่สนับสนุนข้ อมูล
การตัดสินใจด้ านการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล การบริหารบุคคลและการใช้ พลังงาน ปั จจุบัน คณะฯ
ประสานกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) เพื่อนางานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในภาคเอกชน
ภายใต้ ความท้ าทายและปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. เสนอให้ คณะฯ พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการตั้งเป้ าหมายที่ท้าทาย เพื่อการได้ รับรางวัล
โนเบล (Noble Prize)
๒. เสนอให้ คณะฯ ทาแผนในประเด็นปรากฏการณ์โลกร้ อน ซึ่งเป็ นปั ญหาหลักของระบบ
สุขภาพในอนาคต เพื่อให้ ได้ รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
๓. ในเรื่องการทดลองด้ านวัคซีนและยาต้ องใช้ ทุนมาก คณะฯ มีวิธกี ารหาลูกค้ าเพิ่มเติม และ
เรื่องการจัดอันดับสถาบันโรคเขตร้ อนของโลก คณะฯ เป็ นอย่างไร

-๖คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชี้แจงว่า การตั้งเป้ าให้ ได้ รับรางวัลโนเบลนั้น มีความเป็ นไปได้
แต่ยังมีความยากที่จะไปให้ ถึงเป้ าหมาย เนื่องด้ วยคณะฯ ต้ องวิจัยเพื่อตอบโจทย์ผ้ ูให้ ทุนเป็ นหลัก ส่วนวัคซีนและยา
รักษาโรคเขตร้ อน องค์การอนามัยโลกร่วมกับบริษัทยาขนาดใหญ่ จะมอบให้ ผ้ ูป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และเรื่องการจัดอันดับ
สถาบันเขตร้ อนทั่วโลก คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อนั ดับที่ ๓ ของโลก (จากทั้งหมด ๕ สถาบัน)
มติที่ประชุม :
รับทราบ
รายงานผลการดาเนินงาน Liberal Arts Education
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย นาเสนอว่ า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่
๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติแต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนให้ เกิด Liberal Arts Education
อย่างแท้ จริง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็ นประธาน ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็ นกรรมการ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็ นเลขานุการ รวมทั้งเชิญศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็ นที่ปรึกษา โดยให้ นาผลการดาเนินงานมารายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา
๖ เดือน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ ซึ่งได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะเลขานุการคณะทางานฯ ได้ รายงานผลการดาเนินงานด้ าน Liberal Arts
Education สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็ น Liberal Arts อย่างแท้จริง ให้เกิดขึ้ นในมหาวิทยาลัย
มหิดล ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วยผู้แทนจากส่วนงานที่ร่วมรับผิดชอบรายวิชาที่สอดคล้ องกับแนวทาง Liberal Arts Education
ได้ แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็ นประธาน และมีอดีตรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเป็ นที่ปรึกษา ที่ประชุมฯ มีมติ
ให้ นาแนวคิดด้ านการศึกษา อาทิ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ Liberal Arts Education Transformative Education
และนโยบาย T-Shape มากาหนดเป็ นสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล และปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับนักศึกษาในชั้นปี ๑ ให้ สอดคล้ อง
กับกรอบแนวคิดดังกล่าว
๒. การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ใหม่ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์ได้ มกี าร
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ดังนี้ (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะกรรมการฯ (๒) หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา ผ่านการอนุมัติในหลักการให้ เปิ ดหลักสูตรใหม่ จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (๓) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา ผ่านการอนุมัติ
ในหลักการให้ เปิ ดหลักสูตรใหม่ จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
(๔) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ จัดทา
หลักสูตรใหม่ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓. การเสริมสร้างความเป็ น Liberal Arts ให้แก่หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ว่า คณะฯ “ได้ แสวงหาความร่ วมมือกับส่วนงานอื่นๆ เพื่อพัฒนารายวิชาใหม่ และปรับปรุง
เงื่อนไขรายวิชาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของคณะปลายทาง” เพื่อเป็ นทางเลือกให้ นักศึกษา โดยในปี การศึกษา
๒๕๕๙ คณะฯ สามารถเปิ ดสอนรายวิชาใหม่เป็ นวิชาเลือกเสรี (S/U) ให้ แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๓ รายวิชา คือ(๑) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นธนบุรี (๓) การละครเชิงสร้ างสรรค์
ซึ่งนักศึกษาสนใจมาก และปี งบประมาณ ๒๕๖๐ คณะฯ ได้ จัดทารายวิชาใหม่ ๓ รายวิชา ได้ แก่ (๑)อาเซียนศึกษา
(๒) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (๓) สื่อนฤมิตขั้นแนะนา ซึ่งได้ ผ่านมติคณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็ นรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
Liberal Arts Education สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
๔. โครงการต่างๆ ในการเสริมสร้างความเป็ น Liberal Arts
ในปี ๒๕๕๙ คณะฯ ได้ จัดและร่วมโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างความเป็ น Liberal Arts
ระดับมหาวิทยาลัย อาทิ ๑) การจัดโครงการ English Reform จัดจ้ างอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนทักษะการฟั ง
และการพูดภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษากลุ่มรายวิชา English Level ๑-๔ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๘
และภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ๒) การสร้างชุดทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ MU-ELT จานวน ๔ ชุด
๓.๒

-๗ชุดละ ๑๕๐ ข้ อ โดยมีลักษณะใกล้ เคียงกับข้ อสอบ TOEIC สามารถใช้ กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป และนาไปประยุกต์ใช้ ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับบุคลากรสายสนับสนุ น
เข้ าทางานในมหาวิทยาลัยมหิ ดลอีกด้ วย ๓) การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ SPOC ภายใต้โครงการ MUx ๔ รายวิชา
ได้ แก่ (๑) ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (๒) Foundations of Reading (๓) Foundations of Writing
(๔) Pronunciation ซึ่งนาขึ้นระบบ MUx แล้ ว โดยนักศึกษาสามารถเข้ าไปศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้ านวิชาการ
ด้ วยตนเองได้ ยกเว้ นรายวิชา Foundations of Writing ที่อยู่ระหว่างการจัดทาเนื้อหา ทั้งนี้ หากได้ รับความร่ วมมือกัน
จากคณะอื่นๆ ทั้งทางด้ านสังคมศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ก็จะสามารถสร้ างหลัก สูต ร Liberal Arts Education
ตามที่สภามหาวิทยาลัยต้ องการได้
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. แนวคิดเรื่องนี้มาจากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่มีการแยกศาสตร์กนั คาว่า “Liberal Arts”
หมายถึง “ศิลปวิทยา” ต้ องทาอย่ างไรให้ เกิดหลักสูตรที่ผ้ ูเรียนมีความรู้และปั ญญา ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเรียนเป็ นอิสระ และมี
ความสุข ทั้งนี้ ได้ เสนอวิธีการที่จะทาให้ เกิด “ศิลปวิทยา” โดยแนะนาให้ มีผ้ ูอานวยการหลักสูตร และเสนอว่า คุณนวพร
เรืองสกุล อดีตกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้ท่รี ้ ู เข้ าใจ และเชี่ยวชาญ ที่ศึกษาค้ นคว้ าด้ านนี้
อย่างต่อเนื่อง
๒. ประธานคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนให้ เกิด Liberal Arts Education กล่าวว่า นักศึกษาปัจจุบัน
มักมุ่งไปสู่ความรู้ท่เี ป็ นวิชาชีพ โดยไม่คานึงถึงฐานความรู้ศิลปวิทยา หลักการ Liberal Arts Educations คือ เน้ นการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และถ่ายทอด อันเป็ นฐานที่สาคัญ ทั้งนี้ สิ่งที่คณะศิลปศาสตร์ดาเนินการ ยังเป็ นเพียงการถ่ายทอด
เน้ นด้ านภาษาเป็ นหลัก ยังไม่ใช่กระบวนการให้ เกิดหลักสูตรศิลปวิทยา ที่สาคัญต้ องการความร่วมมือจากหลายคณะ
ประธาน กล่าวสรุปว่า ขอมอบให้ อธิการบดีไปดาเนินการ เพื่อให้ เกิด Liberal Arts Education
อย่างแท้ จริง ต่อไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
ขออนุ มตั ิหลักสูตร
๔.๑.๑
ขออนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติเปิ ดสอน
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ รับอนุมัติหลักการ
เปิ ดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรดังกล่าว
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งกาลังปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการด้ านกายอุปกรณ์ ที่ให้ บริการทั้งกายอุปกรณ์
เทียมและกายอุปกรณ์เสริมเฉพาะราย หลักสูตรนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว จะดาเนินการเปิ ดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป โดยจะเปิ ดรับ
ในปี การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ปี การศึกษาละ ๑๐ คน
ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยใดที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตร
บัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) เป็ นหลักสูตรไทย คงมีแต่ โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ ินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
โดยร่ วมมือกับ Human Study e.V. และองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and
Orthotics, ISPO) หลักสูตรใหม่น้ ี จะใช้ ระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านโปรแกรม Moodle ซึ่งได้ รับความร่วมมือ
กับสถานเทคโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ประจารายวิชา เจ้ าหน้ าที่ด้านการศึกษา และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเทคโนโลยีดูแลระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลตลอดทั้ง
หลักสูตร และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางด้ านกายอุปกรณ์ เช่ น นักกายอุปกรณ์ อาจารย์
นักวิชาการ/นักวิจัยด้ านกายอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นๆ ตลอดจนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะฯ ได้ เปิ ดสอนหลักสูตรที่
คล้ ายกัน คือหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้ ผลิตบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ ว ๑ รุ่น โดยเป็ นนักศึกษาที่มา
จากยุโรปตะวันออก และจากรัสเซีย เนื้อหาหลักสูตรจะเป็ นแบบเดียวกัน แต่การที่ในประเทศไทยยังขาดนักกายอุปกรณ์

