สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ (๕/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ประธานกล่าวต้ อนรับและแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใหม่ ซึ่งเข้ าประชุม
สภามหาวิทยาลัยเป็ นครั้งแรก ประกอบด้ วย กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร จานวน ๓ ท่าน และ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา จานวน ๔ ท่าน
๑.๒ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๘ ท่าน และลาประชุม จานวน ๑ ท่าน

มติที่ประชุม
รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุ ธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ แก้ ไขรายงาน
จานวน ๒๐ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๑ จานวน ๗ หน้ า
ตามที่ท่ปี ระชุมเสนอขอแก้ ไขแล้ ว
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“วาระลับ” ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๐ (วาระ ๒.๒) และเรื่องขออนุมัติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข
แต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) โดยรายงานการประชุม
วาระลับดังกล่าว มีจานวน ๔ หน้ า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

แนวนโยบายการนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่ Digital University
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ นาเสนอแนวนโยบาย
การนาไปสู่ Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อสภาฯ เพื่อทราบ และให้ ข้อคิดเห็น สรุปได้
ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙)
ไว้ ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็ นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดีท่สี ุด
ของโลก ในปี พ.ศ.๒๕๗๓” โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาให้ เป็ น Digital University ตามยุทธศาสตร์ท่๔ี
Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization ซึ่งผ่ านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีเป้ าหมาย คือ พัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการสร้ างฐานข้ อมูลกลาง
(Big Data) เพื่อการตัดสินใจสาหรับการดาเนินงานด้ านพัฒนาให้ มหาวิทยาลัยเป็ น Digital
University ในระยะ ๔ ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ได้ กาหนดแผนงาน/โครงการที่สาคัญ ได้ แก่
๑. โครงการสร้ างฐานข้ อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเชื่อมฐานข้ อมูลนักศึกษา และ รับทราบ
บุคลากร จากแต่ละส่วนงาน เพื่อช่ วยในการจัดทาฐานข้ อมูลด้ านวิจัยและบริการวิชาการ ฐานข้ อมูล
ที่จัดเก็บตัวชี้วัดด้ านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และฐานข้ อมูลที่ตอบสนองต่อการจัดอันดับนานาชาติ
๒. โครงการที่สาคัญเพื่อสนับสนุนและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็ น Digital University เช่ น การ
จัดทาระบบเพื่อรองรับกระบวนการทางานแบบ Paperless System การพัฒนาระบบ Digital Analytic
สาหรับการตัดสินใจและคาดการณ์แนวโน้ มตามพันธกิจที่สาคัญ เชื่อมโยงระบบ Virtual ID และ QR
Code กับสิ่งอานวยความสะดวกต่ างๆ เชื่ อมต่ อทุกวิทยาเขตผ่ านระบบVirtual Classroom /Tele
Conference ขยายการติดตั้ง WiFi ให้ ครอบคลุม ๑๐๐% ของพื้นที่การใช้ งานภายในมหาวิทยาลัย
เพิ่มศักยภาพผู้ใช้ งานระบบ WiFi ให้ รองรับหลายอุปกรณ์ เพิ่มศักยภาพของระบบ E-mail ให้ รองรับ
ระบบ Cloud Hybrid ปรับปรุงกระบวนการด้ าน IT ให้ รองรับมาตรฐานสากล ISO27001 (IT
Security) ISO22301 (IT BCM) และ CMMI Level3 (Software Development) ส่งเสริมการนา
Digital Platform มาใช้ สาหรับ Workforce Mobility และขยายผลการสร้ าง Digital Literacy
สาหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
ผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ (วาระลับ)
๔.๑.๑
คณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้ มีมติแต่งตั้ง ได้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อ
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือหัวหน้ าส่วนงานเรียบร้ อยแล้ ว และมีมติให้ เสนอชื่อผู้ท่สี มควร
ได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๗ ราย ต่ อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้ อ ๙ กาหนดว่า ผู้ทรงคุณวุฒิท่จี ะได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ จะต้ องได้ รับการ
รับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่เข้ าประชุม โดยให้ กระทาเป็ นการลับ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๔.๑.๒
ตามที่รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติคนต่อไป ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๙ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหา โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑ คน (๓)กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๑ คน
(๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจา
ส่วนงานเป็ นผู้เสนอชื่อ จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงาน
ในวิทยาลัยนานานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อ ๑๔ วรรคสาม กาหนดให้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ให้ นาข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
การสรรหาหัวหน้ าส่วนงานมาใช้ บังคับโดยอนุโลม ยกเว้ นการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการสรรหา ให้ คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู้เสนอ และให้ คณะกรรมการอานวยการ
มีสทิ ธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี โดยคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ได้ เสนอชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย จานวน ๒ ราย คือ ๑. ศาสตราจารย์
ดร.มาลียา เครือตราชู และ ๒. ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

