รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
**********************
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์
ที่ปรึกษา
๒. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร อนุตริยะ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
๔. อาจารย์ศิริพร ศิริกัญญาภรณ์
กรรมการ
แทน อาจารย์ ดร.สําอางค์ ศุภฤกษ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ
๕. แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๗. ศาสตราจารย์นาวาอากาศเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
กรรมการ
แทน รองผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
๙. อาจารย์ ดร.วิชิต โนสูงเนิน
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
๑๐. อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
๑๓. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

-๒๑๔. อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
๑๖. นางสาวปานวาด ปรียานนท์
กรรมการ
แทน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคําอินทร์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
กรรมการ
แทน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบําบัด
๑๙. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล
กรรมการ
รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์
๒๐. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๒๓. นางสาวนดา ดําริห์เลิศ
กรรมการ
แทน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยราชสุดา
๒๔. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
กรรมการ
รักษาการรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยศาสนศึกษา
๒๕. นางสาววิยะดา มณีอินทร์
กรรมการ
แทน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๒๖. นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๒๗. นายสมชาติ พนาเกษม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา
๒๘. นางขวัญฤดี วิเศษกุล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา
๒๙. นายชาติชาย ศรีสมุทร
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวจุฬาภร เนียมแสวง
หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา

-๓๓๑. นางสาวพรพรรณ คงประสิทธิ์
๓๒. นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์
๓๓. นางสาวประสพพร ร่วมบุญ
๓๔. นางสาวรัชฎาภรณ์ ร่วมบุญ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
๓. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
๔. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
๕. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
๖. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
๗. หัวหน้าสํานักสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
๘. ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้อํานวยการกองกฎหมาย
๒. นางสาวมยุเรศ ยอดคํา
๓. นางสาวศรีประภรณ์ แก้วกมล
๔. นายสุชาติ ฉุยกรม
๕. นางสาวพยอม ดวงดารา
๖. นางสาวปฤณฎรัตน์ คําสว่าง
๗. นางสุภาวดี ชูทรัพย์
๘. นางสาวอัญชลีพร นาคราม
๙. นางสาวอารีวรรณ อิงคเพียรกุล
๑๐. นายจิระ ชนรักสุข
๑๑. นางสาวจิตติเศรษฐ์ จรูญโรจน์วงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สํานักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธาน
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายสมชาติ พนาเกษม เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

-๔ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรทีเ่ กี่ยวกับสาขาวิชาชีพและ
สาขาการประกอบโรคศิลปะ
ด้วยสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะ หากสถาบัน
การศึกษาใดมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะให้มีการส่ง
คําร้องขอรับรองสถาบันการศึกษาที่สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้มีการรับรองสถาบันการศึกษาจะมีผลทําให้นักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและ
สาขาการประกอบโรคศิลปะ ไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งบัดนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖
มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของสาขาการประกอบโรคศิลปะและวิชาชีพอื่น ๆ
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้แจ้งพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และบัญชีรายชื่อสาขาการประกอบโรคศิลปะและสาขาวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา และนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบ
โรคศิลปะได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (รายละเอียดตามเอกสารที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาร่วม
ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รการศึ ก ษาร่ ว มระดั บ ปริ ญ ญาตรี และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาร่ ว มระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิ ทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความเป็นนานาชาติของ
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเพิ่มทางเลือกและดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดําเนินการกํากับดูแลและประสานงานการดําเนินการ ให้ข้อมูลคําแนะนํากับส่วนงานเพื่อใช้ในการจัดทํา
หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนติด ตามและประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ทั้ ง นี้ จ ะมี
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตร โดยจัดสรรทุน จํานวน ๑๐ ทุน ในอัตราดังนี้
 หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
ทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ทุนละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 หลักสูตรการศึกษาร่วมระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรการศึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