-๘และการที่จะมาเรียนในกรุงเทพฯ พร้ อมกัน อาจไม่ใช่ เรื่องง่าย จึงได้ นาแนวคิดเดียวกัน มาเปิ ดให้ คนไทย สามารถเข้ ามา
เรียนหลักสูตรนี้ได้ จะทาให้ สามารถเพิ่มจานวนนักกายอุปกรณ์ข้ นึ ได้
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิ ต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๑.๒

ขออนุ มตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจงว่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุ มัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาแบบภาคพิเศษ
เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยหลักสูตรจะเน้ นเนื้อหาทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องทางการแพทย์
หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงระหว่างการแพทย์กับการสาธารณสุข โดยการสร้ างบุคลากรที่มีศักยภาพใน
การนาความรู้ทางสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ ในทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
อย่างองค์รวม การกาหนดนโยบายในระบบสุขภาพ และการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่ างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้
จะเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์แพทย์ แพทย์ท่วั ไป และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ท่สี นใจ ได้ มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้ านระบาดวิทยา ระบบสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
จุดเด่นของหลักสูตรเป็ นเรื่องของการปูพ้ ืนฐาน เพื่อให้ ผ้ ูเรียน ซึ่งเป็ นแพทย์ หรือนักศึกษาแพทย์
ตลอดจนอาจารย์แพทย์ หรือบัณฑิตแพทย์ท่ศี ึกษาจบแล้ ว ศึกษาคู่ขนานกันกับหลักสูตรแพทย์ ใช้ เวลาเพิ่มอีก ๑ ปี
แต่ถ้าผู้เรียนจบการศึกษาแล้ ว จะใช้ เวลา ๒ ปี ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตร เป็ นแบบ e-Learning เพื่อเสริมในเรื่อง
เวลาของผู้เรียนที่ไม่ตรงกัน และมีระบบการบริหารจัดการเพื่อติดตามความก้ าวหน้ าของนักศึกษา ในเรื่องผลการเรียนรู้
ว่าตรงกับวัตถุประสงค์การสอนหรือไม่ ผ่าน e-Learning ซึ่งการจัดหลักสูตรในเบื้องต้ นจะเป็ นการจัดหลักสูตรไทย
แต่ในอนาคตอาจจัดเป็ นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนจากประเทศเพื่อนบ้ านได้ เข้ ามาเรียนด้ วย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรที่ดี ที่จะช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ด้านระบาดวิทยาของ
กระทรวงสาธารณสุข
๒. หน่ วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอนี้ คือ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งปั จจัยที่กาหนดสุขภาพน้ อยกว่าร้ อยละ ๒๐ อยู่ในแวดวงของด้ านสาธารณสุข และอีก
ร้ อยละ ๘๐ อยู่ในเรื่องสังคม ซึ่งภาควิชานี้ แยกไปจากภาควิชาอายุรศาสตร์ จาเป็ นต้ องมีความรู้เชิงระบบ เชิงนโยบาย
๓. หลักสูตรที่เสนอนี้ เป็ นการเรียนแบบ e-Learning ดังนั้น จะใช้ วิธกี ารประเมินระหว่าง
(Formative evaluation) และการประเมินภายหลัง (Summative evaluation) หลักสูตรนี้ อย่างไร
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท ได้ ช้ ีแจงประเด็นนี้ว่า ปัจจุ บันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ ใช้ ระบบ e-Learning ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ โดยสามารถที่จะประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาแพทย์ แบบการประเมินระหว่ าง (Formative evaluation) ในลักษณะ MCQ การ feedback
ผู้เรียนในแต่ละราย และหลักสูตรก็สามารถบริหารจัดการการประเมินภายหลัง (Summative evaluation) ได้ เช่นกัน
๔. จะมีการบริหารจัดการ ในกรณีของนักศึกษาแพทย์ท่จี ะต้ องใช้ ทุน อย่างไร และประเด็นเรื่อง
จานวนของนักศึกษาให้ ถึงจุดคุ้มทุน ๑๓ คน
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท ชี้แจงประเด็นนี้ว่า หากเป็ นลักษณะหลักสูตร
ร่ วม (Joint Degree) จะมีท้งั เอกสารที่ผ้ ูเรียนสามารถศึกษาเองได้ และมีการสอนแบบออนไลน์ จะเป็ นการเอื้อประโยชน์
ให้ ผ้ ูเรียนสามารถเข้ ามาเรียน จากที่ใดก็ได้ ท่มี ี Internet ระบบจะเสถียรมากกว่าแต่ก่อน สาหรับจานวนของผู้เรียนได้ มี
การศึกษาไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว โดยคาดการณ์ว่าจะมีจานวนผู้เรียนเกินกว่าจุดคุ้มทุน ๑๓ คน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ กล่าวเสริมว่า หลักสูตรใหม่ท่เี สนอนี้ ถือเป็ น
โมเดลหนึ่ง ของ Hybridge Education ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเรียนออนไลน์ได้ แม้ จะอยู่ใน หรือนอกคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ก็ตาม โดยไม่จาเป็ นต้ องลาเรียน แต่จะมีบางช่วงเท่านั้นที่จะต้ องเข้ ามาที่คณะฯ
๕. การที่มีหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้ อมให้ กบั แพทย์ท่จี ะไปทางาน ให้ มีความรู้ลึก และ
รู้กว้ างในเรื่องเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม หรือแม้ แต่เรื่องเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ เนื่องด้ วยในสมัยก่อนที่แพทย์
เรียนจบไป ต้ องกลับมาเรียนปริญญาโททางด้ านสาธารณสุข เพื่อที่จะให้ ร้ กู ว้ างขึ้น

-๙ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท ชี้แจงประเด็นนี้ว่า เริ่มแรกของการทาหลักสูตรนี้
ได้ มี ก ารวางแผนที่ จะท าเป็ น ๓ ลั กษณะ คื อ ๑. Clinical Epidemiology ๒. Health Economics และ ๓. Health
Policy and Management แต่ เห็ นว่ า ควรจั ด ให้ ผู้ เรี ยนเลื อกการเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญตามความต้ องการ โดยคณะฯ มี
แผนพั ฒนา Young Staffs ให้ ไปเรี ย นด้ าน Global Health , Health Economics และ Health Policy ทั้ ง นี้
หลักสูตรจะมีการพัฒนาเป็ นหลักสูตรนานาชาติ และพัฒนาให้ ชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรียนให้ มากขึ้น
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ หลักการเปิ ดหลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาพัฒนาสุขภาพ (หลักสู ตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๑.๓

