ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๓
เมือ่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
แล้ว
ครั้งที่ ๕๓๒ (๕/๒๕๖๑)
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
-----------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๓. ดร.โชค บูลกุล
๔. นางโชติกา สวนานนท์
๕. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๗. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๘. นายมีชัย วีระไวทยะ
๙. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๑๐. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๑๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๑๒. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๑๓. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๑๖. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
แทนรักษาการแทนอธิการบดี
๑๗. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๘. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๒๐. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๒. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันแพทยศาสตร์
๒๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒๔. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๒๕. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์
๒๘. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

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

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ

กรรมการ

-๒๒๙. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
๗. นายแพทย์สรุ พร ลอยหา
๘. นางสุนิดา เกียรติ์วัฒนวิศาล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและ
วิทยาเขตกาญจนบุรี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อานาจเจริญ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป

ผูช้ ี้ แจง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวดี สุขสาโรจน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท
๔. อาจารย์ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล
๕. นายนราธิป ใจธรรม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
๗. Lecturer Dr. Aung Win Jun
๘. นายคณพศ เฟื่ องฟุ้ ง
๙. นายปัญญา ธารงธีระกุล
๑๐. นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล
๑๑. รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองวัฒนากูล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (วาระที่ ๔.๒.๑)
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (วาระที่ ๔.๒.๑)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (วาระที่ ๔.๒.๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (วาระที่ ๔.๒.๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (วาระที่ ๔.๒.๒)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (วาระที่ ๔.๒.๓)
บัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๔.๒.๓)
ผู้อานวยการกองกฎหมาย (วาระที่ ๔.๓.๑)
ผู้อานวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ (วาระที่ ๔.๔)
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ (วาระที่ ๔.๔)
ผอ.ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา (วาระที่ ๕.๑)
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา (วาระที่ ๕.๑)

ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุม
๑. นางสาวมยุรี แย้ มศรี
๒. นายศุภโชค อินทจักร์
๓. นายสหธรรม 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

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ กล่าวเปิ ดและดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ท่านใหม่
ประธานกล่ าวต้ อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใหม่ ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๒ นี้ เป็ นครั้งแรก จานวน ๗ ท่าน ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์
นพ.วชิร คชการ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล จากคณะ
พยาบาลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่วนท่านเดิม
ที่ได้ รับเลือกตั้งเข้ ามาเป็ นกรรมการชุดใหม่ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ ดร.ธิติคม
พัวพันสวัสดิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ และดร.สถาพร สาธุการ กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ โดยขอให้ ทุกท่าน
ได้ มาช่วยกันเพื่อพัฒนาสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย แจ้ งให้ กรรมการสภาฯ ท่านใหม่ ได้ ทราบเรื่องการดาเนินการของ
ฝ่ ายเลขานุการ ในเรื่องต่างๆ ได้ แก่ การจัดผังที่น่งั ในห้ องประชุม การจัดทาแฟ้ มเอกสารลับ ซึ่งทุกท่านจะต้ องส่งคืน
หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ ว การขอความร่วมมือในการไม่ส่งภาพหรือข้ อความเกี่ยวกับการประชุมออกนอกห้ องประชุม
การสั่งเครื่องดื่มระหว่างการประชุม และวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ จัดทีมพยาบาลมาบริการฉีดวัคซีน
ป้ องกันไข้ หวัดใหญ่ ให้ กรรมการทุกท่านด้ วย
มติที่ประชุม
รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๑.๒

จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จานวน ๒๘ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๑ ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๑ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนทั้งสิ้น ๒๐ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จานวน ๕ หน้ า
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมเสนอขอแก้ ไขสรุปมติท่ปี ระชุมวาระที่ ๔.๓.๒ หน้ า ๑๐
จากเดิม “ เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ....” แก้ไขเป็ น “เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยให้ ปรับแก้ ไขตามความเห็นของกรรมการสภาฯ”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุ ธ ที่ ๑๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากได้แก้ไขรายงานตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เป็ น “วาระลับ” ประกอบด้ วยรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ ๕๓๐ (วาระ ๒.๒) และเรื่ องขออนุ มั ติแต่ งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) โดยมีจานวน
ทั้งหมด ๔ หน้ า
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุ ธ ที่ ๑๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระลับ)

-๔ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
แนวนโยบายการนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่ Digital University
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อ
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็ นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของมหาวิทยาลัยที่ดีท่สี ดุ
ในโลก ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓” และตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ Management for Self-Sufficiency and Sustainable
Organization มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็ น Digital University นั้น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร ์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุ รี ขอนาเสนอแนวนโยบายดังกล่าว เพื่อสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณา สรุปได้ ดังนี้
แนวนโยบายการมุ่งสู่ Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้ าหมายหลัก เพื่อ ๑) สร้ าง
ฐานข้ อมูลกลาง (Big Data) เพื่อการตัดสินใจ ๒) พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในระยะ ๔ ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ๗ ด้ าน ได้ แก่ ๑. การพัฒนาศูนย์รวม
ระบบเครือข่ายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีส่วนร่ วม ๒. การวิเคราะห์ฐานข้ อมูลดิจิทลั ๓. การบริหารจัดการด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใช้ งานที่หลากหลาย ๔. การเพิ่มศักยภาพโครงสร้ างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร ๕. การเสริมสร้ างศักยภาพ ส่งเสริมระบบ IT เพื่อการให้ บริการส่วนงาน ๖. การวางแผนสร้ างความ
ตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะอย่างยิ่งแก่นักศึกษาให้ เป็ นผู้ร้ ูเท่าทันด้ านดิจิทลั และ ๗. การเป็ นหุ้นส่วน
ร่วมสร้ างสรรค์ทางดิจิทลั และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ มีการกาหนดแผนงานที่สาคัญ ได้ แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้ าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับฐานข้ อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเชื่อมฐานข้ อมูลนักศึกษาและบุคลากรจาก
แต่ละส่วนงาน เพื่อช่ วยในการจัดทาฐานข้ อมูลด้ านวิจัยและบริการวิชาการ ฐานข้ อมูลที่จัดเก็บตัวชี้วัดด้ านยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และฐานข้ อมูลที่ตอบสนองต่อการจัดอันดับนานาชาติ โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่ น การจัดทาระบบเพื่อ
รองรับกระบวนการทางานแบบ Paperless System การพัฒนาระบบ Digital Analytic สาหรับการตัดสินใจและคาดการณ์
แนวโน้ มตามพันธกิจที่สาคัญ การเชื่อมโยงระบบ Virtual ID และ QR Code เข้ ากับสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
การเชื่อมต่อทุกวิทยาเขตผ่านระบบ Virtual Classroom/Tele Conference การขยายการติดตั้ง WiFi ให้ ครอบคลุม
ร้ อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่การใช้ งานภายในมหาวิทยาลัย การเพิ่มศักยภาพผู้ใช้ งานระบบ WiFi ให้ รองรับการใช้ งาน
หลายอุปกรณ์ การเพิ่มศักยภาพของระบบ E-mail ให้ รองรับระบบ Cloud Hybrid การปรับปรุงกระบวนการด้ าน IT
ให้ รองรับมาตรฐานสากล ISO27001 (IT Security) ISO22301 (IT BCM) และ CMMI Level3 (Software
Development) การส่ งเสริ ม การน า Digital Platform มาใช้ ส าหรั บ Workforce Mobility และการขยายผลการสร้ าง
ความตระหนักรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ และให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. เสนอแนะการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อขับเคลื่อน Digital University โดยให้ ทุกคณะ
ส่วนงาน และนักศึกษาเข้ ามามีส่วนร่ วมในการผลักดันให้ บรรลุเป้ าหมาย โดยมีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็ น
กรรมการฯ เพื่ อร่ วมกันออกแบบแผน โดยอาจจะตั้งเป็ น Digital Tranformation Team และการจัดลาดับความสาคัญ
การส่งมอบบริการทาง IT ให้ ประชาคมมหิดล ตั้งแต่ปีแรกของการดาเนินการ จนถึงปี ๒๕๖๔ นอกจากนี้ เสนอแนะ
ให้ จัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าที่จาเป็ น เพื่อสนับสนุนให้ มีการสร้ างเทคโนยีใหม่ๆ และเป็ นการส่งเสริม
Start-up โดยเสนอแนะให้ มุ่งเป้ าหมายความเป็ นอยู่ท่ด
ี ีของทุกคนในมหาวิทยาลัย
๒. เสนอให้ กาหนดระยะเวลา รายละเอียด งบประมาณ กิจกรรมโครงงานนาไปสู่ Digital
University ให้ มีความชัดเจน เพื่อก้ าวสู่ความสาเร็จในยุทธศาสตร์ท้งั ๗ ด้ าน
๓. หลักสูตรการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ท่ีเปิ ดเสรี สาหรั บทุ กคน (MOOCs : Massive
Open Online Courses) ควรเชื่อมต่อในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
๔. เสนอให้ ใช้ IT เป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทุกด้ านเข้ าด้ วยกัน เช่น การวาง
Platform ทางการศึกษา โดยอาศัยระบบสารสนเทศในการประมวลผลข้ อมูล สนับสนุนให้ นักศึกษาสามารถออกแบบ
หลักสูตรด้ วยตนเองได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของนักศึกษามากขึ้น ระบบบริหารการจัดการการศึกษา ที่อานวย
ความสะดวกให้ ทุกคนบริการตนเองได้ ด้ านการวิจัย อาศัยระบบ IT ช่วยประมวลผลว่า การวิจัยในอนาคตควรมุ่งเป้ า
ไปในด้ านใด และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ลการวิจัยในศาสตร์ ต่ างๆ เพื่ อก่ อ ให้ เกิ ด นวัต กรรม ช่ วยยกระดั บ การจั ด อัน ดั บ
มหาวิทยาลัย ช่ วยมองจุ ดแข็ง คาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต และด้ านการบริการวิชาการ โดยเฉพาะมิติด้านสุขภาพ
ใช้ ระบบ IT ในการติดตามข้ อมูลต่างๆ ได้
๕. ควรมีการเตรียมพร้ อมเพื่อรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
(Cyber Security)

