สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๐ (๕/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ พระบรมราโชบายด้ านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระบรมราโชบายด้ านการศึกษาว่า การศึกษาต้ อง
มุ่งสร้ างพื้นฐานให้ แก่ผ้ เู รียน ๔ ด้ าน คือ ๑. มีทศั นคติท่ถี ูกต้ องต่อบ้ านเมือง ๒. มีพ้ ืนฐานชีวิตที่ม่นั คง
มีคุณธรรม ๓. มีงานทา มีอาชีพ และ ๔. เป็ นพลเมืองดี ในขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ ทรงเคยมีพระราชกระแส เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ นิยามว่า การเป็ นพลเมืองดี รับทราบ
“เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้ านเมืองได้ กต็ ้ องทา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ งาน
สาธารณกุศลให้ ทาด้ วยความมีนา้ ใจ และความเอื้ออาทร ซึ่งได้ อญ
ั เชิญไว้ ในวารสารมูลนิธชิ ัยพัฒนา
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขอฝากให้ ผ้ ูท่เี ป็ นครูอาจารย์ได้ นาพระราโชบายด้ านการศึกษานี้
ไปสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือการฝึ กอบรมต่างๆ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
๑.๒ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จานวน ๘ ท่าน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
จานวน ๑๘ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙ วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
“วาระลับ” ในวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
และวาระ ๖.๒ ผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์
และแผนการดาเนินงานของคณะฯ สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้ านยุทธศาสตร์ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะฯ มีการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมียุทธศาสตร์ ๔ ด้ าน คือ ยุทธศาสตร์ท่ ี ๑
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานและสังคม ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ สร้ างงานวิจัยด้ านศิลปศาสตร์ประยุกต์เพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ ี ๓
สร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการวิชาการและทางวิชาชีพ และยุทธศาสตร์ท่ ี ๔: พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒.ด้ านบทบาทส่วนงานในการสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยก้ าวไปเป็ น World Class University
คณะฯดาเนินการเสริมสร้ าง English Proficiency ให้ กบั มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ได้ แก่ จัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเฉพาะทางแพทย์ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน จัดทา
คลังแบบทดสอบมาตรฐานในการวัดภาษาอังกฤษ MU-ELT และมี MOU กับสถาบันชั้นนา
ต่างประเทศ ส่วนด้ านการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบสังคม ชุมชน และการพัฒนาประเทศ คณะฯ มี
ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมมัคคุเทศก์ท่วั ไป (ต่ างประเทศ)
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังดาเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการสอนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ ครูในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้ เคียง
๓. ด้ านการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ (World
Rankings) โดยในระดับประเทศ คณะฯ ได้ เลือกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น
คู่เทียบ ส่วนในระดับต่างประเทศได้ เลือก Department of English, Faculty of Humanities มหาวิทยาลัย
The Hong Kong Polytechnic เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ รับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Time Higher Education อยู่ในลาดับที่ ๑๙๒ และเป็ นลาดับที่ ๑๗ ของ
เอเชีย มาเป็ นคู่เทียบ ผลจากการเปรียบเทียบ พบว่าคณะฯ ต้ องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการทั้งในด้ านคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ให้ มากขึ้น และควรจัดการเรียน
การสอน ให้ มกี ารฝึ กประสบ การณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง และต้ องเพิ่มจานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนทั้ง In-bound และ Out-bound ให้ มากขึ้น
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้
๓.๒
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล สรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้ รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มีการประชุมรวม ๕ ครั้ง โดยทาหน้ าทีพ่ ิจารณากลั่นกรอง ให้ ความเห็น เสนอแนะ
แก้ ไข ยกเลิก เกี่ยวกับข้ อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้ ได้ ดาเนินการพิจารณาร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ วจานวน ๓ ฉบับ ได้ แก่ ๑. ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการศึกษา
ในหลักสูตรที่เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรีสาหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
การบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นข้ อบังคับฯ ที่ได้ มีผ้ ูส่งหนังสือถึงนายกสภาฯ โดยมีการวิพากษ์ และวิจารณ์
การทางานของคณะกรรมการฯ พร้ อมสาเนาแจ้ งให้ กรรมการสภาฯ ทุกคนได้ รับทราบด้ วย และ
๓. ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