ขออนุ ม ัติ ห ลัก การเปิ ดหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบ าบัด
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า คณะกายภาพบาบัด ขออนุ มัติหลักการเปิ ดหลักสูต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นหลักสูตร
นานาชาติ ระดับปริญญาโท มีการจัดการศึกษา แบบภาคปกติ หลักสูตรดังกล่าวจะตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะชน เป็ นการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อเป็ นการพัฒนาวิชาชีพ
และเป็ นสาขาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ การศึกษาสาขากายภาพบาบัด ทั้งด้ านพื้นฐาน
และด้ านวิชาชีพ อันจะทาให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพนักกายภาพบาบัด และนักวิจัย (สาขา)
กายภาพบาบัด หลักสูตรมีเนื้อหา และจุ ดเน้ นในการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบาบัด นักวิชาการ และนักวิจัยในสาขา
กายภาพบาบัดคล้ ายกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบาบัด) ที่คณะเปิ ดสอนอยู่เดิม แต่จะมีการเรียนการสอน
เป็ นภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหาวิชาและแนวการทาวิทยานิพนธ์ ทั้งในแนวกว้ างและลึกให้ สอดคล้ องกับนักศึกษาต่างชาติ
ในภูมิภาคอาเซียนและนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอื่นที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบาบัดที่รับนักศึกษานานาชาติ เข้ าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ ที่เน้ นการทาวิจัยและ
ศึกษารายวิชา โดยหลักสูตรอื่นที่มีความใกล้ เคียง ได้ แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบาบัด) ของคณะ
สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่เป็ นหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑
เน้ นการทาวิจัยโดยไม่มีการให้ ศึกษารายวิชา ซึ่งการสารวจกลุ่มเป้ าหมายที่ต้องการเรียนระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทย
และประเทศอื่นในภูมิภาค พบว่าผู้เรียนและผู้ใช้ บัณฑิตยังมีความต้ องการให้ บัณฑิตผ่านการเรียนรายวิชาที่สาคัญเพื่อเป็ น
ทักษะและความรู้พ้ ืนฐานในการทางานหลังจบปริญญาโท
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ และผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
สกุลศรีประเสริฐ จากคณะกายภาพบาบัด ร่ วมกันชี้แจงว่า คณะกายภาพบาบัดมีหลักสูตรปริญญาโททางด้ านกายภาพบาบัด
ที่เปิ ดมาประมาณ ๓๐ ปี แล้ ว แต่เป็ นหลักสูตรไทย และมีหลักสูตรปริญญาเอก ที่เป็ นหลักสูตรนานาชาติ จึงได้ เสนอ
หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทที่เป็ นหลักสูตรนานาชาติ โดยประเทศเวียตนามขอให้ เปิ ดหลักสูตรที่เป็ นนานาชาติ ผ่านทาง
บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ วางแผนการเปิ ดหลักสูตรใหม่น้ ีในปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยเป็ นการเปิ ดร่วมกับ Vietnam National
University (VNU)

รองอธิ การบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่ า จากเดิมที่มหาวิทยาลัยที่เวียตนามจะเชิญไป
ร่ วมสอนหลักสูตรทางด้ านพยาบาลในทุกภาคการศึกษา จนเหมือนเป็ นหลักสูตรของเขาเอง จึงได้ ปรับเปลี่ยนใหม่
โดยขอสถานที่เพื่อเปิ ดสานักงานหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์เองที่เวียตนาม ได้ รับความสาเร็จเป็ นอย่างมาก
ซึ่งจะใช้ วิธกี ารนี้กบั ประเทศอื่นเช่นกัน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๒
๔.๒.๑

ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับ / ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑๖
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ ยกร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกเลิก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย มหิดลแล้ ว
ตาม (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

-๑๐สรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลแล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ชี้แจงว่า (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการยกเลิกข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. .... นี้
เป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ ทั้งนี้ บรรดาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
กับตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย และเป็ นไปตามข้ อบังคับฯ ที่ถูกยกเลิกไป ก็จะต้ องถูกยกเลิกไปด้ วย
ตามกฎหมายหลัก
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
และให้ประกาศใช้บงั คับต่อไป
๔.๒.๒

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
การจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ มีการยกร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากกรณีการร้ องเรียนบอกเลิกสัญญาจ้ างการประเมินที่ไม่เป็ นธรรมของพนักงานวิทยาลัยของวิทยาลัยนานาชาติ
จานวน ๔ ราย เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ ใช้ เวลาในการพิจารณา และขยายระยะเวลาการพิจารณากรณี
ดังกล่าวตลอดปี ๒๕๕๙ รวมจานวน ๖ ครั้ง คือการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๔ ครั้งที่ ๕๐๖ ครั้งที่ ๕๑๐ ครั้งที่
๕๑๒ และครั้งที่ ๕๑๓ ซึ่งเป็ นการใช้ เวลาค่อนข้ างมากในการพิจารณาเรื่องร้ องเรียนเหล่านี้ จนในที่สดุ คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่า กรณีดังกล่าวที่มีการประเมินไม่ เป็ นธรรม นั้น
เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติไม่มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้ าง และการประเมิน
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการต่อสัญญาจ้ างนั้น เป็ นการใช้ เพียงดุลยพินิจของผู้บริหารฯ
จึงมีมติเสนอให้ มหาวิทยาลัยไปสร้ างเกณฑ์การต่ อสัญญาจ้ าง พร้ อมกับมีข้อกาหนดในสัญญาให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ที่ใช้ กบั ทุกส่วนงาน ภายใน ๙๐ วัน
ส่วนกรณีการเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานชั่วคราว เป็ นพนักงานประจา นั้น เนื่องจากวิทยาลัย
นานาชาติไม่ได้ มีเกณฑ์ ในการเปลี่ยนสัญญาจ้ างเป็ นพนักงานประจาอย่างเป็ นทางการ แต่มีการกาหนดเกณฑ์ข้ นึ ในภายหลัง
ทาให้ ผ้ ูถูกประเมินไม่ทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหน้ า ซึ่งขณะนั้น สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติให้ มหาวิทยาลัยไปกาหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องดังกล่าว และให้ ทบทวนในเรื่องการบรรจุการเป็ นพนักงานประจาของผู้ร้องทุกข์
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณา
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็ นธรรม
และการไม่เปิ ดเผยรายละเอียดการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติแล้ ว ที่ประชุมได้ แนะนาว่ า
เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ออกนอกระบบแล้ ว ควรจะมีการใช้ ข้อบังคับฯ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฯ อย่างเป็ นเอกภาพ ซึ่งเป็ นการไม่ถูกต้ องที่ ๓ วิทยาลัย คือวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
การจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะเป็ นเอกเทศ คือสามารถมีข้อบังคับฯ ของตัวเองได้ และไม่อยู่ภายใต้ ข้อบังคับฯ
ของมหาวิทยาลัย เพราะจะทาให้ เกิดปั ญหาในการบังคับบัญชา ทั้งนี้ สภาฯ ได้ มีมติให้ มหาวิทยาลัยตรวจสอบและทบทวน
หลักเกณฑ์ในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เป็ นเอกภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยให้ ทุกส่วนงาน
อยู่ภายใต้ กฎระเบียบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ เห็นพ้ องต้ องกันว่า ให้ ทบทวนข้ อบังคับของ ๓ วิทยาลัย
ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตาม ๓ หลักการตามที่ประธานสรุป คือ ๑. ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ต้ องเป็ นเอกภาพ ๒. การทางาน
ต้ องโปร่งใส ๓. ให้ ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย เพื่อจะแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ปลายเหตุ
จากมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ มีคาสั่งฯ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา
ทบทวนข้ อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยนานาชาติ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น
คณะทางานได้ มีการพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ แก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามคาแนะนาของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
โดยในร่างข้ อบังคับฯ ที่เสนอพิจารณา จะมีขอปรับแก้ ไขข้ อบังคับเดิม ๒ ข้ อ คือข้ อ ๗ (๓) และข้ อ ๑๐ (๖) ดังนี้