อนุมัติผ้ ูท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๗ ราย ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ เสนอ

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล
(๓) ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
(๔) ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
๒. ขอให้ คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ได้ ทบทวนและเสนอชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก
วิทยาลัยฯ แทน ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ เนื่องจากอาจ
ขัดต่อข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๔ วรรคสาม
๓. ขอให้ ฝ่ ายเลขานุ การดาเนินการขอมติเวียนเพื่ อให้
กรรมการสภาฯ รับรองรายชื่ อกรรมการสรรหาจากบุ คคล
ภายนอกที่วิทยาลั ยนานาชาติเสนอมา และจัดท าคาสั่ง
แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ทั้งคณะต่อไป

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาระที่สองติดต่อกัน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนต่อไป ตาม
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ อ ๙ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา โดยสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓)กรรมการสภาฯ
จากผู้บริหาร ๑คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้เสนอชื่ อ
จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ มีมติ
เสนอชื่อบุ คคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ ตามข้ อบังคับฯ ข้ อ ๙(๖) คือ นายบุ ญรักษ์
สรัคคานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๔.๑.๔
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีมติ
ให้ ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน
โดยให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่เพื่อดาเนินการสรรหาต่อไป มหาวิทยาลัย
จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียนชุดใหม่ตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหา
หัวหน้ 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) บุคคลภายนอก
ส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้เสนอชื่อ จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ มีการประชุมวาระพิเศษ และมีมติ
เสนอชื่อบุ คคลภายนอกสถาบั นเป็ นกรรมการสรรหาตามข้ อบั งคับฯ ข้ อ ๙(๖) คือ นายแพทย์
วิวัฒน์ โรจนพิ ทยากร และศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ ดร.พั นธุ์ทิพย์ รามสูต จึ งขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ
๔.๒ ขออนุมตั ิเปิ ดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ย่งั ยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
๔.๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็ น
หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้ บูรณาการศาสตร์ของสุขภาพและการพั ฒนาที่ย่ังยืนที่เน้ น
การเรียนการสอนและการวิจัยแบบพหุสาขาวิชา เพื่อให้ ดุษฏีบัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนา
แนวทางที่ตอบสนองต่อสุขภาวะที่ดีบนโอกาสของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ด้ วยความเข้ มแข็งและทักษะทางวิจัย โดยควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนาความรู้
ไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ และระดับนานาชาติ โดยจะเปิ ด
รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้ อยแล้ ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรั พยากรอาหารและระบบนิ เวศ
๔.๒.๒ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
สานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมีการบูรณาการหลายด้ าน และยังไม่มีหลักสูตรใดใน
ประเทศไทยที่มีความคล้ ายคลึงกับหลักสูตรนี้ ส่วนในต่างประเทศ มีหลักสูตรด้ านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่เป็ นงานด้ านสังคมศาสตร์ หรือด้ านวิทยาศาสตร์ด้านเดียว
โดยนักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเป็ นที่ต้องการของบริษัทและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
และพื้นที่ใกล้ เคียง เนื่องจากจะมีความรู้ความสามารถ ด้ านนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยี
การอาหาร การแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบทางระบบนิเวศ
การพัฒนาโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้ อยแล้ ว โดยจะเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการ
๔.๒.๓ พัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการร่ วมบั ณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวั ฒนธรรมเอเชี ย ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้ อยแล้ ว โดยจะเปิ ดรับสมัคร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๑๕ คน
นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเป็ นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่
มีพันธกิจสาคัญเกี่ยวกับอาเซียน และบริษัทเอกชนที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
เนื่องจากจะมีความรู้ด้านอาเซียนในมิติต่างๆ ทั้งทางด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้ านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือใน
การแก้ ไขปัญหา พัฒนาภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑.๓

