ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖
เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๕ (๑๐/๒๕๖๐)
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
-----------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๓. ดร.โชค บูลกุล
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๕. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๖. นายมีชัย วีระไวทยะ
๗. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๘. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๙. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๑๐. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๒. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการอธิการบดี
๑๓. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๑๔. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๙. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๒๐. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๑. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒๒. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รักษาการรองอธิการบดี
๒๔. อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัย
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 โดยตาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ

กรรมการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๓. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๔. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๕. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
๘. นายแพทย์สรุ พร ลอยหา

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภาฯ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ และรักษาการแทนหัวหน้ าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการรองฯ ฝ่ ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ

ผูช้ ี้ แจงเรื่องที่เสนอ / หลักสูตร
๑. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร

ผู้อานวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (วาระ ๓.๑)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วาระ๔.๒.๑)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วาระ๔.๒.๑)

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่ประธานกล่าวเปิ ดการ
ประชุม และดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๕ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๕ วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จานวน ๒๒ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๔
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๒๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๒๑ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จานวน ๖ หน้ า ทั้งนี้ ฝ่ ายเลขานุการขอแก้ ไขรายงานการประชุม และสรุปมติท่ปี ระชุมในวาระ ๖.๕
เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการนโยบายศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เนื่องจากต้ องอ้ างอิงข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๔ วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ หลังจากแก้ไขตามที่ฝ่ายเลขานุ การเสนอแล้ว
๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๔ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่เป็ น “วาระลับ” ในวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอหารือการบริหารงาน
(๔.๓.๑-๔.๓.๓) และวาระที่ ๖.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยฝ่ าย
เลขานุการฯ ได้ จัดทารายงานการประชุม และใส่ซองส่งให้ กรรมการทุกท่านพิจารณาตามเอกสาร “ลับ” แล้ วนั้น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจาท่านหนึ่ง ขอให้ เพิ่มเติมในส่วนของรายงานฯ
(วาระลับ) โดยให้ ระบุช่ ือท่านในรายงานฯ (วาระลับ) วาระที่ ๔.๓.๑ ด้ วย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๒๔ วันพุ ธ ที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระลับ) หลังจากแก้ไขตามที่กรรมการเสนอแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
การดาเนินงานของเครือข่าย ASEAN University Network-Health Promotion Network
(AUN-HPN)

นายแพทย์วิวฒ
ั น์ โรจนพิทยากร ผู้ อานวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิ ดล รายงานการ
ดาเนินงานของเครือข่าย ASEAN University Network - Health Promotion Network (AUN-HPN) สรุปได้ ดังนี้
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ รับการพิจารณาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ( ASEAN
University Network: AUN) ซึ่งมีจานวนสมาชิกทั้งหมด ๖๐ มหาวิทยาลัย จาก ๑๐ ประเทศอาเซียน + ๓ ประเทศ
จากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นสานักงานเลขาธิการ ของเครือข่าย AUNHealth Promotion Network (AUN-HPN) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมอบหมายให้ ผ้ ูอานวยการศูนย์นโยบาย
และการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นเลขาธิการ (Executive Director) ของเครือข่ายฯ นั้น
มหาวิทยาลัยได้ จัดตั้งคณะกรรมการรั บผิดชอบงาน ๓ คณะ ได้ แก่ ๑) คณะกรรมการที่ปรึ กษานานาชาติ หรือ AUNHPN International Advisory Committee ที่มีอ ธิการบดีเป็ นประธาน ๒) คณะกรรมการอ านวยการ (อธิก ารบดี
เป็ นประธาน) และ ๓) คณะทางาน ที่มีเลขาธิการ AUN-HPN เป็ นประธาน การดาเนินการดังกล่ าวได้ ขอทุนสนับสนุ น
จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่ วมกับงบประมาณส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมหิ ดล
เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ เครือข่ ายฯ เป็ นเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
โดยภารกิจหลัก คือ เป็ นฐานปฏิบัติการทางานส่งเสริมสุขภาพ
จากข้ อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่าประชาชนเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Non-Communicable Diseases: NCDs) เช่ น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสูง มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุของ
โรคดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี การแก้ ไขปั ญหา ก็คือการส่งเสริมสุขภาพ โดยองค์การอนามัยโลก ได้ นิยาม
การส่งเสริมสุขภาพว่า การให้ ประชาชนมีความรู้ ควบคุม และพัฒนาสุขภาพของตนเองได้ และเห็นว่าการลงทุนส่งเสริม
สุขภาพ จะคุ้มทุนกว่าการรักษา ทั้งนี้ สิ่งที่เครือข่ายฯ ได้ ดาเนินการ จะส่งเสริมความสาเร็จของประเทศและโลก ให้ สอดคล้ อง
กับเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ในเป้ าหมายที่ ๓
เรื่องสุขภาพดี (Good Health) จาก ๑๗ เป้ าหมายหลัก โดยจะต้ องให้ บรรลุผลในปี ค.ศ.๒๐๓๐ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงาน
ควรต้ องร่ วมกันดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ (Promotion and Prevention: PP) โดยเสนอบทบาทมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ เป็ นผู้นาการส่งเสริมสุขภาพใน ๖ ข้ อ ได้ แก่ ๑) การสอน ๒) การบริการ ๓) การสร้ างมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
(Healthy University) ๔) การพัฒนาคนให้ เป็ นผู้ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotors) ๕) การวิจัย ๖) การสร้ างกระแส
เพื่อให้ เกิดการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมในทุกระดับ

-๔การดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ในช่ วง ๑ ปี ที่ผ่านมา ได้ แก่ ๑) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยส่งเสริม
สุขภาพ (Healthy University) โดยได้ จัดทาคู่ มือ AUN-HPN Healthy University Framework ที่มี ๒๒ รายการ
เพื่อเป็ นเครื่องมือในการกาหนดมาตรฐานของงานส่งเสริมสุขภาพ เป็ นแนวทางให้ มหาวิทยาลัยต่ างๆ นาไปกาหนด
นโยบาย เพื่อให้ มีระบบ โครงสร้ าง สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม และคู่มือดังกล่าวได้ รับการรับรองในที่ประชุม The 9th
AUN Rectors’ Meeting เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ ว และ AUN-HPN Secretariat จะได้ ดาเนินการจัดพิ มพ์
และเผยแพร่ ไปยังมหาวิทยาลัย หน่ วยงาน และองค์กรทั้งในและต่ างประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลกต่ อไป
๒) การสร้ างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบเครือข่ายร่ วมเรียนรู้
และนากรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็ น
สมาชิกของเครือข่าย AUN เป็ นแกนนาในการขยายงานมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในแต่ ละ
ภูมิภาค ๓) การส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพัฒนา เสริมสร้ าง
การดาเนินงานและงานวิจัยด้ านการส่งเสริม สุขภาพให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นควรสนับสนุนการดาเนินงานของ AUN-HPN
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้ เป็ นต้ นแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพต่อไป
ผู้อานวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบเรื่อง
การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้ เป็ นต้ นแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทาง (Roadmap) ได้ แก่ ๑) การเผยแพร่
คู่มือ AUN-HPN Healthy University Framework เพื่อให้ มีการส่งเสริมสุขภาพให้ ทั่วทุ ก มหาวิท ยาลัย ในอาเซีย น
๒) การสร้ างเสริมศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพ ๓) การจัดประชุมประจาปี ๔) การจัดประเมินกรอบการปฏิบัติ ๕) การเยี่ยม
เยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมดาเนินการ ๖) การสร้ างกระแสรวม และ ๗) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ รับทราบ และให้ขอ้ คิดเห็น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. การทาให้ สุขภาพดีควรทาในลักษณะเชิงรุกมากกว่ าเชิงรับ ในปั จจุ บัน ร้ อยละ ๘๐-๙๐ ของ
โรคภัยไข้ เจ็บ เป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทาให้ บุคลากรทางการแพทย์ต้องทางานหนัก ปั จจัยที่กาหนดการมีสขุ ภาพดี
กว่ าร้ อยละ ๘๐ อยู่นอกแวดวงสาธารณสุข จึงเสนอให้ ยึดหลักการสร้ างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา ( Ottawa
Charter) ที่ให้ มีการสร้ างเสริ มสุขภาพ ๕ ด้ าน คือ ๑) พฤติกรรม ๒) ชุมชนเข้ มแข็ง ๓) สิ่งแวดล้ อมดี ๔) ระบบบริ การดี
และ ๕) นโยบายสาธารณะ
๒. เสนอให้ มีการรวมพลังขับเคลื่อนกับชุมชน สร้ างพลังจินตนาการ และจิตสานึก โดยการวิจัย
และนาเสนอข้ อมูลทั้งด้ านการเจ็บป่ วย การตาย ด้ านเศรษฐกิจ เพื่อให้ ประชาชนเห็นความสาคัญในการรักษาสุขภาพ โดยขอให้
ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ร่ วมกับชุมชนโดยรอบศาลายา ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข และสานักงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ เกิดเป็ นรูปแบบตัวอย่างการส่งเสริมสุขภาพ “ศาลายาเมืองสุขภาพ”
๓. เสนอให้ มีแนวทางการขยายผลการสื่อสาร โดยขอความร่ วมมือจากภาคเอกชนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้ านการสื่อสารและการตลาดที่เข้ าถึงประชาชน มาร่ วมเป็ นกรรมการ และคณะทางาน โดยเน้ นให้ ผ้ ูบริโภค
ทราบข้ อมูลที่แท้ จริง เพราะปัจจุบันข้ อมูลจากภาครัฐมีประโยชน์ แต่อาจจะยังเข้ าใจยาก
๔. เสนอให้ จากัดขอบเขตการทางานอยู่ในมหาวิทยาลัยก่อน โดยปลูก จิตสานึกการส่งเสริม
สุขภาพให้ นักศึกษา โดยกาหนดกลุ่มเป้ าหมายระดับปฏิบัติท่ชี ัดเจน และสารวจความพร้ อมของสภาพสิ่ง แวดล้ อ มใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็ นผู้นาในระดับภูมิภาคอาเซียน
๕. ที่ผ่านมา งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขจะมุ่งเน้ นเรื่องการให้ การรักษาเป็ นส่วนใหญ่
แต่ในปี นี้การกระจายงบประมาณของกระทรวงฯ จะเน้ นการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Primary Health Care) ลงไปที่ชุมชน
และมีทมี สหวิชาชีพดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ
๖. เสนอให้ นาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ บรรจุในหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
โดยให้ มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดูแลการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานให้ มากที่สดุ
ผูอ้ านวยการศู นย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ชี้แจงประเด็นการสื่อสารเพื่อการเข้ าถึง
ประชาชนว่า มหาวิทยาลัยควรร่ วมมือในการทาวิจัย และนาเสนอข้ อมูลสุขภาพที่ถูกต้ องไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจ เพื่อให้ ทุกภาคส่วนได้ รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้
กระทรวงสาธารณสุขได้ ดาเนินยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้ านสาธารณสุข โดยหนึ่งในเป้ าหมายของนโยบาย คือ การให้
ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันสื่อ หรือฉลาดรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) โดยให้ ภาครัฐมีระบบให้ บริการการส่งเสริม
สุขภาพที่ท่วั ถึง ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ต้ องร่วมมือกันพัฒนา เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดี
ประธาน กล่าวสรุปว่า ขอให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการเป็ น Healthy University Healthy School
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบสนับสนุนการดาเนินงานของ AUN-HPN ในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็ นต้นแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพต่อไป

