ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒
เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
แล้ว
ครั้งที่ ๕๓๑ (๔/๒๕๖๑)
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
-----------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๒. ดร.โชค บูลกุล
๓. นางโชติกา สวนานนท์
๔. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๖. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๗. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๘. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๙. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๑๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี
๑๒. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๓. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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
รักษาการแทนรองอธิการบดี
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

ประธาน
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 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. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๒. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๓. นายมีชัย วีระไวทยะ
๔. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๕. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๖. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสติ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
๙. นางสุนิดา เกียรติ์วัฒนวิศาล

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป

ผูช้ ี้ แจง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ
๒. อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา
๓. อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง
๔. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสนิ
๕. ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
๖. นายวรพจน์ เกียรติโมฬี

วิทยาลัยราชสุดา (วาระที่ ๔.๒.๑)
วิทยาลัยราชสุดา (วาระที่ ๔.๒.๑)
วิทยาลัยราชสุดา (วาระที่ ๔.๒.๑)
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วาระที่ ๔.๓.๒)
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วาระที่ ๔.๓.๒)
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ (วาระที่ ๔.๓.๓)

ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุม
๑. นางสาวมยุรี แย้ มศรี
๒. นายศุภโชค อินทจักร์
๓. นายสหธรรม กองตรี
๔. นางสาวอรวรรณ ห่ อหอม
๕. นางสาวสุทสั ศรี สายรวมญาติ
๖. นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน จันทร์คา
๗. นางสาวสุกญ
ั ญา ปุญญกันต์
๘. นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์
๙. นางสาวดุจดาว ตู้จินดา

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ กล่าวเปิ ดและดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้

-๓ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
ขอเชิญเฝ้ ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ประธานกล่าวเรียนเชิญกรรมการสภาฯ ทุกท่านร่ วมเฝ้ ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ และร่ วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้ า และรอบบ่ าย ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒

จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จานวน ๒๒ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จากัด
ประธาน แจ้ งว่าคุณโชค บูลกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ นาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จากัด ซึ่งเป็ นไอศกรีมเพื่อสุขภาพ มาแจกให้ กรรมการทุกท่านรับประทาน และประเมินแบบสอบถาม
เพื่อนาผลไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔

แสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
ประธาน แจ้ งว่า เนื่องจากกรรมการสภาฯ จากผู้บริหารฯ และจากคณาจารย์ประจา ชุดปั จ จุ บัน
จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
กรรมการชุด ใหม่เรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งมีกรรมการสภาฯ ปั จจุ บัน จานวน ๗ ท่าน ที่จะประชุมครั้ งนี้เป็ นครั้งสุด ท้ า ย
มหาวิทยาลัยจึงขอมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ เสียสละในการทาหน้ าที่กรรมการสภาฯ และ
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่ างดีย่ิง
มติที่ประชุม
รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๐ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนทั้งสิ้น ๑๘ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จานวน ๗ หน้ า
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมเสนอขอแก้ ไขรายงานการประชุม ดังนี้
๑. เพิ่มข้ อความในวาระที่ ๔.๒.๑ หน้ า ๗ บรรทัดที่ ๓๘
จากเดิม “ซึ่งระบบยานี้ มีความซับซ้ อนและสร้ างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมาก”
แก้ ไขเป็ น “ซึ่งระบบยานี้ มีความซับซ้ อนและถ้ าบริหารจัดการไม่ดีจะสร้ างความเสียหายแก่
ประเทศชาติอย่างมากได้ ”
๒. แก้ ไขคาพิมพ์ผิดในวาระที่ ๔.๔ หน้ า ๙ บรรทัดที่ ๓๖
จากเดิม “คณะกรรมการกฤษฏีกา” แก้ ไขเป็ น “คณะกรรมการกฤษฎีกา”
๓. แก้ ไขชื่อสกุลที่พิมพ์ผิดในวาระที่ ๔.๗ หน้ า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๐
จากเดิม “ศาสตราจารย์คลีนิก นพ.พรชัย มูลฤกษ์”
แก้ ไขเป็ น “ศาสตราจารย์คลีนิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๐ วันพุ ธ ที่ ๒๑ มี นาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแล้ว

-๔๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เป็ น “วาระลับ” ประกอบด้ วยรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ ๕๒๙ (วาระที่ ๒.๒) เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินประจาตาแหน่งให้ รักษาการแทนรองอธิการบดีท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ระหว่าง
รอการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระที่ ๔.๔) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (วาระที่ ๖.๑.๑) และเรื่องพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ )
(ครั้งที่ ๑) (วาระที่ ๖.๑.๒)โดยรายงานการประชุมวาระลับดังกล่าว มีจานวน ๕ หน้ า
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐ วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิ การบดี ซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร
ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นมา ขอนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี
๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปภาพรวมดังนี้
งานพิธีการสาคัญ ได้ แก่ วันมหิดล การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ พิธีเปิ ดอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พิธีเปิ ดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีฯ และพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย
พิธีเปิ ดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การรับเสด็จฯ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในงานมหิ ดล-วันแม่ ประจาปี ๒๕๖๐ ฯลฯ งานบริหาร ได้ แก่ งานผู้ปกครองพบผู้บริหาร พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ ามหิ ดล (The Prince Mahidol Award
Conference: PMAC) การประชุมประจาปี ของส่วนงาน การจัดทาข้ อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน การดาเนินงาน
ด้ านงบประมาณ การสัมมนาจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระยะ ๒๐ ปี การจัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้ นผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) การนาปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงบรรจุ ใน ๓๕ รายวิช าของ
๑๖ ส่วนงาน และโครงการ Mahidol Smart University นอกจากนี้ มีการขยายความร่ วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งระดับ
ประเทศและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิ จัย การบริการวิชาการ การลงนามความร่ วมมือกับ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการเปิ ดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต การพัฒนา
ระบบการสื่อสารแบบไร้ สาย (WiFi) ครอบคลุมทุกพื้นที่วิทยาเขต การเตรียมความพร้ อมเชื่อมโยงข้ อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร การพัฒนาด้ านกายภาพสิ่งแวดล้ อม การขยายระบบบริการรถราง การสร้ างหอสมุด
และคลังความรู้รูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนางานด้ านการสื่อสารองค์กร
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ และให้ขอ้ คิดเห็น
กรรมการสภาฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดลอุดมด้ วยทรัพยากรทาง
ปัญญาหลากหลายมิติ จึงเสนอแนะให้ จัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อระดมความคิด โดยนาขุมทรัพย์วิชาการมาช่ วย
ขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีความเข้ มแข็ง
ประธาน กล่าวขอบคุณ รักษาการแทนอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ที่ทุ่มเททางานพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมภารกิจด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติเห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ไปแล้ วนั้น ในการนี้ เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์และความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์ สู่
การปฏิบัติท่แี ท้ จริง รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิ สีสงั ข์ รักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายนโยบายและแผน
จึงขอนาเสนอ (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิ ดล ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สรุปได้ ดังนี้