-๕๖. การเปลี่ยนผ่ านมหาวิทยาลัยมหิ ดลไปสู่โลกยุคหน้ า ควรมีการพัฒนางานให้ มีคุณภาพ
ทั้งการศึกษา การวิจัย การบริหารการจัดการความรู้และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และการบริหารวิทยาเขตให้ เป็ น Smart
Campus ที่ทันสมั ยและปลอดภั ยด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้ างสรรค์ ผลงาน IOT (Internet of Things)
รวมทั้งการบริหารจัดการข้ อมูลระบบอัจฉริยะ ที่รวมศูนย์กลางจากบัตรแสดงตน
๗. เสนอให้ มีการสร้ างความตระหนักรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มที่บุคลากรและ
อาจารย์เป็ นลาดับต้ น รวมถึงการสร้ างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางระบบ ที่สามารถนากลับไปใช้ ท่บี ้ านได้
๘. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกจัดการความรู้ เป็ น Knowledge Center เพื่ อจัดการข้ อมู ลกับ
การสื่อสาร โดยสังเคราะห์ข้อมูลเป็ นความรู้ และนาไปใช้ ประโยชน์ทางนโยบาย
๙. เสนอให้ มหาวิทยาลัยประสานงานและมีความร่ วมมือกับบริษัท Microsoft ประเทศไทย
ในการพัฒนาด้ านการศึกษา ซึ่งจะได้ รับส่วนลดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ
๑๐. ฝ่ ายบริห าร ควรนาเรื่ อ งกลยุท ธ์ก ารประชาสัม พันธ์ของมหาวิท ยาลัย เสนอต่อ สภา
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
รักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุ รี ได้ ช้ ีแจงเพิ่มเติม
รายละเอียดของงบประมาณและกิจกรรมฯ ว่า ได้ มีการระบุช่วงเวลาการทางานไว้ แล้ ว แต่ด้วยเวลาที่จากัด จึงยังไม่ได้
นาเสนอ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) มหาวิทยาลัยมหิดลได้ มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
หลักสูตรที่เปิ ดเสรีสาหรับทุกคน รวมถึงการเตรียมพร้ อมการรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
(Cyber Security) และมีการทดสอบระบบเพื่อความฉุกเฉิน ที่ต้องพัฒนาต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
แต่งตั้งผูบ้ ริหาร/คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ ผูท้ ี่สมควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
่
ผู้ทสี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้ วย อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ
โดยมีประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ จานวน ๒ คน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา จานวน ๒ คน และกรรมการ
สภาฯ จากผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา เป็ นกรรมการ โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายการศึกษา เป็ นเลขานุ การ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อ ๗ นั้น คณะกรรมการสรรหาดังกล่าว ได้ มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อโดย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือหัวหน้ าส่วนงาน เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้ อยแล้ ว และมีมติให้ เสนอชื่อ
ผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๗ ท่าน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙ ผู้ทรงคุณวุฒิท่จี ะได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้ องได้ รับการรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ าประชุ ม โดยให้ ก ระทาเป็ นการลับ
ตามรายละเอียดในเอกสาร “ลับ” ที่แจกให้ กรรมการสภาฯ พิจารณา และให้ การรับรอง ตามที่ข้อบังคับฯ กาหนด
อนึ่ง ที่ประชุมได้ อนุมัติให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
เพื่อสรุปผลการประชุมต่อไป และเห็นชอบวิธกี ารรับรองผู้ท่สี มควรให้ ได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ตามที่ประธานเสนอ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ ผูท้ ี่สมควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๗ ราย ตามที่
คณะกรรมการสรรหาผูท้ ี่สมควรได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ เสนอ
๔.๑.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล จะครบ
วาระการดารงตาแหน่ งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติคนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๙ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมการสภาฯ
จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน
โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้เสนอชื่อ จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับ

-๖มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ ๑๔ วรรคสาม กาหนดให้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ให้ นาข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหา
หัวหน้ าส่วนงานมาใช้ บังคับโดยอนุโลม ยกเว้ นการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมการสรรหา ให้ คณะกรรมการ
อานวยการเป็ นผู้เสนอ และให้ คณะกรรมการอานวยการ มีสทิ ธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ งคณบดี โดยคณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้ มีการประชุมเพื่อพิจารณากรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย จานวน ๒ ราย
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ เสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู และดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์
เป็ นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ แล้ว มีขอ้ สรุป ดังนี้
๑. มีกรรมการสภาฯ ขอถอนตัวจากการเป็ นผู้ ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการสรรหา เนื่องจาก
เป็ นกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ซึ่งได้ พิจารณากรณีการร้ องทุกข์ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา และอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
ส่วนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ขอถอนตัวจากการเป็ นผู้ ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการสรรหา
เนื่องจากปฏิบัติหน้ าที่นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ดร.โชค บูลกุล ขอถอนตัวจากการเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการสรรหา เนื่องจากได้ รับแต่งตั้ง
เป็ นคณะกรรมการอานวยการของวิทยาลัยนานาชาติ ส่วนศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้ ลาออกจาก
การเป็ นกรรมการอานวยการของวิทยาลัยฯ ก่อนแล้ ว
๓. การลงคะแนนเลือกกรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙(๒) (๓) และ (๔)
ใช้ วิธี Electronic Vote แบบ “ลับ” โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า กรรมการสรรหาตามข้ อ๙ (๒) ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (๓) ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ และ(๔) ได้ แก่ ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
๔. ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ เสนอชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ จานวน
๒ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู และดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ นั้น มีเพียงศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ในข้ อบังคับฯ ส่วน ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ เนื่องจากเป็ นกรรมการอานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งอาจขัดต่อข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๔ วรรคสาม
ดังนั้น เพื่อมิให้ เกิดประเด็นทักท้ วงภายหลัง จึงขอให้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ ดาเนินการทบทวน และเสนอชื่อบุคคลภายนอก
วิทยาลัยฯ เป็ นกรรมการสรรหาแทนดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์
๕. เพื่อให้ การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ ดาเนินต่อไปตามกาหนดเวลา ขอให้ ฝ่ายเลขานุการ
ที่ประชุมฯ ได้ จัดทาหนังสือเวียนถึงกรรมการสภาฯ ทุกท่าน เพื่อขอให้ รับรองรายชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก
ที่วิทยาลัยนานาชาติได้ เสนอมาใหม่ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติท้งั คณะต่อไป
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
(๓) ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจี บ
(๔) ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
๒. ขอให้คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้ทบทวนและเสนอชื่อกรรมการสรรหา
จากบุ คคลภายนอกวิทยาลัย แทน ดร.ปิ ยะบุ ตร ชลวิจารณ์ เนื่องจากอาจขัดต่ อข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ วรรคสาม
๓. ขอให้ฝ่ายเลขานุ การดาเนินการขอมติเวียนเพือ่ ให้กรรมการสภาฯ รับรองรายชื่อกรรมการ
สรรหาจากบุคคลภายนอกที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอมา และจัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติท้ งั คณะต่อไป
๔.๑.๓

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ จะครบ
วาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาระที่สองติดต่อกัน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้ อ ๙ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการ

-๗สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓)กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๑ คน
(๕) ประธานสภาคณาจารย์ และ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ น
ผู้เสนอชื่อ จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลภายนอก จานวน
๒ คน เพื่อเป็ นกรรมการสรรหาคณบดีฯ และมีมติเสนอชื่อนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ
ชินสาร เป็ นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกคณะฯ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙(๖) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งคณะ
การลงคะแนนเลือกกรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙(๒) (๓) และ (๔)
ใช้ วิธี Electronic Vote แบบ “ลับ” โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่ า กรรมการสรรหาตามข้ อ ๙ (๒) ได้ แก่ ดร.ทวีศักดิ์
กออนันตกูล (๓) ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา และ(๔) ได้ แก่ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
(๓) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
(๔) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
(๗) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
๔.๑.๔

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อ
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีมติให้ ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไป
ไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่ เพื่อดาเนินการสรรหาต่อไป นั้น มหาวิทยาลัย
จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนชุดใหม่
ตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่ าว ซึ่งตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วยการสรรหาหั วหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๙ กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓)กรรมการสภาฯ
จากผู้ บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอก
ส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้เสนอชื่อ จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประจาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ มีการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลภายนอก จานวน ๒ คน เพื่อเป็ นกรรมการสรรหาผู้อานวยการฯ
และมีมติเสนอชื่อนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุท์ พิ ย์ รามสูต เป็ นกรรมการสรรหา
จากบุคคลภายนอกสถาบันฯ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙(๖)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซี ยน ทั้งคณะ
การลงคะแนนเลือกกรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙(๒) (๓) และ (๔)
ใช้ วิธี Electronic Vote แบบ “ลับ” โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า กรรมการสรรหาตามข้ อ ๙ (๒) ได้ แก่ คุณหญิง
ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ (๓) ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล และ(๔) ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ ์
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
(๔) รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิม่ พิกุล
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) นายแพทย์วิวฒ
ั น์ โรจนพิทยากร
(๗) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุท์ ิพย์ รามสูต

-๘๔.๒
๔.๒.๑

ขออนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ ร่วมกับอีก ๖ ส่วนงาน
ได้ แก่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้ อยแล้ ว คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา ทั้งแบบ ๑.๑ (ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
และแบบ ๒.๑ (เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์) ต้ องสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และสาขาที่เกี่ยวข้ อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้ แต้ มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้ านสุขภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด โดยแบบ ๑.๑ จะต้ อง
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้ อย ๑ เรื่อง ในฐานะผู้แต่งชื่อแรกหรือ
corresponding author ซึ่งจะดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอให้
ผู้แทนของหลักสูตร ได้ ช้ ีแจงรายละเอียดต่อไป
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ธันวดี สุขสาโรจน์ จาก
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็ นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก โดยเป็ น
หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้ บูรณาการศาสตร์ของสุขภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืนที่เน้ นการเรียนการสอนและการวิจัย
แบบพหุสาขาวิชาภายใต้ ๖ ส่วนงาน และการประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรจะเน้ นให้ ดุษฏีบัณฑิตมีความสามารถ
ในการพัฒนาแนวทางที่ตอบสนองต่อสุขภาวะที่ดีบนโอกาสของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนด้ วยความเข้ มแข็ง
และทักษะทางวิจัย โดยควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนาความรู้ไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ทั้งใน
ระดับชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรได้ มีการพัฒนารายวิชาที่มาจากความเข้ มแข็งทางวิชาการของ
แต่ ละหน่ วยงาน เพื่อสร้ างองค์ความรู้แบบพหุ สาขาในการเรียนการสอน นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ บรรจุ รายวิชาการ
ฝึ กปฏิบัติทางการวิจัยสุขภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน ลงในรายวิชาหมวดวิชาบังคับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ นักศึกษา
สามารถร่ วมฝึ กปฏิบัติงานจริงร่วมกับองค์กรด้ านสุขภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็ นเวลา
๑ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็ นการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ มแข็งและยั่งยืนให้ กบั หลักสูตร
ทั้งนี้ ผู้เรียนหลักที่แสดงความจานงเข้ าเรียนในหลักสูตรประกอบด้ วย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้ านสุขภาพในการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ในหน่วยงานนโยบายและการศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพในตาแหน่งทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาผู้ปฏิบัติงาน และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยัง่ ยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ
(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า สานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (หลักสูตร
ภาคปกติ และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้ อยแล้ ว โดยหลักสูตรแบ่งการศึกษาเป็ นแผน ก แบบ ก๒ (ทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) และแผน ข (ทาสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) คุณสมบัติผ้ ูเข้ าศึกษา ต้ องสาเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จาก
สถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า ๒.๕๐ มี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด โดยจะดาเนินการเปิ ดรับสมัคร
นักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก
แบบ ก๒ ประมาณปี ละ ๘ คน แผน ข ประมาณปี ละ ๑๐ คน ทั้งนี้ ขอให้ ผ้ ูแทนของหลักสูตร ได้ ช้ ีแจงรายละเอียดต่อไป