-๑๑“

ข้ อ ๗ (๓) เสนอแนะความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกข้ อบังคับวิทยาลัย ว่าด้ วย
การบริหารงานพนักงานวิทยาลัย ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้ าวหน้ าในสายงาน วินัยและการดาเนินการ
ทางวินัย จรรยาบรรณและการดาเนินการทางจรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้ องทุกข์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย”
“ข้ อ ๑๐ (๖) ออกประกาศและคาสั่งของวิทยาลัยภายใต้ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ข้ อบังคับวิทยาลัย
ทั้งนี้ การออกประกาศ คาสั่งที่มีสภาพเป็ นกฎ เกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคล ให้ เสนอ
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน”
และเพิ่ มเติมให้ วิทยาลัยดาเนินการทบทวนข้ อบังคับวิทยาลัยว่าด้ วยการบริหารงานพนักงาน
วิทยาลัย ที่มีอยู่ให้ สอดคล้ องกับข้ อ ๗ (๓) และทบทวน ประกาศหรือคาสั่ง ตามข้ อ ๑๐(๖) ให้ แล้ วเสร็จภายใน
หนึ่งร้ อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้ บังคับ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หรือให้ ความเห็นชอบก่อน
แล้ วแต่กรณี
การเสนอร่ างข้ อบังคับฉบับนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้ เสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการประจามหาวิทยาลัยก่อน เนื่องจากเป็ นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารไปดาเนินการ ไม่ใช่
เป็ นเรื่องนโยบายที่เสนอโดยทีมบริหารของมหาวิทยาลัย และเป็ นเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึ่งในข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
การประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ระบุว่า ไม่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยก่อน
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ท้งั ๓ วิทยาลัยได้ มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นต่ อร่ างข้ อบังคับดังกล่าว โดยผ่านทาง
หนังสือแสดงความคิดเห็น ขอให้ ท้ัง ๓ วิทยาลัยได้ มีการพิจารณาว่ า ๒ ประเด็นที่ได้ มีการปรับแก้ น้ัน มีความคิดเห็น
อย่างไร เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ นาข้ อเสนอและข้ อคิดเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาต่อไป ซึ่งมีผ้ ูตอบมาเพียง
๒ วิทยาลัย คือวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งไม่ได้ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีการแก้ ไข แต่เป็ น
การเสนอว่าข้ อบังคับเดิมดีอยู่แล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องมีการแก้ ไข และขอมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ ไข
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา หากเห็นชอบมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศใช้ต่อไป
อธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ผ่านมา ได้ มีการนาร่างระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๗ นี้ นาแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมได้ รับ
ทราบด้ วย ซึ่งเป็ นเรื่องที่จะต้ องแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมดังกล่าวทราบทุกครั้ง คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ ต้งั ข้ อสังเกตว่า
ทาไมไม่นาร่างข้ อบังคับฯ ของ ๓ วิทยาลัยนี้ เสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดลก่อนที่จะเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก็ได้ ช้ ีแจงว่า เรื่องนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติให้ ฝ่ายบริหารไปดาเนินการ มิใช่เรื่องที่ฝ่าย
บริหารมานาเสนอเอง จึงทาให้ ต้องส่งเรื่องถึงสภามหาวิทยาลัยโดยตรง ทั้งนี้ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ ทักท้ วงและต้ องการมีส่วนร่วมในการปรับแก้ ไขด้ วย
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ร่างข้ อบังคับฯ ของ ๓ วิทยาลัยนี้ เป็ นเรื่องสืบเนื่องจากกรณีการร้ องเรียนของบุคลากรของ
วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากทั้งวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เกิดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น การดาเนินการทุกเรื่องจะต้ องนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งรวมถึงการออกระเบียบ
ข้ อบังคับของวิทยาลัยเอง ส่วนการออกข้ อบังคับฯ ของ ๓ วิทยาลัยที่เสนอนี้ ไม่จาเป็ นต้ องถามความเห็นจาก ๓ วิทยาลัย
เพราะตามหลักแล้ ว ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียไม่ ควรเข้ ามามีส่วนร่ วม จึงเห็นว่าเหมาะสมแล้ วที่ฝ่ายบริหารจะเสนอร่ างข้ อบังคับ
ดังกล่าวให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง
๒. การที่ร่างข้ อบังคับฯ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เป็ นข้ อบังคับกลางที่ใช้ ได้ กบั
ทุกคน ดังนั้น ทั้ง ๓ วิทยาลัยควรใช้ ข้อบังคับกลางนี้ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม และสร้ างระบบธรรมาภิบาลในการประเมินผล
การปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนเช่นเดียวกับส่วนงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่การปรับแก้ ในข้ อ ๗(๓) โดย
ระบุว่า “..... การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้ าวหน้ าในสายงาน วินัยและการดาเนินการทางวินัย จรรยาบรรณและ
การดาเนินการทางจรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้ องทุกข์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย” นั้น เนื่องจาก นิยามคาว่า
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ในข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงาน นั้น ไม่ได้ มีความหมาย
รวมถึง พนักงานวิทยาลัย จึงเห็นว่า ควรต้ องมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ ครอบคลุมเรื่องดังกล่าวด้ วย
๓. เห็นด้ วยกับประเด็นหลักการด้ านกฎหมายในทุกเรื่อง เนื่องจากเป็ นประเด็นที่ยาวนาน
และผู้ท่ไี ม่เห็นด้ วยได้ มีโอกาสนาเสนอความกังวลของเขาเพียงพอหรือไม่ หากเป็ นความกังวลที่รับไม่ได้ ก็จะไม่ได้
มีการผลักดัน หากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลได้ รับฟั งข้ อมูลแล้ ว ต้ องมีหลักพิจารณาที่อธิบายได้

-๑๒๔. ในอดีต การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ไม่เคยมีเรื่องปั ญหาในเรื่องการประเมินของ
ส่วนงาน แต่ จะเป็ นเรื่องปั ญหาของการพ้ นสภาพนักศึกษา การให้ จบการศึกษา ซึ่งตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็ นอานาจของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี แต่ ปรากฏว่า มีวิทยาลัย ได้ ไปดาเนินการเอง และเกิดการ
ร้ องเรียนขึ้น และสุดท้ ายสภามหาวิทยาลัยก็ต้องกลับมาพิ จารณา หากมหาวิทยาลัยสามารถแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดข้ อง
ทั้งหลายเหล่านี้ได้ จะเป็ นเรื่องที่ดี
๕. เห็นว่าร่างข้ อบังคับฉบับใหม่ มีความรอบคอบ และรัดกุม กว่าฉบับเดิม แต่ประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมด้ วย จึงเห็นว่า ควรที่จะเชิญเข้ ามารับฟั งคาชี้แจงจากที่ประชุม
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ชี้แจงว่า ตามตารางเปรียบเทียบข้ อบังคับการบริหารงานในวิทยาลัย ทั้ง ๓ แห่ งที่
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม จะเห็นว่า เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานของทั้ง
๓ วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ กับร่ างข้ อบังคับฯ ฉบับใหม่ ท่เี สนอพิจารณานี้ จะเห็นว่าเป็ นการแก้ ไขในเรื่องอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการอานวยการในข้ อ ๗ และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร ในข้ อ ๑๐ โดยในข้ อ ๗ (๓) เป็ นการเพิ่มเติม
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ าไปด้ วย เพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็ นหลักประกันว่าบุคลากรของทุกส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยจะได้ รับการปฏิบัติท่เี หมือนกันทั้งหมด ส่วนในเรื่องการบริหารงานและความคล่องตัวต่างๆ ไม่ได้ มี
การแก้ ไข ส่วนในข้ อ ๑๐ ซึ่งเป็ นเรื่องอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร ได้ มีการเพิ่มเติมข้ อความ “ทั้งนี้การออก
ประกาศ คาสั่งที่มีสภาพเป็ นกฎ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้ เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน” นั้น
จะเห็นว่า เป็ นการออกประกาศ/คาสั่งที่ทุกคนต้ องปฏิบัติ โดยต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ก.บ.ค.) เพื่อให้ สอดคล้ องกับทุกหน่วยงาน การที่ท้งั ๓ วิทยาลัยออกนอกระบบไปก่อนที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ แต่เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้ ว ทั้ง ๓ วิทยาลัยก็ควรต้ องอยู่ภายใต้ โครงสร้ าง
เดียวกันของมหาวิทยาลัย การที่มีการปรับแก้ ข้อบังคับฯ ก็เพื่อให้ สอดคล้ องกับสิ่งที่ควรจะเป็ นกับทุกส่วนงาน ไม่ว่าบุคลากร
จะสังกัดส่วนงานใด ต้ องได้ รับการปฏิบัติท่เี ท่าเทียมกัน โดยหลักเพื่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพ และเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
ทุกคนจะได้ มีอิสระในการทางาน ทุ่มเทเวลาเต็มที่ และถูกประเมินด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน มีความก้ าวหน้ า ได้ รับความ
เป็ นธรรมทุกหน่วยงาน ส่วนความคล่องตัวในการดาเนินงาน ขณะนี้ ทุกส่วนงานมีอิสระมากขึ้น การบริหารงานเรื่องต่างๆ
ที่กาหนดไว้ เพียงเพิ่มเติมให้ ชัดเจนเรื่องความก้ าวหน้ าในสายงาน จากเดิมที่เขียนไว้ ว่าประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันมิให้ เกิดปั ญหาขึ้นอีก จึงได้ ขอให้ มีการทบทวน ข้ อบังคับใดที่ไม่กระทบกับ
ข้ อบังคับใหม่ ให้ แจ้ งมา แต่ไม่ต้องแก้ ไข จึงเห็นว่า ทั้ง ๓ วิทยาลัยสามารถทาได้ ทนั ตามที่กาหนดไว้ คือ ๑๘๐ วัน
สาหรับกรณีท่ผี ้ ูเกี่ยวข้ อง คือคณบดีท้งั ๓ วิทยาลัย ให้ เชิญมารับฟั งคาชี้แจงจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ประธาน กล่าวสรุปตอนท้ ายว่า การที่มหาวิทยาลัยได้ ให้ ความเป็ นอิสระ แล้ ววิทยาลัยไปสร้ าง
ระบบพิเศษ จนเป็ นเรื่องที่ทาให้ เกิดปั ญหาการร้ องเรียนขึ้นมา จึงขอสรุปว่า สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกับร่างข้ อบังคับ
ของ ๓ วิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลเสนอแก้ ไข และเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่การบริหารจัดการ
ปกครอง จึงขอเวลา ๑ เดือน เพื่อให้ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลได้ เชิญคณบดีของทั้ง
๓ วิทยาลัย คือวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนนาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้ ามารับฟั งคาชี้แจงจากที่ประชุม
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล และให้ มานาเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ ทราบการดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