-๕การจัดทา (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี ได้ เริ่มเมื่อเดือนมกราคม
๒๕๖๐ จนปั จจุ บัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ จัดให้ มีการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ฯ จานวน ๓ ครั้ง โดยมีกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมบริหาร และหั วหน้ าส่วนงานเข้ าร่ วม ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อระดมสมอง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ตลอดจน
การกาหนดโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย และครั้ งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ เสนอ
(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็ น
มหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดีท่สี ดุ ของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยภายในปี ๒๕๗๙ มหาวิทยาลัยมหิดล
จะได้ รับยกย่ องเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก ที่ช่วยผลิตและพัฒนาความสามารถและศักยภาพด้ านทุนมนุ ษย์ รวมทั้ง
ยกระดับการศึกษาและผลงานวิจัยให้ แก่ประเทศด้ วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้ อม
และความสามารถในการแข่งขันของชาติ รวมทั้งคานึงถึงการสร้ างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี มียุทธศาสตร์ ๔ ด้ าน สรุปได้ ดังนี้
๑. การวิ จัยและนวัต กรรม มุ่ งเป้ าหมายระดับ โลก ( Global Research and Innovation:
Goal “World Class Research & Creative Innovation”)
๒. การศึ กษา เน้ นบัณฑิตมีทักษะผู้ประกอบการและความสามารถระดับโลก ( Academic
and Entrepreneurial Education: Goal “Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and
the World Class Talents”)
๓. การบริการวิชาการ มุ่งเป็ นผู้นาทางด้ านนโยบายและบริการวิชาชีพ (Policy Advocacy
and Leaders in Professional/Academic Services: Goal “Excellent/Trendsetter Professional and Academic
Services for Better Quality of life”) โดยเฉพาะเป็ นผู้ช้ ีนาด้ านสุขภาวะระดับชาติและนานาชาติ
๔. การบริ หารจัด การองค์ก รเพื่ อความยั่งยืน (Management for Self-Sufficiency and
Sustainable Organization: Goal “Management for Sustainability”)

รายละเอียดยุท ธศาสตร์ มีการกาหนดค่ านิยมองค์กร(Core Values) ค่ านิยมร่ วม(Shares
Values) วัตถุประสงค์เชิงกลยุ ทธ์ กลยุ ทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย
โดยมีนโยบายสาคัญเพื่อการปฏิ รูปมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ระยะ ๕ ปี ที่เน้ นแนวคิดหลัก “๕S ๒P” โดย ๕S ได้ แ ก่
๑) Structures การปรับโครงสร้ างตามความเหมาะสม ๒) Systems การปรับรูปแบบการดาเนินงานในทุกพั นธกิจของ
มหาวิทยาลัย ๓) Students บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิ ดลต้ องมีทักษะภาษาอังกฤษ และ Digital Skills ๔) Sustainability
ทุกส่วนงานต้ องมีความยั่งยืน ๕) Staffs การคงจานวนบุคลากรในภาพรวมและเพิ่ มสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ
ส่วน ๒P ได้ แก่ (๑) Partners เพิ่มความร่ วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการ
วิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ (๒) Programs ปิ ดหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศ หรือไม่เคลื่อนไหว
ย้ อนหลัง ๓ ปี มีจานวนหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองระดับ AUN-QA มากกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ ๒๐ ของจานวนหลักสูตร
ทั้งหมด นอกจากนี้ (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิ ดล ๒๐ ปี มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อให้ มีความสอดคล้ องในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศต่อไปด้ วย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. เห็นด้ วยกับความสอดคล้ องระหว่ างยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ๒๐ ปี ๔ ด้ าน กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๖ ด้ าน นอกจากนี้ เสนอให้ มหาวิทยาลัย จัดเตรียมยุทธศาสตร์ฯ ที่จะเชื่อมโยงโดยแสดงให้ ประจักษ์
ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้ อมที่จะเป็ นผู้นา พันธมิตร ผู้สนับสนุน หรือเสนอตนเป็ นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่องใด โดยเสนอว่าอาจปรับวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ตั วชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มหิดล ให้ เสมือนเป็ นหน่วยงานที่จะช่ วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ มากกว่าการเป็ นเพียงสถาบันการศึกษา
๒. เสนอให้ มีการจัดประชุ ม โดยเชิ ญคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ของประเทศชุ ดต่ างๆ มาสรุป
สาระสาคัญ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้ สอดคล้ องกับการปฏิรูปประเทศยิ่งขึ้น
๓. เสนอแนะให้ มีแผนเฉพาะหน้ า รวมอยู่ในแผนระยะยาว เพื่ อเตรียมเผชิ ญการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางสังคมและเทคโนโลยีภายใน ๕ ปี โดยการสร้ างภูมิค้ ุมกันด้ วยเศรษฐกิจชุมชน และการปรับหลักสูตร
ให้ เป็ นหลักสูตรสามเส้ า เรียกว่า “สหกิจศึกษา” ได้ แก่ ๑)สถานศึกษา ๒)สถานประกอบการ ๓)ผู้เรียน ที่ทุกฝ่ าย
ได้ ประโยชน์ และนักศึกษาได้ ฝึกฝนการทางาน ความอดทน และความรับผิดชอบ

-๖๔. เสนอให้ มหาวิทยาลัยทาแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็ นสองทาง คือ ๑) การสร้ างความรู้ และ
๒) การใช้ ความรู้ เพราะทั้งสองทางมีวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ควรต้ องทาไปพร้ อมกัน เพื่ออนาคต ในการพัฒนาคน
และสร้ างคน โดยมีเป้ าหมายคือ ให้ สามารถส่งคนไปช่ วยแก้ ไขปั ญหาได้ ทุกที่ ไม่ ว่าจะเป็ นปั ญหาของโรงงาน หรือ
รัฐบาล ให้ เหมาะสมและรวดเร็วที่สดุ หรือการสร้ างทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๕. เสนอให้ มหาวิทยาลัยมหิดลควรมีแนวคิดด้ านการตลาดเพื่อความยั่งยืน
ประธาน กล่ าวสรุปในตอนท้ ายว่ า ขอให้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะยาว ลดทอนมาเป็ น
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะสั้น ๓ ปี ๕ ปี และแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะยาวต้ องตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่อี าจเข้ ามากระทบ
โดยไม่ คาดหมายได้ เช่ น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ว ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบการเงินการบัญชี
ต้ องเป็ นมาตรฐานสากล การมีระบบดิจิทลั ที่รายงานผลเป็ นปั จจุบันได้ รวมถึงบทบาทของส่วนงานที่จะสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ควรเน้ น
เรื่องสหกิจศึกษาให้ มากขึ้น โดยเฉพาะด้ านสุขภาพ นอกจากนี้ สิ่งที่ท้าทายคือ ตัวชี้วัดเพื่อให้ เป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก
และการพั ฒนาภาวะผู้นาของบุคลากรรุ่นใหม่ ที่ต้องคานึงถึงการพัฒนาแบบก้ าวกระโดด ขณะเดียวกัน เรื่องความยั่งยืน
ต้ องคานึงในมิติท่ีหลากหลาย และเสนอให้ จัดสัมมนา (Retreat) ของมหาวิทยาลัยร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก ในหั วข้ อ
ยุทธศาสตร์ชาติกบั บทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ )
ตามที่เสนอ
๒. เสนอให้มีการจัดทาแผนระยะสั้น ๓ ปี หรือ ๕ ปี ที่สามารถตอบสนองเรื่องที่เร่งด่วนและ
สาคัญ เช่น เรื่อง Digital IT หรือการเงิน โดยเสนอให้มีการจัดสัมมนา (Retreat) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกบั บทบาทของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณารับผิดชอบยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดย
มีแผนบู รณาการหรือแผนแม่บทในการสนับสนุ นยุทธศาสตร์ชาติท้ งั ๖ ด้าน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
แต่งตั้งผูบ้ ริหาร/คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
เพื่อดาเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม ซึ่งครบเกษียณอายุงาน ๖๐ ปี
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้ ขยายเวลาการสรรหาฯ ออกไปอีก ๙๐ วัน โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิม และมีการ
แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ แทนผู้ท่ขี อถอนตัว นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ จานวน ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมี่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รักษาการแทนอธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสรรหาฯ ขอนาเสนอผลการสรรหา ว่าผู้ท่ไี ด้ รับ
การเสนอชี่อให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ แก่ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ตาแหน่งผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส
(บริหารระดับสูง) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็ นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นผู้ท่มี ีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร เข้ าใจบริบทของวิทยาลัยราชสุดา ทั้งมีประสบการณ์ด้านการวิจัย และการทางาน
เชิงระบบที่เกี่ยวข้ องกับผู้ พิการเป็ นอย่ างดี มีเครือข่ ายทั้งในประเทศและระดับสากล และเป็ นที่ยอมรับของบุ คลากร
วิทยาลัยราชสุดา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ให้ ดารงตาแหน่ งคณบดี
วิทยาลัยราชสุดา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ เป็ นเอกฉันท์ในการแต่ งตั้ง แพทย์หญิงวัชรา ริ้ วไพบู ลย์ ให้ดารงตาแหน่งคณบดี
วิทยาลัยราชสุดา ทั้งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง ๔ ปี