-๙ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จิ นตโกวิท อาจารย์ ดร.ฐิ ติศิลป์ กิจเชวงกุล และนายนราธิ ป
ใจธรรม จากวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่ วมชี้แจงว่า หลักสูตรใหม่น้ ี เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งเป็ นหลักสูตรพหุสาขา
ทางด้ านนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีอาหารและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
นโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็ นความต้ องการของชาวกาญจนบุรี หลังจากวิทยาเขตกาญจนบุรี มีการเปิ ดหลักสูตรต่างๆ ในระดับ
ปริญญาตรีแล้ ว ก็ได้ มีความเชื่อมโยงกับชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ทาให้ ทราบว่า จังหวัดกาญจนบุรี ต้ องการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรใหม่น้ ี จะตอบโจทย์ความต้ องการดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้ มีการเปิ ดหลักสูตรนี้ท่วั ประเทศ โดยจะนา
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาวิชาต่ างๆ มาบูรณาการสอนกับนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตร และหลักสูตรมี
ความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาจจะมีความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. เสนอให้ หลักสูตรได้ มีการสารวจการดาเนินการของสมาคมหยาดฝน ที่เป็ นการรวมตัวของ
ชาวบ้ านเพื่อรักษาระบบนิเวศของแหล่งอาหาร เช่ น ที่ชายฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศ
เป็ นการเสริมพลังชาวบ้ าน
๒. ที่คณะเทคนิคการแพทย์มีการบูรณาการร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในเรื่องเกษตร
และอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เรื่องเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี จนถึงประจวบคีรีขันธ์ ในการพัฒนาไปสู่เรื่อง
การลด ละ เลิกการใช้ สารเคมี เพื่อนาไปสู่วิถีเกษตรปลอดภัย โดยมีกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ และมีการส่งต่อสิ่ง
ดีๆ เหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ หากมหาวิทยาลัยมหิดลมีส่งิ ดีๆ ที่สรรค์สร้ างขึ้นก็ควรได้ มีการรวมพลังกันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานวิจัย งานวิชาการ หรือการทาวิทยานิพนธ์ เพื่อนาผลที่เกิดขึ้นมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่
หรือนโยบายต่างๆ ได้ ต่อไป
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยังยื
่ นทางทรัพยากรอาหารและ
ระบบนิเวศ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๓

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซี ยนศึกษา
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่า หลักสูตรที่เสนอเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งเป็ น
การรวมตัวกันของ ๖ ส่วนงานได้ แก่ โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว โดย
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเรียน จะต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกาลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปี สุดท้ าย
ได้ รับแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ ในแบบ แผน ก๒ ส่วนในแผน ข จะรับจากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อย ๓ ปี และได้ รับแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ ต่ ากว่ า ๒.๕๐ หลักสูตร ใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่ วยกิตระบบทวิภาค และดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๑๕ คน
ทั้งนี้ ขอให้ ผ้ ูแทนของหลักสูตร ได้ ช้ ีแจงรายละเอียดต่อไป
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ
Lecturer Dr.Aung Win Jun จากบัณฑิตวิทยาลัย ร่ วมชี้แจงว่า หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะให้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มีความชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทด้ านอาเซียน เพื่อส่งเสริมด้ านการศึกษา นโยบาย เศรษฐกิจ และการพัฒนา
ด้ านสุขภาพที่ย่ังยืน โดยหลักสูตรจะพัฒนาบุคลากรที่จะทางานด้ านอาเซียน ให้ มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เข้ ามาทางานตาม Plateform โดยจะเป็ นหลักสูตรที่ให้ ๒ ปริญญา คือศิลปศาสตร มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แล้ วแต่ว่านักศึกษาสนใจจะเลือกปริญญาด้ านไหน โดยทั้งสองปริญญาดังกล่าวจะเรียนวิชาหลัก ๖ หน่วยกิต และวิชา
ในแต่ละปริญญาอีก ๑๒ หน่วยกิต นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเป็ นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีพันธกิจสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน และบริษัทเอกชนที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ในอาเซียน เนื่องจาก
จะมีความรู้ด้านอาเซียนในมิติต่างๆ ทั้งทางด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้ านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ

-๑๐ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ประชากรของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ รวมกันแล้ วมีมากกว่า ๒ เท่าของประเทศสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งจะมีอานาจต่อรองทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ และเสนอให้ ทาหลักสูตรที่เชื่อมโยงหรือผลักดัน
ให้ มี the ASEAN Peace Corps (สันติภาพอาเซียน)
๒. เป็ นหลักสูตรที่น่าสนใจในการที่จะบูรณาการเรื่องของอาเซียนเข้ ากับด้ านวิทยาศาสตร์ การที่
มีบุคลากรที่รอบรู้รอบด้ านและเข้ าใจในทุกมิติท้งั ด้ านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของอาเซียน จะเป็ น
ประโยน์ในการสานต่อ ทั้งเชิงธุรกิจ งานวิจัย หรือการศึกษา
ประธาน กล่ าวว่ า ในอนาคตข้ างหน้ าจะมีหลักสูตรในลักษณะเช่ นนี้มากขึ้น โดยจะต้ องมีการ
บริหารจัดการที่ดี สาหรับหลักสูตรนี้ ขอตั้งข้ อสังเกตว่ า หน่ วยงานไหนจะเป็ นเจ้ าภาพที่จะเป็ นผู้ให้ ปริญญาอะไร และ
จานวนนักศึกษาที่คาดว่ามาจากประเทศอาเซียนและนานาชาติจะมีจานวนมากน้ อยเพียงใด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ชี้แจงว่า หลักสูตรนี้ เป็ นการรวมระหว่างหลายสาขา
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นหน่วยประสานกลาง ซึ่งมีกระบวนการบริหารแบบใหม่ในการ
สร้ างผู้เชี่ยวชาญด้ านอาเซียน และผู้มีความรู้ด้านอาเซียน การบริหารงานจะมีการหารือและประชุมในพัฒนาเนื้อหาการ
เรียนการสอน และทาวิจัย ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ จะมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะยืดหยุ่น และการศึกษาทางไกล
เพื่ อเป็ นการดึ งดู ดนั กศึ กษาในภู มิ ภาคและนานาชาติ ส าหรั บการให้ ปริ ญญานั้ น จะอยู่ ท่ีบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยในฐานะ
หน่วยงานประสานกลาง
รักษาการแทนรองอธิ การบดี ฝ่ายนโยบายและแผน ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ในฐานะอดีตคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ว่า กรณีหลักสูตรที่เป็ นความร่วมมือหลายคณะร่ วมจัดทา เป็ นเรื่องที่ดี แต่ จะต้ องมีคณะหลักเป็ นเจ้ าภาพ
ในการให้ ปริญญา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไม่สามารถให้ ปริญญาในหลักสูตรที่จัดทาดังกล่าวได้
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้ อมูล หลักสูตรนี้ ได้ ผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้ มีมติ
อนุ มัติหลักการให้ เปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์เท่านั้น
แต่ในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรครั้งนี้ เป็ น การเสนอขอเปิ ดทั้งหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม
เนือ่ งจากการเสนอขออนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรไม่ตรงกับที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุ มตั ิ ในหลักการ
จึ งขอให้นาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซี ยนศึ กษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้
กลับไปทบทวนเรื่องการบริหารจัดการและการให้ปริ ญญาให้ชัดเจนก่ อน และนามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๔.๓
๔.๓.๑

ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิ ตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้ จดั ทา (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการปรับแก้ ไขจากข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อความเหมาะสมและความคล่องตัวในการ
บริหารงาน (ร่าง) ข้ อบังคับนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว
โดยประเด็นสาคัญในการปรับแก้ ไข มีดังนี้
๑. เรื่องคณะกรรมการอานวยการ ในข้ อ ๙ (๖) ให้ มีผ้ ูทรงคุณวุฒิท่มี ีความรู้ ความชานาญ
และประสบการณ์หรือเป็ นผู้เชี่ยวชาญในด้ านการศึกษา ด้ านสังคม ด้ านธุรกิจ การตลาด การเงิน และด้ านกฎหมาย
ซึ่งกรรมการตามข้ อ (๑) – ( ๖) และ (๘) เป็ นผู้เสนอชื่อจานวนสองคน เป็ นกรรมการ และ (๗) ผู้แทนผู้ปกครอง
นักเรียน ซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็ นกรรมการ โดยกรรมการใน (๖) และ (๗) นี้ มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสองปี แต่อาจได้ รับแต่งตั้งใหม่อกี ได้ แต่ไม่เกินสองวาระ