๑. อนุ มตั ิ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
๒. ขอให้เชิญคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ และคณบดีวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มารับฟั งคาชี้ แจงในที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ก่อนการประกาศใช้บงั คับ และแจ้งความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕๑๘ เพือ่ ทราบต่อไป

-๑๓๔.๒.๓

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ จัดทา (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... โดยสาระสาคัญของร่างข้ อบังคับฉบับดังกล่าวนี้
เป็ นการยกเว้ นการเทียบรายวิชาและการโอนย้ ายหน่วยกิต ในข้ อ ๑๔ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็ นการกาหนดการโอนย้ ายหน่วยกิต และผลการศึกษาของนักศึกษา
ที่ได้ ศึกษาตามหลักสูตร หรือศึกษาเป็ นบางรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ภายใต้ โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันในต่างประเทศ (Exchange Student and Student Mobility) ในหลักสูตรหรือ
ความร่ วมมือ (MOU) ด้ านการศึกษา ซึ่งการโอนย้ ายหน่วยกิตดังกล่าว นักศึกษาสามารถโอนย้ ายหน่วยกิตและผล
การศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ท่มี ีแต้ มประจาได้ และสามารถนาไปรวมจานวนหน่วยกิต เพื่อใช้ ในการคานวณแต้ มเฉลี่ย และ
ให้ บันทึกผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งนี้ ให้ หัวหน้ าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจาภาควิชาที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้พิจารณานาเสนอพร้ อมเหตุผล
ต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ (ร่าง) ข้ อบังคับดังกล่าวนี้ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดทาข้ อบังคับใหม่น้ ี สืบเนื่องจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (มคอ.) ซึ่งรัฐบาลได้ ใช้ กรอบมาตรฐานเรื่องระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของประเทศมานานแล้ ว แต่ เมื่อมีกรณีแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่ไปเรี ยนหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
มหาวิทยาลัยให้ นักศึกษาได้ “T” กลับมา หรือไปเรียนได้ “A” ก็ไม่ได้ “A” กลับมา บางคนตั้งใจเรียน แต่กลับได้ “T”
กลับมา จึงได้ มีการขอแก้ ว่า ถ้ าเป็ นการแลกเปลี่ยนในหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ และสถาบันนั้น
ทา MOU กับมหาวิทยาลัยแล้ ว ควรจะให้ เกรดการศึกษาตามจริง เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ ดีข้ นึ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... และให้ประกาศใช้บงั คับต่ อไป
๔.๒.๔

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาเป็ นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาหรับบุคคลทัว่ ไป พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ จัดทา (ร่าง)ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาเป็ นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. .... เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลทางด้ านการศึกษา ในการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กาหนด ได้ เข้ ามาศึกษาในรายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้ บุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถเข้ าศึกษาได้ ตามระบบ อันจะเป็ นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย โดยส่วนงานที่ประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเข้ าศึกษาเป็ นรายวิชา ให้ ดาเนินการดังนี้
(๑) รายวิชาที่จะรับบุคคลทั่วไปเข้ าศึกษา ต้ องเป็ นรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ส่วนงานนั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
(๒) ให้ ส่วนงานเป็ นผู้กาหนดรายวิชาที่จะรับบุคคลทั่วไปเข้ าศึกษา วิธกี ารรับสมัคร จานวนที่
จะรับ กาหนดการรับสมัคร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเป็ นรายวิชาสาหรับบุคคลทั่วไป โดยให้ จัดทาเป็ น
ประกาศของส่วนงานและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ ให้ ส่วนงานคานึงถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ประโยชน์ท่นี ักศึกษาในระบบจะได้ รับด้ วย
ทั้งนี้ คุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่จะเข้ าศึกษาเป็ นรายวิชา ได้ แก่ (๑) มีอายุตามที่ส่วนงาน
กาหนด แต่ต้องไม่ต่ากว่ า ๑๘ ปี บริบูรณ์ ในวันที่เข้ าศึกษา (๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของเอกชน เพราะเหตุทุจริต และ (๓) คุณสมบัติอ่นื ตามที่ส่วนงานกาหนด
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่เสนอร่ างข้ อบังคับฯ นี้ เป็ นการมองไป
ข้ างหน้ าเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตสาหรับผู้ท่จี บมัธยมปลาย โอกาสที่จะเข้ ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมา
ฉะนั้น บางวิชาอาจมีท่วี ่าง ที่จะให้ บุคคลทั่วไปเข้ ามาเรียนได้ ประกอบกับปั จจุ บัน ประชาชนทั่วไปในวัยทางานยังขาด
องค์ความรู้ จึงควรต้ องเสริมเพื่อให้ เก่งขึ้น ซึ่งถือเป็ นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการที่จะช่ วยรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพ
ของประชาชน จึงได้ มีการสนองนโยบายนี้ ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ คนทั่วไปมาเรียน เพื่อนาความรู้ไปใช้ และสามารถเก็บ
สะสมหน่วยกิตไว้ ได้ ในกรณีสนใจเรียนในมหาวิทยาลัยในอนาคต สามารถโอนหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญาได้
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-๑๔ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ถือเป็ นหลักสูตรที่ดีท่ีเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทั่วไปได้ เข้ ามาเรียน โดยมหาวิทยาลัยมหิ ดล
อาจจะได้ ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เช่นในกรณีท่ปี ราชญ์ชาวบ้ านเข้ ามาเรียน ก็จะนาความรู้มาถ่ายทอดให้ ด้วย
๒. การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทั่วไปได้ ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความเห็นใน ๒ ประเด็น คือ
(๑) การมีมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชนที่มีการบุกเบิกไปแล้ ว คือ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๓
โดยมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(สสวช.) เป็ นผู้ถือใบอนุญาตภายใต้ การสนับสนุนของ ๔ องค์กรภาคี คือบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
และมูลนิธหิ มู่บ้าน ที่ได้ เล็งเห็นความจาเป็ นในการปฏิรปู การศึกษาเพื่อให้ เข้ าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นสอดคล้ อง
และตอบสนองต่อสภาพชีวิตและชุมชนของผู้เรียน โดยให้ ชาวนาเข้ ามาเรียนปริญญาตรีได้ และถือว่าประสบการณ์ท่มี ี
เทียบเท่าได้ กบั ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะนาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน ทาให้ มหาวิทยาลัยกว้ างมากขึ้น (๒) ขอเสนอว่า
หากมีเวลาในวันข้ างหน้ า มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมที่จะให้ ผ้ ูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เขาชอบ และ
เห็นว่ามีประโยชน์ โดยให้ ปริญญากับเขาด้ วย
๓. ตามข้ อ ๘ วรรคสอง ของร่ างข้ อบังคับฯ ที่ว่า “เมื่อผ่านการวัดและประเมินผลดังกล่าวแล้ ว
บุคคลตามวรรคหนึ่งจะได้ รับหนังสือรับรองการศึกษาเป็ นรายวิชาสาหรับบุคคลทั่วไปจากมหาวิทยาลัย” หากผู้เรียนต้ องการ
ไปสอบเข้ ามหาวิทยาลัยอื่น จะนาไปเทียบโอนได้ หรือไม่ มหาวิทยาลัยได้ มีการทาข้ อตกลงกับมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงว่า กรณีท่ผี ้ ูเรียนสามารถสอบเข้ าเรียนปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ สามารถนาหน่วยกิตมาเทียบโอนได้ อยู่แล้ ว แต่หากไปสอบเข้ าในมหาวิทยาลัยอื่น ก็สามารถใช้ หลักการ
เทียบโอน โดยที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ต้ องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอน และพิจารณาเรื่องเนื้อหารายวิชาว่าตรงกัน
หรือไม่กับหลักสูตรที่สอบได้ หากตรงกันก็สามารถเทียบโอนได้ เลย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิ ขสิ ทธิ์ วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะ กรรมการกฎหมายและธรรมาภิ บาล ชี้ แจงว่ า ในการพิ จารณา(ร่ าง)ข้ อบังคับนี้ ได้ มีการเสนอข้ อ ๔ (๒) ที่ว่า
“.....ให้ ส่วนงานคานึงถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและประโยชน์ท่นี ักศึกษาในระบบจะได้ รับด้ วย” เพื่อเป็ นสื่อกับ
นักศึกษาปั จจุ บันว่ า การที่มีบุคคลภายนอกเข้ ามาเรียนด้ วยนั้น ทั้งส่วนงานและนักศึกษาเองก็จะได้ รับประโยชน์ จาก
ประสบการณ์ของเขาด้ วย เป็ นไปตามที่กรรมการสภาฯ เสนอความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็เป็ นการประกันในข้ อ ๖ ที่ว่า
“บุคคลทั่วไปที่ส่วนงานรับเข้ าศึกษา ต้ องได้ รับประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ที าการศึกษาในรายวิชานั้นๆ”
ประธาน กล่ าวในตอนท้ ายว่ า ในระบบของสกอ. ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน สามารถ
เทียบโอนหน่ วยกิตได้ แต่ ต้องมีพ้ ืนที่ Common Area ร้ อยละเท่าไหร่ ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีปัญหา คือเด็กที่จบชั้น
มัธยมศึกษา จะน้ อยกว่าจานวนของผู้เรียนในระดับปริญญาตรีท่เี ปิ ดรับ จึงทาให้ ต้องรับทั้งผู้ใหญ่ คนแก่ หรือคนต่างชาติ
เข้ าไปเรียนเพื่อให้ เต็มตามจานวนที่กาหนด
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาเป็ นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาหรับบุคคลทัว่ ไป พ.ศ. .... และให้ประกาศใช้บงั คับ
ต่ อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
การดาเนินการปรับระบบวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาและมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้ างการแบ่ งหน่วยงานภายในของ
ส่วนงาน ของ ๓ ส่วนงาน ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย ตามที่เสนอนั้น และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้ นารายละเอียดการปรับโครงสร้ างภายในมานาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนงานอื่น
ในการนี้ จึงขอให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ เป็ นผู้นาเสนอต่อไป
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ นาเสนอการดาเนินการปรับระบบวิจัย ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยสรุปสาระสาคัญ ได้ ดงั นี้
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ ขอปรับโครงสร้ าง โดยยุบสถานส่งเสริมการวิจัย
และยกฐานะ งานวิจัยเป็ นฝ่ ายวิจัย สังกัดสานักงานคณบดี แบ่งงานในฝ่ ายออกเป็ น ๖ งาน ประกอบด้ วย (๑) งานธุรการ
และสนับสนุ น (๒) งานพัฒนาการวิจัย (๓) งานสนับสนุ นและบริการกลางเพื่อการวิจัย (๔) งานบริหารโครงการวิจัย
(๕) งานพัฒนาและสร้ างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ (๖) งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย โดยช่ วง