-๕โดยอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือปรับปรุง
หลักสูตรเดิมให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ ยกเว้นวิทยาเขตต่าง ๆ ต้องการพัฒนาตนเอง สามารถดําเนินการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรทุนแล้วจะต้องดําเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
ในการขอเปิดสอนหลักสูตรต่อไป
ในการนี้ ส่วนงาน สามารถศึ กษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
website intranet กองบริหารการศึกษา ภายใต้ “Banner ทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตร” โดยมีรายการ
เอกสาร ดังนี้
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาร่วมระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๖๐
๒. แบบเสนอการขอทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รนานาชาติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
การศึกษาร่วมระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. สัญญารับทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาร่วม
ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการจัดทํ า
หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาร่วมระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับ
บัณฑิตศึกษา
อนึ่ง หากส่วนงานมีข้อสงสัยและประสงค์จะประสานงานในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อได้ที่
กองวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙-๖๒๓๒
 คุณสุชาดา พฤกษทลกุล
Email : opinter@mahidol.ac.th
 คุณอัญชลีพร นาคราม
กองบริหารการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙-๔๕๘๕
Email : unchaleeporn.nak@mahidol.ac.th
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต (โดยสามารถใช้ระบบประเมินออนไลน์ หรือแบบประเมินโดยใช้กระดาษ) ไปยังผู้บังคับบัญชา/
นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลังจากที่ได้
ปฏิบัติงาน/ศึกษาต่อในหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อรับฟังข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต นั้น ซึ่งเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับส่วนงาน (PA) โดยใช้โปรแกรม Lime Survey ซึ่งปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กําหนดค่าเป้าหมาย

-๖ไว้ที่ไม่น้อยกว่า ๔.๒ จากระดับคะแนนเต็ม ๕ และจํานวนผู้ตอบแบบประเมินต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ในการนี้ กองบริหารการศึกษาขอเสนอรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ๓,๙๖๗ คน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน ๑,๓๘๓ คน (ร้อยละ ๓๔.๘๖)
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ๔.๒๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ข้อสังเกตสําหรับพิจารณาดําเนินการในครั้งต่อไปดังนี้
๑. การคํานวณ จะนําจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดมาคํานวณไม่ได้ เนื่องจากผู้สําเร็จการศึกษา
บางคนไปศึกษาต่อ
๒. ควรรายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นรายหลักสูตร
๓. อาจรายงานเป็นร้อยละ เช่น ผู้ตอบให้ ๕ คะแนน มีจํานวนร้อยละ ๔๐
๑.๔ สรุปผลประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(แบบสอบถาม ๓๐ ข้อ)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยนําแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (แบบสอบถาม ๓๐ ข้อ)
เพื่อเป็นเครื่องมือให้ส่วนงานนําไปใช้ในการประเมินตนเองของบัณฑิต หลังการทํางาน ๑ ปี (บัณฑิตที่สําเร็จ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗) ซึ่งเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานกับส่วนงาน (PA) โดยใช้โปรแกรม Lime Survey ซึ่งในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กําหนดค่าเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่า ๔.๕ จากระดับคะแนนเต็ม ๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ การสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต เป็นประจําทุกปี เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ร่วมกัน
ดําเนินการทุกปีอีกด้วย
เนื่องจากข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาในเชิงปริมาณ อย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ ในทุกหลักสูตร จึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานในการจัดทําข้อมูลการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ในทุกหลักสูตร โดยเป้าหมายร้อยละผู้ทํางานตรงตามสายอาชีพ/ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาต่ อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ร้อยละ ๙๕ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๗๕ และสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ร้อยละ ๗๐
- นักศึกษาสามารถเข้าทําแบบสํารวจภาวะการหางานทําได้ที่
http://www.student.mahidol.ac.th/employment

