ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๑
เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๐ (๕/๒๕๖๐)
๑๗ พฤษภาคม 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. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๓. ดร.โชค บูลกุล
๔. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๖. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
๗. นายมีชัย วีระไวทยะ
๘. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๙. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๑๐. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๑๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดี
๑๔. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๕. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๙. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๒๐. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๑. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒๒. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒๔. อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ทรงคุณวุฒิ
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

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ

กรรมการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๓. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๔. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๕. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๗. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๘. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ
๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
๕. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๖. ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสติ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ
๙. อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์
๑๐. นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
๑๑. นายบุญชู แจ้ งเจริญกิจ
๑๒.นางรัตนา เพ็ชรอุไร

รักษาการแทนรองอธิการบดี
รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน
รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รก.แทนรองฯ ฝ่ ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
รก.แทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
รก.แทนรองฯ ฝ่ ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัย

ผูน้ าเสนอวิสยั ทัศน์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วาระ ๓.๒)

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

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่ประธานกล่าวเปิ ด และ
ดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๐ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

-๓ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ประธาน แจ้ งว่ า ได้ น้ อมน าพระบรมราโชบายด้ านการศึ กษา ในหลวงรั ชกาลที่ ๑๐ ที่ ได้
พระราชทานแก่องคมนตรีท้ังคณะ และที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิก าร มาเผยแพร่ ต่ อที่ประชุ ม
โดยเน้ นว่ า ระบบการศึกษาต้ องใช้ ศรัทธาสร้ างเด็ก และเยาวชน ดังนั้น งานของครูจะเป็ นงานที่ยาก ต้ องสร้ างคนดี
สอนให้ เด็กรู้ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้ อง ปลูกฝังเรื่องความรักชาติ สถาบัน ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นอนาคตของชาติ
ที่มีพร้ อมทั้งการศึกษา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และมีนา้ ใจ
พระบรมราโชบายด้ านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ คือการศึกษาต้ องมุ่งสร้ างพื้นฐานให้ แก่
ผู้เรียน ๔ ด้ าน คือ ๑. มีทัศนคติท่ถี ูกต้ องต่อบ้ านเมือง ๒. มีพ้ ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ๓. มีงานทา มีอาชีพ และ
๔. เป็ นพลเมืองดี ในขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ ทรงเคยมีพระราชกระแส เมื่อปี ๒๕๕๗
นิยามว่า การเป็ นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้ านเมืองได้ กต็ ้ องทา” เช่ น งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์
งานสาธารณกุศลให้ ทาด้ วยความมีนา้ ใจ และความเอื้ออาทร ซึ่งได้ อัญเชิญไว้ ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ฉบับ เดือ น
ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขอฝากให้ ผ้ ูท่เี ป็ นครูอาจารย์ได้ นาพระราโชบายด้ านการศึกษานี้ ไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียน
การสอน หรือการฝึ กอบรมต่างๆ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒

จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จานวน ๒๒ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๘ ท่าน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๑๙ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๑๘ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จานวน ๕ หน้ า
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๑๙ วันพุ ธ ที่ ๑๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันพุธ
ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิ จารณา“วาระลับ” ๒ เรื่ อง คื อ ขออนุ มั ติ แต่ งตั้ ง และยั งไม่ แต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑) และพิ จารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วาระ ๖.๒) ซึ่งฝ่ าย
เลขานุการฯ ได้ จัดทารายงานการประชุม และใส่ซองส่งให้ กรรมการทุกท่านพิจารณาตามเอกสาร “ลับ” แล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๑๙ วันพุ ธ ที่ ๑๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ ซึ่งได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ นาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ ดังนี้
คณะศิลปศาสตร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดาเนินภารกิจให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้ านภาษาและด้ านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการไปปฏิบัติหน้ าที่
ในหน่ วยงานต่ างๆ โดยมหาวิทยาลัยมหิ ดลได้ ขยายขอบเขตภารกิจการจัดการศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์ เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็ นที่ยอมรับอยู่แล้ ว

-๔คณะฯ มีวิสยั ทัศน์ ที่มุ่งเป็ นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้ านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ
และมีพันธกิจ ได้ แก่ ๑) จัดการศึกษาด้ านศิลปศาสตร์บูรณาการที่สอดคล้ องกับตลาดแรงงานและความต้ องการของ
สังคม ๒) บูรณาการวิจัยทางด้ านศิลปศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ๓) บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุ่งสร้ าง
คุณค่าทางสังคม ๔) เสริมสร้ างพลังองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะฯ มีการ
ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมียุทธศาสตร์
๔ ด้ าน ประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
และสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้ างงานวิจัยด้ านศิลปศาสตร์ประยุกต์เพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
สร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการวิชาการและทางวิชาชีพ และยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านบทบาทส่วนงานในการสนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยก้าวไปเป็ น World Class University
คณะฯ ดาเนินการเสริมสร้ าง English Proficiency ให้ มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่ างๆ ได้ แก่ จัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ภาษาอังกฤษเฉพาะทางแพทย์ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน จัดทาคลังแบบทดสอบมาตรฐานในการวัด
ภาษาอังกฤษ MU-ELT และมี MOU กับสถาบันชั้นนาต่างประเทศ ส่วนด้ านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ชุมชน
และการพัฒนาประเทศ คณะฯ มีความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมมัคคุเทศก์ท่วั ไป (ต่างประเทศ)
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้
ยังดาเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ครูในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้ เคียง
ด้านการเปรี ยบเที ยบ (Benchmark) กับสถาบันอื่ นทั้งในประเทศและต่ างประเทศ (World
University Rankings) โดยในระดั บประเทศ คณะฯ ได้ เลือกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นคู่ เทียบ
เนื่องจากมีบริบทด้ านการเรียนการสอน และการวิจัย ใกล้ เคียงกัน โดยขีดความสามารถของบุคลากรสายอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการของคณะฯ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นกว่าคู่เทียบ แต่จานวนอาจารย์ต่างชาติ จานวน
ผลงานวิจัย และอัตราการได้ งานทาของบัณฑิต มีจานวนน้ อยกว่า ส่วนในระดับต่างประเทศได้ เลือก Department of
English, Faculty of Humanities มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic เขตบริ หารพิ เศษฮ่ องกง แห่ งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ซึ่งได้ รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Time Higher Education อยู่ในลาดับที่ ๑๙๒ และเป็ นลาดับ
ที่ ๑๗ ของเอเชีย มาเป็ นคู่เทียบอย่างไม่เป็ นทางการกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับในการปรับปรุง
พัฒนาองค์กรในด้ านต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลจากการเปรียบเทียบ พบว่าคณะฯ ต้ องพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการทั้งในด้ านคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ให้ มากขึ้น และควรจัดการเรียนการสอน
ให้ มีการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง และต้ องเพิ่มจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง In-bound และ
Out-bound ให้ มากขึ้น
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ และให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ศิลปศาสตร์ หรือ Liberal Arts มีความครอบคลุมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ภาษา ทั้งนี้ ปรัชญาจะเป็ นวิชาที่เชื่อมศาสตร์ต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เป็ นการเรียนโดยไม่มีการแบ่ง
ภาควิชา เพื่อให้ มีความรู้ทางด้ านการคิดวิเคราะห์ เข้ าใจมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม เป็ นพื้นฐานที่นาไปดารงชีวิตให้ เป็ น
พลเมืองดี มีอาชีพ รู้ถูกผิด คณะศิลปศาสตร์ควรทาหน้ าที่หล่อหลอมให้ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลมีคุณสมบัติ
เช่นนี้ด้วย ขณะนี้ คณะฯ เน้ นเฉพาะที่ภาคภาษาเท่านั้น จึงขอให้ มีการดึงจุดแข็งไปเติมเต็มความถนัดที่มีอยู่
๒. ปัจจุ บัน กระแสโลกหมุนมาสู่ทวีปเอเชียมากกว่าทางยุโรป จึงควรมีการเพิ่มความร่วมมือ
ภายในภูมิภาคอาเซียนให้ มากขึ้นทั้งด้ านหลักสูตร การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อให้ เข้ าใจพื้นฐานวัฒนธรรม
สังคม ความนึกคิดมากขึ้น โดยผนวกความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ เพื่อนาไปสู่วิชาชีพที่เป็ นประโยชน์ย่งิ ขึ้น
๓. คณะฯ ควรมีการเพิ่มเติมสิ่งใหม่ เช่น การสร้ างหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงปรารถนา
หลักสูตรพัฒนาการอยู่ร่วมกัน หลักสูตรนักเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
และบุคคลต้ นแบบนักเรียนรู้ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และควรมีการพัฒนาคุณลักษณะ
พฤติกรรมกระบวนการทางานที่ดี ที่บ่มเพาะมาจากการทางาน โดยควรประสานงานกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ในการร่วมพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ คนญี่ปุ่นเป็ นผู้ท่มี ีบุคลิกภาพใฝ่ ใจพัฒนาการเรียนรู้ สุขุม และสุภาพ
๔. คณะฯ ควรตั้งเป้ าหมายที่ท้าทายมากขึ้น เช่ น จานวนทุนวิจัยจากภายนอก กระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และควรแยกจานวนผลงานวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อความชัดเจน

