ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕
เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว
แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๓๔ (๗/๒๕๖๑)
๑๘ กรกฎาคม 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. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๖. นายมีชัย วีระไวทยะ
๗. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๘. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๙. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๑๒. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๓. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๗. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันแพทยศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๙. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๒๐. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์
๒๓. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๔. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
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

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

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

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ

กรรมการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๓. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๔. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๕. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสติ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
๖. อาจารย์ พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
๗. นายแพทย์สรุ พร ลอยหา
๘. นางสุนิดา เกียรติ์วัฒนวิศาล

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อานาจเจริญ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป

ผูช้ ี้ แจง
๑. นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
๒. รองศาสตราจารย์ พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทศั น์ สุขรุ่ง
๔. อาจารย์ ดร.เกษม กุลแก้ ว
๕. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
๖. Dr. Aung Win Tun
๗. อาจารย์ ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดารง
๘. อาจารย์ ดร.ศศิมา วรหาญ
๙. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสนิ
๑๐. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
๑๑. นายคณพศ เฟื่ องฟุ้ ง
๑๒. นางเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล
๑๓. นางสาวฉวีวรรณ ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย

ผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน (วาระที่ ๓.๑ , ๓.๒ )
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วาระที่ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วาระที่ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วาระที่ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๔.๒.๓)
บัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๔.๒.๓)
โครงการจัดตั้งม.มหิดล วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ (วาระที่ ๔.๒.๔)
โครงการจัดตั้งม.มหิดล วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ (วาระที่ ๔.๒.๔)
ผอ.สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(วาระที่ ๔.๓.๑)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (วาระที่ ๔.๔, ๔.๕)
ผู้อานวยการกองกฎหมาย (วาระที่ ๔.๕)
หน.ฝ่ ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี (วาระที่ ๔.๕)
งานบริหารพัสดุ กองคลัง (วาระที่ ๔.๕)

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 ๕๓๔ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๔ วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่ วมประชุม จานวน ๒๓ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๖ ท่าน โดยรักษาการแทน
อธิการบดี ได้ ลาประชุมเพื่อไปชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒

ขอปรับเปลี่ยนวาระการประชุมจากเรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ เป็ นเรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ประธาน แจ้ งว่า เนื่องจากเรื่องรายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลัย สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๗.๕ และเรื่องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐
ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิ ดลลงทุ นและร่ วมลงทุน ในวาระที่ ๗.๖ เป็ นเรื่องที่สาคัญมาก จึงขอให้ นาไปบรรจุ เป็ นเรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องได้ ปรึกษากับคุณโชติกา สวนานนท์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
การจัดการศึกษาตามโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School”
ประธาน แจ้ งว่า คุณมีชัย วีระไวทยะ ได้ นาแผ่นพับชี้แจงเกี่ยวกับโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership
School) มาแจกกรรมการสภาฯ เพื่อทราบความคืบหน้ าการดาเนินการ ที่สภามหาวิทยาลัยเคยหารือและให้ ความร่ วมมือด้ วย
โดยโรงเรียนร่ วมพัฒนานี้ มีสถานะเป็ นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่การบริหารงานจะอยู่ภายใต้ การดูแลของ
ผู้มีส่วนร่ วมในระดับท้ องถิ่นเป็ นหลัก ขณะนี้ มีภาคเอกชนและบริษัทกว่ า ๑๐ แห่ งได้ เสนอรายชื่อโรงเรียนที่เข้ าร่ วม
โครงการแล้ วกว่า ๗๐ แห่ ง โครงการดังกล่าวยังได้ ถูกระบุไว้ ในยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้ วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๓
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๓ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนทั้งสิ้น ๑๙ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จานวน ๗ หน้ า
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมเสนอขอแก้ ไขรายงานฯ วาระที่ ๕.๒ หน้ า ๑๒ บรรทัดที่ ๒๐ จากเดิม “....การก่อหนี้
ของมหาวิทยาลัย แม้ จะไม่ เสียภาษี แต่ เห็นว่ าไม่ มีประโยชน์” แก้ไขเป็ น “....การก่อหนี้ของมหาวิทยาลัย เห็นว่ าไม่ มี
ประโยชน์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีภาระภาษี จึงไม่มี tax shield จากการก่อหนี้”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๓ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากได้แก้ไขรายงานตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๓ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เป็ น “วาระลับ” มีจานวน ๔ หน้ า ประกอบด้ วยรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๒ (วาระ ๒.๒) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑)
และกรณีการประดิษฐานปฏิมากรรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย (วาระ ๘.๑)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๓ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระลับ) หลังจากได้แก้ไขรายงานตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว

-๔ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ Excellence in Management
for Sustainable Organization งานสื่อสารองค์ กรถื อเป็ นหน่ วยงานหลักในการบริ หารจั ดการด้ าน Branding เพื่ อสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิ ดลให้ มีความเด่นชัดและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน โดยรักษาการ
แทนรองอธิ การบดี ฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ นาเสนอนโยบายด้ านการสื่อสารองค์กร ในระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพื่อสภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบและให้ ข้อคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้
งานสื่อสารองค์กร ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ โดยได้ ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ วางแผน การสร้ างระบบและ
กลไกการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ ทุกส่วนงานดาเนินการตามระบบ โดยให้ การดาเนินการด้ านต่างๆ ได้ รับ
การเผยแพร่ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้ วย ๓ ส่วนที่สาคัญ คือ ๑. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
สร้างแบรนด์ภายในมหาวิทยาลัย ได้ แก่ (๑) การสื่อสารอย่างรวดเร็ว (SPEED Communication) (๒) การสื่อสาร
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหั วหน้ าส่วนงาน (MUST KNOW Communication) ที่มีเป้ าหมายเพื่อลดช่ องว่ าง
สร้ างการรับรู้ความเข้ าใจแก่กลุ่มเป้ าหมายภายใน ๒. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสร้างแบรนด์ภายนอกมหาวิ ทยาลัย
ได้ แก่ (๑) การเพิ่มการรับรู้ส่สู ายตาประชาชน (Awareness Raising and Reputation Dissemination) (๒) การใช้ ช่องทาง
การสื่อสารที่สาคัญผ่าน Mahidol Channel เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ถูกต้ องทันสถานการณ์ ต่อยอดความรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในสังคม
และสะท้ อนภาพการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ สงั คม เพื่อสร้ างการรับรู้ความเข้ าใจแก่กลุ่มเป้ าหมายภายนอก ได้ แก่ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย ผู้ปกครอง องค์กรภาคเอกชน และราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน
๓. การสื่อสารในภาวะวิ กฤต (Crisis Communication Plan) โดยเฉพาะการจัดการข่ าวทั้งด้ านลบและด้ านบวก ทั้งนี้
งานสื่อสารองค์กร มีหน้ าที่ส่ อื สารสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิ ดลทุกวัน ผ่านช่ องทางที่หลากหลาย เข้ าถึงคนหมู่มาก
ครบทุกสื่อทั้งสื่อทางโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ โดยเน้ นความสาคัญของความถี่ในการนาเสนอ นอกจากนี้
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จะเพิ่มศักยภาพในการสร้ างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยมหิดลยิ่งขึ้น
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ชื่นชมและเสนอให้ เพิ่มเติมการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยอิงกับเป้ าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ต้งั ไว้ เพื่อให้ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เห็นเป้ าหมายเดียวกัน เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนไปสู่เป้ าหมายที่มหาวิทยาลัยวางไว้
๒. มหาวิทยาลัยควรร่ วมกันคิดยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย ที่สร้ างสรรค์ข้อมูล
และการสื่อสารทุกรูปแบบ ผ่านศิลปะทุกแขนง เพื่อสร้ างบูรณาภาพและดุลยภาพ
๓. ควรเพิ่มเติมการนาเสนอที่ครอบคลุมสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่ น เช่ น ด้ านสังคมศาสตร์
ด้ านสิทธิมนุ ษยชน ด้ านดนตรี และการนาเสนอกิจกรรมทางวิชาการ ผ่ านคลิปที่ดึงดูดความสนใจ โดยอาจนาเสนอเป็ น
ภาคภาษาอังกฤษร่วมด้ วย จะทาให้ เกิดผลกระทบที่สงู และกว้ างขึ้น
๔. ควรเพิ่มโอกาสการพบข้ อมูลจากการสืบค้ นผ่าน Search Engine ใน Google ให้ ง่ายขึ้น
๕. ควรเพิ่มการนาเสนอและช่องทางที่เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายเด็ก นักเรียน โรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิ ท ยาลัย ครั้ง ที ่ ๑
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติ พงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ขอให้ ผ้ ูอานวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการฯ
รายงานการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) การวางนโยบายและกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบส่วนงาน พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนโยบายและมาตรฐานการตรวจสอบส่วนงาน ตาม ๑) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และ ๓) การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(๒) การตรวจสอบการดาเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการและหัวหน้ าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยอ้ างอิงผลการตรวจสอบภายใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ตรวจ ๑๓ ส่วนงาน
พบ ๗๙ ข้ อตรวจพบ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นประเด็นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ ข้อเสนอแนะ คือ
๑) วิเคราะห์เชิงระบบ เพื่ อทบทวนกฎ ระเบียบให้ ครอบคลุมและส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ าถึงและเข้ าใจกฎระเบียบ
๒) มหาวิทยาลัยควรนาแนวคิด GRC (Governance, Risk and Control พั ฒนาจาก Governance, Risk Management
and Compliance)ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

-๕(๓) การตรวจสอบให้ ส่วนงานมีการรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาเนินงานที่ถูกต้ อง
และเชื่อถือได้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ (๒/๒๕๖๑) ได้ มีการสอบทานงบการเงิน และรายงานผลการดาเนินงาน
ทางการเงินของ ๔ วิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ และได้ มีข้อเสนอแนะภาพรวม และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(๓/๒๕๖๑) ได้ สอบทานงบการเงินรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ สตง. รับรองงบการเงิน
และมีข้อสังเกตประกอบการรับรอง เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร การกระทบยอดบัญชีเงินฝาก การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ส่วนต่างค่ ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ และการให้ เช่ าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น เมื่ออ้ างอิง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอาจต้ องเตรียมหาผู้สอบบัญชี หากอนาคต
สตง. ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและรับค่าตอบแทนได้
(๔) การสอบทานให้ ส่วนงานมีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ผลจาก
การตรวจสอบภายใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ และในไตรมาส ๑ และ ๒ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ พบ ๗๙ ข้ อตรวจพบ
โดย ๖๑ ข้ อ เป็ นการละเมิดกระบวนการ จึงเสนอว่า หากมีระบบ/แนวปฏิบัติแล้ ว แต่ไม่ปฏิบัติ ต้ องแก้ ไขที่คน และต้ องมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และหากยังพบประเด็นผิดซา้ ก็ต้องมีบทลงโทษ
(๕) การสอบทานให้ ส่วนงานมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ ภาพรวม
พบว่ า ๑. นอกจากมีแผนบริ หารจัดการความเสี่ยงแล้ ว ก็ควรประเมินระดับความเสี่ยงหลังการจัดการด้ วย ๒. Risk
Treatment Plan ต้ องชั ดเจน ๓. ควรมี Compliance Risk & Governance Risk ใน Risk Register และควรเพิ่ มความเสี่ยง
เกี่ยวกับความเข้ าใจของบุคลากรต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๖) การสอบทานให้ ส่วนงานมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้ องกับภารกิจ มีประสิทธิภาพและ
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความสอดคล้ องกับภารกิจ มีประสิทธิภาพ และตามหลักธรรมาภิบาล
(๗) การติดตามและประสานงานกับส่วนงานเกี่ยวกับการดาเนินการตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ในข้ อ (๓) ถึงข้ อ (๖) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ดาเนินการผ่านศูนย์ตรวจสอบภายใน
(๘) การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบและให้ ข้อเสนอแนะต่ อ
สภามหาวิทยาลัยอย่างน้ อยปี ละสองครั้ง (โดยครั้งที่ ๑/๒๕๖๑นี้ เป็ นการรายงานต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๔)
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้ มีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) การใช้ และ
ยกระดับกลไกระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้ องกันความเสี่ยงในอนาคต และควรมีการนาเสนอ เพื่อสภามหาวิทยาลัย
รับทราบข้ อมูล ๒) เสนอการพัฒนาบุคลากรและการวางแผนระหว่างหน่ วยตรวจสอบภายในของส่วนกลางและส่วนงาน
เพื่อบูรณาการความเข้ าใจที่เพิ่มขึ้น และ ๓) เสนอให้ มีการใช้ IT มากขึ้น เพื่อความโปร่งใสและการลดขั้นตอน
สรุปมติที่ขอ :
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. เสนอให้ พิจารณาการบริหารกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อประสิทธิภาพ และความเป็ นอิสระ
และคล่องตัวในการทางาน โดยให้ มีคณะทางานทบทวนว่ากฎระเบียบที่จาเป็ นและไม่จาเป็ นตามบริบท
๒. ทุกส่วนงานควรมีระบบสารสนเทศเดียวกัน รวมถึงระบบการเงิน ระบบการบัญชี และระบบ
ทรัพยากรบุคคล เพราะเป็ นหัวใจ ที่จะสร้ างระบบการตรวจสอบที่แท้ จริงได้ นอกจากนี้ ส่วนงานขนาดใหญ่ ควรมี
หน่วยตรวจสอบภายในของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลกับหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนกลาง
มติที่ประชุม
รับทราบ โดยให้นาข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับใช้ในการดาเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยต่อไป
๓.๓