มติที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
(๓) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
(๔) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
(๔) รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
(๗) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุท์ พิ ย์ รามสูต

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ความยั่งยื นทางทรั พยากรอาหารและระบบนิ เวศ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑

เนื่องจากการเสนอขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรไม่ตรงกับ
ที่สภามหาวิทยาลัยได้ มมี ติอนุมัติในหลักการ จึงขอให้
นาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กลับไปทบทวนเรื่องการบริหารจัดการ
และการให้ ปริญญาให้ ชัดเจนก่อน และนามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยได้ จัดทา (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารโรงเรียนสาธิต
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการปรับแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ โรงเรียนสาธิต
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และมีความเหมาะสมใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น (ร่าง) ข้ อบังคับนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฎหมาย
และธรรมาภิบาล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ขออนุ มัติกรอบประมาณการเงินลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยอัญชัน (Condo A)
๔.๔ และอนุ มัติให้ Bond’s Structure อาคารที่พักอาศัยอัญชัน มูลค่ า ๗๐ ล้ านบาทจัดประเภท
สินทรัพย์เป็ นประเภท ก (อื่นๆ) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลคา้ ประกันเงินต้ นและดอกเบี้ย
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้ ดาเนินการสารวจสภาพอาคารที่พักอาศัย ๓ อาคาร คืออาคารอัญชัน
(Condo A) อาคารเบญจมาศ (Condo B) และอาคารชบา (Condo C) ซึ่งถูกใช้ เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัย
สาหรับบุคลากร ทั้งทางกายภาพ งานระบบต่างๆ รวมถึงการตลาด พบว่าจาเป็ นต้ องทาการปรับปรุง
อาคาร เนื่องจากใช้ มาเป็ นเวลามากกว่า ๒๐ ปี แล้ ว โดยจะทาการปรับปรุงอาคารอัญชันเป็ นเฟสแรก
ทั้งนี้ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอสังหาฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีมติอนุมัติในหลักการ
กรอบประมาณการเงินลงทุนปรับปรุงโครงการอาคารที่พักอาศัย อัญชัน จานวน ๑๕๕ ล้ านบาท และ
ให้ หารือรายละเอียดเรื่องการระดมทุนงบประมาณปรับปรุงอาคาร และที่ประชุมคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ
กาหนดให้ Bond’s Structure ของอาคารพักอาศัย อัญชัน มูลค่า ๗๐ ล้ านบาทจัดประเภททรัพย์สนิ
เป็ นประเภท ก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลคา้ ประกันเงินต้ นและดอกเบี้ย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยอัญชัน (Condo A) โดยใช้ กรอบประมาณการเงิน
ลงทุนจานวน ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติ Bond’s Structure ของอาคารพักอาศัยอัญชัน
(Condo A) มูลค่า ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดประเภททรัพย์สน
ิ เป็ นประเภท ก และมหาวิทยาลัย
มหิดลคา้ ประกันเงินต้ นและดอกเบี้ย
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เห็นชอบ และให้ ดาเนินการต่อไป