-๑๑๒. การปรับแก้ เรื่องคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (จากเดิม คือคณะกรรมการหลักสูตร)
ในข้ อ (๑๔) และเรื่องคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (จากเดิม คือ คณะกรรมการบริหาร) ในข้ อ (๑๘) ซึ่งอธิการบดี
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ
๓. เรื่องผู้อานวยการโรงเรียน มีการปรับแก้ เรื่องคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งในข้ อ (๒๓)
และวาระการดารงตาแหน่ง ในข้ อ (๒๔) เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว และสอดคล้ องกับระเบียบของทางราชการ
๔. เรื่องเงินกองทุนโรงเรียน ในฃ้ อ (๓๐) มีการปรับแก้ เพื่อให้ การบริหารการเงินมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้ นาเงินกองทุนฝากกับสถาบันการเงินของรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยเปิ ด
บัญชีในนาม “กองทุนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยเงินที่ได้ รับ จะหักไว้ ใช้ เพื่อการใดก่อนนาส่ง
เข้ าเป็ นเงินกองทุนมิได้ ทั้งนี้ เงินรายได้ ของกองทุน จะต้ องออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนสาธิตนานาชาติไว้ เป็ นหลักฐาน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้ อบังคับฯ ฉบับเดิมของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มีหลายเรื่อง
ที่ไม่เคยทา หรือทาไม่ถูกต้ อง เช่ น (๑) การเลือกผู้แทนผู้ปกครอง จากเดิมที่ผ้ ูอานวยการ เป็ นผู้เลือก จะเปลี่ยนเป็ น
ให้ ผ้ ูปกครองเลือกกันเองระหว่างผู้ปกครอง (๒) เรื่องคุณสมบัติของผู้อานวยการ จากเดิมที่กาหนดว่า ต้ องมีใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้อานวยการได้ น้นั ได้ ตรวจสอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ ว เป็ นการกาหนดสาหรับโรงเรียนเอกชน ดังนั้น
ในข้ อบังคับฉบับใหม่ จึงตัดข้ อ กาหนดดังกล่ าวออก และเพิ่มเติมเรื่องวาระการดารงตาแหน่ ง คราวละ ๔ ปี และอาจจะ
ได้ รับแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกินสองวาระ และ (๓) เรื่องการเงิน มีการควบคุมโดยการให้ ออกใบเสร็จรับเงิน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
ขออนุ มตั ิกรอบประมาณการเงินลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัย อัญชัน (Condo A)
และอนุมตั ิให้ Bond’s Structure อาคารที่พกั อาศัยอัญชัน มู ลค่า ๗๐ ล้านบาท จัดประเภท
สินทรัพย์เป็ นประเภท ก (อื่นๆ) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ ย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้ ดาเนินการสารวจสภาพ
อาคารที่พักอาศัย ๓ อาคาร คือ อาคารอัญชัน (Condo A) อาคารเบญจมาศ (Condo B) และอาคารชบา (Condo C)
ซึ่งถูกใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยสาหรับบุคลากร พบว่า ทั้งสามอาคารจาเป็ นต้ องทาการปรับปรุง เนื่องจากใช้ มาเป็ นเวลานาน
มากกว่า ๒๐ ปี แล้ ว ทั้งยังต้ องปรับจานวนห้ องพักและราคาค่าเช่าให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ พ้ ืนที่ โดยจะทาการ
ปรับปรุงอาคารอัญชันเป็ นเฟสแรก โดยได้ เสนอที่ประชุมต่างๆ พิจารณา ดังนี้ (๑) ที่ประชุมคณะกรรมการอสังหาฯ
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ ทาการปรับปรุงอาคารพักอาศัย อัญชัน (๒) ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติในหลักการ
กรอบประมาณการเงินลงทุนปรับปรุงโครงการอาคารที่พักอาศัย อัญชัน จานวน ๑๕๕ ล้ านบาท และให้ หารือรายละเอียด
เรื่องการระดมทุนงบประมาณปรับปรุงอาคาร และ (๓) ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบกาหนดให้ Bond’s Structure ของอาคารพักอาศัย อัญชัน
มูลค่ า ๗๐ ล้ านบาท จัดประเภททรัพย์สินเป็ นประเภท ก โดยมหาวิทยาลัยมหิ ดลคา้ ประกันเงินต้ นและดอกเบี้ย
ทั้งนี้ จะใช้ ต้นแบบการระดมทุนของโครงการพัฒนาอาคารพักอาศัย D (พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็ น
แนวทาง มีโครงสร้ าง ดังนี้ ๑. ระยะเวลาลงทุน ๖ ปี ๒. ทยอยจ่ายผลตอบแทนและคืนเงินต้ น แบ่ งจ่ายให้ ผ้ ูลงทุนปี ละ
๒ ครั้ง (เริ่มคืนเงินต้ นในปี ที่ ๓) ๓. มหาวิทยาลัยรับประกันให้ ผลตอบแทนต่ อปี ดังนี้ ปี ที่ ๑ = ๒% ปี ที่ ๒ = ๓%
ปี ที่ ๓ = ๔% ปี ที่ ๔ = ๕% ปี ที่ ๕ = ๖% ปี ที่ ๖ = ๗% ซึ่งจะเริ่มดาเนินการจัดทาแบบรายละเอียดการก่อสร้ าง
จาหน่ายหน่วยลงทุน จัดหาผู้รับเหมาก่อน โดยจะเริ่มดาเนินการปรับปรุงอาคารฯ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
๑. อนุมตั ิโครงการปรับปรุงอาคารที่พกั อาศัย อัญชัน (Condo A) โดยใช้กรอบประมาณ
การเงินลงทุนจานวน ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ร้อยห้าสิบห้าล้านบาท)
๒. อนุ มตั ิ Bond’s Structure ของอาคารพักอาศัย อัญชัน (Condo A) มู ลค่า ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ ดสิบล้านบาท) โดยจัดประเภททรัพย์สินเป็ นประเภท ก และมหาวิทยาลัยมหิดล
ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ ย
๔.๔

ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ควรแสดงข้ อมูลผลเฉลี่ยค่าตอบแทนที่จะให้ กับผู้ร่วมลงทุน เทียบกับค่าตอบแทนการกู้เงิน
จากธนาคาร หรือการใช้ เงินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ว่าส่วนไหนจะคุ้มที่สดุ ทั้งนี้ ต้ องการทราบว่า ผลตอบแทนที่จ่ายคืน
ให้ กบั ผู้ลงทุน กับเงินค่าเช่าที่ได้ จากการให้ ผ้ ูพักอาศัยเช่า