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ต่อผลการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา
สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติ พงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ได้ รับรายงานการเงิน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ของ
วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา เพื่อเป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ ๔ วิทยาลัยดังกล่าว ให้ เสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดาเนินงานและรายงานทางการเงิน เสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เพื่อแสดงความเห็นก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ รับฟั งคาชี้แจงของผู้บริหารวิทยาลัยดังกล่าวแล้ ว
มีความเห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) เสนอให้ วิทยาลัยการจัดการ หาคู่เทียบเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
ด้ านการจัดการ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่จะนาไปสู่ความเป็ นเลิศที่จะดึงคนเข้ ามาเรียนได้ มากขึ้น ๒) เสนอให้ มีการควบรวม
วิทยาลัยศาสนศึกษา กับศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา เนื่องจากเป็ นส่วนงานที่มีลักษณะการให้ บริการในด้ านปรัชญาเช่ นเดียวกัน
และมีจุดแข็ง จุดอ่อนที่เสริมเติมเต็มกันและกันได้ ดี ๓) เสนอให้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ใช้ ดนตรีเป็ นเครื่ องมือในการ
บริหารจัดการเพื่อคลายความเครียดจากการทางาน โดยอาจบูรณาการกับหน่วยงานอื่น และ ๔) เสนอให้ วิทยาลัยนานาชาติ

-๖เป็ นผู้นาด้ านการศึกษาของกลุ่มประเทศ CLMV โดยให้ ทุนนักศึกษามาศึกษา การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เป็ นต้ น
โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ชื่นชมศักยภาพของทั้ง ๔ วิทยาลัย พบว่าแต่ละที่ มีจุดแข็งแต่ยังขยายผลได้ ไม่มาก
จึงเสนอมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและให้ขอ้ คิดเห็น
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. มีการตั้งข้ อสังเกตว่ าภารกิจในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานฯ
ว่าครอบคลุมอะไรบ้ าง ในกรณีวิทยาลัยศาสนศึกษา ควรจะเสนอการวิเคราะห์ในระยะ ๑๐ ปี ข้ างหน้ า เพื่อพิจารณาภาพ อนาคต
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือวิทยาลัยดุ ริยางคศิลป์ จะมีเป้ าหมายอนาคตอย่ างไร โดยเห็นว่ า รายงานฯ
การดาเนินงานที่เสนอ อาจยังไม่ตอบปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๒. ผู้เชี่ยวชาญควรเข้ าไปทบทวนพันธกิจและภารกิจของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้ ชัดเจน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุ คคล กล่ าวเพิ่ มเติม ในฐานะที่เคยรั กษาการแทน
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษาว่ า วิทยาลัยศาสนศึกษา มีสถานการณ์โดยรวมที่มีแนวโน้ ม ที่ดีข้ ึน และเป็ นสถาบันที่มุ่งเน้ น
ทางปรั ชญา ไม่ ใช่ เพี ยงศาสนา จึงได้ มีการเสนอให้ เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยศาสนศึกษา เป็ น วิทยาลัยปรัชญา อาจจะสร้ าง
ความเข้ าใจที่ง่ายขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
แต่งตั้งผูบ้ ริหาร/คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ ขออนุ มตั ิขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อดาเนินการสรรหาคณบดี แทนรองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งฯ
ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ล่าช้ าไป ๑ เดือน คณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ และได้ กาหนดการประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๑๕ ได้ กาหนดว่า “การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน กรณีท่หี ัวหน้ าส่วนงานเดิม
ครบวาระ หรือทราบวันพ้ นจากตาแหน่งที่แน่นอน ให้ คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาให้ เสร็จสิ้นก่อนหัวหน้ าส่วนงานเดิม
พ้ นจากตาแหน่งอย่างน้ อยหกสิบวัน” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
โดยจะนาเสนอผลการสรรหาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ
๔.๒
๔.๒.๑

ขออนุ มตั ิหลักการ / ขออนุ มตั ิ การเปิ ดหลักสูตรใหม่
ขออนุ มตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๒ ขออนุ มตั ิ หลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการออกแบบทางชี วการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติก่อนที่จะจัดทารูปเล่มหลักสูตรต่อไป จึงขอให้ ผ้ ูแทนของหลักสูตร ได้ ช้ ีแจง
รายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิ ตร จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชี้แจงว่ า
หลักสูตรใหม่ท่เี สนอนี้ เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท รูปแบบจัดการศึกษาเป็ นแบบภาคปกติ
จะเริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ นพัฒนานักศึกษาให้ ร้ จู ักการออกแบบทางชีวการแพทย์ เพื่อให้ เกิด
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม การประดิษฐ์ ทางการแพทย์ท่คี รอบคลุมการพัฒนาให้ เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อการรักษาการวินิจฉัย