ขอให้ น ากลับไปทบทวนและปรั บวิธีการเพื่ อให้ เกิดความ
เหมาะสม และเป็ นธรรมกับทุ กฝ่ าย โดยให้ ปรึ กษา
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณโชติกา สวนานนท์)
และให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ขอเปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันวิเคราะห์สารต้ องห้ ามและ
๕.๑ วิทยาการการวิเคราะห์ ” เป็ น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ และตรวจสารในการกีฬา”
(Analytical Sciences and National Doping Test Institute)
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบในการยกสถานะศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เป็ นสถาบันวิเคราะห์สารต้ องห้ าม
และวิทยาการการวิเคราะห์ และที่ประชุมคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองการปรับฐานะส่วนงาน
และหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
เห็นชอบให้ ดาเนินการยกฐานะศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เป็ นสถาบันวิเคราะห์สารต้ องห้ าม
ในนักกีฬาและวิทยาการการวิเคราะห์ และให้ ดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ เสนอ
ข้ อคิดเห็นที่สาคัญเกี่ยวกับชื่อของสถาบัน ว่าการใช้ ช่ ือ “สถาบันวิเคราะห์สารต้ องห้ ามและวิทยาการ
การวิเคราะห์” จะทาให้ ภารกิจด้ านการตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ซึ่งเป็ นจุดเด่ นและเป็ น
ส่วนสาคัญของส่วนงาน ไม่ปรากฏ ประกอบกับ anti-doping ในนักกีฬาเป็ นเรื่องใหญ่และองค์การ
ยูเนสโกได้ ให้ ความสาคัญมาก จึงเห็นว่าชื่อของสถาบันควรสื่อถึงความเป็ นจุดแข็งและจุดเด่นที่มีอยู่
คณะกรรมการประจาศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ในการประชุม ครั้งพิเศษ /๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาหารือเรื่องชื่อของสถาบัน โดยมีมติให้ เปลี่ยนชื่อสถาบันฯ
เป็ น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” ชื่อภาษาอังกฤษว่า Analytical
Sciences and National Doping Test Institute และชื่ อย่ อ ASNDTI จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลั ย
เพื่ออนุมัติเปลี่ยนชื่อ และเห็นชอบให้ ดาเนินการประกาศ “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และ
ตรวจสารในการกีฬา” เป็ นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป โดยให้ วันที่มีผลบังคับใช้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑.อนุมัติเปลี่ยนชื่อสถาบันวิเคราะห์สารต้ องห้ ามในนักกีฬา
และวิทยาการการวิเคราะห์เป็ น “สถาบันวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” โดยใช้ ช่อื
ภาษาอังกฤษว่า “Analytical Sciences and National
Doping Test Institute” (ASNDTI)
๒. เห็นชอบให้ ดาเนินการประกาศ “สถาบันวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” เป็ นส่วนงาน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป โดยให้ วันที่มีผลบังคับใช้ ตามที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากาหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
มัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ อนุมัติ
ขอต าแหน่ งทางวิ ชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ แต่ งตั้ งผู้ เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๗ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน ๗ ราย (วิธปี กติ ๖ ราย และวิธพี ิเศษ ๑ ราย) และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
ยบตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๒ การเที
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิ จารณากลั่นกรองคุณสมบั ติ และผลงานทางวิชาการของ ดร. นพ.ตะวันชั ย
จิรประมุขพิทกั ษ์ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เสนอขอเทียบตาแหน่งเป็ นรองศาสตราจารย์ อนุมัติ
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์แล้ ว มีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ท่ จี ะเทียบตาแหน่ งทางวิชาการได้ และ
เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตาแหน่ง ดร. นพ.ตะวันชัย เป็ นตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ได้ ต้ังแต่ วันบรรจุ และให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่ ง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่ งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