-๑๒๒. ผลตอบแทนที่จ่ายคืนให้ ผ้ ูร่วมลงทุน เฉลี่ยประมาณ ๓.๓๓% ซึ่งถือว่าไม่ได้ สงู มาก และเห็นว่า
ควรมีการชี้แจงในเรื่องต่ างๆ ให้ ชัดเจน เช่ น เสนอขายให้ กับกลุ่มคนใด ต้ องมีการยื่นเรื่องถึงสานักงาน กลต. ด้ วยหรือไม่
หรือต้ องทาอัตราค่าตอบแทนหรือไม่ และการที่จะให้ มหาวิทยาลัยคา้ ประกันเงินต้ นและดอกเบี้ย จะมีการลงบัญชีอย่างไร
๓. ควรทบทวนการลงทุนของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาว่ามีกาไรหรือขาดทุนอย่างไร และอาจพิจารณา
ให้ หน่วยงานภายนอกเข้ ามาลงทุน โดยกาหนดเรื่องการนาเงินมาคืน และควบคุมคุณภาพ ซึ่งอาจจะได้ ประโยชน์มากกว่า
๔. การดาเนินการระดมทุนเป็ นเรื่องภายในมหาวิทยาลัย จึงไม่จาเป็ นต้ องมีการออก Bond
(พั นธบัตร หรือหุ้ นกู้ ) ซึ่งการคิ ดดอกเบี้ ย ทาให้ ต้นทุ นการดาเนินการสูงขึ้น และภาระจะตกกับผู้ ท่ีเช่ าอาศัย ซึ่งเป็ น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้ ควรต้ องคานึงถึงข้ อกฎหมายของมหาวิทยาลัย และของ กลต. เพื่ อป้ องกันปั ญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเห็นว่าควรจะให้ ส่วนกลางเป็ นผู้ลงทุน เพียงหน่วยงานเดียว
๕. การออก Bond หรือพันธบัตร (ถือเป็ นหลักทรัพย์) จะอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น หากจะเป็ นการซื้อขายกันภายในมหาวิทยาลัยเอง เสนอให้ ทาเป็ น
ลักษณะสัญญาเงินกู้
๖. การดาเนินการลงทุนในรูปแบบ Bond ตามที่เสนอ ไม่น่าจะเป็ นไปได้ เพราะมหาวิทยาลัย
มีเลขประจาตัวผู้เสียภาษี เพียงเลขเดียว
๗. หากส่วนกลางมีเงินมากพอที่สามารถจะดาเนินการได้ การระดมทุนจากส่วนงานอื่น คือ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะทาให้ ต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่จาเป็ น
และหากส่วนงานอื่นจะขอเข้ ามาร่วมลงทุนด้ วยจะได้ หรือไม่
ผูอ้ านวยการศู นย์บริหารสินทรัพย์ และทีม ร่วมชี้แจงว่า ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ฯ ได้ มีมติท่จี ะเสนอขายให้ กบั ๓ ส่วนงานคือ สานักงานอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ หากเทียบกับการกู้ธนาคาร จะไม่ค้ ุม เนื่องจากรายได้ จากการให้ เช่ าอาคาร
ซึ่งเป็ นบุคลากร มีอตั ราค่าเช่ าไม่สงู มาก จึงต้ องใช้ การระดมทุนจากภายใน จะเป็ นการประหยัดมากกว่า ส่วนเรื่องการ
ลงบัญชีกรณีให้ มหาวิทยาลัยคา้ ประกันเงินต้ นและดอกเบี้ย ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็ นการระดมทุนจากส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยเอง โดยมีศูนย์บริหารสินทรัพย์เป็ นผู้ดาเนินการ การที่เสนอว่า การระดมทุนเป็ นรูปแบบ Bond นั้น เพื่อให้
เห็นเป็ นลักษณะของการเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่ เป็ นการออก Bond จริงๆ สาหรับเรื่องเวลานั้น ได้ กาหนดไว้ คือเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยจะต้ องทาสัญญาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เรื่องที่เสนอนี้ ควรจะต้ องได้ รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินจากส่วนงานส่วนใหญ่ท่มี าลงทุน
มักเป็ นเงินสะสม โดยมีสัดส่วนการลงทุน ของ Bond (พันธบัตร) ๖๐% และ Stock (หุ้ น) ๔๐% ฉะนั้น ในการลงทุน
ของส่วนงานทั้งสามแห่ ง จะไปใช้ ส่วนของ Bond ในการลงทุน ซึ่งแนวทางการดาเนินการดังกล่ าวได้ เคยใช้ ในการระดมทุน
ของอาคารพักอาศัย D มาแล้ ว เมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนั้น เป็ นการระดมทุนจากส่วนงานต่ างๆ จานวนกว่ า ๒๐๐ ล้ านบาท
และให้ ผลตอบแทนที่ส่วนงานจะได้ รับสูงกว่าการฝากในสถาบันการเงินอื่น สาหรับการจ่ายคืนผลตอบแทนนั้น จะเป็ น
ทั้งเงินต้ นและดอกเบี้ย และในปี สุดท้ าย ถึงดอกเบี้ยจะสูงขึ้นแต่เงินต้ นจะไม่มาก ทั้งนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ส่วนงานได้
นาเงินสะสมมาร่วมลงทุน ไม่ใช่เป็ นการกู้ ซึ่งทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี จะมีกลุ่มการลงทุนของเขาเอง ขณะที่ส่วนงานอื่น จะให้ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้ ช่วยเรื่องการลงทุนและดูแล
สินทรัพย์ มหาวิทยาลัยจึงสร้ างช่องทางนี้เพื่อให้ ส่วนงานได้ มีโอกาสมาลงทุน
มติที่ประชุม
ขอให้นากลับไปทบทวนและปรับวิธีการเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
โดยให้ปรึกษากรรมการสภาฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ (คุณโชติกา สวนานนท์) และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
ศู นย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ขอเปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันวิเคราะห์สารต้องห้ามและ
วิทยาการการวิเคราะห์” เป็ น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา”
(Analytical Sciences and National Doping Test Institute)

เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ ยกสถานะศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เป็ น “สถาบันวิเคราะห์
สารต้ องห้ ามและวิทยาการการวิเคราะห์ ” และที่ประชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองการปรับฐานะส่วนงานและ
หน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ ดาเนินการ
ยกฐานะศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เป็ นสถาบันวิเคราะห์สารต้ องห้ ามในนักกีฬาและวิทยาการการวิเคราะห์
และให้ ดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ เสนอข้ อคิดเห็นว่าการใช้ ช่ ือดังกล่าว จะทาให้ ภารกิจด้ านการตรวจสอบ

-๑๓สารต้ องห้ ามในนักกีฬา ซึ่งเป็ นจุ ดเด่ นและเป็ นส่วนสาคัญของส่วนงาน ไม่ ปรากฏ ประกอบกับ anti-doping ในนักกีฬา
เป็ นเรื่องใหญ่ และองค์การยูเนสโกได้ ให้ ความสาคัญมาก ดังนั้น จึงเห็นว่าชื่อของสถาบันควรสื่อถึงความเป็ น จุ ดแข็ง
และจุ ดเด่นที่มีอยู่ ในการนี้ คณะกรรมการประจาศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ในการประชุมครั้งพิเศษ /๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีการหารือเรื่องชื่อของสถาบัน โดยได้ มีมติใช้ ช่ ือสถาบัน ว่า “สถาบันวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” โดยใช้ ช่ือภาษาอังกฤษว่า Analytical Sciences and National Doping
Test Institute ชื่อย่อ ASNDTI
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนชื่อเป็ น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
และตรวจสารในการกีฬา” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Analytical Sciences and National
Doping Test Institute” ชื่ อย่ อ ASNDTI และเห็ นชอบให้ด าเนิ นการประกาศ “สถาบัน
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” เป็ นส่วนงานสังกัดมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาต่อไป โดยให้วนั ที่มีผลบังคับใช้ตามประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ชื่อของสถาบันฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความหมายที่ไม่สอดคล้ องกัน ส่วนชื่อ
ภาษาอังกฤษ เห็นว่า ควรใช้ ว่า Institute of Analytical Sciences and National Doping Test เหมือนหน่วยงานอื่นๆ
ที่ใช้ คาว่า “Institute” ไว้ ข้างหน้ า
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ รับข้ อเสนอจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ที่จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้ กบั ศูนย์ฯ ดังนั้น ในสัญญาความร่ วมมือควรต้ องบรรจุ เรื่องข้ อเสนอนี้ด้วย
ผูอ้ านวยการศู นย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประจา
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ได้ มีการพิจารณาชื่อของสถาบันแล้ วอย่างถี่ถ้วน และมีมติท่จี ะใช้ ช่ ือภาษาอังกฤษว่า
Analytical Sciences and National Doping Test Institute ในส่วนการบริหารของศูนย์ฯ ขณะนี้ จะใช้ กลไกการประชุม
ของคณะกรรมการอานวยการ มีประธานการกีฬาแห่ งประเทศไทย เป็ นประธาน ซึ่งปั จจุ บันคือ พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี โดยในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ จะได้ แจ้ งเรื่องการได้ รับอนุมัติ
เปลี่ยนชื่อสถาบันฯ ให้ ท่ปี ระชุมทราบด้ วย พร้ อมกันนี้จะนาเรื่องงบประมาณ เสนอในที่ประชุมและสร้ างข้ อตกลงในวันนั้นด้ วย
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิ เปลี่ยนชื่ อสถาบันวิ เคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬาและวิ ทยาการการวิเคราะห์
เป็ น “สถาบันวิ ทยาศาสตร์การวิ เคราะห์แ ละตรวจสารในการกี ฬา” โดยใช้ชื่อภาษา
อังกฤษว่า “Analytical Sciences and National Doping Test Institute” (ASNDTI)
๒. เห็ นชอบให้ดาเนินการประกาศ “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิ เคราะห์และตรวจสารใน
การกีฬา” เป็ นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิ ดล และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ต่อไป โดยให้วนั ที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนด
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ขออนุ มตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควร
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๗ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน ๗ ราย (วิธปี กติ ๖ ราย และวิธพี ิเศษ ๑ ราย) และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ

๖.๑.๒

การอนุ มตั ิเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เสนอขอเทียบตาแหน่ งทางวิชาการให้ กับ ดร. นพ.ตะวันชัย
จิรประมุขพิทกั ษ์ เป็ นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ โดย ดร. นพ.ตะวันชัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะได้ มาบรรจุ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยที่สถาบันฯ
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสถาบันฯให้ เหตุผลประกอบการเสนอขอเทียบตาแหน่ งว่า ดร. นพ.ตะวันชัย
จะช่ วยสถาบันฯ ในการสร้ างเสริมความเข้ มแข็งให้ กับภารกิจด้ านการเรียนการสอน และการวิจัย การขยายเครือข่าย

-๑๔ความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและเครือข่ายต่างประเทศ ให้ กับสถาบันฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ ดร. นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทกั ษ์ แล้ ว
มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ท่จี ะเทียบตาแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอได้
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิเทียบตาแหน่ง ดร. นพ.ตะวันชัย จิ รประมุขพิทกั ษ์
เป็ นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิ ตเวชศาสตร์ ได้ต้ งั แต่วนั บรรจุ และให้ได้รบั เงิน
ประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ ายเงิน
ประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒
๖.๒.๑

ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิม่ เติม)
คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีมติคัดเลือก ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน
และดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เป็ นกรรมการในคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ
แทนนายมนูญ สรรค์คุณากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ขอลาออกจากกรรมการ ทาให้
ตาแหน่ งว่างลง ซึ่งเป็ นไปตามความในข้ อ ๘ (๕) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วยการดาเนินงานของสถาบัน
บริ หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ แต่ งตั้ง ดร.ทวี ลาภ ฤทธาภิ รมย์ และดร.เลอสรร
ธนสุกาญจน์ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรม แทนตาแหน่งที่ว่าง
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๓

ขออนุ มตั ิปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ตามที่คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของ ๕ ส่วนงาน ดังนี้
๑. สานักงานอธิการบดี เสนอจัดตั้ง สานักงานการธารงจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย และ
แบ่งงานภายใต้ สานักงานออกเป็ น ๓ งาน ประกอบด้ วย (๑) งานส่งเสริมการปฏิบตั ิตามระเบียบการวิจัย (๒) งานมาตรฐาน
การวิจัย และ (๓) งานจริยธรรมการวิจัย
๒. คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน เสนอจัดตั้งงานกายภาพบาบัด สังกัด ฝ่ ายสนับสนุนผู้ป่วยโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้ อน
๓. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอยุบเลิกกลุ่มสาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา
๔. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๔.๑ เสนอปรับโครงสร้ างหน่วยงานสังกัดสานักงานคณบดี
(๑) เปลี่ยนชื่องานบริหารทั่วไป เป็ น งานบริหารจัดการ
(๒) เปลี่ยนชื่องานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เป็ น งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(๓) ยุบเลิกงานสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
(๔) ปรับฐานะงานวิจัยและวิชาการ โดยจัดตั้งเป็ น สานักงานวิจัยและบริการวิชาการ
๔.๒ ยุบเลิกศูนย์ ๒ ศูนย์ ได้ แก่ (๑)ศูนย์นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ และสังคม และ
(๒) ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้ อม และวิทยาศาสตร์
๔.๓ จัดตั้งสานักงานวิจัยและบริการวิชาการ และแบ่ งงานในสานักงานออกเป็ น ๓ งาน
ประกอบด้ วย (๑) งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (๒) งานฝึ กอบรมและบริการวิชาการ (๓) งานความเป็ นเลิศทางวิชาการ
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับโครงสร้ างดังนี้
๕.๑ จัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
๕.๒ ปรับโครงสร้ างหน่วยงานสังกัดสานักงานคณบดี ดังนี้ (๑) จัดตั้งงานบริหารทั่วไป
(๒) เปลี่ยนชื่อและปรับภาระงาน ของงานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็ น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) ย้ ายงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไปสังกัดสานักงานจัดการกลยุทธ์ (๔) ปรับฐานะงานบริหารการศึกษา
โดยจัดตั้งเป็ น สานักงานการศึกษา (๕) ปรับฐานะงานวิจัยและบริ การวิชาการ โดยจัดตั้งเป็ น สานักงานวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ

-๑๕๕.๓ ปรั บโครงสร้ างสานักงานประกันคุ ณภาพ (เปลี่ยนชื่ อ และ แบ่ งงานในสานักงาน)
ดังนี้ (๑) เปลี่ยนชื่อเป็ นสานักงานจัดการกลยุทธ์ (๒) ย้ ายภาระงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ จากสานักงานคณบดี
มาจัดตั้งเป็ น งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ (๓) ย้ ายภาระงานสื่อสารองค์กร จากสานักงานคณบดี
มาจัดตั้งเป็ น งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
๕.๔ จัดตั้งสานักงานการศึกษา (ไม่มีการแบ่งงานในสานักงาน)
๕.๕ จัดตั้งสานักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ (ไม่มีการแบ่งงานในสานักงาน)
๕.๖ ปรับโครงสร้ างศูนย์ ๒ ศูนย์ ได้ แก่ (๑) ยุบเลิกศูนย์ข้อมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
(๒) เปลี่ยนชื่อศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ เป็ น ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๔

ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่ างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๑๙ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๑๑ หลักสูตร เนื่องจากได้ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี และมี
เหตุผลอื่นๆ ได้ แก่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานด้ านการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึกษา เป็ นต้ น
หลักสูตรที่เสนอขออนุ มัติปรับปรุงนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว เริ่มใช้ ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป ตามรายละเอียด ดังนี้
๖.๔.๑ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาพยาธิ วิทยาคลินิก (หลักสู ตรนานาชาติ ) หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี และบัณฑิ ตวิ ทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตร
ภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒
๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตร
ภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒
๖.๔.๓ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และวิ ศวกรรมวัสดุ (หลักสู ตรนานาชาติ )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
แก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒
๖.๔.๔ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาพันธุ ศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ วิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันชี ววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย
โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรั บปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๖.๔.๕ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสู ตรนานาชาติ ) หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิ ตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
แก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๖.๔.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ)
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิ ตวิ ทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตร
ภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒
๖.๔.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๖.๔.๘ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาชี วเคมี (หลักสู ตรนานาชาติ ) หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิ ทยาศาสตร์ และบัณฑิ ตวิ ทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มี การ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ ๒