-๑๕เปลี่ยนผ่ านของการปรับโครงสร้ างนี้ คณะฯ ขอคงสถานะของสถานส่งเสริมการวิจัยสักระยะหนึ่ง เพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดการยอมรับ ก่อนที่จะยุบสถานส่งเสริมการวิจัย ถือเป็ นการปฏิรูประบบงานวิจัยของคณะฯ
ในช่ วง ๒ ปี ของการดารงตาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ผ่านมา มีเป้ าหมาย
การบริหาร ๒ เรื่อง ได้ แก่ ๑. ปฏิรูประบบบริหารงานวิจัย ๒. ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล และสืบเนื่องจากได้ รับ
การรายงานว่ า ได้ รับความไม่ สะดวกในการบริหารงานวิจัย ขณะเดียวกัน ทีมบริหารมีความตั้งใจจะผลักดันระบบบริหาร
งานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ ไปสู่ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้ างความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศ จึงได้ นาเสนอแผนผังสรุปการดาเนินการปรับระบบวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้ ใช้ กระบวนการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทักษะบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ ความสาคัญกับกระบวนการสื่อสาร ใช้ เวลา ๑ ปี
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีกระบวนการทบทวนระบบบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การสารวจ โดยส่งแบบสอบถามแก่คณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านของศิริราช ในประเด็น
อุปสรรคและสิ่งที่ต้องการปรับปรุง
ขั้นที่ ๒ การจัดประชุมเชิงปฏิ บตั ิ การ ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ คณาจารย์และนักวิจัยทางพรีคลินิก
ครั้งที่ ๒ คณาจารย์และนักวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ ๓ กลุ่มวิจัยที่อยู่ภายใต้ สถานส่งเสริมการวิจัย
หลังจากได้ ข้อสรุปจากแบบสอบถามและการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง มีการจัดสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่ม
คณาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง สรุปข้ อมูลเป็ นรายงานความก้ าวหน้ า
ขั้นที่ ๓ การนาเสนอระบบงานวิจัยของต่ างประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีช่ ือเสียงระดับโลก
ครั้งที่ ๑ ศาสตราจารย์จากสหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒ จากสหรัฐอเมริกา รูปแบบการจัดเป็ นประชุมมื้อค่ า (Dinner
Discussion : Round Table) ร่ วมกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อภิ ปรายเกี่ยวกับแนวคิด ระบบวิจั ย
การจัดสรรทุนวิจัย การประเมินผล สรุปผลเป็ นรูปแบบระบบงานวิจัย ๒ ประเทศ จากนั้นปี ๒๕๕๙ ทีมบริหารของ
คณะฯ ได้ เดินทางไปสหราชอาณาจักร เพื่อศึกษารูปแบบวิจัยในสถาบันที่มีช่ ือเสียงหลายแห่ ง เพื่อรวบรวมข้ อมูลมา
ปรับปรุงรูปแบบบริหารงานวิจัย ทั้งนี้ ได้ มีการชี้แจงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง การให้ ข้อมูล และรับฟั งข้ อเสนอแนะ
และข้ อคัดค้ านเป็ นระยะๆ จนทุกคนเห็นด้ วยกับโครงสร้ างใหม่ และส่งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เปลี่ยนชื่อ
หน่ วยงานให้ สอดคล้ องกับงาน โดยได้ เข้ าพบและหารือข้ อประโยชน์ของการปรับโครงสร้ างกับรองอธิการบดี ซึ่งระหว่าง
ดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง ไม่มีตาแหน่งหัวหน้ าสถานส่งเสริมการวิจัย แต่ได้ แต่งตั้งเป็ นรักษาการแทน
เป้ าหมายของระบบบริหารงานวิจัยใหม่ คือ ให้ มีกลยุทธ์ด้านการวิจัย มีทศิ ทางงานวิจัย และ
เกิดผลงานวิจัยข้ ามศาสตร์ โดยเริ่มที่ New Faculty/Researcher ได้ แก่ อาจารย์ใหม่ นักวิจัยใหม่ แพทย์ประจาบ้ าน
ที่ทางานวิจัยเบื้องต้ น เน้ นการพัฒนา หน้ าที่ของส่วนกลาง คือ ดึงอาจารย์ท่มี ีความสนใจเรื่องเดียวกันมาคุยกัน เพื่อให้ เกิด
โครงการร่ วมระหว่างภาควิชา เริ่มเข้ าสู่ระดับที่ ๑ เรียก Siriraj Research Group (SiRG) เป็ นกลุ่มศึกษาวิจัยที่ร่วมกัน
มากกว่า ๑ ภาควิชา กลุ่มนี้จะได้ รับการสนับสนุน มีผ้ ูช่วยวิจัย ซึ่งอย่างน้ อยจบการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ าไปเสริม
กลุ่มSiRG ครอบคลุมไปถึงการวิจัยข้ ามคณะ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ SiRG
ทางานไประยะหนึ่ง มีผลงานวิจัยออกมาระดับหนึ่งจะขยับขึ้นระดับที่ ๒ Siriraj International Research Network
(SiRN) เป็ นกลุ่มศึกษาวิจัยที่ร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่พร้ อมขยับขึ้นสู่ระดับที่ ๓ Siriraj
Center of Research Excellence (SiCORE) เป็ นกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถขอทุนในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย
เกิดประโยชน์ในการใช้ งานสูง และระดับที่ ๔ คือ Integrated Center of Excellence (iCOE) เป็ นกลุ่มศึกษาวิจัย
ที่เชื่อมโยงกับการศึกษา การฝึ กอบรม และการบริการผู้ป่วย
โครงสร้ างการบริหาร กลุ่ม SiRG และกลุ่ม SiRN อยู่ในความดูแลของฝ่ ายวิจัย โดยรองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั ส่วนกลุ่ม SiCORE ดูแลโดยคณบดีฯ ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อสร้ างความยืดหยุ่น
ทางด้ านบริหาร เพราะ SiCORE อาจจะใช้ เวลานานอยู่ต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จะมีคณะจากต่างประเทศมาพานัก
ทางานวิจัยที่คณะฯ ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษานี้ ประกอบด้ วย ๑) คณะศาสตราจารย์ท่มี ีช่ือเสียงจากต่างประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน อาทิ ได้ รับรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ ามหิดลและทางานวิจัยผูกพันกับคณะฯ มาเป็ นเวลานาน
๒) ผู้ร้ ูท่มี ีประสบการณ์การวิจัย เข้ าใจทิศทางระบบวิจัยของประเทศ เพื่อนาไปเปลี่ยนแปลง ไปพัฒนาประเทศ โดยได้ รับ
คาแนะนาจากศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ในการใช้ คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ เกิดประโยชน์เต็มที่
กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่ระดับภาควิชา ที่มีบทบาท
ทาให้ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ จึงต้ องมีโครงสร้ างสนับสนุนอานวยความสะดวกให้ อาจารย์
โดยมีเจ้ าหน้ าที่สนับสนุน อานวยความสะดวก ตั้งแต่ระบบทุนวิจัยสารองจ่าย ระบบบัญชี รายงานการเงิน มีทมี ผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยในการพัฒนาโครงร่ างวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การบริหารจัดการทุนวิจัยตามข้ อบังคับของทุนสนับสนุน
ส่งเสริมโครงการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน มีการติดตาม พัฒนา การอบรม มีผ้ ูเชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ดูแลเครื่องมือที่ต้องการการบารุงรักษาเป็ นพิเศษ มีหน่วยเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรและการนาไปใช้ ฝ่ ายวิจัย
ที่เกิดขึ้นใหม่ มีบทบาทหน้ าที่บ่มเพาะ พัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้ นาการวิจัยไปสู่ธุรกิจ (Research to Business) มุ่งสู่
การเป็ นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่เป็ นเลิศในระดับสากล