-๗- เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามผลการสํารวจได้ที่
http://www.student.mahidol.ac.th/employment/staff
ผู้ประสานงาน คือ นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์ หมายเลขติดต่อ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๒ e-mail : silp.por@mahidol.ac.th
ข้อมูลการสํารวจ ๓ เดือน ดังรายละเอียดตามเอกสารที่มอบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้ส่วนงานหาแนวทางการติดตามภาวะการหางานทําของ
บัณฑิตให้ครบปี (ส่วนงานมีข้อมูลศิษย์เก่าอยู่แล้ว) พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตรหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรจะพัฒนาหลักสูตรอย่างไรต่อไป
๑.๖ การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์
อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธาน
แจ้งว่าโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับ
การศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งได้แจ้งแนวปฏิบัติให้ส่วนงานแล้ว โดยคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่จะสมัคร คือ
- เป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงชั้นปีที่ ๓ เทอมต้น ๓.๐๐ ขึ้นไป ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ หรือ
สถาบันอื่น สายแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร หากเป็นส่วนงานภายนอกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
- เป็นผู้ทมี่ ีความสนใจด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์
การประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา
๑. การประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่วนงานจัดประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษาในสังกัด, ลงข่าวในเว็บไซต์,
Facebook และ Line รวมถึงแจกโปสเตอร์ไปยังประธานชั้นปีที่ ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบ และเสนอ
รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจจะรั บ ฟั ง รายละเอี ย ดของโครงการฯ มายั ง กองบริ ห ารการศึ ก ษา ภายในวั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การรับนักศึกษา ขอให้ส่วนงานคัดเลือกนักศึกษาและเสนอรายชื่อมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อรับการพิจารณารับทุน จํานวนไม่เกิน ๔ ทุนต่อปีการศึกษา ในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยจะ
ไม่รับใบสมัครโดยตรงจากนักศึกษาที่สนใจสมัครสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการขอให้ปรับแก้ไขข้อความในหนังสือถึงส่วนงาน ที่ ศธ
๐๕๑๗.๐๑๕/ว ๔๐๑๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒.๓ บรรทัดที่ ๔
เดิม ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษาต้องสนับสนุนเงินทุนแก่นักศึกษาได้ไม่จํากัดจํานวนทุน และ
เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ให้บรรจุทํางานในส่วนงานต้นสังกัด
แก้ไขเป็น ส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษาต้องการสนับสนุนเงินทุนแก่นักศึกษาได้ไม่จํากัดจํานวนทุน
และเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วอาจพิจารณาให้บรรจุทํางานในส่วนงานต้นสังกัด

-๘ระเบียบวาระที่ ๒ :

รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่าฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งนี้
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วมีมติให้เพิ่มเติมข้อความในหน้า ๑๑ หลังจาก
จบวาระที่ ๕.๒ แล้ว ดังต่อไปนี้
๕.๓ ตารางสอน – ตารางสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประชุมได้ขอหารือ เรื่อง กําหนดวันที่จะประชาสัม พันธ์ ให้ส่วนงานรับทราบตารางสอน –
ตารางสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องการสอน – การสอบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวก่อนอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนการสอนและการสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการในการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงาน
รับทราบตารางสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนการสอนในแต่ละปีการศึกษา และตารางสอบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนการสอบในแต่ละภาคการศึกษา
เมื่อเพิ่มเติมแล้วที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่าเนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนําผลการประเมิน ในตอนที่ ๓ หัวข้อ“คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์” ที่อยู่ใน
แบบสอบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
นําผลการประเมินดังกล่าวไปเป็นข้อมูลเพื่อกรอกในตัวชี้วัด PA ของส่วนงาน ในหัวข้อที่ ๒.๒ ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นั้น
ทั้งนี้ หลักการของการปฏิบัติในเรื่องการกรอกข้อมูล PA ของส่วนงาน ในหัวข้อ ๒.๒ ผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จะต้องใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ <แบบสอบถาม ๓๐ ข้อ> ที่เป็นการประเมินตนเองของบัณฑิต หลังการทํางาน ๑ ปี กองบริหารการศึกษา
จึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาตัดข้อคําถามในตอนที่ ๓ “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์” ที่อยู่ใน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาฯ ออก เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการนําผลการประเมินไปใช้ใน
การตอบตัวชี้วัดต่างๆ ต่อไป
มติที่ประชุม ให้นําเรื่องนี้ไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