-๗๔.๑.๒

แต่งตั้งผูอ้ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่ า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ วันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้ ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และแต่ งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อดาเนินการสรรหาผู้อานวยการฯ คนต่อไป นั้น คณะกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ ประชุม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รักษาการแทนอธิ การบดี ในฐานะประธานกรรมการสรรหาฯ ขอนาเสนอผลการสรรหาว่ า
ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชี่อให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็ นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถสูง มีทกั ษะและประสบการณ์ด้านการบริหาร มีเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาชาติ มีวิสยั ทัศน์ และ
แนวทางการบริหารที่จะทาให้ เกิดความเจริญรุ่งเรืองของสถาบันฯ เป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับสถาบันฯ และระดับมหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ให้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุ ม ตั ิ เป็ นเอกฉัน ท์ในการแต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัย เลิ ศ พิชิต พรชัย ให้
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ ๒ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็ นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๔.๑.๓

ขออนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาการสรรหาผู อ้ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน และ
ขออนุ มตั ิเปลี่ยนชื่อสถาบันฯ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่ า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพั ฒนาสุขภาพอาเซียน และมีมติ ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาแนวทาง การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างขององค์กรเพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง ประกอบด้ วย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (๒) ชะลอ
กระบวนการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้
คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมยังคงทาหน้ าที่ต่อไปและนามารายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่ อไป และ (๓) ขอให้
แต่งตั้งรองอธิการบดีท่านหนึ่งไปรักษาการผู้อานวยการสถาบันฯ จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้ างสถาบัน นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีไปรักษาการแทนผู้อานวยการ
สถาบันฯ และได้ มีการจัดประชุมคณะทางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างขององค์กรตาม (๑) ไปแล้ ว
๒ ครั้ง โดยที่ประชุมเห็นสมควรขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการสุขภาพอาเซียน ออกไปก่อน
เนื่องจากจะครบกาหนดระยะเวลาการสรรหา ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุม
ยังเห็นว่าเพื่อเป็ นการตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของสถาบันฯ จึงมีมติให้ เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน เป็ น “Prince Mahidol Institute for ASEAN Health Policy Development”
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การขยายระยะเวลาการสรรหาผู อ้ านวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน ออกไปอี ก ๙๐ วัน และอนุ มตั ิ เปลี่ยนชื่ อสถาบันฯ เป็ น
“Prince Mahidol Institute for ASEAN Health Policy Development”
กรรมการสภาฯ ให้ความเห็ นว่า สภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ผ่านมาได้ พิจารณา และ
ให้ มีการยกเลิกกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ไปก่อน จนกว่ าจะได้ มีการศึกษาเรื่องโครงสร้ างสถาบันฯ แล้ วเสร็จ
โดยให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ ในการประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และการขอขยายเวลาสรรหา
เพียง ๙๐ วัน อาจจะไม่ทนั จึงขอเสนอให้ มีการขยายระยะเวลาการสรรหาออกไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน
มติที่ประชุม

๑. อนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน ออกไป
ไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยให้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่ เพื่อดาเนินการ
สรรหาต่อไป
๒. อนุ มตั ิในหลักการให้เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน เป็ น “Prince Mahidol
Institute for ASEAN Health Policy Development” และให้ดาเนินการเพือ
่ ขอพระราชทาน
ชื่อสถาบันฯ ตามที่เสนอต่อไป

-๘๔.๒
๔.๒.๑

ขออนุ มตั ิในหลักการเปิ ดหลักสูตรใหม่
ขออนุ มตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก
(หลักสูตร ๕ ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า วิทยาลัยราชสุดา เสนอขออนุ มัติหลักการเปิ ดหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (หลักสูตร ๕ ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรไทย จัดการศึกษาแบบภาคปกติ โดยจะเริ่มเปิ ดสอน
ปี การศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรใหม่ น้ ี มีแผนรับนักศึกษา จานวน ๖๐ คน โดยโครงสร้ างหลักสูตรที่เสนอขอเปิ ดใหม่
มี ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ.๑) รองรั บ แล้ ว และเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ภาวสุทธิ ไพศิฐ อาจารย์ ดร.นัทธี เชี ยงชะนา และอาจารย์
ดร.สุพิน นายอง จากวิทยาลัยราชสุดา ร่ วมชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักการหรือเหตุผลในการขอเปิ ดหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของประเทศ และเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม หรือสาธารณชน เป็ นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็ นครูด้านการศึกษา
ของผู้ท่มี ีความบกพร่ องทางการได้ ยิน ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรใหม่ เป็ นหลักสูตรที่แยกออกจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหู หนวกศึกษา เนื่องจากหลักสูตรใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตครู จึงจาเป็ นต้ องได้ รับ
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทั้งรายละเอียดและการดาเนินการของหลักสูตรใหม่ จะต้ อ งสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรด้ านวิชาชีพครูท่กี าหนดโดยคุรุสภา ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรใดในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาบัณฑิตระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาดังกล่ าว วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่ วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษาต่ างๆ
ซึ่งหลักสูตรสามารถใช้ เป็ นสถานที่ฝึกปฏิบัติทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาได้ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ หลักสูตรมีบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้ านภาษาศาสตร์ภาษามือ ล่ามภาษามือไทย
ปฏิบัติงานอยู่ภายในหลักสูตร ส่งผลให้ หลักสูตรมีกระบวนการประสิทธิประสาทองค์ความรู้ท่มี ีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้ ก้าวขึ้นมาเป็ นอาจารย์ผ้ ูสอนในหลักสูตร ซึ่งเป็ นการเชื่อมต่ อองค์
ความรู้จากรุ่นสู่ร่นุ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ หลักการเปิ ดหลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษาของคนหู หนวก
(หลักสู ตร ๕ ปี ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๓
๔.๓.๑