รับทราบ

๑. รับทราบ ด้ วยความขอบคุณ
๒. มอบหมายฝ่ ายบริหารนาแนวทางปฏิบัติท่มี ีอยู่เดิม
เกี่ยวกับการร้ องเรียน มาพิจารณาปรับปรุงให้ เหมาะสม
กับบริบท ตามความคิดเห็นของที่ประชุม โดยนาเสนอ
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลได้ พิจารณา
ก่อนประกาศใช้

-๒ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

มติที่ประชุม

ผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ (วาระลับ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี
๔.๑
การศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้ วย อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ ประธานสภาคณาจารย์ นายก
สมาคมศิษย์เก่าฯ กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน กรรมการสภาฯจากผู้บริหาร ๒คน กรรมการสภาฯ อนุมัติผ้ ทู ่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี
จากคณาจารย์ประจา ๒ คน กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ เป็ นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๗ ราย ตามทึคณะกรรมการ
ฝ่ ายการศึกษา เป็ นเลขานุการนั้น คณะกรรมการฯ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สรรหาผู้สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ฯ เสนอ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
หัวหน้ าส่วนงาน เรียบร้ อยแล้ ว และมีมติให้ เสนอชื่อผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ต่อสภามหาวิทยาลัย เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการให้ ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙ ผู้ทรงคุณวุฒิท่จี ะได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์
จะต้ องได้ รับการรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ าประชุม โดยให้ กระทาเป็ นการลับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑

๕.๒

๕.๓

ผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ มี
มติเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนต่อไป
อีก ๒ เดือน นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยมีมติ โดยจะนาเสนอแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันฯ
ในการประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ การสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ เป็ นไป
อย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ มีการทบทวนบทบาท พันธกิจและทิศทางของสถาบันฯ กับกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ก่อนดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ต่อไป ซึ่งผู้อานวยการสถาบันฯ
คนปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
๑. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไป
จากเดิม (๒ เดือน) เป็ น ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
๒. ขออนุมัติให้ อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งไปรักษาการแทนผู้อานวยการสถาบันฯ
ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และให้ สถาบันฯ จัดการประชุม
เพื่อทบทวน (Retreat) กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ เพื่อระดมความเห็นและทบทวนบทบาท
พันธกิจ ทิศทางของสถาบัน และร่วมกันพิจารณาคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันฯ ที่พึงประสงค์
โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.
สมอาจ วงษ์ขมทอง เป็ นผู้ดาเนินการจัดการ
ความคืบหน้ าการปฏิบัติหน้ าที่ของรักษาการรองอธิการบดี
จากการที่รองอธิการบดีท้งั ๑๓ คนได้ ลาออกจากตาแหน่ ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจาก
มีข้อจากัดทั้งส่วนตัวและครอบครัวต่อเงื่อนไขที่กาหนดบังคับใช้ ให้ ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ ตามประกาศของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง
กาหนดตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่รัฐจะต้ องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ ทั้งนี้ อธิการบดี
ได้ แต่ งตั้งให้ รองอธิการบดี ทั้ง ๑๓ ราย ดารงตาแหน่ งรักษาการแทนรองอธิการบดีในตาแหน่ ง
ไปก่อน แต่ในระยะเวลาอันจากัดการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหาร
เพื่อให้ มาดารงตาแหน่งรองอธิการบดีแทนนั้นเป็ นเรื่องที่ทาได้ ยาก ประกอบกับเหลือระยะเวลา
การดารงตาแหน่งอธิการบดีเพียง ๑ ปี ๕ เดือน ซึ่งผู้ท่มี าดารงตาแหน่งรองอธิการบดีคนใหม่
จะต้ องใช้ เวลาในการเรียนรู้งานและปรับตัวอย่างน้ อย ๖ เดือนถึง ๑ ปี ซึ่งอาจส่งผลต่อดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อไม่ให้ มหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อธิการบดี
จึงขอลาออกจากตาแหน่ง โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ มีการสรรหาผู้บริหารชุดใหม่ มาบริหารมหาวิทยาลัย ให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าและต่อเนื่องจาก
ผู้บริหารชุดปั จจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารชุดนี้ได้ เตรียมความพร้ อมสาหรับการเสนองบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้ อยแล้ ว
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ นาเสนอเรื่องการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (Reprofiling)
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นเรื่องที่
รัฐบาลได้ กาหนดให้ ทุกภาคส่วนงานต้ องมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป็ นที่
ชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้ อง
มีการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ ทนั เวลาการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในช่วงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ กาหนดจัดสัมมนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒๐ ปี Driving
Forward to World Class University ในวั นที่ ๑๗-๑๘ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
อมารี หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี โดยจะมีการกาหนดนโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อเตรียมการเรื่องดังกล่าว ประกอบด้ วยกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากคณบดี
และผู้เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ ได้ มีหนังสือเชิญกรรมการสภาฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี
และหัวหน้ าส่วนงานทั้งหมด เข้ าร่วมสัมมนาแล้ ว