-๕ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
แต่งตั้งผูบ้ ริหาร / คณะกรรมการ
๔.๑.๑ แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
รักษาการอธิ การบดี ชี้แจงว่ า เพื่ อให้ การดาเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
เป็ นไปอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเสนอขอแต่งตั้งนายแพทย์สรุ พร ลอยหา พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ที่กาหนดให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
รองอธิการบดีโดยคาแนะนาของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบการแต่ งตั้งนายแพทย์สุรพร ลอยหา พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดารง
ตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
๔.๑.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการศู นย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล จะครบ
วาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬาคนใหม่ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ว่าด้ วยการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ ข้ อ ๗ กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา โดยสภา
มหาวิทยาลัย เป็ นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี (๒)กรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวนสองคน โดยอย่างน้ อยหนึ่งคน
ต้ องเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการ และ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์ จานวนสองคน
ซึ่งคณะกรรมการประจาศูนย์ เป็ นผู้เสนอชื่อ เป็ นกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการประจาศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ าม
ในนักกีฬา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณา และเสนอชื่อกรรมการสรรหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์ตามข้ อ ๗(๓) จานวน ๒ ท่านดังนี้ ๑) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิ คแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ๒) อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่าซา คณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการศู นย์ตรวจสอบ
สารต้องห้ามในนักกีฬา ทั้งคณะ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการศู นย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ตามรายชื่อดังนี้
๑. อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู จ้ ิ นดา กรรมการสภาฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการสภาฯ จากผูบ้ ริหารระดับคณบดีฯ
๔. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกศู นย์ฯ
๕. อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลา่ ซา
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกศู นย์ฯ
๔.๑.๓

พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษาต้ องสิ้นสุดวาระตามไปด้ วย
ดังนั้น เพื่อให้ การขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยทางด้ านการศึกษา มีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่อง
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา ต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนด
ทิศทางการศึกษา
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิแต่งตั้งดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
และกาหนดทิศทางการศึกษา