ขออนุ มตั ิประกาศ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้ แจงว่ า ด้ วยมหาวิท ยาลัยพิ จารณาเห็นว่ า นักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนควรมีอาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อดูแลและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการ
ใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย กองบริหารการศึกษาจึงได้ จัดทา (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... เพื่อกาหนดหน้ าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษา ทั้งนี้ ให้ ทุกส่วนงานประเมินผล
การปฏิบัติของอาจารย์ท่ปี รึกษาทุกภาคการศึกษา
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. .... นี้ เป็ นการปรับเพิ่มความในข้ อ ๔/๑ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็ นการกาหนดหน้ าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษา จานวน ๙ ข้ อ (ข้ อ ๔/๑.๑-ข้ อ ๔/๑.๙) โดย(ร่ าง)
ข้ อบังคับดังกล่าว ได้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้ านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนประกาศใช้ ต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
กรรมการสภาฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ ต้งั ข้ อสังเกตกรณีกาหนดหน้ าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษา ในข้ อ
๔/๑.๑ ว่า “ให้ คาแนะนาและทาแผนการเรียนของนักศึกษาร่ วมกันกับนักศึกษา ให้ ถูกต้ องตามเกณฑ์ของหลักสูตร”
การให้ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนต้ องพบกับอาจารย์ท่ปี รึกษา เกรงว่าจะเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายนัก ส่วนตัวเลขหัวข้ อ
๔/๑.๑ – ๔/๑.๙ เห็นว่าควรจะเปลี่ยนเป็ น (๑)-(๙) จะชัดเจนกว่า

-๙รักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงว่า ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา
จะเป็ นการลงทะเบียนออนไลน์ โดยข้ อบังคับฯ จะกาหนดว่า นักศึกษาจะต้ องปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาก่อน จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ เตรียมการรองรับในเรื่องดังกล่าว โดยกาลังเขียนโปรแกรมสาหรับอาจารย์ท่ปี รึกษา
ให้ เข้ าไปดูว่า นักศึกษาได้ มีการลงทะเบียนเหมาะสมตามที่เห็นควรหรือไม่ หากเหมาะสมแล้ ว การลงทะเบียนนั้นก็จะสมบูรณ์
สาหรับอาจารย์ท่ปี รึกษานั้น จะเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาของหลักสูตร โดยทุกส่วนงานจะต้ องมาดูแลนักศึกษาของตนเอง
ตั้งแต่ปี ๑ และมีการวางแผนเกี่ยวกับนักศึกษาให้ ถูกต้ อง
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า (ร่ าง)ข้ อบังคับฯ ที่เสนอ จะเป็ นเรื่องหลักการ
ซึ่งจะได้ มีประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวที่เป็ นรายละเอียดแนวทางปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... โดยขอให้มีการปรับแก้ไขการใส่ตวั เลขกากับหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ในข้อ ๔/๑.๑ – ๔/๑.๙ เป็ น (๑) – (๙)
๒. ขอให้มหาวิทยาลัยทาความเข้าใจกับส่วนงาน อาจารย์ และนักศึกษาในเรื่องอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยให้นาปั ญหาและผลการดาเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ทราบ
ต่อไป
๔.๓.๒

(ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้วยการบริ หารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
ผลงานวิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้ เสนอ (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
พ.ศ. .... เข้ าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้ นากลับไปทบทวนร่ างข้ อบังคับดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกัน และให้ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ รับ
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ เชิญผู้เกี่ยวข้ องมาร่ วมประชุม
หารือและทบทวน (ร่ าง) ข้ อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ นาเสนอผ่านการพิจารณาและ
ได้ รับเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ และที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มี
การแสดงความคิดเห็นว่า ผลงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่เป็ นของนักศึกษา ให้ เป็ นผลงานร่ วมกันของอาจารย์และ
นักศึกษา ซึ่งได้ มีการปรับแก้ ตามที่เสนอแล้ ว โดยจะต้ องนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(ร่ าง) ข้ อบังคับนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว โดยหลักการปรับปรุงแก้ ไข(ร่าง) ข้ อบังคับฯ
และโครงสร้ างของ(ร่ าง) ข้ อบังคับฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ เกิดการสร้ างสรรค์ทรัพย์สินทางปั ญญา ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา รวมทั้งอานวยความสะดวกในการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย สู่การใช้ ประโยชน์ท้งั ในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ เกิดระบบบริหาร
จัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นธรรมสาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงในฐานะประธาน
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลฯ ว่า หลังจากที่ได้ มีการนา(ร่าง)ข้ อบังคับฯ มาพิจารณา เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
โดยได้ เชิญศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผอ.สถาบันฯ มาร่ วมพิจารณารายละเอียด ได้ มีการปรับโครงสร้ าง
(ร่ าง)ข้ อบังคับฯ เพื่อให้ เกิดความชัดเจน โดยแบ่งเป็ น ๕ หมวด ได้ แก่ หมวด ๑ ความเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (๒) กลุ่มนักศึกษา และ (๓)
กลุ่มที่มีหน่ วยงานภายนอกเข้ ามาร่ วมด้ วย หมวด ๒ การคุ้มครองและการนาทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ไปใช้ ประโยชน์ ซึ่งมีการกาหนด (๑) หน้ าที่ของผู้สร้ างผลงาน (๒) การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และ (๓) การใช้ และการจัดสรรผลประโยชน์จากทัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
หมวด ๓ การก่อตั้งธุรกิจจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย หมวด ๔ การดาเนินงาน
และหมวด ๕ บทเฉพาะกาล
ทั้งนี้ ในหมวด ๑ เรื่องความเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ส่วนที่ ๑ เป็ นงานที่สร้ างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงาน ได้ คานึงถึง (๑) หลักสากลที่มีการยอมรับกันโดยทั่วไป จะมีการเปรียบเทียบ
กับระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยอื่นๆ (๒) ความเป็ นธรรม ซึ่งกาหนดในข้ อ ๖ “งานอันมีลิขสิทธิ์ท่สี ร้ างสรรค์
โดยผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้ ตกเป็ นของผู้ สร้ างสรรค์ เว้ นใน ๒ กรณีท่ีให้ ลิขสิทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัย คือ
๑) งานที่สร้ างสรรค์ข้ ึน โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับการสร้ างงานนั้น และ