๑. อนุ มัติ ขยายระยะการสรรหาผู้อ านวยการสถาบั น
พัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไปจากเดิม (๒ เดือน) เป็ น
๖ เดือน ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ คณะกรรมการ
สรรหา ชุดเดิม ตามที่เสนอ
๒. อนุมัติให้ อธิการบดีแต่ งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง
ไปรัก ษาการแทนผู้อานวยการสถาบันฯตั้ งแต่ วัน ที่
๑ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เห็นชอบให้ ใช้ กระบวนการเพื่อทบทวนบทบาท
พันธกิจ ทิศทางของสถาบันฯ และระดมความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ และร่วมกันพิจารณา
กาหนดคุณลักษณะผู้บริหารสถาบันฯ โดยนาความคิดเห็น
ของกรรมการสภาฯ มาประกอบ ซึ่งเมื่อมีความพร้ อม
จึงเริ่มดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ทั้งนี้
ต้ องเสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. อนุมัติการลาออกของอธิการบดี มีผลตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
(๑)ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ประธานฯ
(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการ
(๓)คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการ
(๔)ศ. นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการ
(๕)ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
กรรมการ
(๖)ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ กรรมการ
(๗)รศ. นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์ กรรมการ
(๘)ดร.สถาพร สาธุการ
กรรมการ
(๙)รศ. พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
กรรมการ
(๑๐)พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ กรรมการ
๓. กรณีท่กี รรมการสรรหาในกลุ่มกรรมการสภาฯ จาก
ผู้บริหารท่านใดลาออกเนื่องจากได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
อธิการบดี ขอให้ เลื่อนผู้ท่ไี ด้ รับคะแนนในลาดับถัดไป
ทาหน้ าที่กรรมการสรรหาแทนได้

รับทราบ

-๓ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

๖.๒
๖.๒.๑

๖.๒.๒

๖.๒.๓

๖.๒.๔

๖.๒.๕

๖.๒.๖

๖.๓

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่ งแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่ งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๑๑ ราย ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน ๖ ราย ตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
และตาแหน่งศาสตราจารย์ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่ งสูงขึ้น จานวน ๑ ราย
ขออนุมตั ิปรับปรุง /ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุ มคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะเภสัชศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรนา้ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรนา้ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทย
ศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลราชบุรี) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลที่สงั กัดคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัด
เพชรบุรี) คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่
วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จานวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๐ ราย แยก
เป็ นปริญญาเอก ๒๗ ราย ปริญญาโท ๑๕๙ ราย และปริญญาตรี ๑,๗๖๔ ราย
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อนุมัติ

อนุมัติ
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อนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่
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-๔ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
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๗.๒