-๕๕. ด้ านกิจการเพื่อสังคม ควรสอนการเป็ นผู้ประกอบการทางสังคม คือ การทาธุรกิจ ควรเน้ น
การสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ูอ่นื ด้ วย โดยกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีประสบการณ์ในการทาเรื่องนี้ ยินดีให้ การ
สนับสนุน
๖. ด้ านการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันคู่เทียบที่สงู กว่านั้น นับเป็ นสิ่งที่ดี เพราะ
คู่เทียบตั้งไว้ เพื่อก้ าวข้ าม เทคนิค คือ เมื่อเลือกคู่เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ช่วงห่ าง (Gap Analysis) เพื่อทราบความ
สามารถของคณะฯ และช่วงห่ างจากคู่แข่งที่เทียบแล้ ว ควรเลือกคู่เทียบที่มีช่วงห่ างที่กว้ างที่สดุ สามอันดับแรก เพื่อดาเนินการ
ตั้งเป้ าและปิ ดช่วงห่ าง (Close the Gaps) ต่อไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ
๓.๒

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและ
ธรรมาภิบาล นาเสนอผลการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้ รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๕๙ และมีการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีการประชุมรวมจานวน ๕ ครั้ง โดยจะมีการ
ประชุมครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้ สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมี ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑
เป็ นกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แก่ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ผู้แทนจาก
ผู้บริหาร และอื่นๆ และส่วนที่ ๒ เป็ นกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔ คน ซึ่งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ๓ คนและนิติกร ที่ชานาญการด้ านการสอบสวนวินัย ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็ น
กรรมการร่างกฎหมาย ประจาสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ คน ทั้งนี้ ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากกรรมการ
จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล ในการให้ ประเด็นและข้ อเท็จจริงต่ างๆ เพื่อใช้ ประกอบในการยกร่ างข้ อบังคับ ตลอดจนปรับปรุง
ให้ เกิดความเหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทการทางานของมหาวิทยาลัยมหิ ดล คณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีหน้ าที่
ความรับผิดชอบ ๓ ส่วน ได้ แก่
๑. พิจารณากลั่นกรอง ให้ ความเห็น เสนอแนะ แก้ ไข ยกเลิก เกี่ยวกับข้ อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๒. พิจารณากลั่นกรอง และให้ ความเห็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีประเด็น
เชิงกฎหมาย และธรรมาภิบาล
๓. วางระบบติดตามและประมวลผลการใช้ ข้อบังคับ ข้ อเสนอแนะระบบและกลไก การกากับ
ดูแลด้ านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
สาหรับการทาหน้ าที่ตามข้ อ ๑ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ ประสานกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และผู้อานวยการกองกฎหมาย โดยเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ จะเสนอผ่ านคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณารับรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
และที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ ดาเนินการพิจารณาร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ วจานวน ๓ ฉบับ ได้ แก่
๑. ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการศึกษาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรีสาหรับบุคคลทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นข้ อบังคับที่มีการพิจารณาเต็มฉบับ ซึ่งเป็ นการกาหนดหลักเกณฑ์และให้ สทิ ธิ์แก่บุคคลทั่วไปเข้ ามา
ศึกษาในระดับปริญญาตรีท่มี หาวิทยาลัยมหิดล
๒. ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นข้ อบังคับฯ ที่ได้ มีผ้ ูส่งหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งวิพากษ์ และ
วิจารณ์การทางานของคณะกรรมการฯ โดยสาเนาแจ้ งให้ กรรมการสภาฯ ทุกคนได้ รับทราบด้ วย
๓. ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนหน้ าที่ข้อ ๒ และข้ อ ๓ เนื่องจากระยะเวลาดาเนินงานของคณะกรรมการยังน้ อย จึงยังไม่ มี
การดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม ส่วนใหญ่ท่คี ณะกรรมการฯ ได้ ดาเนินการมักเป็ นการรับฟั งเรื่องราวต่างๆ จากผู้ท่มี า
ขอพบ และการได้ รับบัตรสนเท่ห์ จึงขอฝากฝ่ ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยว่า หากมีเรื่องที่เสนอสภาฯ ที่เป็ นประเด็น
เชิงกฎหมาย ขอให้ ส่งคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาก่อน และหากกรรมการสภาฯ จะมีข้อแนะนาประการใดก็ยินดีรับฟั ง