-๑๐๒) งานที่สร้ างสรรค์ข้ นึ โดยการจ้ างหรือตามคาสั่ง หรืออยู่ภายใต้ การควบคุม หรือสั่งการของมหาวิทยาลัย” ส่วนในข้ อ ๗
ซึ่งเป็ นงานที่เป็ นการประดิษฐ์ท้งั หลาย ได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาอื่น
ที่มิใช่ งานอันเป็ นลิขสิทธิ์ ตามข้ อ ๖ ให้ เป็ นของมหาวิทยาลัย สาหรับส่วนที่ ๒ ที่เกี่ยวกับงานที่สร้ างสรรค์โดยนักศึกษา
ในข้ อ ๑๐ เรื่องผลงานการประดิษฐ์ จะตรงกับผู้ปฏิบัติงาน คือ ผลงานนั้นเป็ นของมหาวิทยาลัย แต่ในข้ อ ๑๑ ที่เป็ น
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความที่สร้ างสรรค์ข้ ึนโดยนักศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ เป็ นลิขสิทธิ์ร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยมีสดั ส่วนตามข้ อตกลงในหนังสือ และในส่วนที่ ๓ งานสร้ างสรรค์โดยมีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก จะเป็ นไปตามสัญญาหรือข้ อตกลง โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม
สาหรับหมวด ๕ ซึ่งเป็ นบทเฉพาะกาล ทางผอ.สถาบันฯ ได้ นาไปหารือกับผู้มีส่วนได้ เสีย
รายใหญ่ๆ ที่มีผลงานวิจัยจานวนมาก เพื่อทาความเข้ าใจถึง(ร่ าง) ข้ อบังคับฉบับนี้ ว่าเป็ นคานึงถึงหลักสากล ความเป็ นธรรม
และส่งเสริมให้ เกิดการวิจัยที่เป็ นประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. (ร่ าง) ข้ อบังคับฉบับนี้ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ควรนาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงาน เช่ นเรื่องวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
หรือเรื่องบริการวิชาการ ที่อาจจะก่อให้ เกิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ โดยจะต้ องมีประกาศออกมาก่อน
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ได้ มีมติเห็นชอบ(ร่ าง) ข้ อบังคับฯ ๓ ฉบับ
ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข และให้ เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
๒. เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ของงานที่สร้ างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานฯ ในส่วนที่กาหนดให้ เป็ นของ
มหาวิทยาลัย ใน(๒) เกรงว่ าในอนาคต อาจมีผ้ ู ขอให้ ตีความข้ อความที่ว่า “หรืออยู่ภายใต้ การควบคุ มหรือสั่งการของ
มหาวิทยาลัย” ซึ่งอาจสร้ างความไม่ เป็ นธรรมต่ อผู้สร้ างสรรค์งานได้ จึงขอให้ มีการระบุว่า ให้ เป็ นการตีความเรื่องภายใต้
การควบคุมอย่างแคบ เพื่อมิให้ เกิดปัญหาได้
๓. ข้ อที่เป็ นความกังวลมากของหั วหน้ าส่วนงาน คือเรื่องของงานที่สร้ างสรรค์โดยนักศึกษา
ในข้ อ ๑๑ ที่กาหนดว่า วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความที่สร้ างสรรค์ข้ ึนโดยนักศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา จึงขอเสนอให้ มีการระบุให้ ชัดเจนลงไปว่ า ส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง
ในวรรคสอง คือบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ ไปดาเนินการจัดทาประกาศให้ มีความชัดเจนขึ้น เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยจะ
รับผิดชอบดูแลเรื่องวิทยานิพนธ์อยู่แล้ ว
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ชี้แจงว่า กรณีลิขสิทธิ์ของงานที่สร้ างโดยผู้ปฏิบัติงาน
(๒) เป็ นเรื่องงานที่สร้ างสรรค์ข้ ึน โดยการจ้ างหรือตามคาสั่ง หรืออยู่ภายใต้ การควบคุมหรือสั่งการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็ นงานที่พิเศษกว่ างานทั่วไป สาหรับในส่วนที่ส่วนงานมีความกังวลในข้ อ ๑๑ หากจะปรับความในวรรคสอง ที่เดิม
ก าหนดว่ า “ให้ ส่ วนงานที่เกี่ย วข้ อ งจั ดให้ มี การจั ดท าข้ อตกลงในวรรคหนึ่ งตามหลั กเกณฑ์ ท่ีมหาวิ ทยาลั ยก าหนด”
เปลี่ยนเป็ น “ จัดทาข้ อตกลงในวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานร่ วมกันกาหนด” เพื่อให้ ชัดเจน
และเกิดความร่ วมมื อกัน ส่วนในวรรคสาม ที่ก าหนดในกรณีท่ีวิทยานิพ นธ์ หรื องานที่สร้ างสรรค์ ข้ ึนโดยนั กศึ กษา
ประกอบด้ วยข้ อมูล การประดิษฐ์ กรรมวิธี ฯลฯ สามารถนาไปขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยสิทธิบัตรได้
ซึ่งมีหลักเกณฑ์แล้ ว โดยเมื่อใช้ ไปแล้ วระยะหนึ่งมีปัญหาข้ อขัดข้ อง ก็สามารถปรับแก้ ไขข้ อบังคับได้ ทั้งนี้ ควรต้ องมี
การประเมินผลสถาบัน INNOTECH ด้ วย
ผูอ้ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณา
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ นั้น ได้ มีประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ
วิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นของนักศึกษา ซึ่งจะมีการอิงตามหลักสากลในต่างประเทศ โดยหมายถึงถ้ อยคาที่เขียนในวิทยานิพนธ์
ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวยืนยันในฐานะตัวแทนคณาจารย์ว่า (ร่ าง)ข้ อบังคับฯ ฉบับนี้ ได้
มีการพิจารณาและดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ กบั ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา โดยผลงานสร้ างสรรค์ท่เี กิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
จะเป็ นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และยกประโยชน์ท้งั หมดคืนกลับไปให้ ผ้ ูสร้ างสรรค์ผลงาน ซึ่งถ้ าผู้สร้ างสรรค์ผลงาน
เป็ นอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาก็จะเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ร่วมกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
ผลงานวิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภาฯ

-๑๑๔.๓.๓
(ย้ ายจาก ๗.๖)

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า เนื่องจาก(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... นี้ เกี่ยวข้ องกับเรื่องการเงินที่ต้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการประกาศใช้ จึงได้ ย้ายมาจากวาระแจ้ งเพื่อทราบ (๗.๖) เป็ นเรื่อง
เสนอพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีการจัดแบ่งประเภทสินทรัพย์ท่มี หาวิทยาลัยจัดหาประโยชน์ ออกเป็ น
๒ ประเภท ตามความมั่นคงของผู้ออกตราสารและลักษณะตราสาร ประกอบไปด้ วย สินทรัพย์ท่มี ีความมั่นคงสูง (สินทรัพย์
ประเภท ก) และสินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยง (สินทรัพย์ประเภท ข) โดยเป็ นรูปแบบการแบ่งแบบเดิมมาตั้งแต่มีประกาศฉบับแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ศูนย์บริหารสินทรัพย์ในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอ
ปรับแก้ ไขประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินลงทุน ใน ๒ ประเด็น คือ
๑) ปรับชื่อกลุ่มตราสารให้ สะท้ อนถึงลักษณะความเสี่ยงของประเภทตราสารมากขึ้น ดังนี้
๑.๑. กลุ่ม ก (กลุ่มที่มีความมั่นคงสูง) เปลี่ยนเป็ น กลุ่ม ก (กลุ่มตราสารหนี้) ประกอบด้ วย สินทรัพย์เช่น พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรัฐวิสาหกิจ เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน เป็ นต้ น ๑.๒.กลุ่ม ข (กลุ่มที่มีความเสี่ยง) เปลี่ยนเป็ น กลุ่ม ข
(กลุ่มตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก) ประกอบด้ วย สินทรัพย์เช่น หุ้น กองทุนหุ้น REITs, IFFs และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น ๒) เสนอกรอบการจัดหาประโยชน์ใน กลุ่ม ก รวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๖๐ และกลุ่ม ข
รวมกันไม่เกินร้ อยละ ๔๐ ของมูลค่าทรัพย์สนิ ในการจัดหาประโยชน์ตามลาดับ ดังนี้ ๒.๑ หลักทรัพย์ในกลุ่ม ก เดิม
(ตราสารที่มีความมั่นคงสูง) ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๓๐ ของมูลค่าทรัพย์สนิ ในการจัดหาประโยชน์ ๒.๒ หลักทรัพย์ใน
กลุ่ม ข ประเภท ตราสารทุน ไม่เกินร้ อยละ ๓๐ ๒.๓ หลักทรัพย์ในกลุ่มข ประเภท สินทรัพย์ทางเลือก (นอกเหนือ
ตราสารทุน) ไม่ เกินร้ อยละ ๓๐ และ ๒.๔ หลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมกันไม่ เกินร้ อยละ ๒๐ (๒.๔.๑ กลุ่มตราสารหนี้
ไม่เกินร้ อยละ ๑๐ และ ๒.๔.๒ กลุ่ม ตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก ไม่เกินร้ อยละ ๑๐)
ทั้งนี้ (ร่ าง) ประกาศดังกล่าวได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้ และการลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
๔.๔
๔.๔.๑