๗.๓
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๗.๕

๗.๖

๗.๗

๗.๘

ผู้ได้ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๙
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ มีหนังสือแจ้ งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๙ ให้ แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขา
แพทยศาสตร์ จานวน ๒ ท่าน ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ และ
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๖ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์วัชรี อัตถทิพพหลคุณ คณะเทคนิคการแพทย์
๒. รองศาสตราจารย์ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๓. รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔. รองศาสตราจารย์เกศินี โชติวานิช
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
๕. รองศาสตราจารย์ช่ ืนฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
๖. รองศาสตราจารย์พรรณี บุตรเทพ วานิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๙
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ตามมติท่ปี ระชุมสภาฯ โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานการเงินประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองคลัง รายงานการเงินในภาพรวม ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑.งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ และ๒๕๕๘ ๒. งบแสดงการดาเนินงาน เปรียบเทียบ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และ
๒๕๕๘ ๓. หมายเหตุประกอบงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน
รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ รายงานผลการดาเนินงานจากการจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑ สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เป็ นข้ อมูลสิ้นสุด ณ วันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงิน
รายได้ และการลงทุนแล้ ว ซึ่งผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ลดลง
เมื่อเทียบกับการดาเนินงานที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้ างต่าในปั จจุบัน
คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้ การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ศนู ย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ วนั้น
คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ มีมติ
รับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
ผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้ องทุ กข์ ประจ ามหาวิ ทยาลั ย ได้ รับหนั งสืออุ ทธรณ์ ของ
บุคลากร ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย
เรื่อง ลงโทษงดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี นั้น โดยได้ เชิญผู้อุทธรณ์และประธานคณะกรรมการสอบสวน
มาชี้แจง ต่อมาผู้อุทธรณ์ได้ ย่ืนหนังสือขอยกเลิกการอุทธรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงมี
มติเห็นควรให้ ถอนเรื่องของผู้อุทธรณ์ และให้ การพิจารณาเป็ นอันยุติ อนึ่ง คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
มีความเห็นว่าแบบฟอร์มการทางานล่วงเวลาใหม่ท่วี ิทยาลัยนานาชาติกาหนดให้ ใช้ ใบขออนุญาต/รายงาน
ทางานล่วงเวลาอยู่ในใบเดียวกันนั้น ไม่เป็ นไปตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินค่ าล่วงเวลาและเงินค่าทางานในวันหยุดของพนักงานวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๗
จึงเห็นควรแจ้ งข้ อสังเกตดังกล่าวให้ ผ้ บู ริหารวิทยาลัยฯ เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานต่อไป
การด าเนิ น การและลงโทษทางวินั ยแก่ ผ้ ู ป ฏิบั ติ งานในมหาวิท ยาลั ย จานวน ๕ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ
จานวน ๕ ราย ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกัน
เป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สบื สวน
และติดตามแล้ ว ไม่ปรากฏว่าได้ ช้ ีแจงเหตุผลของการขาดงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ หรือมีการลา
ตามระเบียบหรือข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง จึงเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละ
ทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้ าที่ติ ดต่ อในคราวเดี ยวกั นเป็ นเวลาเกินกว่ าเจ็ดวั น ตามข้ อ ๔๕(๕) ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ซึ่งนามาใช้ บังคับตาม
ข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕
ประกอบกั บ เป็ นความผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ้ ง ตามข้ อ ๔(๑) ของประกาศคณะกรรมการ
จรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกาหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๕ รายดังกล่าว
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-๕ระเบียบ
วาระที่
๗.๙

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

(ร่าง) แบบประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
การประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามการปฏิบัติหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้ มีความสอดคล้ องกับบทบาทและอานาจหน้ าที่
และเพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปั ญหา และอุปสรรค นาไปใช้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพ เกิดธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานยิ่งขึ้น และนาแนวคิดมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้ ดีย่ิงขึ้น รับทราบ
โดยยึดตามอานาจหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๔ ของพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
ตลอดจนทบทวนบทบาทภาระหน้ าที่และการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาผลการประเมิน
สภามหาวิทยาลัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลมหาวิทยาลัย
ตามบทบาทหน้ าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อันจะนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรรมการสภาฯ ชุดปัจจุ บัน ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฏาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ และใกล้ ครบรอบการปฏิบัติหน้ าที่ ๑ ปี นั้น สานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอดาเนินการ
ส่งแบบประเมินให้ กรรมการสภาฯ เพื่อให้ ทุกท่านได้ ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