-๔ระเบียบ
วาระที่
๖.๒

เรื่องที่เสนอ
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ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มเติม)
๖.๒.๑ แต่คณะกรรมการอ
านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิ จารณาคัดเลือก ดร.ทวี ลาภ ฤทธาภิรมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน และดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา อนุมัติ
เป็ นกรรมการในคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ แทนนายมนูญ สรรค์คุณากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ขอลาออกจากกรรมการ ทาให้ ตาแหน่งว่างลง ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไป
ตามความในข้ อ ๘ (๕) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๖.๓ การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติ
มอบอานาจการดาเนินงานการพิจารณาอนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานให้ มหาวิทยาลัย
โดยให้ นามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ พิจารณาการปรับโครงสร้ าง อนุมัติ
การแบ่งหน่วยงานภายในของ ๕ ส่วนงาน ได้ แก่ สานักงานอธิการบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๔ ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๑๙ หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรได้ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี และมี
เหตุผลอิ่นๆ ได้ แก่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานด้ านการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ มีการปรับชื่อหลักสูตรเพื่อให้ แสดงให้ เห็นถึงขอบเขตการศึกษาและวิจัยของหลักสูตรให้ ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ มีเนื้อหา
ทันสมัยต่อเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อมในปัจจุบัน ปรับโครงสร้ างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาสามารถใช้ เวลาในการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น ทั้งนี้
หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่าว ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๑ - ๖.๔.๕ และ ๖.๔.๙ - ๖.๔.๑๖)
และจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๖ - ๖.๔.๘ และ
๖.๔.๑๗ - ๖.๔.๑๙) หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงดังกล่าว เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และ
อนุมัติ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ อนุมัติ
๖.๔.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๒ หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้ อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. อนุมัติ
๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้ องการพิเศษ
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
๖.๔.๑๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และ อนุมัติ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๖ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. อนุมัติ
๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
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ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๒๐ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุบัน หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขดังกล่ าวนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑๑ – ๖.๕.๑๔) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวัน
พุธ ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑ – ๖.๕.๑๐ และ ๖.๕.๑๕ – ๖.๕.๒๐) หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าว เป็ นหลักสูตรระดับปริญญา
เอก จานวน ๓ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน ๗ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ อนุมัติ
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. อนุมัติ
๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
หลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสังคมศาสตร์สุข ภาพ (หลัก สูต รนานาชาติ) อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปั ญญาศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (หลักสูตร อนุมัติ
ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย

๖.๕.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะศิลปศาสตร์
๖.๕.๑๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
๖.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๕.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๕.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๒๐ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
๖.๖ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบั นสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) วิทยาลัยพยาบาลที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท) คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ า คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลที่สงั กัดคณะพยาบาลศาสตร์
(วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื่อ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุ รี) คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่วันที่สาเร็จ
การศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน
๒,๗๗๑ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๒๐ ราย ปริญญาโท ๑๔๙ ราย และปริญญาตรี ๒,๖๐๒ ราย
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อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
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อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติ

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

ผู้ได้ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๐
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พญ.วันดี วราวิทย์ ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ นั้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๑ แจ้ งว่ า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ ขอให้ กรมราชเลขานุการในพระองค์นาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานตามที่เสนอ พร้ อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท้งั สองท่านดังกล่าวเข้ าเฝ้ า ทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญ
ดังกล่าว ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระที่น่งั อัมพรสถาน
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามที่พลตารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้ ครบวาระการดารงตาแหน่งนายกสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหิดลฯ ได้ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ เพื่อทาหน้ าที่กาหนดแนวทางใน
การดาเนินการเลือกตั้ง ตามข้ อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลปรากฏว่า พลตารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้ รับเลือกตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ อีกวาระหนึ่ง (วาระปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๑
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตามมติ
สภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ของส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท นั้น มี ๔ ส่วนงาน ได้ แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจาเป็ น
ต้ องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม อีกจานวน ๑๕,๐๖๒,๙๐๐ บาท
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๓ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ เนื่ องจากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมด
ไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมาณประจาปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ แล้ ว ตามที่ข้อบังคับฯ ว่าด้ วย
การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๙ ได้กาหนด จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ
รายงานการเงินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ แต่งตั้งให้ บริษัทมิลเลนเนียม คอนซัลแตนท์ส แบงค์คอก จากัด
เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสถาบันฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันจัดตั้ง) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น บริษัทฯ ได้ ดาเนินการตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีและการเงินของ
กองทุนสถาบันฯ เรียบร้ อยแล้ ว จีงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๓ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๓ ราย ซึ่งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ ราย และสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ ราย กรณีกระทาความผิดวินัย
อย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่ าเจ็ดวันโดยไม่ มี
เหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ
และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๓ ราย

รับทราบ

รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุ มสภามหาวิ ทยาลัย ครั้งต่ อไป เป็ นครั้ งที่ ๕๓๓ ในวันพุ ธ ที่ ๒๐ มิ ถุ นายน พ.ศ.
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทราบ
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