-๙๓.๒ การติดตามการส่งผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มีการติดตามการส่งผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งยังมีบางส่วนงาน
ที่ส่งผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วน รวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๙ รายวิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
๑,๓๓๔ รายวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙) นั้น บัดนี้ มีบางส่วนงาน ได้ส่งผลการศึกษาบางรายวิชาที่
ล่าช้า ให้มหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน ๒๕ รายวิชา แต่ยังไม่ครบถ้วน จากเดิม ๒๙ รายวิชา คงเหลือ ๔ รายวิชา
จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ๑,๓๓๔ รายวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จากการที่ส่วนงาน
ต่างๆ ส่งผลการศึกษาบางรายวิชาล่าช้า ทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถประกาศผลการศึกษาได้ ซึ่งเป็นปัญหาต่อ
นักศึกษาที่จะไม่สามารถวางแผนการศึกษาได้ และมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนภาคการศึกษาต่อไป หรือมีผล
ต่ อการลงทะเบี ยนเรี ย นของภาคการศึ กษาถั ด ไป โดยเฉพาะรายวิช าที่ ต้อ งศึก ษาก่ อน (Pre-requisite)
การลงทะเบียนเพิ่ม ลดรายวิชา นอกจากนี้ถ้าขาดรายวิชาใดไปจะมีผลให้ไม่สามารถประมวลผลการศึกษา
ในส่วนของคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรได้
มติที่ประชุม รับทราบ และขอความร่วมมือส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งผลการศึกษา ประจําภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ดําเนินการส่งผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยโดยด่วน
๓.๓ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา
ระดับปริญญาตรี สําหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. ....
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่าในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙ มีความเห็นว่า “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาเป็นรายวิชา ระดับปริญญาตรี สําหรับ
บุคคลทั่วไป พ.ศ. ...” คําว่า “ระดับปริญญาตรี” ควรนําออกและไประบุในเนื้อหาของร่างข้อบังคับนี้ โดยในเนื้อหา
ของร่ า งข้ อ บั ง คับ จะระบุ ก ารที่ บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถเข้า ศึ ก ษาเป็ น รายวิ ช าได้ ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า วมี ม ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป” ซึ่งคณะทํางานพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวได้
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา สําหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. ... แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. ให้แยกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาเป็นรายวิชา สําหรับบุคคลทั่วไป
พ.ศ. ... ระดับปริญญาตรี กับระดับบัณฑิตศึกษาออกจากกัน เนื่องจากเป้าหมายของผู้เข้าศึกษาต่างกัน ในการ
ศึกษารายวิชาในระดับปริญญาตรีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการทํางาน โดยไม่คาดหวัง
ในการได้รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
๒. ให้เพิ่มคํานิยามของคําว่า “คณะกรรมการประจําส่วนงาน” “บุคคลทั่วไป” และ
“รายวิชา” ไว้ในข้อ ๓ ด้วย โดยบุคคลทั่วไปต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบ

-๑๐๓. เพิ่มเติมข้อความใน (ร่าง) ข้อ ๔.๑ เป็น “รายวิชาที่จะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต้องเป็น
รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส่วนงานนั้น ๆ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน”
๔. ตัด (ร่าง) ข้อ ๔.๓ ออก เนื่องจากคณะทํางานเห็นว่า การให้คําแนะนํา คําปรึกษา หรือให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าศึกษา ทุกส่วนงานต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
ดังรายละเอียดตาม ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ระดับ
ปริญญาตรี สําหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. ... ทีม่ อบให้กับกรรมการทุกท่านแล้ว
จากนั้น ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณา
ร่างข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติดังมติที่ประชุมต่อไปนี้
มติที่ประชุม มีมติให้ตัดข้อ ๕.๓ “ประกอบอาชีพสุจริต และไม่จํากัดวุฒิการศึกษา” ออก
เนื่องจากเห็นว่าผู้สนใจเข้าศึกษา อาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น ผู้เกษียณอายุแล้วเป็นต้น
๓.๔ รายงานภาวะการหางานทําของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธาน
กล่าวว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้กองบริหารการศึกษาดําเนินการสรุปข้อมูลการสํารวจภาวะการหางาน
ทําของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แจ้งส่วนงาน และรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รับทราบเพื่อแจ้งสมาคมศิษย์เก่าและผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลรายงานภาวะการ
หางานทําของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะเป็นประโยชน์กับส่วนงานเป็น
อย่างมากถ้าส่วนงานนํากลับไปช่วยกันคิดพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให้นําเรื่องนี้แจ้งให้ที่ประชุมนี้รับทราบอีกครั้งในคราวประชุมครั้ง
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ....
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่ากองกฎหมาย ได้
ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ....
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งกองบริ ห ารการศึ ก ษา กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ และกองกฎหมาย และ
ข้อเสนอแนะของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... มีเป้าหมาย
เพื่อเอื้ออํานวยและรองรับ Transnational Education และรองรับ Tranfer Grade and Credit ที่เกิดขึ้นใน