๘.๓

๘.๔

มติคณะรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ ต่างชาติเข้ ามาตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติเห็นชอบในการใช้
อ านาจตามมาตรา ๔๔ อนุ ญาตให้ มี การจั ดตั้ งมหาวิ ทยาลั ยต่ างชาติ ในประเทศไทย ในพื้ นที่
ระเบี ยงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวั นออก(Eastern Economic Corridor-EEC) ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ท่ ีมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เพื่ อเป็ นการเสริมสร้ างความร่ วมมื อในการจั ดการศึกษาและวิจั ย
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีสกั ยภาพสูงจากต่ างประเทศ กับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่น
ในประเทศไทย เพื่ อนาไปสู่การเตรียมความพร้ อมในการพั ฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลาง
การศึกษาของภูมิ ภาคอาเซียนในอนาคต โดยได้ ออกเป็ นมติ ค.ร.ม. แล้ ว จึ งท าให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษาที่เป็ นเรื่องใหม่ ๆ เช่ น แนวคิดของนายกรัฐมนตรีท่ จี ะแยกการ
ควบคุมการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นกระทรวงอุดมศึกษา หรือแนวคิดที่จะผ่าตัดประเทศไทย
เข้ าสู่ยุ คไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งท าให้ มหาวิทยาลั ยต้ องเผชิ ญหน้ ากั บการเปลี่ ยนแปลงส าคั ญที่ มี
จุดเริ่มต้ นมาจากรัฐบาลทั้งสิ้น
นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล และแสดงปาฐกถาพิเศษ
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้ อมคณะรัฐมนตรี
ได้ เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทของ
มหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร โดยมีข้าราชการจากกระทรวง
ต่างๆ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา และบุคลากรกว่า ๒,๐๐๐ คน เข้ าร่วมรับฟั งการ
แสดงปาฐกถา นอกจากนี้ ได้ เยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งเป็ นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์
การสาธารณสุขและสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการรวบรวมผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สงั คมผู้สงู อายุ การสร้ างนวัตกรรมด้ านสมุนไพร การผลิตยาสมุนไพรใน
ตารับต่างๆ และการรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งผลงานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่
นามาจัดแสดงนั้นล้ วนเป็ นผลงานที่ได้ รับการยอมรับและนาไปใช้ ในภาคอุตสาหกรรมจริง หลัง
เสร็จสิ้นปาฐกถาแล้ ว นายกรัฐมนตรีจะเดิ นทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “Siam Bioscience
ความมั่ นคงทางการแพทย์ เพื่ออนาคตคนไทยเข้ าถึงยาได้ มากขึ้น” และเยี่ยมชมโรงงานส่วน
การผลิตของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณอธิการบดี และทีมบริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมฯ เป็ นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยได้ กล่ าว
ขอบคุณอธิการบดี และทีมบริหาร ในการทุ่มเททางานให้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เกิดการ
พัฒนาและเจริญก้ าวหน้ าในช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ง พร้ อมเชิญชวนกรรมการสภาฯ ได้
ปรบมือขอบคุณและให้ กาลังใจ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๑ วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมจั นทนา นิ ลวรางกู ร (๒๐๔) ชั้น ๒ อาคารมหิดล
อดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องจาก
จะมีการปิ ดห้ องประชุมเดิมเพื่อดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และเป็ นโอกาสที่จะจัดให้ เป็ น
การประชุมสัญจร โดยในวันดังกล่าวจะได้ มีการเยี่ยมชมหอพระราชประวัติก่อนการประชุมด้ วย

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณ

รับทราบ

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