-๗หรือพัฒนางานบริการทางห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีการฝึ กทักษะภาคปฏิบั ติ นอกจากนี้ ยังได้ ฝึกให้ นักศึกษา
ได้ มีความรู้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน สามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้ านการจัดการ มาต่อยอดในการสร้ างธุรกิจ
(start up) ทั้งนี้ ได้ รับความร่ วมมือจากวิทยาลัยการจัดการในเรื่องการจัดการตลาด เพื่อให้ นักศึกษาได้ ร้ ูถึงแนวทาง
การนาไปใช้ ประโยชน์เชิงพานิชย์ สาหรับนักศึกษา จะรับจากผู้ท่จี บทางด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้ แก่ สาขาเทคนิคการแพทย์
เภสัชกร หรือสัตวแพทย์ ซึ่งบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร จะเป็ นอาจารย์ นักวิจัย หรือทางานในบริษัทเอกชนที่จะทาเรื่อง
การพัฒนานวัตกรรม และจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ จานวน ๕ คน
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กรรมการสภาฯ ได้ ต้ังข้ อสังเกตว่า ลักษณะการออกแบบทางชีวการแพทย์เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภท
ใดบ้ าง และในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรได้ มีความร่ วมมือกับหน่วยงานใดบ้ างในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การจัดทาหลักสูตร
ควรมีการบูรณาการเรื่องความเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่นื ๆ เพื่อทาให้ หลักสูตรมีความโดดเด่น และสนองต่อนโยบายรัฐบาล
รองศาสตราจารย์ พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิ ตร ได้ ช้ ีแจงกรณีดังกล่าวว่า เนื่องจากหลักสูตรที่เสนอ
เป็ นความร่ วมมือในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉะนั้น โจทย์งานวิจัยจะเป็ นเรื่องจากภาควิชาคลินิก และปรีคลินิก
เช่ น ชุดตรวจโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ ได้ มีความร่ วมมือกับภาคเอกชน เช่ น บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด บริษัทเบทาโกร
จากัด (มหาชน) โดยบริษัทได้ ให้ ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่จะออกไปทางานกับบริษัทเหล่านี้
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ หลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชี วการแพทย์
(หลักสู ตรนานาชาติ ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๓

ขออนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซี ยนศึกษาเพือ่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่ า โครงการร่ วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรดังกล่าวได้ รับอนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้ ช่ ือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่น้ ี ใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยจะดาเนินการเปิ ดรับสมัคร
นักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ
ปี ละ ๑๕ คน ทั้งนี้ จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข จึงขอให้ ผ้ ูแทนของหลักสูตร ได้ ช้ ีแจงรายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย ์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงว่ า หลังจากสภาฯ
อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาแล้ ว ได้ มีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว พบว่า
มีหลักสูตรที่น่าสนใจ ๒ หลักสูตรของประเทศเยอรมัน คือเป็ นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ซึ่งขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก จึงไปหารือกับ สกอ. ว่าสามารถทาได้ เพราะสาขาวิชาอาเซียนศึกษามิใช่ ครอบคลุมเพียงด้ าน
ศิลปศาสตร์เท่านั้น แต่อาจจะคลุมไปถึงสาขาอื่น เช่ น ด้ านสิ่งแวดล้ อม จึงเป็ นที่มาของการที่ได้ เสนอฃออนุมัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ ๕๓๒ ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ตรงกับการขออนุมัติหลักการ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงขอนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเสนอ
ขออนุมัติต่อสภาฯ สาหรับบัณฑิตที่จบหลักสูตรที่เสนอขอเปิ ดใหม่น้ ี จะเป็ นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวกับอาเซียน และบริษัทเอกชนที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศต่ างๆ ในอาเซียน
เนื่องจากจะมีความรู้ด้านอาเซียนในมิติต่างๆ ทั้งด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้ านสังคมศาสตร์เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ ไขปัญหา พัฒนาภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ

-๘กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ต้ังข้ อสังเกต และเสนอความคิดเห็น สรุปได้ ว่า การนาเทคโนโลยี
เข้ ามาใช้ จะทาให้ ผ้ ูท่มี ีงานทาเกิดภาวะตกงานถึงร้ อยละ ๗๓ หากหลักสูตรใหม่ท่เี สนอเป็ นลักษณะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จะสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ อย่างไร ผู้ออกแบบหลักสูตรได้ มีการพูดคุยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีพันธกิจ
เกี่ยวกับอาเซียนหรือไม่ว่า หน่วยงานดังกล่าวมีความต้ องการตรงกับจุ ดประสงค์ของการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้หรือไม่
ชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรว่า อาเซียนศึกษา ไม่สามารถทราบได้ ว่าเป็ นการศึกษาที่เน้ นด้ านใดของอาเซียน จึงควรต้ องชัดเจน
เพื่อให้ ผ้ ูท่เี ข้ ามาเรียนได้ เข้ าใจ
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย ์ เลิศฤทธิ์ ชี้แจงถึงประเด็นที่มีข้อสังเกตว่า รายละเอียดของ
หลักสูตรสามารถดูได้ จากรายชื่อรายวิชาของหลักสูตร ที่มีท้งั วิชาพื้นฐาน วิชาเลือก และวิชาบังคับ ซึ่งจะมีท้งั ด้ านศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ การจัดทาหลักสูตรนี้ได้ มีการออกแบบสารวจและประสานกับหน่วยงานของอาเซียนที่เกี่ยวข้ อง
โดยมีผ้ ูสนใจค่อนข้ างมาก
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซี ยนศึกษาเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๔