-๖สาหรับความเป็ นมากรณีท่มี หาวิทยาลัยได้ ออกข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานของวิทยาลัย
ทั้ง ๓ วิทยาลัย จนนาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ท่ที ุกท่านได้ รับทราบแล้ วในหนังสือที่ส่งมานั้น สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย
ได้ มีการพิจารณาเรื่องร้ องเรียนของบุคลากรของวิทยาลัยแห่ งหนึ่ง ซึ่งนาไปสู่การอภิปรายว่า จะทาอย่างไรให้ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนมีหลักประกันในการทางานที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ที่สาคัญคือเมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ ออกนอกระบบราชการมา ๑๐ ปี แล้ ว ระบบการดาเนินงานของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมีความเป็ นอิสระกันหมด
แต่ข้อบังคับยังมีความเหลื่อมลา้ กันอยู่ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้ นาเข้ าสู่ท่ปี ระชุมของคณะกรรมการฯ และสภามหาวิทยาลัย
ได้ พิจารณา โดยกาหนดให้ ผ้ ูมีการส่วนได้ เสียเข้ ารับฟั งการชี้แจงจากคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะคณบดีของวิทยาลัยทั้ง
๓ วิทยาลัย ที่เป็ นส่วนสาคัญของการดาเนินการ ปรากฏว่ามีเพียงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเท่านั้นที่มารับฟั งการชี้แจง
ส่วนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เดินทางไปต่างประเทศ แต่ มีหนังสือชี้แจงที่ไม่มีการคัดค้ าน สาหรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ไม่มาเข้ ารับฟั งการชี้แจง หรือมีหนังสือชี้แจงใดๆ คณะกรรมการฯ จึงได้ จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อเชิญคณบดีวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มารับฟั งการชี้แจงอีกครั้ง เป็ นการเฉพาะ แต่ท่านก็ไม่มา ทั้งนี้ ได้ มีการประสานกับเลขานุการของท่าน
อย่างต่อเนื่องเพราะทราบว่าเดินทางไปต่างประเทศ จากหนังสือวิพากษ์วิจารณ์ท่สี ่งถึงกรมการสภามหาวิทยาลัย ดังกล่ าว
ทาให้ ร้ ูสกึ กังวลใจ เพราะในข้ อเท็จจริงนั้น ได้ ดาเนินการอย่างที่สดุ แล้ ว ทั้งในข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานของ
ทั้ง ๓ วิทยาลัย ก็ได้ มีการเพิ่มข้ อความ “การพิจารณาให้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ให้ คานึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละวิทยาลัยด้ ว ย” ซึ่งเป็ นสิ่งที่ได้ มาจากการพูดคุยและรับฟั งคาชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้ อง
ในแต่ละวิทยาลัย ทั้งนี้ การทางานของคณะกรรมการฯ ได้ ทาไปสอดคล้ องกับมติของสภามหาวิทยาลัย โดยพยายาม
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นและคานึงถึงบริบทของแต่ละส่วนงาน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. มหาวิทยาลัยมหิดลเดิมมาจากระบบราชการ จึงมีกฎระเบียบจานวนมาก ทาให้ การบริหารงาน
ไม่มีความคล่องตัว ควรต้ องหาวิธกี ารที่จะทาให้ บุคลากรถูกปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้ และสามารถมีอสิ ระในการบริหาร
วิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ชี้แจงว่า ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ เป็ นกลไก
ที่จะทาให้ การบริหารงานเกิดความสะดวก และที่สาคัญ กฎระเบียบต่างๆ มีไว้ เพื่อปกป้ อง และคุ้มครองบุคลากร ทั้งผู้ทา
หน้ าที่บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
๒. สภามหาวิทยาลัยมีแนวทางดาเนินการอย่างไรกับหนังสือร้ องเรียนที่ส่งตรงถึงนายกสภาฯ
และกรรมการสภาฯ ดังเช่นที่ผ่านมา
ประธาน กล่าวถึงหนังสือร้ องเรียน หรือหนังสือวิพากษ์วิจารณ์การออกข้ อบังคับฯ ของสภา
มหาวิทยาลัยที่ส่งถึงนายกสภาฯ นั้น ว่าได้ นาเสนอถึงอธิการบดีเพื่อพิจารณา ซึ่งจะได้ เสนอต่อถึงคณะกรรมการกฎหมาย
และธรรมาภิบาล เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดในสาระที่ร้องเรียนมา ว่ามีเรื่องใดบ้ างที่สภามหาวิทยาลัยยังมิได้ พิจารณา
แต่หากเป็ นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาแล้ ว ก็ถือว่าจบ ทั้งนี้ หลักการทางานของสภามหาวิทยาลัย ที่ให้ ไว้ ต่อ
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล คือ ขอให้ ทางานอย่างเต็มที่ โดยให้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกคนทุกฝ่ าย การพิจารณา
ต้ องเป็ นไปด้ วยการประนีประนอม และความเข้ าใจว่าแต่ละส่วนงานมีบริบทที่ต่างกัน ส่วนระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่กาหนดไว้ แล้ วนั้น สามารถที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด หากเป็ นไปด้ วยเจตนาที่ดี มีเหตุผล และทาเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมอย่างแท้ จริง นายกสภาฯ มักจะได้ รับจดหมายร้ องเรียนมากมาย ที่มิได้ นามาเสนอสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยให้
มีกรรมการมาช่ วยกลั่นกรองว่า สิ่งที่ร้องเรียนหรือให้ ความเห็นมานั้น ได้ มีการพิจารณาไปหรือยัง และหากพิจารณา
ไปแล้ ว การทางานของสภาฯ จะต้ องเดินหน้ าต่อไป โดยจะไม่เสียเวลากับเรื่องเดิมซา้ อีก
๓. ในองค์กร หรือบริษัทต่างๆ มักจะมีหน่วยงานที่รับเรื่องร้ องทุกข์ และร้ องเรียน ทั้งเรื่องที่
เปิ ดเผย และลับ ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด และกลั่นกรองตามกฎระเบียบที่มีอยู่ และสุดท้ ายเรื่องร้ องทุกข์
จะเข้ าไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ระบบนี้ จะไม่มีปัญหาถ้ าถูกกาหนดไว้ ในกฎระเบียบ
๔. เสนอให้ มีการวางระเบียบการรับเรื่องร้ องเรียน ที่จะเสนอให้ ฝ่ายบริหารได้ พิจารณาใน
เบื้องต้ นก่อน หากการเยียวยาจากฝ่ ายบริหารไม่เป็ นที่พอใจ จึงสามารถร้ องต่อสภามหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้ อง
ทราบถึงกระบวนการร้ องเรียนที่เป็ นรูปธรรมดังกล่าว มิใช่ส่งหนังสือตรงมากดดันกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังเช่นที่เป็ นอยู่
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติน้ัน เมื่อมีหนังสือร้ องเรียนการทางาน
ของมหาวิทยาลัยถึงนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสภาฯ จะเป็ นผู้วินิจฉัยว่า จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหรือไม่
หรือให้ หาข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไร ส่วนบัตรสนเท่ห์น้นั จะไม่มีการนามาพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงาน

-๗ในมหาวิทยาลัยจะทราบขั้นตอนดี สาหรับการร้ องทุกข์เรื่องบุคคล มหาวิทยาลัยก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองและร้ องเรียน
ที่จะรับเรื่องร้ องทุกข์เช่นกัน หากผลการพิจารณาไม่เป็ นที่พอใจ ผู้ร้องทุกข์สามารถส่งเรื่องต่อถึงคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยได้ ในกรณีท่เี กิดขึ้น ผู้ร้องเรียนมีเจตนาไม่ใช้ ช่องทางที่มีอยู่ จึงสาเนาหนังสือร้ องเรียน
ถึงนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ และผู้บริหาร ทราบโดยตรง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เพิ่มเติมว่า สาหรับหนังสือร้ องเรียนที่ส่งมานั้น
อาจวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้ท่รี ้ องเรียนที่ไม่กล้ าเผชิญกับความจริง หากมหาวิทยาลัยมีห ลักเกณฑ์ท่ชี ัดเจนแล้ ว
จะเป็ นช่องทางที่สามารถแก้ ไขปัญหา และลดแรงกดดันต่อกรรมการสภาฯ ได้
๖. กระบวนการดาเนินการเรื่องร้ องเรียนของสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ เป็ นช่องทางที่ดีอยู่แล้ ว
แต่อาจเพราะเป็ นเรื่องใหม่ท้งั ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยจะพยายามปรับระบบให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หัวใจสาคัญคือการได้ ข้อมูลมาจากหลากหลายที่ และมีกระบวนการเป็ นอิสระเพียงพอที่จะมั่นใจได้ ว่า องค์กรต่างๆ จะได้ รับ
การพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยหน่วยงานกากับคือสภามหาวิทยาลัย และจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู่น่าจะสอดคล้ อง
แล้ ว โดยนาเอา หลักการมากากับ แล้ วนาเอาประเด็นกลับมาให้ ประธานคณะกรรมการกฎหมายฯ ได้ พิจารณาว่า สิ่งที่มอี ยู่แล้ ว
เพียงพอหรือไม่ หรือทาอย่างไรให้ ดีข้ นึ
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบู รณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่าคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ จะจากัดเฉพาะเรื่องของผู้ท่รี ้ องเรียน หรือผู้ท่รี ้ องทุกข์เอง
สาหรับสิ่งที่เป็ นปัญหาการร้ องเรียนขณะนี้ เป็ นการร้ องเรียนทางด้ านบริหารซึ่งไม่ใช่เรื่องของตัวผู้ร้องเรียนเอง
ประธาน กล่าวสรุปในตอนท้ ายว่า ข้ อแรก ต้ องขอขอบคุณประธาน และคณะกรรมการกฎหมาย
และธรรมาภิบาล ซึ่งทางานกันหนักมาก โดยขอให้ เกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกันได้ มากยิ่งขึ้น และทาให้ งานมหาวิทยาลัย
เคลื่อนตัวไปได้ มาก เรื่องที่สอง ที่ประชุมสภาฯ เสนอแนะให้ ฝ่ายบริหารได้ วางระเบียบหรือประกาศ ซึ่งเป็ นแนวปฏิบัติ
การร้ องเรียน และนาประเด็นเสนอให้ คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลได้ พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ ด้วยความขอบคุณ
๒. มอบหมายฝ่ ายบริหารนาแนวทางปฏิ บตั ิที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับการร้องเรียน มาพิจารณาปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับบริบท ตามความคิดเห็ นของที่ประชุม โดยนาเสนอคณะกรรมการกฎหมาย
และธรรมาภิบาลได้พิจารณาก่อนประกาศใช้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
ผูท้ ี่สมควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้ วย อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ
โดยมีประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร จานวน ๒ คน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา จานวน ๒ คน และกรรมการสภาฯ
จากผู้ ป ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา เป็ นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา เป็ น
เลขานุการ นั้น คณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ดังกล่าว ได้ มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือหัวหน้ าส่วนงาน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียบร้ อยแล้ ว และมีมติให้ เสนอชื่อผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ ต่อสภามหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙
ผู้ทรงคุณวุฒิท่จี ะได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้ องได้ รับการรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ าประชุม โดยให้ กระทาเป็ นการลับ
อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสรรหาได้ เป็ นผู้นาเสนอผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๗ ราย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกระทาเป็ นวาระลับ ตามรายละเอียดใน
เอกสาร “ลับ” ที่แจกให้ กรรมการสภาฯ พิจารณา และให้ การรับรอง ตามที่ข้อบังคับฯ กาหนด
อนึ่ง ที่ประชุมได้ อนุมัติให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
เพื่อสรุปผลการประชุมต่อไป และเห็นชอบวิธกี ารรับรองผู้ท่สี มควรให้ ได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ตามที่การประธานเสนอ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิผูท้ ี่สมควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๗ ราย ตามที่
คณะกรรมการสรรหาผูท้ ี่สมควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ เสนอ

-๘ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
ผลการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน
อธิการบดี ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ มีการประชุม
เพื่อดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แทนผู้อานวยการสถาบันฯ คนปั จจุ บัน ซึ่งจะครบวาระ
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ ว ๒ ครั้ง แต่ยังไม่สามารถสรรหาได้ ทนั ตามกาหนดเวลา และสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันฯ ต่อไปอีก ๒ เดือน นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยมีมติน้นั คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควร
ให้ มีการทบทวนบทบาท พันธกิจและทิศทางของสถาบันฯ กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ก่อนดาเนินการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันฯ ต่อไป ทั้งนี้ เห็นว่า การดาเนินงานในปั จจุบันของสถาบันฯ ไม่เป็ นไปตามปรัชญาที่สถาบันฯ ได้ กาหนดไว้ แต่เดิม
ตั้งแต่สมัยที่ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ ซึ่งเป็ นยุคที่สถาบันฯ ประสบความสาเร็จในการดาเนินการอย่างยิ่ง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไปจากเดิม
(๒ เดือน) เป็ น ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
ในการดาเนินการสรรหา ซึ่งทราบรายละเอียดการสรรหามาตั้งแต่เริ่ม
๒. ขออนุมัติให้ อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งไปรักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันฯ
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. ขอให้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.
สมอาจ วงษ์ขมทอง กรรมการสรรหาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็ นอดีตผู้อานวยการสถาบันฯ ที่ทราบเรื่องราวของ
สถาบันฯ เป็ นอย่างดี พร้ อมอธิการบดี เป็ นคณะทางานในการจัดการประชุมเพื่อทบทวน (Retreat) กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบันฯ เพื่อระดมความเห็นและทบทวนบทบาท พันธกิจ ทิศทางของสถาบัน และร่ ว มกันพิจารณาคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถาบันฯ ที่พึงประสงค์ เพื่อสร้ างความสมานฉันท์ และหลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาจะได้ ดาเนินการ
สรรหาใหม่ต่อไป โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หรือชื่อเดิมว่า “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานอาเซียน” ก่อตั้งขึ้นจากการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ท่จี ะให้ ความช่ วยเหลือแก่ประเทศอาเซียน
ในด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเทศไทย ซึ่งเป็ น ๑ ใน ๕ ประเทศอาเซียน และได้ กาหนดจัดตั้งที่มหาวิทยาลัย
มหิดล ในเรื่อง Primary Health Care Development ได้ มีการลงนามในสัญญาให้ ความร่ วมมือทางด้ านวิชาการเมื่อ
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๕ และได้ ให้ ความช่วยเหลือด้ านการก่อสร้ างจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency, JICA) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ ซึ่งได้ ดาเนินการมานาน
ระยะหนึ่งแล้ ว ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด เพื่อทาเรื่องใหม่ เป็ น “สถาบันนโยบายสุขภาพ” ระหว่างมหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบทบาทการฝึ กอบรมเรื่อง Health Policy จะทาให้ เกิดประโยชน์อย่างมาก
๒. ความขัดแย้ งในองค์กร มักเกิดจากการที่มีทศั นคติไม่ตรงกัน ได้ เคยมีข้อเสนอมาตลอดว่า
ในการทางานควรสร้ างเครือข่าย เพื่อให้ เกิดการพัฒนา ดังนั้น ในการทางานกับคน ควรต้ องกาหนดยุทธศาสตร์ และ
ให้ อนุกรรมการนาหลักการประเด็นที่เป็ นประโยชน์มาพิจารณา เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม และมีการติดตามเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อไป
๓. ตามหลักการ จะต้ องหาผู้ท่เี ป็ นผู้อานวยการสถาบันฯ ที่เป็ นที่ยอมรับของคนในสถาบันฯ ให้ ได้
เพื่อไม่ให้ เกิดการขัดแย้ ง ทั้งนี้ หากยังหาไม่ได้ ก็ต้องแต่งตั้งผู้ทาหน้ าที่รักษาการผู้อานวยการต่อไป
๔. หลายสาขาวิชาของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีการซา้ ซ้ อนกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
เห็นควรให้ มีการยุบรวมกัน
๕. เห็นด้ วยกับวิธีการแก้ ปัญหาที่จะให้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ มีการไประดมความคิดเห็น และ
ร่ วมกันพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ โดยมีอาจารย์ผ้ ูใหญ่ ร่วมด้ วย เหมือนที่เคยใช้ กับภาควิชาหนึ่ง
ของคณะวิทยาศาสตร์