-๑๖๖.๔.๙ หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาพยาธิ วิทยาคลินิก (หลักสู ตรนานาชาติ ) หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี และบัณฑิ ตวิ ทยาลัย โดยโครงสร้ างหลัก สูต ร
ภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๔.๑๐ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชี ววิ ทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสู ตร
นานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ าง
หลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร
นานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตร
ภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และ แผน ก แบบ ก๒
๖.๔.๑๒ หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และ แผน ข
๖.๔.๑๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ าง
หลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และ แผน ข
๖.๔.๑๔ หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาสิทธิ มนุ ษยชน (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุ ษยชนและสันติ ศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ าง
หลัก สูต รภายหลังการปรั บปรุงแก้ ไข มี การเปลี่ ยนแปลง เมื่ อเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างเดิ มและเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๔.๑๕ หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาพันธุ ศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ วิศวกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันชี ววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิต
วิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิม
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๔.๑๖ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๔.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิ ทยาศาสตร์ และบัณฑิ ตวิ ทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๔.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตร
ภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มี การเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๔.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรั บปรุงแก้ ไข
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ การปรับปรุงหลักสูตรในวาระ ๖.๔.๑-๖.๔.๑๙
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๕

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่ างๆ เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๒๐ หลักสูตร เป็ นหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก ๓ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๗ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี ๑๐ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอ
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน
หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าว ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

-๑๗เรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้ งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่ อวันพุ ธ ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หลักสูตรวาระที่
๖.๕.๑-๖.๕.๑๐ และ ๖.๕.๑๒ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรวาระที่ ๖.๕.๑๑, ๖.๕.๑๓๖.๕.๑๔ และ ๖.๕.๑๙ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรวาระที่ ๖.๕.๑๕-๖.๕.๑๘ เริ่มใช้
ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และหลักสูตรวาระที่ ๖.๕.๒๐ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา
๒๕๖๒ ตามรายละเอียด ดังนี้
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสู ตรนานาชาติ ) ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการ
ปรับปรุงแก้ ไข ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒
๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
แก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลัง
การปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๕.๔ หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสู ตรนานาชาติ )
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลัง
การปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๕.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๖ หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาจิ ต ตปั ญญาศึ กษา (หลักสูตรภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศู นย์จิตตปั ญญาศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลัง
การปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข
๖.๕.๗ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท
แผน ก แบบ ก๒
๖.๕.๘ หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข
๖.๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิ ตวิ ทยาลัย โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๐ หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาพิษวิ ทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้ าง
หลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะศิลปศาสตร์
โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๒ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาศาสนศึ กษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิ ทยาลัย
ศาสนศึกษา โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิม
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

-๑๘๖.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของวิ ทยาลัยนานาชาติ โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๗ หลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิ ชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ )
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๑๙ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๕.๒๐ หลักสู ตรสัตวแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
โดยโครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในวาระ ๖.๕.๑-๖.๕.๒๐
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๖

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)
วิทยาลัยพยาบาลที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท)
คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ า คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลที่สงั กัดคณะ
พยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื่อ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี) คณะเทคนิคการแพทย์
คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุ ริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิต
วิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่ างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่วันที่สาเร็จ
การศึกษา เพื่ อเสนอสภมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มัติ ปริญญาบัตร และ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒,๗๗๑
ราย แยกเป็ นระดั บปริ ญญาเอก ๒๐ ราย ปริ ญญาโท ๑๔๙ ราย และปริ ญญาตรี ๒,๖๐๒ ราย สรุปจานวนผู้ สาเร็จ
การศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ รับอนุมัตแิ ล้ ว ดังนี้
ระดับการศึกษา
อนุมัติแล้ ว
เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๘๑๑
๒,๖๐๒
๓,๔๑๓
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓๓
๓๓
 ปริญญาโท
๙๒๕
๑๔๙
๑,๐๗๔
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑
๑
 ปริญญาเอก
๑๓๔
๒๐
๑๕๔
รวมทั้งสิ้น
๑,๙๐๔
๒,๗๗๑
๔,๖๗๕
สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ

-๑๙มติที่ประชุม

อนุ มตั ิ ปริญญาบัตร ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๐ แก่ผูส้ าเร็จการศึ กษา จานวนทั้งสิ้ น
๒,๗๗๑ ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
ผูไ้ ด้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๐
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ไปยัง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ นั้น
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ มีหนังสือที่ นร๐๕๐๘/ท๒๘๒๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้ งว่า กรมราชเลขานุการ
ในพระองค์นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน ตามที่เสนอ พร้ อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผ้ ูได้ รับการเสนอชื่อทั้งสองท่านดังกล่ าวเข้ าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระที่น่งั อัมพรสถาน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๒

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่พลตารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ครบวาระการดารงตาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิ ดลฯ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งข้ อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิ ดล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ ๑๗ กาหนดว่ า “ผู้ท่ีจะดารงตาแหน่ งนายก ต้ องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ
สาหรับตาแหน่งอื่นให้ นายกเป็ นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ การดาเนินการเลือกตั้งให้ เสร็จสิ้นก่อนหมดวาระ ๖๐ วัน” สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จึงได้ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ จานวน ๑๐ ท่าน เพื่อทาหน้ าที่กาหนด
แนวทางในการดาเนินการเลือกตั้ง ตั้งแต่ เริ่มต้ นจนเสร็จสิ้น ผลปรากฏว่ า พลตารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
ได้ รับเลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ อีกวาระหนึ่ง (วาระปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๗.๓

รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผล
การดาเนินการของหน่ วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติในแต่ ละเรื่ อง ซึ่งมีท้ังที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
การดาเนินการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่ า ในเอกสารหน้ า ๓ เรื่องผลการติดตามการดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมอบหมายให้ กองกฎหมาย
จัดทาร่ างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
โดยให้ ครอบคลุมตาแหน่งบริหารในระดับต่างๆ ของส่วนงานและให้ ประธานสภาคณาจารย์ได้ นาเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ค.
เพื่อพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็น ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่ อไปนั้น ขณะนี้ ได้ มีการดาเนินการแล้ ว โดยจะได้
นาเสนอคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลพิจารณาในการประชุมวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนที่จะเสนอ
ที่ประชุม ก.บ.ค. พิจารณาต่อไป
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๔

การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิม่ เติม
ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท นั้น
บัดนี้ มี ๔ ส่วนงาน ได้ แก่ ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ ๒. วิทยาลัยราชสุดา ๓. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
และ ๔. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
อีกจานวน ๑๕,๐๖๒,๙๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๓ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๙ กาหนดว่า หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่เกิน
ร้ อยละ ๕ ของงบประมาณประจาปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ แล้ ว ให้ อธิการบดีอนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๒๐๗.๕

รายงานการเงินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีมติแต่ งตั้งให้ บริษัทมิลเลนเนียม คอนซัลแตนท์ส แบงค์คอก
จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสถาบันฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันจัดตั้ง) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ ดาเนินการตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสถาบันฯ เรียบร้ อยแล้ ว
ตามข้ อ ๒๙ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุน
สถาบันฯ และให้ สถาบันฯ เสนอรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่อทราบ
และให้ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๖

การดาเนินการและลงโทษทางวินยั แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๓ ราย
มหาวิท ยาลัยได้ ดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๓ ราย
ซึ่งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน ๒ ราย และสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ ราย กรณีกระทาความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราว
เดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ ปฏิบัติตามคาสั่ง
กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษปลดผู้ปฏิบัติงานดังกล่ าว
ออกจากงานทั้ง ๓ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป คือวันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

(ศาสตราจารย์คลินิก

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

(ผูช
้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา

ศิวรักษ์)
ผูช้ ่วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