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
คาวิ นิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิ ทยาลัย เรื่องร้องทุ กข์ของ
บุ คลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอโต้แย้งผลการสอบข้อเท็ จจริงของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบู รณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงในฐานะประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ว่า คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ฉบับลงวันที่
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขอโต้ แย้ ง
ผลการสอบข้ อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย จานวน ๖ ประเด็น
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ มีคาวินิจฉัยกรณีของผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว ซึ่งได้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อเท็จจริงและพยาน
เอกสารที่รับฟั งได้ แล้ ว ได้ ให้ ความเห็นเฉพาะในประเด็นที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ สามารถพิจารณาได้ โดยสรุปผล
การพิจารณาเป็ น ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. การที่หัวหน้ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ออกประกาศภาควิชาฯ เรื่องห้ ามมิให้ ผ้ ูร้องทุกข์เก็บ
ตัวอย่ างสิ่งส่งตรวจจากศพอันตนเองมิได้ เป็ นผู้มีหน้ าที่ในการตรวจศพโดยเด็ดขาด ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้ องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงของคณะฯ ว่ า
การที่หัวหน้ าภาควิชาฯ ออกประกาศฯ ดังกล่าว เป็ นอานาจตามมาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิ ดล
๒๕๕๐ ประกอบกับเหตุผลที่หัวหน้ าภาควิชาออกประกาศฯ ดังกล่าวเนื่องจากผู้ร้องทุกข์กระทาผิดระเบียบของภาควิชาฯ
ในการเก็บตัวอย่ างสิ่งส่งตรวจจากศพอันตนเองมิได้ เป็ นผู้มีหน้ าที่ในการตรวจศพ และอาจมีผลกระทบต่ อการตรวจศพ
โดยอาจารย์แพทย์ท่านอื่นได้
๒. การที่หัวหน้ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ไม่ลงนามและเลขที่หนังสือออกของภาควิชานิติเวชศาสตร์
ในเอกสารเกี่ยวกับการทาวิจัยของผู้ร้องทุกข์จานวน ๒ โครงการ ได้ แก่ (๑) โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของยีนส์
SCN5A กับกลุ่มอาการเสียชีวิตกระทันหั นขณะนอนหลับในตอนกลางคืนที่ไม่ สามารถอธิบายสาเหตุได้ ในศพคนไทย และ
(๒) โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของสารชีวเคมีในเลือดในนา้ ลูกตาและในนา้ ข้ อเข่ากับระยะเวลาภายหลังตาย)

-๑๒คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้ องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงของคณะฯ ว่าในประเด็น
เกี่ยวกับโครงการวิจัย “เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของยีนส์ SCN5A กับกลุ่มอาการเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับฯ”
นั้น ผู้ ร้องทุ กข์ได้ เบิกเงินทุ นพั ฒนาการวิจัยไปแล้ ว จึงไม่ มีประเด็นพิ จารณา ส่วนประเด็นเกี่ยวกับโครงการวิจัย เรื่ อง
“การศึกษาความสัมพันธ์ของสารชีวเคมีในเลือดในนา้ ลูกตาและในนา้ ข้ อเข่าฯ” นั้น เนื่องจากมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนว่า
ผู้ร้องทุกข์ได้ ขอความยินยอมจากทายาทของผู้ตายในการเก็บตัวอย่างหรือไม่ และจากการตรวจสอบเรื่องนี้ปรากฏว่า
อยู่ระหว่างการดาเนินการสอบสวนของคณะฯด้ วยเหตุน้ คี ณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงยังไม่พิจารณาประเด็นดังกล่าว
๓. การที่หัวหน้ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ออกคาสั่งภาควิชาให้ ผ้ ูร้องทุกข์ปฏิบัติหน้ าที่ในการ
ออกตรวจผู้ ป่วยนิติเวชคลินิก และรับผิดชอบผู้ป่วยหลักและกิจกรรมพิ เศษประจาสัปดาห์ (Attending Physician) นั้น
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้ องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงของคณะฯ ว่ า
หัวหน้ าภาควิชาฯ สามารถใช้ อานาจในทางการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้ าหน่วยงานได้ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาสัง่ การ
การพิจารณาวาระนี้ มีกรรมการสภาฯ ซึ่งเป็ นผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องกับกรณีดังกล่าว ๓ ท่าน ขอไม่อยู่
ร่ วมรับฟั งการพิจารณา และออกจากห้ องประชุม ได้ แก่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์
นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์ และอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
มติที่ประชุม
เห็ นชอบตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล
เรื่องร้องทุกข์ของบุ คลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ขอโต้แย้งผลการสอบ
ข้อเท็ จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิ ทยาลัย
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยกรณีอาจารย์สงั กัดวิทยาลัยนานาชาติ
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
และครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลาดับ มีมติว่า (๑) ให้ ทบทวนกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย (๒) นาหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุ คคล (กบค.) มาใช้ ประเมินพนักงานวิทยาลัย รวมทั้ง
กรณีของอาจารย์ผ้ ูร้องเรียน (๓) ให้ ขยายระยะเวลาสัญญาจ้ างอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนออกไป จนกว่าวิทยาลัยนานาชาติ
จะดาเนินการในข้ อ (๑) และ (๒) แล้ วเสร็จ และ (๔) เมื่อวิทยาลัยนานาชาติดาเนินการตาม (๑) – (๓) แล้ วเสร็จ
ให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ นั้น มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้ าของการดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว เป็ น ๒ ประเด็น ได้ แก่
๑. กรณีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้ างอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนออกไป รักษาการแทนอธิการบดี
ได้ มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้ ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังกล่าว พร้ อมให้ รายงานผลการดาเนินการให้ ทราบ แต่วทิ ยาลัยนานาชาติไม่ดาเนินการ หรือแจ้ งข้ อขัดข้ องให้ มหาวิทยาลัย
ทราบภายในเวลาอันสมควร ต่อมา อาจารย์ผ้ ูร้องเรียนได้ มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้ องเรียน
ถึงอธิการบดี กรณีท่วี ิทยาลัยนานาชาติไม่เบิกจ่ายเงินเดือน แต่ยังให้ ทาหน้ าที่สอนวิชา ICSC302 section1 และ ICPE115
section5 ซึ่งอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนก็ได้ สอน และได้ ส่งเกรดให้ นักศึกษาเรียบร้ อยแล้ ว มหาวิทยาลัยจึงได้ มีหนังสือขอให้
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติช้ ีแจงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณบดีฯ ได้ มีหนังสือชี้แจงเฉบับวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ ว่า
(๑) การที่ไม่ เบิกจ่ายเงินเดือนแก่อาจารย์ผ้ ูร้องเรียน เนื่องจากสัญญาจ้ างอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนได้ ครบกาหนดไปแล้ วตั้งแต่
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตามข้ อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ ถือว่า
พ้ นสภาพการเป็ นพนักงานวิทยาลัย เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการจ้ างตามสัญญาและไม่จ้างต่อ (๒) การที่ให้ อาจารย์
ผู้ร้องเรียนทาหน้ าที่สอนในวิชา ICSC302 section1 และ ICPE115 เนื่องจากเป็ นการสอนต่อเนื่องในวิชาที่อาจารย์ผ้ ูร้องเรียน
รับผิดชอบ ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติได้ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ แล้ วในฐานะอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยพิจารณาข้ อร้ องเรียน
ของอาจารย์ผ้ ู ร้องเรียนแล้ วเห็นว่ า การที่วิทยาลัยนานาชาติมีหนังสือชี้ แจงเกี่ยวกับการไม่ เบิกจ่ ายเงินเดือนให้ แก่
อาจารย์ผ้ ูร้องเรียน โดยอ้ างว่า อาจารย์ผ้ ูร้องเรียนพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานวิทยาลัยแล้ ว อาจเป็ นการจงใจไม่ ปฏิบัติตาม
คาสั่งของอธิการบดีซ่ึงสั่งการตามอานาจหน้ าที่โดยชอบด้ วยกฎหมาย กระทบต่อการบริหารและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๒. กรณีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
การประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย ปรากฏว่า คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย
ขอทราบประเด็นที่ไม่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กองทรัพยากรบุคคล
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและพิจารณา

-๑๓ประธาน กล่ าวสรุปให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ รักษาการอธิการบดี กองทรัพยากรบุ คคล
และกองกฎหมาย ได้ ศึกษาหารือถึงประเด็นเรื่องการประเมิน และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับอาจารย์ท่รี ้ องเรียนและ
วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อได้ ข้อสรุปแล้ ว จึงไปเจรจากับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนทั้งสองด้ าน
และให้ รายงานความคืบหน้ ากรณีดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ
๒. ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามการดาเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัยได้รบั ทราบใน
โอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ขออนุ มตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุ มตั ิแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควร
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้งผู้ เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการให้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๑๖ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่ออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง บุ คคลให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
จานวน ๑๖ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ จะต้ องเป็ น
ผู้ท่มี ีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นศาสตราจารย์ ซึ่งขณะนี้ ประธานทาหน้ าที่อยู่ หากเมื่อได้ รับโปรดเกล้ าฯ ให้ ดารงตาแหน่ ง
นายกสภามหาวิทยาลัย ในอนาคตก็จะต้ องลาออกจากตาแหน่ งนี้ ขณะที่สภามหาวิทยาลัยชุดปั จจุ บัน มีกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่เี ป็ นศาสตราจารย์ ที่ไม่ตรงกับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
ตาแหน่งด้ านสาธารณสุข ดังนั้น ในการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิท่มี าแทนตาแหน่งที่ว่าง นั้น ควรคานึงถึง
ผู้ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อจะมาทาหน้ าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการด้ วย
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒
๖.๒.๑

ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รักษาการแทนอธิ การบดี ได้ นาเสนอรายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๓ ราย เพื่ อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการฯ ชุ ด เดิม
ที่ค รบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตามข้ อ ๖ (๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดว่า
“คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้ วย ๑. อธิการบดี เป็ นประธาน ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิท่สี งั กัดและมิได้ สงั กัดมหาวิทยาลัย
จานวนไม่ เกินสิบห้ าคนซึ่ งอธิการบดี แต่ งตั้ งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลั ย เป็ นกรรมการ ๓. คณบดี เป็ น
กรรมการและเลขานุ การ กรรมการอ านวยการตาม (๒) มี วาระการด ารงตาแหน่ งสองปี และอาจได้ รับแต่ งตั้ งให้ ด ารง
ตาแหน่ งใหม่อีกได้ ” ทั้งนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เสนอกรรมการเพื่อพิจารณา จานวน ๙ ท่าน และมหาวิทยาลัยได้ เสนอ
เพิ่ มเติมจากตาแหน่ งรองอธิการบดี อีกจานวน ๒ ท่าน และตาแหน่ งคณบดี ๒ ท่าน รวมจานวน ๑๓ ท่าน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการอานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิ ลป์ ตาม
รายชื่อที่เสนอ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิเป็ นต้นไป
ที่ประชุมได้ ต้ังข้ อสังเกต ว่ารายชื่อผู้ท่ไี ด้ รับเสนอแต่งตั้งบางราย มีความไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมี
ประเด็นในภายหลังได้ จึงเห็นว่า ควรให้ กลับไปทบทวนรายชื่อใหม่ โดยที่ประชุมได้ มีการอภิปรายอย่างกว้ างขวาง
และแสดงความเห็นเรื่องการเสนอชื่อกรรมการอานวยการของส่วนงาน
มติที่ประชุม
๑. ขอให้ส่วนงานทบทวนรายชื่อกรรมการที่เสนออีกครั้ง โดยขอให้ระบุความชานาญการ
ในมิติต่างๆ พร้อมทั้งแนบประวัติของผูท้ ี่เสนอขอแต่งตั้งประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการของส่วนงานต่างๆ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

-๑๔๖.๓

ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๒๘ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ๑๐ หลักสูตร (วาระที่ ๖.๓.๑-๖.๓.๑๐) หลักสูตรระดับปริญญาโท ๑๖ หลักสูตร (วาระที่ ๖.๓.๑๑-๖.๓.๒๖)
และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร (วาระที่ ๖.๓.๒๗-๖.๓.๒๘) โดยมีเหตุผลการขอปรับปรุง ได้ แก่ (๑) เพื่อให้
หลักสูตรสอดคล้ องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุ บัน (๓) เพื่อปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร (๔) เพื่อปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรให้ ทนั สมัย สอดคล้ อง และรองรับงานวิจัยที่
มีเพิ่มขึ้นในหลักสูตรฯ หลักสูตรที่เสนอขออนุ มัติปรับปรุงดังกล่ าวนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้ อยแล้ ว ดังนี้
๖.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิ ตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และจานวน
นักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แบบ ๒ สาหรับผู้สาเร็จปริญญาโทแล้ วศึกษาต่อปริญญาเอก ประมาณปี ละ ๕ คน
สาหรับผู้สาเร็จปริญญาตรีแล้ วศึกษาต่อปริญญาเอก ประมาณปี ละ ๕ คน
๖.๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรั บปรุงนี้ เริ่มใช้ ตังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๔ คน
๖.๓.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แบบ ๑ ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
๖.๓.๖ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ๒ แบบ แบบสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณปี ละ
๖ คน ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณปี ละ ๖ คน
๖.๓.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

-๑๕๖.๓.๙

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๑-๒ คน
๖.๓.๑๐ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาเคมี (หลักสู ตรนานาชาติ ) หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๒๐ คน
๖.๓.๑๒ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภู มิคุม้ กัน (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๑๐ คน
๖.๓.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๕ คน
๖.๓.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิ บตั ิการคลินิก หลักสูตร
ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล และบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ประมาณปี ละ ๕ คน แผน ข ประมาณปี ละ ๕ คน
๖.๓.๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๑๕ คน
๖.๓.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

-๑๖๖.๓.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
่
เมื่อวันที ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณปี ละ ๘ คน
๖.๓.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๕ คน
๖.๓.๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๘ คน
๖.๓.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๒๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษแผน ก แบบ ก๒ ประมาณปี ละ ๒๐ คน
แผน ข ประมาณปี ละ ๕ คน
๖.๓.๒๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๘ คน
๖.๓.๒๕ หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ )หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ประมาณ ๓ คน และแผน ข ประมาณ ๕ คน
๖.๓.๒๖ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมู ลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซี ยน และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก๑ ประมาณ ๕ คน และแผนก ก แบบ ก๒ ประมาณ ๑๕ คน
๖.๓.๒๗ หลักสูตรรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓.๒๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะวิทยาศาสตร์
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

-๑๗สรุปมติที่ขอ
มติที่ประชุม

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ การปรับปรุงหลักสูตรในวาระ ๖.๓.๑-๖.๓.๒๘
อนุ มตั ิ