-๙มติที่ประชุม

๑. อนุ มตั ิขยายระยะการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยนออกไปจากเดิม
(๒ เดือน) เป็ น ๖ เดือน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิ กายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้คณะกรรมการสรรหา ชุดเดิม ตามที่เสนอ
๒. อนุ มตั ิให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึง่ ไปรักษาการแทนผูอ้ านวยการสถาบันฯ
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เห็นชอบให้ใช้กระบวนการเพือ่ ทบทวนบทบาท พันธกิจ ทิศทางของสถาบันฯ และระดม
ความคิดเห็นของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันฯ และร่วมกันพิจารณาคุณลักษณะผูบ้ ริหาร
สถาบันฯ โดยนาความคิดเห็นของกรรมการสภาฯ มาประกอบ ซึ่งเมื่อมีความพร้อม จึ งเริ่ม
ดาเนินการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันฯ ทั้งนี้ ต้องเสร็จสิ้ นก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิ กายน พ.ศ.
๒๕๖๐
๕.๒

ความคืบหน้าการปฏิบตั ิหน้าที่ของรักษาการรองอธิการบดี
อธิ การบดี ชี้แจงว่า จากการที่รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง ๑๓ คน ได้ ลาออกจาก
ตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากมีข้อจากัดทั้งส่วนตัวและครอบครัวต่อเงื่อนไขที่กาหนดบังคับใช้ ใหม่
ในการดารงตาแหน่งรองอธิการบดี ซึ่งต้ องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตามประกาศของคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกาหนดตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่รัฐจะต้ องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สนิ ทั้งนี้ ได้ ให้ โอกาสรองอธิการบดีแต่ละคนไปทบทวน และได้ เชิญตัวแทนจาก ป.ป.ช.มาชี้แจงแล้ ว เนื่องจากเรื่องนี้
เป็ นที่จับตามองของสังคม และไม่ต้องการให้ เรื่องดังกล่าวยืดเยื้อ ประกอบกับระยะเวลาการดารงตาแหน่งอธิการบดี
เหลือเพียง ๑ ปี ๕ เดือน ซึ่งในระยะเวลาอันจากัดนี้ การสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร
เพื่อให้ มาดารงตาแหน่งรองอธิการบดีแทนนั้น ทาได้ ยาก และผู้ท่มี าดารงตาแหน่งรองอธิการบดีคนใหม่ จะต้ องใช้ เวลา
ในการเรียนรู้งานและปรับตัว อย่างน้ อย ๖ เดือนถึง ๑ ปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อไม่ให้
มหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง อธิการบดีจึงตัดสินใจขอลาออกจากตาแหน่ง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ทาให้ ทมี ผู้บริหารชุดใหม่ สามารถดาเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยได้ อย่างต่อเนื่อง
และเรื่องดังกล่าว อธิการบดีได้ นาเรียนหารือกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ซึ่งท่านไม่ขัดข้ องที่จะให้ มีการสรรหา
ผู้บริหารชุดใหม่
สาหรับการนาเสนองบประมาณของมหาวิทยาลัยในปี ใหม่ ทีมผู้บริหารชุดปั จจุบันได้ จัดเตรียม
และจะไปชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๒ กับคณะกรรมาธิการงบประมาณในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ ส่วนงบประมาณ
เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูบริหารชุดใหม่ เป็ นผู้นาเสนอ เพื่อสามารถปรับให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
ได้ วางไว้ โดยกาหนดจะต้ องเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และสามารถใช้ เงินได้ ต้ังแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ สาหรับเรื่องที่ฝ่ายบริหารกังวลคือการจัดทา Performance Agreement กับส่วนงาน ซึ่งปกติ
จะทาภายในเดือนกันยายน อาจจะต้ องเลื่อนกาหนดไปในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ ผ้ ูบริหารชุดใหม่ ที่เข้ ามาดารงตาแหน่ง
ก่อนใน ๑-๒ เดือน มีเวลาปรับเปลี่ยนได้ ตามนโยบายใหม่ นอกจากนี้ ยังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
มหิดล ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นพิธีการที่สาคัญมาก แต่มีคณะกรรมการดาเนินการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ได้ จัดเตรียมในทุกเรื่องไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
ในช่วงท้ ายการชี้แจง อธิการบดีได้ กล่าวขอโทษกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ทมี บริหารไม่สามารถ
ดาเนินการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ จนครบวาระ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านหนึ่ง ได้ ให้ ความเห็นว่า ในเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สนิ นั้น
จากประสบการณ์ท่ไี ด้ ย่ นื บัญชีทรัพย์สนิ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยต้ องยื่นบัญชีทรัพย์สนิ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ เห็นว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็ นกติกาสังคมที่เป็ นสากล ซึ่งต่างประเทศก็มีการปฏิบัติเช่นกัน การยื่นบัญชีทรัพย์สนิ
ของตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็ นสิ่งที่มาพร้ อมกับหน้ าที่ อาจเป็ นเรื่องยุ่งยากและลาบากในครั้งแรกที่ดาเนินการ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ ว จะเป็ นเรื่องปกติ ดังนั้น จึงไม่ควรนามาเป็ นประเด็นในการตัดสินในการลาออกจากตาแหน่ง
และมูลเหตุสาคัญที่ทาให้ ป.ป.ช.ต้ องกาหนดให้ ตาแหน่ งรองอธิการบดีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เนื่องจากเหตุเกิดที่
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ จานวน ๔๙ แห่ ง คือมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล มีปัญหาใน
การดาเนินการมาก ทาให้ ต้องมีการกาหนดให้ ย่ นื บัญชีทรัพย์สนิ ในทุกมหาวิทยาลัย นอกจากเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สนิ
แล้ ว มีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอีก คือ การกาหนดคุณสมบัติของผู้ท่จี ะมาเป็ นกรรมการสภาฯ
โดยรัฐบาลจะให้ มีกฎระเบียบเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาในด้ านการบริหารจัดการ