-๖๔.๒
ขออนุ มตั ิเปิ ดหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ
เปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
คณบดีบณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้ เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ด้ านอาชีวอนามัยชุมชน โดยผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ ว
รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่ วมชี้แจงรายละเอียดว่ า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ มีเนื้อหาหลักสูตรที่เน้ นเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการในชุมชน และการผลักดัน
เชิงนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และ
พยาบาลวิชาชีพที่ทางานในโรงพยาบาลชุมชน และนักวิจัย โดยโครงสร้ างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ๕๒ หน่วยกิต ทั้งนี้ จะดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
เป็ นต้ นไป และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๓ คน สาเหตุท่จี ัดทาเป็ นหลักสูตรนานาชาติน้ัน
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และเพื่อรองรับ
นักศึกษาต่างประเทศด้ วย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจาณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ )
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิ ตวิ ทยาลัย
๔.๓
ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นการปรับแก้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยขอให้ มีการเพิ่มสัญลักษณ์และความหมายในข้ อ ๘.๒ ได้ แก่ สัญลักษณ์ O ซึ่งมีความหมายว่า โดดเด่ น
(Outstanding) เพื่อเป็ นตัวตัดสินผลการศึกษา ในกรณีท่ผ
ี ้ ูเรียน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในเกณฑ์โดดเด่น
เป็ นสัญญลักษณ์ท่ไี ม่มีแต้ มประจา และเป็ นการเพิ่มเติมเนื้อหาลงในข้ อ ๘.๒ และ ๘.๓ ของข้ อบังคับฯ ฉบับเดิม ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาตามหลักการ OBE : Outcome-Based Education ร่ างข้ อบังคับนี้ ได้ ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้ านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ในการประชุมครั้งที่
๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้ อสังเกตว่า
ร่างข้ อบังคับฯ ที่เสนอ เป็ นการปรับมาจากข้ อบังคับเดิม คือข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเห็นว่า ไม่ควรนาเอาสัญลักษณ์ O ไปแทรกต่อท้ ายการเรียงลาดับตัวอักษร แต่ควรจัดกลุ่ม
สัญลักษณ์เพื่อให้ ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รักษาการรองอธิ การบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิ ดล เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีการเสนอให้ มีการจัดเรียงตามตัวอักษร แต่เห็นด้ วยที่จะให้ จัดเป็ นกลุ่ม
ตามที่กรรมการเสนอ และจะได้ ไปดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้นาไปปรับตามความเห็นของกรรมการก่อนประกาศใช้ต่อไป

-๗ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ กรณีการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รักษาการอธิ การบดี ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่
๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติให้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาเนินการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ มีการประชุมครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อานวยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งกรอบระยะเวลาของการสรรหาที่กาหนดไว้ ๖๐ วัน จะตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แต่การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๗ จะเป็ นวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยขยายเวลาการสรรหา
จากกาหนดเดิม วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสามารถนาผลการ
สรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ ทนั
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ประธาน ตั้งข้ อสังเกตว่า สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมเดือนละครั้ง โดยมีการกาหนดกรอบขยาย
ระยะเวลาการสรรหาหั วหน้ าส่วนงานไว้ ๖๐ วัน ซึ่งอาจจะดาเนินการสรรหาไม่ ทันเสนอสภาฯพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการสรรหาหั วหน้ าส่วนงานได้ ทนั ตามกาหนดเวลา จึ งขอให้ ฝ่ายกฎหมายได้ ไปปรับแก้ ไขข้ อบังคับในการขยาย
กรอบระยะเวลาการสรรหาจากเดิมที่กาหนดไว้ ๖๐ วัน เป็ น ๙๐ วัน เพื่อไม่ต้องมีการขอขยายระยะเวลาการสรรหาอีก
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิ ให้ขยายเวลาการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เห็ นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ เรื่องกรอบระยะเวลาการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน จากเดิม
ขยายได้ครั้งละ ๖๐ วัน เป็ น ๙๐ วัน เพื่ อให้สามารถด าเนิ นการได้ทันเวลาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
๕.๒

การดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ กรณีการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์
วิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ได้ ต้ังข้ อสังเกต กรณีท่สี ภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ วิทยาลัยนานาชาติไปดาเนินการขยายระยะเวลาสัญญาจ้ าง
อาจารย์สงั กัดวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ร้องเรียน ออกไป จนกว่าจะมีการทบทวนกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย ต่อมาได้ มีหนังสือชี้แจงส่งตรงถึงกรรมการสภาฯ
ทุกคน โดยมีสาระสาคัญว่า วิทยาลัยนานาชาติได้ ดาเนินการต่ออาจารย์ผ้ ูร้องเรียนอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมแล้ ว จึงเห็นว่า
หนังสือดังกล่าวเป็ นหนังสือชี้แจงจากผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องหรือมีส่วนได้ เสียโดยตรง คือวิทยาลัยนานาชาติ ในการนี้ จึงขอ
ทราบความคืบหน้ าการดาเนินการเรื่องดังกล่าวจากฝ่ ายบริหารมหาวิทยาลัย และกรณีท่สี ภามหาวิทยาลัยมีมติให้ ค้ ุมครอง
และขยายเวลาสัญญาจ้ างกับผู้ร้องเรียน แต่ หน่วยงานกลับมีคาสั่งสิ้นสุดสัญญาจ้ าง โดยไม่ ปฏิบัติตามมติสภาฯ ว่าประเด็น
ดังกล่าวจะส่งผลอย่างไร และสภาฯ จะมีมาตราการดาเนินการอย่างไร ทั้งนี้ อาจารย์ ผู้ร้องเรียนดังกล่าวถือเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดี โดย Annual Report เล่มล่ าสุด (ปี ๒๕๕๙) ของมหาวิทยาลัยมหิ ดลมีผลงานของ
อาจารย์ท่านนี้รวมอยู่ด้วย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ ายเลขานุการได้ จัดทาหนังสือเวียนเพื่อขอรับรองมติสภาฯ ในเรื่องดังกล่าว และได้ รับการ
รับรองแล้ ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ ทาหนังสือถึงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้ ดาเนินการ
ตามมติสภาฯ ใน ๔ หัวข้ อ ต่อมาได้ มีหนังสือชี้แจงจากวิทยาลัยนานาชาติส่งตรงถึงกรรมการสภาฯ ทุกท่านว่า การดาเนินการ
ของวิทยาลัยนานาชาติน้ัน เป็ นไปตามมติสภาฯ อยู่ แล้ ว ซึ่งมีการตีความที่แตกต่างจากเจตนาของสภามหาวิทยาลัย
ที่ขอให้ วิทยาลัยนานาชาติไปจัดทาเรื่องกฎเกณฑ์การเปลี่ยนสภาพจากพนักงานชั่วคราวเป็ นพนักงานประจาใหม่ และ
กฎเกณฑ์เรื่องการต่อสัญญาจ้ างที่เป็ นธรรม และ โปร่ งใส ทั้งนี้ วิทยาลัยอ้ างว่า ได้ ส่ง(ร่าง)ข้ อบังคับของวิทยาลัยฯ มาเพื่อ
พิจารณาแล้ ว แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียด วิทยาลัยนานาชาติจึงขอใช้ กฎเกณฑ์เดิมของวิทยาลัยที่เคยใช้
ซึ่งไม่ตรงกับมติสภาฯ ที่ให้ วิทยาลัยไปจัดทากฎเกณฑ์ใหม่ โดยเมื่อผ่านการรับรองแล้ ว ให้ นามาใช้ ประเมินกับอาจารย์
ทุกคนและกับผู้เสียหาย หากยังไม่ได้ ดาเนินการ ก็ขอให้ ขยายเวลาสัญญาจ้ างออกไปจนกว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็จ
แต่ทางวิทยาลัยนานาชาติเห็นว่า เมื่อหมดสัญญาจ้ างแล้ ว ก็มีสทิ ธิท่จี ะไม่ต่อสัญญาจ้ างโดยไม่จาเป็ นต้ องชี้แจงเหตุผลใดๆ
โดยอ้ างคาสั่งของศาลปกครองในเรื่องการไม่ต่อสัญญาจ้ างว่าวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะไม่เป็ น
ไปตามมติสภาฯ ในข้ อ ๒ และข้ อ ๓ ส่วนหนังสือชี้แจงที่ส่งตรงถึงกรรมการสภาฯ นั้น ไม่มีการลงชื่อคณบดี จึงไม่สามารถ
ยืนยันว่า เป็ นหนังสือชี้แจงจากใคร เป็ นเรื่องที่กาลังติดตามอยู่
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา

-๘ประธาน กล่าวสรุปว่า ขอให้ ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ นาหนังสือชี้แจงจากวิทยาลัยนาชาติฉบับ
ดังกล่าวให้ ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ ข้อยุติ และนาข้ อเท็จจริงที่ได้ มาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป
อธิการบดี ชี้แจงว่า ได้ มีการพูดคุยเบื้องต้ นกับวิทยาลัยนานาชาติถึงความเข้ าใจเรื่องมติสภาฯ
ที่ต่างกัน ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติอ้างว่า มีรูปแบบการดาเนินการตามประกาศของวิทยาลัยเองอย่างต่อเนื่องมาตลอด
โดยหลายคนที่ผ่านการประเมิน จะไม่มีปัญหาใดๆ และวิทยาลัยนานาชาติได้ มหี นังสือยืนยันว่า ได้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ของวิทยาลัยที่ถูกต้ องแล้ ว
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ความเห็นว่า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยได้ มีการพิจารณาเรื่องร้ องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ
ตั้งแต่ช่วงแรกๆ เมื่อปี ๒๕๕๙ จนนาไปสู่แนวความคิดที่จะให้ วิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ งของมหาวิทยาลัยมหิดลมีการปฏิบัติ
เรื่องการประเมินในลักษณะเดียวกัน ซึ่งได้ มีการปรับระบบเพื่อให้ แต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์การประเมินที่ไม่แตกต่างกันไป
แล้ ว จึงขอให้ พิจารณาเทียบว่าเกณฑ์การประเมินของแต่ละองค์กรเหมือนกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ เช่ น
มีการแจ้ งเรื่องสาระสาคัญของการประเมินให้ ผ้ ูถูกประเมินได้ ทราบล่วงหน้ าหรือไม่ หรือกรรมการประเมินที่แต่งตั้งขึ้น
มีความขัดแย้ งกับผู้รับการประเมินหรือไม่ ซึ่งสามารถที่จะโต้ แย้ งและขอเปลี่ยนได้ เหล่านี้เป็ นสิ่งที่ต้องสร้ างความเป็ นธรรม
ให้ กบั ผู้ได้ รับการประเมิน เพื่อให้ เขาสามารถทางานตามมาตรฐานที่ต้องการได้
มติที่ประชุม
ขอให้ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์หนังสือชี้ แจงของวิทยาลัยนานาชาติ และให้นามารายงานสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเดือนพฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ขออนุ มตั ิแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ ได้ แก่ ตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้นแล้ ว เห็นสมควร
แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ ราย (วิธปี กติ จานวน ๑๑ ราย และวิธพี ิเศษ จานวน ๑ ราย)
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน ๗ ราย ตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย และตาแหน่ งศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับ
เงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน
๑๒ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๗ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย
และตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รบั เงินประจาตาแหน่งสูงขึ้ น จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้ง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ
๒. สาหรับข้าราชการที่ได้รบั แต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย ขอให้
ดาเนินการเสนอ ก.พ.อ.ให้ความเห็น เพือ่ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ นาเสนอนายกรัฐมนตรี
นาความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ กีรติ เจริญชลวานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์และ
กายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์
(วิธีที่ ๑) ตั้งแต่วนั ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รบั เรื่อง)
ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รบั แต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
ขอให้ดาเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทู ล
เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ นงนุ ช สิระชัยนันท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (วิธีที่ ๑) ตั้งแต่ วนั ที่ ๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รบั เรื่อง)
(๒) รองศาสตราจารย์ วริยา ชิ นวรรโณ ภาควิชามนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิ ชามนุ ษยศาสตร์ (วิ ธีที่ ๑) ตั้งแต่ วนั ที่ ๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รบั เรื่อง)
๖.๒
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
ตามที่อาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้เสนอขอตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิธีพิเศษ : แบบที่ ๒) สาขาวิชาเคมี ได้ ย่ ืนเรื่องเพื่อขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนผลการเสนอขอตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) โดยส่งคาชี้แจงมาประกอบการทบทวนผลการพิจารณานั้น คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบตามความเห็น

-๙ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ที าหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
จึงขอเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ เปลี่ ยนแปลงผลการพิ จารณาต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ (วิ ธีพิ เศษ: แบบที่ ๒)
สาขาวิชาเคมี ของอาจารย์ท่านดังกล่าว ในงานวิจัยหัวข้ อ ๔.๑.๑.๑ และ ๔.๑.๑.๓ จากมติเดิม “คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๒)” เป็ น
“คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ
: แบบที่ ๒)” จึงเห็นสมควรให้ กาหนดตาแหน่ ง อาจารย์ท่านดังกล่ าว เป็ นตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
ได้ ต้งั แต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิ เปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตาแหน่งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ: แบบที่ ๒)
สาขาวิ ชาเคมี ของอาจารย์สงั กัดกลุ่มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ วิ ทยาลัยนานาชาติ ผู เ้ สนอขอ
ตาแหน่ง ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๒. อนุ มตั ิกาหนดตาแหน่งให้อาจารย์ผูเ้ สนอขอตาแหน่งเป็ นตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ได้ต้ งั แต่วนั ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๓

การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการให้ กบั ดร.พญ.สินิจธร
รุจิระบรรเจิด เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก โดย ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด เคยปฏิบัติงานที่
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ และมาบรรจุ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่เสนอขอเทียบตาแหน่งแล้ ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่จี ะเทียบเป็ นตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ได้ ต้ังแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ) โดยมีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิเทียบตาแหน่ง ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิ ด เป็ น
ตาแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิ วิทยาคลินิก ได้ต้ งั แต่ วนั ที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๔
ขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณา
รับทราบการแต่งตั้งและให้ ความเห็นชอบตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นตาแหน่งที่มีสทิ ธิได้ รับเงิน
ประจาตาแหน่ งวิชาการของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
ให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นั้น คณะอนุ กรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของ
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งทาหน้ าที่
แทน ก.พ.อ. ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ง เนื่องจากสาขาวิชา
สังคมศาสตร์เป็ นสาขาวิชาที่กว้ างเกินไป ไม่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ง แต่ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ ง
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ วมีมติยืนยันการแต่งตั้งอาจารย์
ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ตามเดิม ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งทาหน้ าที่แทน ก.พ.อ. ได้ พิจารณาแล้ วมีมติยืนยันให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนสาขา
วิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งให้ สอดคล้ องกับผลงาน และความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงเห็นสมควรให้ อาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล กาหนดชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ งให้ แคบลง โดยเป็ น
สาขาวิชาหลักในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้ องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ง
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ รับแจ้ งจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ว่าอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ ได้ ทบทวนชื่อสาขาวิชา
ที่เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ ว และขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาจากเดิม “สาขาวิชา สังคมศาสตร์” เป็ น “สาขาวิชา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาแล้ ว