๖.๔

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่ างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๔ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร (วาระที่ ๖.๔.๑) หลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร (วาระที่ ๖.๔.๒) และหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๒ หลั กสูตร (วาระที่ ๖.๔.๓-๖.๔.๔) เหตุ ผลการปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อขอปรั บรายชื่ ออาจารย์ ประจ าหลั กสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าว ได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว ดังนี้
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๖ คน
๖.๔.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
และจานวนรับเข้ าศึกษาในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ๑๐ คน แผน ข ๓๐ คน
๖.๔.๓ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๔.๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ )
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์
ได้ รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขนี้ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
และจานวนรับเข้ าศึกษาในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ๑๐ คน แผน ข ๓๐ คน
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในวาระ ๖.๔.๑-๖.๔.๔
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๕
๖.๕.๑

ขออนุ มตั ิเปิ ดสอนรายวิชา / ปิ ดหลักสูตร
ขอเปิ ดสอนรายวิ ชาใหม่ ในหมวดวิ ชาเฉพาะ กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน ๔ รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน ๔ รายวิชา ดังนี้ วิชา วทฟส ๑๑๑ ปฏิบัติการฟิ สิกส์
ขั้นพื้นฐาน วิชา วทฟส ๑๑๒ ปฏิบัติการฟิ สิกส์ข้นั กลาง วิชา วทฟส ๑๖๑ ฟิ สิกส์ท่วั ไป ๑ วิชา วทฟส ๑๖๒ ฟิ สิกส์ท่วั ไป ๒
โดยรายวิชาทางด้ านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่มี ีการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษยังมีอยู่น้อย คณะวิทยาศาสตร์
จึงขอเปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
นานาชาติ) ดังกล่าว รายวิชาที่เสนอขอเปิ ดสอนนี้ เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๕.๑ ขอปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่ มีผ้ ูสนใจสมัครเข้ าศึกษาใน
หลักสูตร จึงขอปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป การขอปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ

-๑๘๖.๖

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒๕๑ ราย แยกเป็ นระดับปริ ญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๖๒ ราย และปริ ญญาตรี
๑๗๕ ราย สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ รับอนุมัติแล้ ว ดังนี้
ระดับการศึกษา
อนุมัติแล้ ว เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๖๓๖
๑๗๕
๘๑๑
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓๓
๓๓
 ปริญญาโท
๘๖๓
๖๒
๙๒๕
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑
๑
 ปริญญาเอก
๑๒๐
๑๔
๑๓๔
รวมทั้งสิ้น
๑,๖๕๓
๒๕๑
๑,๙๐๔
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติแก้ ไขข้ อมูลตัวสะกดชื่อสกุลนักศึกษา จานวน ๒ ราย ซึ่งได้ รับ
อนุมัติปริญญาบัตรจากสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๐ แก่ผูส้ าเร็จการศึ กษา
จานวนทั้งสิ้ น ๒๕๑ ราย และอนุ มตั ิการแก้ไขข้อมู ลนักศึกษาตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตามหนังสือสานักพระราชวัง ที่ รล.๐๐๐๒.๓/๙๖๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้ งว่า
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ขอให้ นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เสด็จฯ
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๖,๓๐๐ คน
ในสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ท่สี องของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้ าและรอบบ่าย หรือวันและเวลาใดสุดแต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ นั้น บัดนี้ ได้ นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่ าละอองธุลีพระบาทแล้ ว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้ าและรอบบ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๒

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบ้ ริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่า แทนชุดปั จจุ บัน ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
หรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้ จัดประชุมเลือกตั้งเมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า ผู้ได้ รับ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จานวน ๕ ราย มีรายชื่อดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
๓. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๕. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๙๗.๓

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ ได้ มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
ชุดใหม่ แทนชุดปั จจุ บัน ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลปรากฏว่า ผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา จานวน ๕ ราย มีรายชื่อดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๓

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จากผู ป้ ฏิ บตั ิ งานในมหาวิ ทยาลัยที่ มิใช่
คณาจารย์ประจา
สานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ดาเนินการเพื่อให้ มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจา แทนคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลปรากฏว่า ดร.สถาพร สาธุการ ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชานาญการพิเศษ) สังกัด หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่คณาจารย์ประจา อีกวาระหนึ่ง
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๕

รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผล
การดาเนินการของหน่ วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีม ติในแต่ ละเรื่ อง ซึ่งมีท้ังที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่
ระหว่างการดาเนินการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๖

๗.๗

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ย้ ายไปเป็ นวาระเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๓.๓

งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ จัดทารายงานทางการเงินประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย การบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๙ ข้ อ ๓๙ ที่กาหนดว่า การทาบัญชีให้ ใช้ ระบบบัญชีมาตรฐานตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไป โดยรายงานทางการเงินดังกล่าวของคณะฯ ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไขแล้ ว
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ประกอบด้ วย ๕ งบการเงิน ดังนี้ (๑) งบการเงิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒) งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่ รวมส่วนของ
กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และกองทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (๓) งบการเงินกองทุน
ประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๔) งบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ (๕) งบการเงินกองทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ทั้งนี้ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผลการดาเนินงาน รายได้ สงู กว่า
ค่าใช้ จ่าย จานวน ๘๓๙ ล้ านบาท มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน ๒๒,๖๘๐ ล้ านบาท มีหนี้สนิ รวม จานวน ๒,๖๕๓ ล้ านบาท
มีทุนรวม จานวน ๒๐,๐๒๗ ล้ านบาท
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ผลการดาเนินงาน ๘ ปี ของสถาบันแห่ งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และสารสาระ
เพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการสถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ๑. สรุปผลงานการดาเนินงานสถาบันฯ ในรอบระยะ ๘ ปี ตั้งแต่เริ่มดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันฯ ตั้งแต่ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. สารสาระ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นเนื่องในโอกาสที่สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาปนา
ครบรอบ ๒๐ ปี โดยสถาบันฯ มีพันธกิจสาคัญทั้งด้ านการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ ทั้งมีพันธกิจที่สาคัญ
คือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยใช้ องค์ความรู้ท่ีได้ จากวิชาการและการวิจัย โดยมีเป้ าหมายในการสร้ างและ
พัฒนา “คน” ให้ เป็ น “มนุษย์” ที่สมบูรณ์
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การดาเนินการและลงโทษทางวินยั แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๒ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๑๒ ราย ในกรณีความผิดดังนี้
๑. เล่นการพนันไพ่ รัมมี่ภายในหน่ วยงาน ภายหลังเลิกงานแล้ ว ถือเป็ นการกระทาผิดวินัยไม่
ร้ ายแรง ฐานไม่ รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงมีคาสั่งลงโทษผู้ท่กี ระทาผิดวินัย จานวน ๔ ราย โดยตัดเงินเดือนร้ อยละห้ าเป็ นเวลา ๑ เดือน
๒. กระทาความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้
ตนเองหรือผู้อ่ นื ได้ ประโยชน์ท่มี ิควรได้ เป็ นการทุจริตต่ อหน้ าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้ าที่ราชการโดยจงใจไม่ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง
และฐานกระทาการอันได้ ช่ ือว่าเป็ นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงให้ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ข้ าราชการพ้ นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เฉพาะลาดับที่ ๓ ที่ให้ ผ้ ูกระทาผิด
พ้ นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมีคาสั่งให้ ลงโทษไล่ออกจากราชการ จานวน ๑ ราย
๓.กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า
เจ็ดวัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สืบสวนและติดตามแล้ ว ไม่ ปรากฏว่าได้ ช้ ีแจงเหตุผลของการขาดงานให้ ผ้ ู บังคับบัญชา
ทราบหรือมีการลาโดยถูกต้ องตามประกาศหรือข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากงาน จานวน ๗ ราย
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ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป คือวันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
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เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.
(ศาสตราจารย์คลินิก
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