-๑๐อธิ การบดี กล่ าวชี้แจงว่า การที่กาหนดให้ ตาแหน่ งรองอธิการบดีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้น
เห็นว่าเป็ นเงื่อนไขที่ ป.ป.ช.ไม่มีการแจ้ งไว้ ล่วงหน้ า และรองอธิการบดีเหลือเวลาการดารงตาแหน่งเพียง ๑ ปี ๕ เดือน
ก่อนจะครบวาระ ทาให้ ตัดสินใจขอลาออก เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหากับครอบครัว
ประธาน ได้ กล่าวสรุปในตอนท้ ายว่า การลาออกของอธิการบดีจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเหลือเวลาเพียง ๒ เดือนต่อกระบวนการสรรหาเพื่อให้ ได้ อธิการบดีท่านใหม่ และจะต้ องเสนอโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งด้ วย จึงขอเสนอให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งนี้ ด้ วย เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ ๗ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้ วย กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ คน โดยคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ และ ๒ คนเป็ นกรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร จานวน ๒ คน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา จานวน ๒ คน กรรมการสภาฯ จาก
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา ประธานสภาคณาจารย์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็ นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
กรรมการสภาฯ ผู ท้ รงคุณวุฒิ ท่านหนึ่งได้ หยิบยก ในประเด็นที่กรรมการสภาฯ บางท่าน
อาจได้ รับการเสนอชื่อเป็ นอธิการบดี หากได้ รับเลือกเป็ นกรรมการสรรหาในครั้งนี้ สามารถลาออกจากการเป็ นกรรมการ
สรรหาในภายหลังได้ โดยที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบหากกรรมการสรรหาท่านใดลาออก ให้ เลื่อนผู้ท่ไี ด้ รับคะแนนในลาดับ
ถัดไปขึ้นมาทาหน้ าที่กรรมการสรรหาแทน โดยไม่ต้องเลือกใหม่
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิการลาออกของอธิการบดี มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามรายชื่อดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
เป็ น ประธานกรรมการ
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็ น กรรมการ
(๓) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ ์
เป็ น กรรมการ
(๔) ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
เป็ น กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย ์ เลิศฤทธิ์
เป็ น กรรมการ
(๖) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มู ลพฤกษ์
เป็ น กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบู ลย์
เป็ น กรรมการ
(๘) ดร.สถาพร สาธุการ
เป็ น กรรมการ
(๙) รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
เป็ น กรรมการ
(๑๐) พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
เป็ น กรรมการ
๓. กรณีที่กรรมการสรรหาในกลุ่มกรรมการสภาฯ จากผูบ้ ริหาร ท่านใดลาออกเนื่องจาก
ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นอธิการบดี ขอให้เลื่อนผูท้ ี่ได้รบั คะแนนในลาดับถัดไป ทาหน้าที่กรรมการสรรหาแทนได้
๕.๓

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี
อธิ การบดี ชี้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ นาเสนอเรื่องการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความ
เป็ นเลิศ (Reprofiling) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นเรื่อง
ที่รัฐบาลได้ กาหนดให้ ทุกภาคส่วนงานต้ องมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป็ นนโยบายที่ชัดเจนแล้ วว่ า
รัฐบาลจะใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ กับหน่วยงานต่างๆ นั้น มหาวิทยาลัยได้ มีการเร่ งดาเนินงาน
ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ ทันการชี้แจงงบประมาณในช่ วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยต้ องตอบให้ ได้ ว่า
มหาวิทยาลัยได้ มีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อย่ างไร ทั้งนี้ ได้ เรียนหารือกับท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยแล้ ว โดยได้ กาหนดจัดสัมมนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มหิดล ๒๐ ปี Driving Forward
to World Class University ในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม อมารี หั วหิ น อ.หั วหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี
ให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเตรียมการเรื่องดังกล่าว ประกอบด้ วย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.โชค บูลกุล และนายมนูญ สรรค์คุณากร) ตัวแทนจากคณบดี และผู้เกี่ยวข้ องแล้ ว
การสัมมนาครั้งนี้ ได้ มีหนังสือเชิญกรรมการสภาฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี
และหัวหน้ าส่วนงานทั้งหมด เข้ าร่วม
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒๐ ปี ถือเป็ นเรื่องสาคัญมาก
เพื่อนาไปเสนอรัฐบาลพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้ มหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงขอความร่ วมมือ
ทุกท่านได้ เข้ าร่วมสัมมนาในวันเวลาดังกล่าว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๑ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ขออนุ มตั ิแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๑ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน ๖ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน ๑ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ แต่ งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์
จานวน ๑๑ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๖ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน
๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รบั เงินประจาตาแหน่งสูงขึ้ น จานวน ๑ ราย
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒
ขออนุ มตั ิปรับปรุง /ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๒.๑ ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของ
รายวิชาในหลักสูตรให้ ครอบคลุมความรู้ใหม่ๆ มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุ บัน และปรับรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริง การปรับปรุงแก้ ไขนี้
ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้ ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒.๒ ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปรับหลักสูตรให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา AUN QA การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับประเทศ
และภูมิภาคที่เปลี่ยนไป กับการเข้ าเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร การปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒.๓ ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ อปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และปรับรายวิชาในหลักสูตรให้ มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
ของประชาคมอาเซียน การปรับปรุงหลักสูตรนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ

-๑๒๖.๒.๔ ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรน้ า (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรนา้ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อปรับ
โครงสร้ างหลักสูตร และรายวิชาให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ นักเรียนในหลักสูตรมีโอกาสศึกษากับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ และได้ รับปริญญาสองใบ การปรับปรุงหลักสูตรนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒.๕ ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ อปรับปรุงเนื้อหาของ
รายวิชาในหลักสูตรให้ ครอบคลุมความรู้ใหม่ มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุ บัน และเพื่อปรับปรุงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริง การปรับปรุงหลักสูตรนี้
ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มใช้ ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒.๖ ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และอาหารเพือ่ สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อขอปรับ
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน การ
ปรับปรุงหลักสูตรนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้
เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๓

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทย
ศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุ ฎเกล้ า สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิ ดล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารั กษ์ โรงพยาบาลราชบุ รี ) คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลที่สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัย
พยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุ รี วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุ รี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัด
เพชรบุ รี) คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
หลักสูตรต่ างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่ อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิ จารณาอนุ มั ติ
จานวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๐ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๒๗ ราย ปริญญาโท ๑๕๙ ราย และปริญญาตรี ๑,๗๖๔ ราย สรุป
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ ที่ได้ รับอนุมัติแล้ ว รวมทั้งครั้งนี้ มีดังนี้