-๑๐มีมติรับทราบ และเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จากเดิม “สาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็ น “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ฐนันดร์ศกั ดิ์ บวรนันทกุล จากเดิม “สาขาวิชาสังคมศาสตร์”
เป็ น “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๕

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การใช้ประโยชน์
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ ในหมวด ๒ ข้ อ ๒๑ ได้ กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ ประโยชน์ ดังนี้
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่อี ธิการบดีมอบหมาย เป็ นประธาน (๒) รองอธิการบดี ที่เกี่ยวข้ องไม่เกินสองคน เป็ น
กรรมการ (๓) ผู้แทนจากส่วนงาน ซึ่งคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นผู้เสนอชื่อ จานวนสองคน เป็ นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุ น การบริหารอสังหาริมทรัพย์ จานวนไม่ เกินสามคน เป็ นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จานวนหนึ่งคน เป็ นกรรมการ (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปั ตย์ หรือการก่อสร้ าง จานวนหนึ่งคน
เป็ นกรรมการ (๗) ผู้อานวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ เป็ นเลขานุการ ทั้งนี้ อธิการบดีอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการตาม(๒) ก็ได้
ดังนั้น เพื่อให้ การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างเหมาะสม
เกิดประโยชน์สงู สุดและสนันสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการอธิการบดี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ ประโยชน์ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
ชุดเดิม เป็ นไปข้ อบังคับดังกล่าว ตามรายชื่อดังนี้
๑. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
เป็ นประธาน
๒. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็ นกรรมการ
๓. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็ นกรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
เป็ นกรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธิ์
เป็ นกรรมการ
๖. นายพนม กาญจนเทียมเท่า
เป็ นกรรมการ
๗. นายนิพิฐ อริยวงศ์
เป็ นกรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
เป็ นกรรมการ
๙. ผู้อานวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์
เป็ นเลขานุการ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๖
ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร จานวน ๑๐ หลักสูตร เหตุผลการเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ ไข เพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติ งาน
จริงในปั จจุ บัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
โดยเริ่มใช้ หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ตามรายละเอียดดังนี้
๖.๖.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(หลักสูตรภาคปกติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยจะเปิ ดรับนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา จานวนปี ละ ๕ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒
๖.๖.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจานวนนักศึกษา
ที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ดังนี้ แบบ ๑ ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แบบ ๑.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปี การศึกษาละ ๕ คน แบบ ๒ ทาวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา แบบ ๒.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ปี การศึกษาละ ๕ คน แบบ ๒.๒ สาหรับผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี การศึกษาละ ๒ คน
ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ ๒

-๑๑๖.๖.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะรับนักศึกษาเข้ าในแต่ละปี
การศึกษา แบบ ๑ จานวน ๒ คน แบบ ๒ จานวน ๒ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่ มี
การเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒
๖.๖.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิ ตวิทยาคลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เหตุผลในการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อ ขอปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้ องกับการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา
จิตวิทยาคลินิก คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาคลินิก สานักสถานพยาบาลการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และปรับรายชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้
สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน โดยจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ปี ละ ๑๐ คน ทั้งนี้
โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๖.๖.๕ หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจานวนนักศึกษาที่
จะรับเข้ าในแต่ ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ๑๐ คน แผน ข ๓๐ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการ
ปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
๖.๖.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุ ษยชนและสันติศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๐
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอขอปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจานวนนักศึกษา
ที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ปี ละ ๑๐-๒๐ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๖.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ ละปี
การศึกษา ปี ละ ๒๐ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๖.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจานวนนักศึกษาที่จะ
รับเข้ าในแต่ ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ปี ละ ๑๐-๑๕ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข
ไม่ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
๖.๖.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ า
ในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๑๕ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท
แผน ก แบบ ก๒
๖.๖.๑๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์
ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖

-๑๒คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้ าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ปี การศึกษาละ ๔ คน ทั้งนี้ โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
แก้ ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้ างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวาระ ๖.๖.๑-๖.๖.๑๐
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๗