-๑๑กรณี ก ารโอนย้ า ยหน่ ว ยกิ ต และผลการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น บางรายวิ ช า ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันความร่วมมือ
จากนั้น ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและมีมติเห็นชอบกับร่างข้อบังคับดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแจ้งความประสงค์ให้พิจารณารับ Ms.Dalaysone Rassavong เข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
กองบริหารการศึกษาจึงได้นําเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ มหาวิทยาลัยทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ในกรณีที่มีการรับนักศึกษาต่างประเทศ
ในการนี้ กองกฎหมายได้ดําเนิน การปรับแก้ไ ขข้อบังคับ โดยอาจดํา เนิน การได้ ๒ แนวทาง
ดังรายละเอียดตาม “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณี
พิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....” รายละเอียดตามเอกสาร “แนวทาง ๑” และ “แนวทาง ๒” ที่มอบให้กับ
กรรมการทุก ท่า นแล้ว นอกจากนี้ กองบริ ห ารการศึ ก ษา กั บ กองกฎหมายได้ ร่ ว มกั น ร่ า ง “ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ ....” เพื่อประกอบใน
การพิจารณาในการประชุมในครั้งนี้ด้วย
จากนั้น ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยไม่ได้ลงมติว่าเลือกร่างข้อบังคับฯ ตาม
แนวทางที่ ๑ แนวทางที่ ๒ หรือแนวทางที่ ๓ ทั้งนี้ เห็นว่าควรปรับปรุงร่างข้อบังคับฯ ให้ชัดเจนถึงเจตนา
ของการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ร่างข้อบังคับฯ ควรให้มีความยืดหยุ่นในการรับบุคคลที่เห็นว่าจําเป็นต้องรับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ก่อนการรับเข้าศึกษา
ต้องมีการวัดความรู้เพื่อพิจารณาความสามารถของผู้เข้าศึกษาในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ ได้ต่อไป
มติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องของกองบริหารการศึกษา และกองกฎหมายปรับปรุงร่าง
ข้อบังคับฯ ตามข้อคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
และกําหนดทิศทางการศึกษา ต่อไป
๔.๓ การคัดกรองนักศึกษาพิการในกรณีสมาธิสนั้ และออทิสติก ในวันตรวจสุขภาพ
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้
มีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี เป็นประจําทุกปี นั้น เนื่องจากมีส่วนงานพบว่า
นักศึกษาบางคนมีลักษณะเป็นผู้พิการแบบสมาธิสั้น หรือออทิสติก ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้พิการจึงไม่

-๑๒สามารถทํ า ให้ ส่ ว นงานทราบได้ นั้ น ในการนี้ จึ ง ขอให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นานโยบายด้ า นการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแนวทางหรือวิธีการคัดกรองบุคคลดังกล่าว เช่น การให้ทําแบบทดสอบทางด้าน
จิตวิทยา หรือมีการตรวจสุขภาพด้านจิตเวช ในวันสอบสัมภาษณ์หรือวันตรวจสุขภาพ เป็นต้น ในวันตรวจสุขภาพโดย
หากพบว่ามีนักศึกษาเป็นผู้พิการแบบสมาธิสั้น หรือออทิสติก มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะต้องพิจารณาจัดระบบ
การให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวต่อไป ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและมีความเห็นดังสรุปมติที่
ประชุม
มติที่ประชุม ให้ส่วนงานหากระบวนการในการคัดกรองและช่วยเหลือนักศึกษาพิการในกรณี
สมาธิสั้น และออทิสติก และเมื่อพบว่านักศึกษามีความพิการดังกล่าวไม่ให้มีการระบุไว้ในที่ใดๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
มีทีมงานจาก “งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ” หรือ (DDS) จากกองกิจการนักศึกษาคอย
ให้ความสนับสนุน หากต้องการให้ปรึกษากับกองกิจการนักศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐
นายสมชาติ พนาเกษม ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษา เลขานุการ กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัย
ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่สองของแต่ละ
เดื อน (เดื อ นเว้ น เดื อ น) โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ มี ก ารประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น ๖ ครั้ ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควร
กําหนดวันประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่สองของแต่ละเดือน (เดือนเว้นเดือน)
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงาน
อธิการบดี ดังนี้
ครั้งที่
๑/๒๕๖๐
๒/๒๕๖๐
๓/๒๕๖๐
๔/๒๕๖๐
๕/๒๕๖๐
๖/๒๕๖๐

วัน / เดือน / ปี
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘ กันยายน ๒๕๖๐
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐
๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐

ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง

ทั้งนี้ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ตรงกับวันพืชมงคล จึงขอ
เลื่อนเป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวพรพรรณ คงประสิทธิ์
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
นายสมชาติ พนาเกษม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