-๑๖ประธาน กล่าวในตอนท้ ายว่า การดาเนินการเรื่องระบบวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นี้ ถือเป็ นการปฏิรูปการวิจัยอย่างแท้ จริง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ และให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ชื่นชม และเสนอให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งเป้ าและกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
เพื่อผลักดันให้ บุคลากรของคณะฯ มุ่งไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน
๒. เห็นด้ วยกับการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาให้ เป็ นสานักคิดเพื่อเป็ นกลไกสมอง โดยสานักคิด
ต้ องมาก่อนวิจัยเสมอ
๓. เสนอให้ สร้ างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้ มีการพูดคุยเรื่องงานวิจัย
๔. เสนอให้ เชิญนักวิจัยต่างชาติเข้ ามาร่วมงาน เช่ น นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ที่เป็ นนักวิจัยที่ดี
ละเอียด ขยัน มีนิสยั อุทศิ ตน เพื่อสร้ างบรรยากาศการทางานวิจัยและวัฒนธรรมการวิจัยที่ดี โดยสร้ างห้ องปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศไทย หรือตั้งเป็ นศูนย์กลางวิจัยในภูมิภาคนี้ ที่จะเอื้อให้ นักวิจัยชาวต่างชาติ สนใจมาทาวิจัยที่เมืองไทยมากขึ้น
๕. เสนอแนวคิดในการส่งคนไทยไปประจาห้ องปฏิบัติการในต่างประเทศ ที่ประเทศไทยไม่มี
หรืออาจร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย นาปัญหาของประเทศไทยไปวิจัย แล้ วส่งผลกลับมา
๖. ความร่วมมือระดับนานาชาติถือเป็ นกุญแจสาคัญ รูปแบบที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราขพยาบาลวาง
ระบบงานวิจัย และคณะเวชศาสตร์เขตร้ อนเป็ นที่ต้งั ของสานักงานมหาวิทยาลัยระดับโลก ทาให้ เกิดผลงานวิจัยที่ก้าวกระโดดได้
๗. ระบบจัดการและติดตามข้ อมูล Big Data เป็ นทรัพย์สนิ ชนิดใหม่ เมื่อเวลาผ่านไป นามา
วิเคราะห์ใหม่ อาจเกิดเป็ นความรู้ใหม่ได้
๘. เสนอให้ เพิ่มเติมเรื่องการดูแลทรัพย์สนิ ข้ อมูลด้ วย
๙. การติดตามประเมินผล จากการลงทุนเพื่อสังคมและประเทศ ในระยะยาว และเสนอให้ ปรับชื่อ
เพื่อให้ สอดรับกับงาน อาจเป็ น “ยุทธศาสตร์ติดตามวิจัยและประเมินผล”
๑๐. แนะนาให้ ต้งั เป้ าหมายที่ชัดเจนในเชิงผลผลิต และผลลัพธ์ (Output / Outcome)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพิ่ มเติมในตอนท้ ายว่ า คณะฯ มีความต้ องการให้
กลุ่ม SiCORE ต่ างจากกรอบบริหารบุคคลปกติ โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เช่ น บุคลากร ที่เป็ นหัวหน้ าห้ องปฏิบัติการที่ Imperial College, London โดยพานักในต่างประเทศปี ละ
๙ เดือน นอกจากนี้ คณะฯ มีทุน Visiting Scholar ๑๐ ล้ านบาทต่อ ๑ ปี ให้ ทุกภาควิชา ทุกหน่วยงาน เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เป็ นการนาความรู้เข้ ามาในคณะฯ มีท่พี ักและบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ทั้งนี้ การเชิญ
มาต้ องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่ามาทาอะไร ปั จจุ บันมี ๒ มหาวิทยาลัยที่ต้ังสานักงานในคณะฯ คือ (๑) Oregon Health
and Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา (๒) มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีการทา
Teleconference และมีการ Site-Visit หลายครั้ง มีความร่วมมือด้ านการเปิ ดหลักสูตร การวิจัย การเก็บข้ อมูล และวัดผล
และคณะฯ กาลังประสานภาคเอกชน ก่อตั้งหน่วยเป็ นกิจการเพื่อสังคม ร่ วมกันทางานวิจัย มีรายได้ อย่ างต่อเนื่อง เข้ าสู่
ยุคใหม่ของการวิจัย ที่เป็ นสถาบันวิชาการที่ร่วมกับภาคเอกชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ผูส้ มควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๐
คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ได้ พิจารณากลั่นกรองผลงานจากรายชื่อตามที่ส่วนงานเสนอขอมา โดยมีผ้ ูท่มี ีคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเหมาะสม
สมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๒ ราย จากการเสนอชื่อ ๔ ราย
ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอมา ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค
สาขาแพทยศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์
สาขาแพทยศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพือ่ นาเสนอสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ

-๑๗ขออนุ มตั ิแต่งตั้งและไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
รองอธิการบดี ชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๔ ราย
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๒ ราย และตาแหน่ งนักวิจัย ระดับ ๒ จานวน
๑ ราย ทั้งนี้ ยังไม่ได้ แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ) จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ แต่ งตั้ง ผูเ้ สนอขอตาแหน่ง ให้ดารงตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๔ ราย ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๒ ราย และตาแหน่ง
นักวิจยั ระดับ ๒ จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ)
จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒

พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
ตามที่ผ้ ูเสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ ย่ ืนเรื่องเสนอ
ขอทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้ อมส่งคาชี้แจงมาประกอบการทบทวนผลการพิจารณา ซึ่งคณะ
กรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ได้ พิจารณาคาชี้แจงขอทบทวนผลแล้ ว เห็นสมควรส่งคาชี้แจงให้ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ ชุดเดิมพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ พิจารณาคาชี้แจงขอทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ
แล้ วมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ งานวิจัยคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ: แบบที่ ๒) เนื่องจากเป็ นงานวิจัยที่ยังใช้ ความรู้เชิงวิชาการไม่มากพอ และขาด
กระบวนการวิจัยที่ครบถ้ วนสมบูรณ์
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ ๑) แล้ ว มีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ โดยมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการ
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนด
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนด
มติที่ประชุม :
ยืนยันผลการพิจารณาตาแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ : แบบที่ ๒) สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ของผูเ้ สนอขอตาแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ ๑) ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผู ท้ รงคุณวุ ฒิเพื่อทาหน้าที่ ประเมิ นผลงานทางวิ ชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ คื อ
งานวิจัยคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับ
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (วิธีปกติ : แบบที่ ๒)
๖.๓

๖.๔

ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ
อธิ การบดี ชี้แจงว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอขอแต่งตั้งนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ
เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ ว ซึ่งตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยศาสตราจารย์เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๗ กาหนดให้ อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่ า
“คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ” ประกอบด้ วย อธิการบดี เป็ นประธาน หัวหน้ าส่วนงาน หรือ
ผู้แทนส่วนงานที่เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติยศ เป็ นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่อี ธิการบดีแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมหิดลอีกไม่เกิน ๔ คน และให้ คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่สมควรคนหนึ่ง
เป็ นเลขานุการ ในการนี้ จึงขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ แต่งตั้งเป็ น
กรรมการพิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๒. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม :
อนุ มตั ิ

-๑๘๖.๕

การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และคณะศิลปศาสตร์เสนอขอเทียบตาแหน่งแล้ ว เห็นสมควรให้ เทียบตาแหน่งทางวิชาการได้ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. อาจารย์รัฐพล แสงรุ้ง เทียบเป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา
่
่
ได้ ต้งั แต่วันที ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันทีมหาวิทยาลัยได้ รับเรื่องการเทียบตาแหน่งทางวิชาการ)
๒. ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เทียบเป็ นตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ได้
ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ าทางาน
ทั้งนี้ ให้ ผ้ ูดารงตาแหน่งทางวิชาการทั้ง ๒ รายดังกล่าว มีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๖
ขออนุ มตั ิ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๗
ขออนุ มตั ิ ปรับปรุง แก้ไขหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิ ชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขอปรับเปลี่ยนรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติ งานจริงในปั จจุ บัน ทั้งนี้ ได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๘
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบั ณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มัติ ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื อขอปรับรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน ทั้งนี้ ได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๙
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อขอ
ปรับรายชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน

-๑๙ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะ
กรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุง
แก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
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ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ู รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการ
ปฏิบัติงานจริงในปัจจุ บัน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตร
ปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
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อนุ มตั ิ
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ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ จานวนทั้งสิ้น ๓๙๕ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๒๐ ราย ปริญญาโท ๘๗ ราย
และปริญญาตรี ๒๘๘ ราย จึงขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา จานวน ๓๙๕ ราย
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
ที่ได้ รับอนุมัติแล้ ว รวมทั้งครั้งนี้ มีดังนี้
ระดับการศึกษา
อนุ มตั ิแล้ว เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๓๐๕
๒๘๘
๕๙๓
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๖
๑๖
 ปริญญาโท
๕๘๘
๘๗
๖๗๕
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๕
๕
 ปริญญาเอก
๗๙
๒๐
๙๙
รวมทั้งสิ้ น
๙๙๓
๓๙๕
๑๓๘๘
สรุปมติที่ขอ
มติที่ประชุม

:

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิปริญญาบัตร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้ น ๓๙๕ ราย ตามที่เสนอ
อนุ มตั ิปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา จานวน ๓๙๕ ราย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติในแต่ละเรื่อง ซึ่งมีท้งั ที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดาเนินการ
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๕ ซึ่งได้ ดาเนินการแล้ วเสร็จ
หมดแล้ ว จานวน ๕ เรื่อง และยังมีเรื่องที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ ของการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ จานวน ๒ เรื่อง และการ
ประชุมครั้งที่ ๕๐๙ จานวน ๑ เรื่อง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
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-๒๐รายงานผลการดาเนินงานของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิ ดล (MU Press)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ ในการก่อตั้งสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสมัยของอดีต
อธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร ซึ่งมาเป็ นประธานพิธเี ปิ ด เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปั จจุ บันสานักพิมพ์ฯ มีก่อตั้งมานาน ๗ ปี แล้ ว โดยในช่ วงเวลาที่
ผ่านมามีการดาเนินการดังนี้ ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒. มีระบบการ
พิจารณาหนังสือเพื่อจัดพิมพ์ท่เี ข้ มงวด โดยต้ องเป็ นหนังสือวิชาการ ๓. ใช้ ระบบการจัดพิมพ์จากภายนอก และ ๔. ใช้ ระบบ
การตลาด/การจัดจาหน่าย จากภายนอก และระบบการเงิน ทั้งนี้ มีคณะทางานจากผู้ท่มี ีประสบการณ์เกี่ยวกับการทาหนังสือ
หลายท่านจากหลายหน่วยงาน ส่วนเกณฑ์การพิจารณาหนังสือที่จะจัดพิมพ์จะใช้ เวลาทั้งสิ้น ๖-๑๐ เดือน สิ่งที่เป็ นจุ ดเด่น
ของสานักพิมพ์ฯ คือ ระบบการพัฒนาหนังสือที่เข้ มงวด คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีความรู้ตรง
กับหนังสือที่ผ้ ูเขียนแต่ ละท่านส่งเข้ ามาพิจารณา นับถึงปั จจุ บันในเดือนมกราคม ๒๕๖๐นี้ มีหนังสือส่งเข้ ามาทั้งหมด
จานวน ๖๖ เล่ม มีการจัดพิมพ์วางตลาดไปแล้ ว จานวน ๒๔ เล่ม อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ เล่ม
อยู่ระหว่ างการจัดเตรียมพิมพ์ จานวน ๓ เล่ ม อยู่ระหว่างการแก้ ไขของผู้เขียน จานวน ๑ เล่ม ซึ่งหนังสือแต่ ละเล่มมี
ความหลากหลาย เช่ น ทางด้ านสถิติ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม นโยบายสุขภาพ ด้ านแพทย์/พยาบาล เพลงไทย
พิธกี รรม และอารยธรรม เป็ นต้ น
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แสดงความเห็นว่า ที่สาคัญของสานักพิมพ์ฯ คือเรื่อง priority
ซึ่งหากประสบความสาเร็จ จะเป็ นสิ่งที่ช่วยสร้ างนักเขียนเก่งๆ ขึ้นมาอีกหลายคน
รองอธิการบดี กล่าวตอนท้ ายว่า เนื่องจากสานักพิมพ์ฯ ยังไม่แพร่หลาย จึงจะได้ มีผลงานออกมา
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
ที่ช่วยดาเนินการเพื่อให้ หนังสือแต่ละเล่มมีการจัดพิมพ์อย่างมีคุณภาพ
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๗.๓

สานักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
และงบแสดงผลการดาเนินงาน สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัย
มหิดล และรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสาร รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน และข้ อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชี ได้ แสดงความเห็นอย่ างไม่ มีเงื่อนไข แต่ มีข้อสังเกต ซึ่งกองคลัง
ได้ สรุปผลการดาเนินการพร้ อมแนวทางแก้ ไข ที่ปรากฏรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ สรุปข้ อชี้แจง
และแนวทางการแก้ ไข รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน และข้ อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
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แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสัง่ ให้ออกจากราชการ จานวน ๑ ราย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ แจ้ งผลการพิจารณา กรณีผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งเป็ น
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ ย่ นื หนังสืออุทธรณ์คาสั่งให้ ออกจากราชการ
เพื่ อรับบาเหน็จบานาญทดแทน ต่ อประธานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ประชุมคณะ
กรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ มีมติรับอุทธรณ์ไว้ พิจารณา และมีความเห็นว่า พฤติกรรม
ของผู้อุทธรณ์ท่ไี ม่ มาปฏิบัติหน้ าที่ราชการ ตั้งแต่ ช่วงระหว่ างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๘
รวมระยะเวลา ๒๔๐ วัน โดยไม่มีการยื่นใบลาหรือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่กาหนด และยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้ เกิด
ความสาเร็จตามภาระงานที่ผ้ ูบังคับบัญชามอบหมาย เป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีกบั บุคลากรอื่นในมหาวิทยาลัย ถึงแม้ ผ้ ูบังคับบัญชา
จะว่ากล่าวตักเตือน ชี้แจง กฎ ระเบียบ ให้ ทราบ ผู้อุทธรณ์กย็ ังเพิกเฉยไม่ปรับปรุงตัวให้ ดีข้ นึ การกล่าวอ้ างว่าไปปฏิบัติงาน
ณ สถานที่อ่ นื ไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัด อีกทั้งงานวิจัยที่ผ้ ูอุทธรณ์กล่าวอ้ างว่าปฏิบัติงานอยู่กย็ ังไม่ได้ มีการเผยแพร่
ไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าผู้อุทธรณ์ดาเนินการตามที่กล่าวอ้ างและเป็ นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กาหนดไว้ หรือไม่ พฤติการณ์
ดังกล่าวจึงเป็ นการหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการในหน้ าที่ของตน หากให้ รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหาย
แก่ราชการ การที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีคาสั่งให้ ผ้ ูอุทธรณ์ออกจากราชการเหมาะสมแล้ ว จึงมีมติให้ ยกอุทธรณ์ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกล่าว
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๒๑๗.๕

การดาเนินการและลงโทษทางวินยั แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๖ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๖ ราย ซึ่งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ ราย และลูกจ้ างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน ๕ ราย โดยได้ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สืบสวนและติ ดตามแล้ ว
ไม่ ปรากฏว่ าได้ ช้ ี แจงเหตุผลของการขาดงานให้ ผ้ ู บังคับบัญชาทราบ หรือมีการลาตามระเบียบหรือข้ อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง การกระทาดังกล่าวจึงเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อใน
คราวเดียวกันเป็ นเวลา เกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๖ ราย
ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ ๖๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
เข็มที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
อธิ การบดี แจ้ งว่า การที่มหาวิทยาลัยมหิ ดลเป็ นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
มหาวิทยาลัยจึงจัดทาเข็มที่ระลึกรัชกาลที่ ๙ ขึ้น โดยจะเป็ นพระฉายาของพระองค์ท่านขณะที่ทรงประทับรักษาพระองค์
ที่โรงพยาบาลศิริราช สาหรับมอบให้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับ เพื่อ
เป็ นการน้ อมราลึกถึงพระองค์ท่าน ด้ วยความจงรักภักดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
๘.๒

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
ประธาน แจ้ งว่า กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล คราวต่ อไป คือ ครั้งที่ ๕๑๘ วันพุธ
ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.

(ศาสตราจารย์คลินิก

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
(นางสาวมยุรี แย้มศรี)
ผูจ้ ดั ทารายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.อรลัชชา

ศิวรักษ์)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