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี วิท ยาลั ย
พยาบาลที่สงั กัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ได้ แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
จังหวัดเพชรบุรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้ สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่ างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่
วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น
๑๗๖ ราย แยกเป็ นปริ ญ ญาเอก ๑๓ ราย ปริ ญ ญาโท ๑๕๓ ราย และปริ ญญาตรี ๑๐ ราย สรุปจานวนผู้ สาเร็จ
การศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ รับอนุมัตแิ ล้ ว ดังนี้
ระดับการศึกษา
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริญญาโท
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
สรุปมติที่ขอ
มติที่ประชุม
๖.๘

อนุมัติแล้ ว
๒๒๑
๘
๑๕๗
๑
๓๓
๔๒๐

เสนอครั้งนี้
๑๐
๑๕๓
๑๓
๑๗๖

รวม
๒๒๑
๘
๑๕๗
๑
๓๓
๔๒๐

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ปริญญาบัตร ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๐ แก่
ผู ส้ าเร็ จการศึ กษา จานวนทั้งสิ้ น ๑๗๖ ราย
อนุ มตั ิ

แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตามคาสั่ง
ที่ ๒๐๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ถึ งวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้ น เนื่ องจากมี การเปลี่ ยนแปลงผู้ บริ หารมหาวิ ทยาลั ย ท าให้ กรรมการ
อ านวยการฯ ที่ด ารงต าแหน่ งประเภทผู้ บริ หารพ้ นจากต าแหน่ ง ในการนี้ อธิการบดี พิ จารณาแล้ วเห็ นสมควรแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ชุ ดใหม่ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุ ริยางคศิ ลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๖ ซึ่งก าหนดว่ า“คณะกรรมการอ านวยการ
ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี เป็ นประธาน (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิท่สี งั กัดและมิได้ สงั กัดมหาวิทยาลัย จานวนไม่ เกินสิบห้ าคน
ซึ่งอธิการบดีแต่ งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ (๓) คณบดี เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
โดยมีรายชื่อดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
อธิการบดีกติ ติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๓. ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท ปิ ยะณรงค์ จากัด
๔. นายปนัดธร มหากุศล
กรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
๕. นายสุรพงษ์ กุลตัณฑ์
กรรมการ
รองประธานกรรมการ บริษัท JPR Connex Co.,Ltd
๖. ดร.โชค บูลกุล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

-๑๓๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
กรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
๙. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
กรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
๑๐. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
กรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
๑๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
กรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ กรรมการฯ ลาดับที่ ๒-๕ และ ๑๐-๑๑ เป็ นกรรมการอานวยการฯ เดิม ส่วนลาดับ
ที่ ๖–๙ เป็ นกรรมการอานวยการฯ ที่เสนอแต่งตั้งใหม่
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์เปรมฤดี ภูมิถาวร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒. รองศาสตราจารย์วิฐารณ บุ ญสิทธิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๒

รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติในแต่ละเรื่อง ซึ่งมีท้งั ที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดาเนินการ
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๓
รายงานผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัยขอถอนเรื่อง เพื่อนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่ ในการประชุมครั้งต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๔
ผลการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิ ดลได้ ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ ดาเนินการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปรากฏผลการเลือกตั้งฯ ดังนี้ (๑) ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธานสภาคณาจารย์ (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ ไพร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง (๓) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองประธานสภา
คณาจารย์ คนที่สอง และ (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิ ติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขาธิการสภาคณาจารย์ ทั้งนี้ สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่น้ ี มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี โดยจะปฏิบัติหน้ าที่ ตั้ ง แต่
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๗.๕
คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ค วามเห็ นชอบหลักสู ต รพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

-๑๔ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรั บปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่
๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อ
รับทราบ ก่อนเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๖

คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
มหิดล และได้ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วนั้น
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรดังกล่าว และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้ อยแล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๗
คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็ นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ ผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วนั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว ตามหนังสือ
สภาการพยาบาล ที่ สภ.พ. ๐๑/๐๕/๖๔๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
จะได้ นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๘
คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ค วามเห็ น ชอบหลัก สูต รพยาบาลบัณ ฑิต
หลัก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิ ท ยาลัย พยาบาลกองทัพ บก สถาบัน สมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วนั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ าวแล้ ว และรับรองรายงาน
การประชุมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.
๐๑/๐๕/๘๑๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๙
การดาเนินการและลงโทษทางวินยั แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๖ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน ๖ ราย กรณีกระทาความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิ ดล ว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้ บังคับตามข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยวินัยการดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับเป็ นความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ ง ตามข้ อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย จึงลงโทษปลดออกจากงานทั้ง ๖ ราย ดั งนั้ น
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ ๖๑
และพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๐ จึงเสนอสภาฯ เพื่อทราบ
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕-

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
ประธาน แจ้ งว่า กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป คือวันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น.

(ศาสตราจารย์คลินิก

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

(อาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์)
ผูช้ ่วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