ขออนุ มตั ิ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ รับอนุมัติหลักการจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้ ช่ ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) จาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว โดยแบ่ ง
คุณสมบัติผ้ ูเข้ าศึกษาเป็ น ๕ กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ ๑ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
กลุ่มที่ ๒ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มที่ ๓ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) กลุ่มที่ ๔ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และกลุ่มที่ ๕ เป็ นผู้ท่ปี ระกอบอาชีพด้ านการเกษตร
และมีผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ทุกกลุ่มต้ องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยจะดาเนินการเปิ ดรับนักศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
เป็ นต้ นไป และคาดว่าจะรับนักศึกษาจานวนปี การศึกษาละ ๔๐ คน
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิ ญา อัครวิ วฒ
ั น์ดารง จากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเขตนครสวรรค์ ชี้ แจง
เพิ่มเติมว่า ปี แรกของการเปิ ดหลักสูตร ในปี การศึกษา ๒๕๖๑ นี้ คาดว่าจะเปิ ดรับนักศึกษา เพียง ๒ กลุ่มเป้ าหมาย คือ
กลุ่มที่ ๑ ผู้ท่จี บมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มที่ ๒ ผู้ท่จี บระดับ ปวช. เป็ นหลักสูตร ๔ ปี โดยปี ที่ ๑ เรียนที่ศาลายา
และปี ๒-๔ เรียนที่นครสวรรค์ หลักสูตรเกษตรกรปราชญ์เปรื่องนี้ เป็ นหลักสูตรบัณฑิตพันธุใ์ หม่ของ สกอ. แล้ ว โดยจะได้ รับ
งบประมาณสนับสนุนบางส่วน หลักสูตรนี้ เน้ นเรื่องการลงมือทา ซึ่งจะมีการฝึ กงานภาคสนามจริง และในปี ที่ ๔ จะกาหนดให้
นักศึกษาได้ มีการจัดทาการเกษตรของตัวเองที่บ้านเกิด หรือพื้นที่ท่เี ลือก ทั้งนี้ การเรียนที่ศาลายาในปี ที่ ๑ ซึ่งมีพ้ ืนที่จากัด
จะเป็ นการทาเกษตรในเมือง หรือ Urban Farming คือใช้ ทรัพยากรน้ อย และใช้ พ้ ืนที่น้อย โดยในปี ๒-๔ จะกลับไปเรียนที่
นครสวรรค์ และในปี ที่ ๔ ที่ไปทาเกษตรในพื้นที่ของตัวเองนั้น จะต้ องนาผลผลิตที่ได้ มาแสดงในงาน Smart Farmer Fair
ที่จะจัดขึ้นในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ หลักสูตรได้ กาหนดคาขวัญไว้ ต้งั แต่เริ่มต้ นว่า “Smart Farmer ผลิตได้ ขายเป็ น ปลอดภัย ยั่งยืน”
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. ควรศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน ที่อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่ได้ รับ
เกษตรกรเข้ ามาเรียน เป็ นการเรียนเรื่องการคิด และการจัดการ เพื่อให้ การจัดทาเกษตรดีข้ ึน และหลักสูตรทายาทเกษตรกร
มืออาชีพ ซึ่งเป็ นหลักสูตรอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรนี้ เป็ นความร่วมมือระหว่างมูลนิธจิ าเนียร สาระนาค และธนาคาร
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยรับผู้ท่จี บการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ทางานประจาแล้ วไม่ประสบผลสาเร็จ
การเรียนเป็ นลักษณะลงมือทา มีวิธคี ิด และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ
๒. หลักสูตรควรเน้ นการทากษตรในพื้นที่น้อย ที่ใช้ นา้ น้ อย/แรงน้ อย ลงทุนน้ อย โดยให้ ทาได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะได้ ผลตอบแทนสูง และควรหาแหล่งเงินกู้ จากบริษัททางการเกษตรที่ม่นั คงด้ วย
๓. เสนอให้ มีหลักสูตรเตรียม Smart Farmer ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี (อ.ไทรโยค) และวิทยาเขต
นครสวรรค์ โดยให้ เริ่มจัดทาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และดึงบริษัทเอกชนเข้ ามาร่วมสนับสนุน

-๙๔. ควรสนับสนุนหลักสูตรที่เน้ นด้ านการเกษตร เนื่องจากชาวนาในเมืองไทยมักมีปัญหาด้ าน
การจัดการ และการจัดการเทคโนโลยี จึงควรมีการบูรณาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ
ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ ไม่ควรจากัดเฉพาะผู้ยากจนเท่านั้น ผู้ท่รี ่ารวยหรือฐานะดีกส็ ามารถเข้ ามาร่วมเรียนได้ รวมทั้งไม่จากัดอายุ
ผู้ท่อี ายุ ๖๐ ปี หรือมากกว่า สามารถเข้ ามาเรียนได้ เรียก “เกษตรผู้เฒ่า” ที่อาจปรับเป็ นหลักสูตรระยะสั้น
๕. หลักสูตรอาจจัดทา “พื้นที่การเรียนรู้” ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งทางภาคกลาง และตะวันตก
ที่มีอยู่ โดยเชื่อมโยงกับสังคมศาสตร์ และโภชนาการ ที่เป็ นจุ ดแข็งของมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกพันธุ์ท่ีดี เพื่อแสดงความ
แตกต่ างจากสถาบันอื่น จนเกิดบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งต่ อไปอาจเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อผลักดันให้ เกิดเรื่อง
เกษตรอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๓
๔.๓.๑

ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทาวิจยั และให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่า คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ เสนอ (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การให้ บริการรับทาวิจัยและให้ บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... เพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยได้ ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ แล้ ว (ร่ าง)ข้ อบังคับฯ นี้ จะทาให้ การดาเนินงานด้ าน
การให้ บริการรับทาวิจัยและให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถรวบรวมข้ อมูลที่ครบถ้ วน ตามหลักธรรมาภิบาล อันจะนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงขอเสนอ (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การให้ บริการรับทาวิจัยและให้ บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... พิจารณา โดยมีโครงสร้ าง (ร่าง) ข้ อบังคับฯ ดังนี้
๑. หมวด ๑ การให้ บริการรับทาวิจยั ประกอบด้ วย ส่วนที่ ๑ การดาเนินงาน (ข้ อ ๑๐–ข้ อ ๑๕)
ส่วนที่ ๒ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดสรรค่าธรรมเนียม (ข้ อ ๑๖–ข้ อ ๒๖) และส่วนที่ ๓ การรายงานผลการ
ดาเนินงาน และการสิ้นสุดการให้ บริการรับทาวิจัย (ข้ อ ๒๗–ข้ อ ๒๘)
๒. หมวด ๒ การให้ บริการทางวิชาการ ประกอบด้ วย ส่วนที่ ๑ การดาเนินงาน (ข้ อ ๒๙–ข้ อ ๓๑)
ส่วนที่ ๒ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการนาส่งค่าธรรมเนียม (ข้ อ ๓๒–ข้ อ ๓๘) ส่วนที่ ๓ การรายงานผลการดาเนินงาน
และการสิ้นสุดการให้ บริการทางวิชาการ (ข้ อ ๓๙ – ข้ อ ๔๐)
๓. บทเฉพาะกาล (ข้ อ ๔๑ – ข้ อ ๔๒)
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้ อบังคับฯ ฉบับนี้ ในข้ อ ๓ จะเป็ นการยกเลิกประกาศ ๒ ฉบับ
คือ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนโครงการบริการวิชาการภายใต้ ศูนย์ประยุกต์และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการบริการวิชาการของโครงการภายใต้ ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยนาประกาศดังกล่าวมารวมกันเป็ นฉบับเดียว เพื่อให้
เกิดความชัดเจน โดยจะแบ่งเป็ น ๒ เรื่อง คือ การให้ บริการรับทาวิจัย ซึ่งเป็ นจุ ดแข็งของมหาวิทยาลัย และการให้ บริการทาง
วิชาการ เช่ น การจัดอบรม หรือการฝึ กอบรม ที่มีการคิดค่าธรรมเนียม โดยต้ องมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้
ในข้ อ ๖ ของร่ างข้ อบังคับฯ ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับภารกิจหรือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน และต้ องไม่ขัดหรือ
แย้ งกับประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยใช้ ความรู้ความสามารถทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย ไม่เป็ นอุปสรรค
ต่ อภาระงานประจ า มี ความคุ้ มค่ า หรื อเพี ยงพอกั บค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ ทั้งนี้ หั วหน้ าโครงการต้ องไม่ อยู่ ระหว่ างการลาศึ กษา
ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ที่ได้ รับอนุมัติตามข้ อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
กรรมการสภาฯ ได้ มกี ารแสดงความเห็น และข้ อเสนอแนะ ว่า ควรได้ มีการทาประชาพิจารณ์
ให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องหรือมีส่วนได้ เสีย ได้ แสดงความคิดเห็นด้ วย และเมื่อมีการทาสัญญาวิจัยระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยควรถือเป็ นสิทธิของผู้ว่าจ้ าง

-๑๐ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติ สิน ชี้แจงว่า สถาบันฯ ได้ จัดทา Public Hearing เรื่อง
ข้ อบังคับฉบับนี้ไปแล้ ว ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเป็ นการเปิ ดรับฟั งความเห็นอย่ างเปิ ดกว้ างเพื่อรวบรวมข้ อมูลมาจัดทา
ร่างข้ อบังคับนี้ เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และหลังจากได้ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก็ได้ เชิญผู้เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้ านงานคลัง จากส่วนงานทั้งมหาวิทยาลัย
ประมาณ ๑๐๐ คน เพื่ อชี้แจงทาควาามเข้ าใจและทา Public Hearing เกี่ยวกับข้ อบังคับนี้ สาหรับข้ อสังเกตของคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในเรื่องงานวิจัยทางปรีคลินิก ว่าเข้ าข่ายข้ อ ๕ ที่จะไม่มีผลบังคับใช้ ตามข้ อบังคับฯ นี้
ใช่ หรือไม่ เนื่องจากงานวิจัยทางปรีคลินิกในปั จจุ บัน อยู่ภายใต้ โครงการบริการวิชาการ ตามหมวดที่ ๒ อยู่แล้ ว ไม่ใช่
เรื่องใหม่ ถ้ าทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีแผนงานที่จะตั้งหน่วยงานในเรื่องดังกล่ าวโดยเฉพาะ ก็สามารถทาได้
อาจจะยังไม่ ค้ ุนเคยกับระบบใหม่ สาหรับการวิจัยคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมี ๒ แบบ คือจาก
บริษัทยา ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ยาใหม่ และจากอาจารย์ในคณะฯ ที่เป็ นงานวิจัยทางคลินิก คืองานทดลองที่ต้องทากับมนุ ษย์
ต้ องมีกระบวนการเรื่องความปลอดภัย และขั้นตอนต่ างๆ ตามโครงการ ซึ่งเริ่มต้ นด้ วยการของบประมาณ และผ่าน
การอนุ มัติตามระเบียบการวิจัยในคนเรียบร้ อยก่อนที่จะทาวิจัยทางคลินิก ปั จจุ บัน โครงการที่คณะแพทย์ฯ ดาเนินการอยู่
จะเข้ าข่ายเรื่องการบริการวิชาการ ซึ่งตามข้ อบังคับใหม่ โครงการดังกล่าว จะต้ องเสนอให้ มหาวิทยาลัยได้ รับทราบด้ วย
ส่วนกรณีของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่มีการออกตรวจสุขภาพประจาปี ให้ บุคลากรนั้น ถือเป็ นพันธกิจการให้ บริการปกติ
เข้ าข่ายยกเว้ น แต่หากมีโครงการที่ออกบริการภายนอก ที่ต้องมีการลงนามในสัญญา ถือว่าไม่ใช่พันธกิจปกติ ตามหมวดที่ ๒
กรณีท่มี ีปัญหา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้ นเป็ นรายได้ ตามวรรคสอง ของข้ อ ๕ ส่วนกรณีของเอกชนผู้ว่าจ้ าง
ต้ องการผลงานเป็ นของตนเองนั้น ในสัญญาว่าจ้ างต้ องระบุเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไว้ ด้วย ซึ่งจะเป็ นไปตามที่สญ
ั ญา
ระบุไว้ ว่าเป็ นของผู้ว่าจ้ างทั้งหมด หากบางกรณีเห็นว่ าไม่ เป็ นธรรม มหาวิทยาลัยอาจขอเจรจาก่อนที่จะมีการลงนามใน
สัญญาได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องทาต่อไป คือการจัดกาลังคนที่จะทาให้ เป็ นไปตามขั้นตอนและเกิดความรวดเร็วในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทาวิจยั และ
ให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... และให้ดาเนินการประกาศบังคับใช้ต่อไป
๔.๔