-๑๓-

สรุปมติที่ขอ

:

มติที่ประชุม

ระดับการศึกษา
อนุ มตั ิแล้ว เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๘๓๓
๑,๗๖๔
๒,๕๙๗
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๖
๑๖
 ปริญญาโท
๘๒๐
๑๕๙
๙๗๙
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๕
๕
 ปริญญาเอก
๑๓๗
๒๗
๑๖๔
รวมทั้งสิ้ น
๑,๘๑๑
๑,๙๕๐
๓,๗๖๑
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิปริญญาบัตร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้ น ๑,๙๕๐ ราย
อนุ มตั ิ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๙
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา นั้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ มีหนังสือที่ นร ๐๕๐๘/ท ๒๑๗๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแจ้ งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประจาปี ๒๕๕๙ ให้ แก่ผ้ ูทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาแล้ ว จานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์
สาขาแพทยศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
สาขาแพทยศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๒

การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๖ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์วัชรี อัตถทิพพหลคุณ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมีคลินิก ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒. รองศาสตราจารย์ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๓. รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
๔. รองศาสตราจารย์เกศินี โชติวานิช คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้ อน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
๕. รองศาสตราจารย์ช่ ืนฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้ ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. รองศาสตราจารย์พรรณี บุตรเทพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
มติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๓
รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติในแต่ละเรื่อง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลฯ
ซึ่งยังอยู่ ระหว่ างดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๓ จานวน ๑ เรื่อง และการประชุ มครั้งที่ ๕๐๙
จานวน ๑ เรื่อง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๔๗.๔

รายงานการเงินประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้ นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยกองคลัง เสนอรายงานการเงินในภาพรวม ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อสภามหาวิทยาลัยได้ ทราบ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมบัญชีกลางแล้ ว ตามรายการดังนี้ ๑) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ทั้งสินทรัพย์และหนี้สนิ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ของปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๕๘ ๒) งบแสดงผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ของ
ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๕๘ ๓) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
และ ๔) หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวิเคราะห์งบการเงิน
เปรียบเทียบผลการการดาเนินงาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. รายได้ : การดาเนินงานในรอบปี งบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายได้ รวม ๕๗,๕๑๘ ล้ านบาท
เพิ่มจากปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๔,๐๕๖ ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้ อยละ ๗.๕๙
๒. ค่าใช้ จ่าย : ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน
๒,๔๘๓.๘๐ ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้ อยละ ๕.๒๔
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ มีค่าใช้ จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ ๘๖.๗๕ ของรายได้ และมีรายได้ สูงกว่าค่าใช้ จ่าย
สุทธิ คิดเป็ นร้ อยละ ๑๓.๒๕ ของรายได้
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๕

รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ รายงานผลการดาเนินงานจากการจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน แล้ ว เป็ นผลการจัดหาประโยชน์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคานวณ
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือรอบครึ่งปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็ นผลตอบแทนย้ อนหลัง
๖ เดือน ๑๒ เดือน และ ๒๔ เดือน และแยกผลตอบแทนเป็ น ๒ กลุ่ม คือ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านศูนย์บริหาร
สินทรัพย์ และส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง เมื่อพิจารณาผลตอบแทนย้ อนหลังในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ แล้ ว จะเห็นว่ า
สานักงานอธิการบดีและส่วนงานที่เลือกสารับลงทุนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งปั จจุ บันมี ส่วนงานทั้งหมด ๒๙ ส่วนงานที่เลือก
จัดหาประโยชน์ผ่านการเลือกสารับการลงทุนกับมหาวิทยาลัย มีการเลือกสารับสรุปได้ ดังนี้ A1 ๑ ส่วนงาน A2 ๔ ส่วนงาน
A3 ๕ ส่วนงาน และ A4 ๑๙ ส่วนงาน มีผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ในระยะเวลา ๒ ปี คือ ร้ อยละ ๖.๔๘-๗.๔๐
(ผลตอบแทนที่ได้ คานวณจากผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจ้ าง) ช่วงระยะเวลาสั้นๆ (๖ เดือน และ ๑๒เดือน)
ผลตอบแทนจะได้ รับผลกระทบจากตลาดตราสารหนี้ท่ผี ันผวนไปทางลบ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ต่า กับตลาด
ตราสารทุนที่ผันผวนไปทางบวก ทาให้ ส่วนงานที่เลือกสารับที่มีการลงทุนในตราสารทุนสูงเช่นสารับ A4 ได้ รับผลตอบแทน
ที่สงู กว่าส่วนงานที่เลือกสารับการลงทุนที่เน้ นลงทุนในตราสารหนี้เช่นในสารับ A1 และ A2 เท่านั้น
สาหรับส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง มีผลตอบแทนย้ อนหลัง ๒ ปี ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคลและโรงพยาบาลศิริราชปิ ยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้ ผลตอบแทนร้ อยละ ๖.๗๖, ๖.๕๓, ๖.๔๓, และ ๗.๖๕
ตามลาดับ เนื่องจากแต่ ละส่วนงานมีวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินที่แตกต่างกัน ทาให้ การจัดหาประโยชน์ในสินทรัพย์
ต่างๆ มีความแตกต่ างกัน ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ อาจลดลงเมื่อเทียบ
กับอดีต เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้ างต่าในปัจจุบัน
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๖

คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ วนั้น คณะกรรมการแพทยสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติรับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว ตามหนังสือแพทยสภา
ที่ พส ๐๑๒/๑๑๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ขอแจ้ งผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕๗.๗

ผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษทางวินยั ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ได้ รับหนังสืออุทธรณ์ของบุคลากร
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยเรื่อง ลงโทษงดการเลื่อนเงินเดือน
ประจาปี นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ เชิญผู้อุทธรณ์และประธานคณะกรรมการสอบสวน ของวิทยาลัยนานาชาติ มาชี้แจง
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ต่อมาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้อุทธรณ์ได้ มายื่นหนังสือขอยกเลิกการอุทธรณ์ดังกล่าว
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๒๐ จึงมีมติเห็นควรให้ ถอนเรื่องของผู้อุทธรณ์ และให้ การพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์เป็ นอันยุติ อนึ่ง คณะกรรมการอุทธรณ์ฯมีความเห็นเช่ นเดียวกับประธานคณะกรรมการสอบสวน ว่าแบบฟอร์ม
การทางานล่วงเวลาใหม่ท่วี ิทยาลัยนานาชาติกาหนดให้ ใช้ ใบขออนุญาต/รายงานทางานล่วงเวลาอยู่ในใบเดียวกัน มีข้อ
บกพร่ อง และไม่ ชัดเจน ซึ่งไม่ เป็ นไปตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่ าล่วงเวลา
และเงินค่าทางานในวันหยุดของพนักงานวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นว่าเพื่อมิให้ เกิด
ข้ อโต้ แย้ งในเรื่องดังกล่าว ควรแจ้ งข้ อสังเกตดังกล่าวให้ ผ้ ูบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานต่อไป
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อทราบ พร้อมเห็ นควรให้แจ้งข้อสังเกตให้ผูบ้ ริหารวิ ทยาลัย
นานาชาติ เพือ่ นาไปปรับปรุงการทางานต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้ดาเนินการตามที่เสนอ
๗.๘