ขออนุ มตั ิ แลกเปลี่ยนรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
๓.๐ เทสลา จานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ รับอนุ มัติ
ดาเนินการจัดหาแลกเปลี่ยนด้ วยวิธีการจัดซื้อโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
๓.๐ เทสลา จานวน ๑ เครื่อง วงเงินดาเนินการ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกสิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้ าง
เห็นควรแลกเปลี่ยนกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ขนาด ๑.๕ เทสลา ซึ่งเป็ นครุภัณฑ์ท่ไี ด้ มา
เมื่อปี ๒๕๕๓ ด้ วยเงินไทยเข้ มแข็ง และใช้ งานมานาน ๘ ปี ซึ่งคิดค่าเสื่อมทางบัญชีถึงปี ปั จจุ บัน เป็ นเงิน ๑ บาท แต่สภาพ
ของครุภัณฑ์ท่จี ะแลกเปลี่ยนยังคงสภาพที่ใช้ งานได้ ดี คณะกรรมการประเมินราคาครุภัณฑ์ท่จี ะทาการแลกเปลี่ยน จึงตีราคา
ของเครื่องดังกล่าว เป็ นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) โดยทาการแลกเปลี่ยน กับบริษัท เควีไฟว์ จากัด
ซึ่งเป็ นผู้แทนจาหน่ าย ที่มีคุณสมบัติตรงเพี ยงรายเดียว ในวงเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งราคาดังกล่ าว เป็ นราคาขาย
พร้ อมรับซื้อคืนเท่ากับวงเงินดาเนินการและราคากลางในการแลกเปลี่ยน และบริษัทยินดีมอบอุปกรณ์เพิ่มเติม จานวน
๒ รายการให้ ด้วย เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนี้เกินอานาจอนุ มัติส่งั ซื้อสั่งจ้ างของหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
(อธิการบดี) (๕๐ ล้ านบาท) จึงเห็นควรนาเสนอผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น คือ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้ แลกเปลี่ยนรายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า ๓.๐ เทสลา จานวน ๑ เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๘๖ (๑)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ ให้แลกเปลี่ยนรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
๓.๐ เทสลา จานวน ๑ เครื่อง โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(หกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
๔.๕

การจ่ ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายกรณียกเลิกโครงการศู นย์การเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาสุขภาพภาวะผูส้ ูงอายุครบวงจรและบริบาลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติให้ ยกเลิกสัญญาจ้ างก่อสร้ างโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย ตาบลหนองพลับ อาเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยได้ มีคาสั่ง
ที่ ๙๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเจรจาตกลงค่ าใช้ จ่ายและค่ าเสียหาย
กรณียกเลิกโครงการฯ ดังกล่ าว ทั้งระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ โดยคณะกรรมการฯ ได้ ไปดาเนินการเจรจาตกลงค่าใช้ จ่าย

-๑๑และค่าเสียหายฯ กับบริษัท เสรีการโยธา จากัด ถึง จานวนเงินที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหาย
ค่าเสียโอกาสในการทากาไรที่ต้องจ่ายให้ กับ บริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็ นผู้รับจ้ างก่อสร้ างโครงการฯ ระยะที่ ๑ และผู้ชนะ
การประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฯ ระยะที่ ๒ เป็ นจานวนเงิน ๑๖,๙๗๔,๔๙๓.๘๘ บาท ซึ่งบริษัทฯ
เรียกร้ องเป็ นเงิน ๔๘,๗๑๕,๖๙๔.๘๘ บาท ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้ ตรวจสอบและให้ ความเห็นความเหมาะสมของ
จานวนเงินชดเชยตามที่คณะกรรมการดาเนินการเจรจาตกลงค่าใช้ จ่ายและเสียหาย ดังกล่าวแล้ ว และเห็นสมควรให้ จ่าย
จากแหล่ งเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งหากบริษัท เสรี การโยธา จากัด ไม่ ยินยอมตกลงใน
จานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจะชดเชยให้ และจะดาเนินการทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยจะได้ มอบหมายให้ ทางกองกฎหมาย
เป็ นผู้ดาเนินการ โดยประสานงานกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมได้ มีการพิจารณาและอภิปรายให้ ความเห็นหลากหลาย แต่เนื่องจากไม่สามารถมีมติ
รับรองในเรื่องดังกล่าวได้ จึงเสนอให้ นาเสนอพิจารณา เป็ นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป
มติที่ประชุม
ขอให้นาเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ขออนุ มตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
ประธานขอให้ นาเข้ าพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบ

๖.๑.๒
มติที่ประชุม

พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
ประธานขอให้ นาเข้ าพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
รับทราบ

เนื่องจากในช่ วงการพิจารณาวาระ ๖.๒ วาระ ๖.๓ และ ๖.๔ สภามหาวิทยาลัยไม่ สามารถมีมติ
ในเรื่องดังกล่าวได้ ที่ประชุมจึงได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้ มีการเวียนเอกสารถึงกรรมการสภาฯ ทุกท่าน
เพื่อขอมติรับรองการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จานวน ๒๒ หลักสูตร การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร จานวน ๘ หลักสูตร
และการขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยขอให้ มีผลการอนุมัติต้งั แต่วันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การเวียนเอกสารนี้ เป็ นไปตามข้ อ ๒๕ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และกรรมการสภาฯ เสียงส่วนใหญ่ ได้ ให้ การรับรองการอนุ มัติทุกวาระที่
เสนอแล้ ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๖.๒

ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๒๒ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตร และระดับ ปริญญาตรี ๑๓ หลักสูตร เนื่องจากได้ ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี และมีเหตุผลอื่นๆ ได้ แก่ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานด้ านการศึกษา ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็ นต้ น หลักสูตรที่เสนอขออนุ มัติปรับปรุงนี้ ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๒.๑-๖.๒.๒ และ ๖.๒.๕-๖.๒.๑๙) และครั้งที่
๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๒.๓-๖.๒.๔ และ ๖.๒.๒๐-๖.๒.๒๒) หลักสูตรปรับปรุง
ดังกล่าว เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป ตามรายละเอียด ดังนี้
๖.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุ ษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

-๑๒๖.๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิ เศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุ งครรภ์ หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตร
ภาคปกติและ ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๙ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ (หลักสูตรภาค
ปกติและ ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๑๐ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จักรีรัช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๙ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๒.๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๒.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ การปรับปรุงหลักสูตรในวาระ ๖.๒.๑-๖.๒.๒๒
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ การปรับปรุงหลักสู ตร จานวน ๒๒ หลักสู ตร ตามที่เสนอ โดยมี ผลการอนุ มตั ิ ต้ งั แต่
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารเวียนฉบับลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๘ หลักสูตร เป็ นหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๕ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับ
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน และเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าว ได้ ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี้

-๑๓๖.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทย
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๓ หลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครั ฐ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะพยาบาลศาสตร์
๖.๓.๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะพยาบาลศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในวาระ ๖.๓.๑-๖.๓.๘
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จานวน ๘ หลักสูตร ตามที่เสนอ โดยมีผลการอนุ มตั ิต้ งั แต่
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารเวียนฉบับลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัย
การจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรต่ างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่ อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิ จารณาอนุ มัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๒,๓๘๐ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๓๘ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๔๔๖ ราย ปริญญาโท
๔๓๘ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๓๖ ราย และปริญญาตรี ๑,๔๒๒ ราย สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ รับอนุมัติแล้ ว ดังนี้
ระดับการศึกษา
อนุมัติแล้ ว เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๔,๔๑๕
๑,๔๒๒
๕,๘๓๗
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓๓
๓๖
๖๙
 ปริญญาโท
๑,๒๓๒
๔๓๘
๑,๖๗๐
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑
๔๔๖
๔๔๗
 ปริญญาเอก
๑๗๗
๓๘
๒๑๕
รวมทั้งสิ้น
๕,๘๕๘
๒,๓๘๐
๘,๒๓๘
อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแก้ ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของ นางสาวเกวลี
หอมเมือง ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากเดิม ๒.๘๙ แก้ ไขเป็ น ๒.๘๗ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า ขอแก้ ไขคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และการได้ รับปริญญาเกียรตินิยมของ ว่าที่ร้อยตรีพาสิน ชาญวิบูลย์ ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากเดิม ๓.๒๔ ไม่ได้ รับเกียรตินิยม แก้ ไขเป็ น ๓.๒๕ ได้ รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ได้ เสนอแล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผูส้ าเร็จการศึ กษา
ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้ น ๒,๓๘๐ ราย และอนุ มตั ิ การแก้ไขข้อมู ลผู ท้ ี่ได้รบั
อนุ มตั ิปริญญาบัตรไปแล้ว ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลการอนุ มตั ิ ต้ งั แต่ วนั ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
เอกสารเวียน ฉบับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

-๑๔ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ดังนี้ (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) รองศาสตราจารย์ นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิ ดิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓) รองศาสตราจารย์ นพ.กีรติ
เจริญชลวานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ ดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ ตั้งแต่ วั นที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๔) รองศาสตราจารย์
พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๒
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่อง รายนามผูท้ ี่ได้รบั ปริญญากิตติ มศักดิ์ ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มี
มติอนุมัติให้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผ้ ูทรงคุณวุฒิผ้ ูท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๗ ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐ ได้ เสนอ และสภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาเป็ น “วาระลับ” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล
เรื่อง รายนามผู้ท่ไี ด้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ แล้ ว มีรายชื่อดังนี้ (๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (๓) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชิเกยูกิ คาโน (Professor Dr.Shigeyuki Kano,
MD, PhD.) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อายุรศาสตร์เขตร้ อน)(๔) ศาสตราจารย์ ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล
(Professor Dr.Timothy William Flegel, PhD.) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(๕) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โทโยกิ โคซาอิ (Professor Emeritus Toyoki KOZAI, PhD.) ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการพืช) (๖) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.ญ. นันทวัน บุณยะประภัศร ปริญญาเภสัชศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (๗) นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๓
รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติ ซึ่งมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๔
การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติ ม ครั้งที่ ๒
ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ อนุ มัติงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท นั้ น
เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มีความจาเป็ นต้ องขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ อีกจานวน ๘๙,๙๐๑,๕๐๐ บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ ๐.๒๓ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติต้นปี ซึ่งไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมาณประจาปี และอธิการบดีได้ อนุมัติแล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๕
รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล สิ้ นสุด
ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๖
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐ ของบริษทั ที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุน และ
ร่วมลงทุน
ประธานขอให้ นาไปเสนอเป็ นเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕๗.๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๔๒ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกาหนดอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่ าบารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน จานวน ๔๒ ฉบับ
โดยได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่ า ธรรมเนียมการศึกษาซึ่งทาหน้ าที่
กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
โดยเมื่ออธิการบดีอนุมัติแล้ ว ให้ ทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย และแจ้ งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๘

การดาเนินการและลงโทษทางวินยั แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๐ ราย
มหาวิท ยาลัยมหิ ดลได้ ด าเนินการทางวินัยและมี ค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ ผ้ ู ปฏิบั ติงานใน
มหาวิทยาลัย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสานักงานอธิการบดี
จานวน ๑๐ ราย กรณีกระทาความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ
ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงมีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๑๐ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป คือวันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

(ศาสตราจารย์คลินิก

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

(ผูช
้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา

ศิวรักษ์)
ผูช้ ่วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