การดาเนินการและลงโทษทางวินยั แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๕ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมี คาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ ผ้ ู ปฏิบัติงานในส่วนงาน
ต่างๆ จานวน ๕ ราย ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกิน
กว่ าเจ็ดวันโดยไม่ มี เหตุผลอันสมควร หรื อมี พฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ ปฏิบั ติตามค าสั่ง กฎ ข้ อบั งคั บ
ประกาศและแบบธรรมเนี ยมของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ บั งคั บบั ญชาได้ สืบสวนและติดตามแล้ ว ไม่ ปรากฏว่ าได้ ช้ ี แจง
เหตุผลของการขาดงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ หรือมีการลาตามระเบียบหรือข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง จึงเป็ น
ความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ตามข้ อ ๔๕(๕)
ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ซึ่งนามาใช้ บังคับตาม
ข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับเป็ นความผิดที่
ปรากฏชั ดแจ้ ง ตามข้ อ ๔(๑) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกาหนดกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจ้ งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๕ รายดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ ๖๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๙

(ร่าง) แบบประเมินตนเองผลการปฏิบตั ิงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประธาน แจ้ งว่า สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ จัดทา (ร่ าง) แบบประเมินตนเองผลการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย เสนอเพื่อให้ กรรมการได้ รับทราบ เป็ นแบบประเมินที่ได้ เคยใช้ ประเมินสภาฯ เมื่อครั้ง
ที่ผ่านมา ซึ่งการประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานของสภาฯ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้ าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยให้ มีความสอดคล้ องกับบทบาทและอานาจหน้ าที่ และเพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการปฏิบัติงาน
ปั ญหา และอุปสรรค นาไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น โดยยึดตามอานาจหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๔ ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.๒๕๕๐ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ กรรมการสภาฯ ชุดปั จจุ บัน ดารงตาแหน่ งตั้งแต่ วันที่ ๑๓ กรกฏาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ และจะครบรอบการปฏิบัติหน้ าที่ ๑ ปี แล้ ว จึงขอดาเนินการส่งแบบประเมินให้ กรรมการสภาฯ ทุ กท่าน
เพื่อให้ ความเห็นการทางานของสภามหาวิทยาลัย ตามที่แบบประเมินกาหนดไว้ โดยฝ่ ายเลขานุ การฯ จะได้ รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการประเมินต่อไป

-๑๖เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ มีการปรับเนื้อหาสาระของแบบประเมิน เพื่อให้
กระชับขึ้น ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ นามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และให้ ความเห็นชอบ โดยจะส่งแบบประเมินให้
กรรมการสภาฯ ได้ ให้ ความเห็นเรื่องการทางานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
มติคณะรัฐมนตรีในการอนุ ญาตให้ต่างชาติเข้ามาตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร แจ้ งว่า ได้ มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้ รับทราบว่า คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ มี
มติเห็นชอบในการใช้ อานาจตามมาตรา ๔๔ อนุญาตให้ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติในประเทศไทย ในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor-EEC) ซึ่งเป็ นพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจสูง และเพื่อเป็ นการเสริมสร้ างความร่ วมมือในการจัดการศึกษาและวิ จัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ กับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นในประเทศไทย นาไปสู่การเตรียมความพร้ อมในการพัฒนา
ให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ทาให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษา
ในเรื่องใหม่ๆ เช่น แนวคิดของนายกรัฐมนตรีท่จี ะแยกการควบคุมการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นกระทรวงอุดมศึกษา
หรือแนวคิดที่จะผ่าตัดประเทศไทยเข้ าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทาให้ มหาวิทยาลัยต้ องเผชิญหน้ ากับการเปลี่ยนแปลงสาคัญ
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๘.๒

นายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล และแสดงปาฐกถาพิเศษ
อธิ การบดี แจ้ งว่า เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้ อมรัฐมนตรี ๗ ท่าน ได้ เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา โดยนายกรัฐมนตรีได้ แสดงปาฐกถาพิ เศษ
เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่ อไทยแลนด์ 4.0” ณ หอประชุมมหิ ดลสิทธาคาร มีข้าราชการจากกระทรวงต่ างๆ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิ ดล นักศึกษา และบุคลากรกว่า ๒,๐๐๐ คน เข้ าร่ วมรับฟั งการแสดงปาฐกถา หลังการแสดง
ปาฐกถา นายกรัฐมนตรีได้ เยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งเป็ นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์การสาธารณสุขและสุขภาวะ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการรวบรวมผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สงั คมผู้สงู อายุ การสร้ าง
นวัตกรรมด้ านสมุ นไพร การผลิตยาสมุนไพรในตารับต่ างๆ และการรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งผลงานวิจัย
และเทคโนโลยี นวั ตกรรมที่น ามาจั ดแสดงนั้ นล้ วนเป็ นผลงานที่ได้ รับการยอมรั บและน าไปใช้ ในภาคอุ ตสาหกรรม
จริง หลังเสร็จสิ้นปาฐกถาแล้ ว นายกรัฐมนตรีได้ เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “Siam Bioscience ความมั่นคงทางการ
แพทย์ เพื่ออนาคตคนไทยเข้ าถึงยาได้ มากขึ้น” และเยี่ยมชมโรงงานส่วนการผลิตของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด
ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็ นความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยมหิดล
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นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณอธิการบดี และทีมผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมฯ เป็ นผู้แทนสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ
อธิการบดี และทีมผู้ บริ หารมหาวิทยาลัย ทุ กคน ทั้งรองอธิการบดี และผู้ ช่ วยอธิการบดี ในการทุ่ มเทท างานจนท าให้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการพัฒนาและเจริญก้ าวหน้ าในช่วงที่ดารงตาแหน่งจนปรากฏเป็ นที่เด่นชัด จึงขอให้ กาลังใจกับทุกคน
ว่ายังมีงานที่สามารถช่วยมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ เป็ นส่วนรวมอีกมาก และต้ องการให้ เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นบทเรียน
ที่จะเสริมกาลังใจ พร้ อมเชิญชวนกรรมการสภาฯ ได้ ปรบมือขอบคุณและให้ กาลังใจทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกคน
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย แจ้ งว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธ
ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็ นต้ นไปนั้น จะใช้ สถานที่ ณ ห้ องประชุมจันทนา นิลวรางกูร
(๒๐๔) ชั้น ๒ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องจาก
จะมีการปิ ดห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง เพื่อดาเนินการปรับปรุงระบบเสียง/ภาพ และ
ถือเป็ นโอกาสที่จะจัดเป็ นการประชุมสัญจร โดยในวันดังกล่าวจะมีการนาเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี
และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกติ ติประกาศ ก่อนการประชุมด้ วย
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