สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ (๒/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ กล่าวต้ อนรับกรรมการสภาฯ ท่านใหม่ ๒ ท่าน คือ นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์
ประจา รวมทั้งการต้ อนรับรองศาสตราจารย์ นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดี
ฝ่ ายการศึกษา ท่านใหม่
๑.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๖ ท่าน และลาประชุม จานวน ๔ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
มสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
๒.๒ รายงานการประชุ
“วาระลับ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ซึ่งได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
๓.๑

รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขรายงาน
ตามข้ อเสนอของที่ประชุมแล้ ว
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

วิทยาศาสตร์ ท่านใหม่ นาเสนอนโยบายและแผนการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ในอีก
๔ ปี เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
- วิสยั ทัศน์ : มุ่งเป็ นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนาในระดับสากล และมีพันธกิจ ในการสร้ าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล ก่อประโยชน์ รับทราบด้ วยความชื่นชม
ต่อสังคม ตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ อันได้ แก่ การเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ
- ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วยแผนกลยุทธด้ านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละด้ าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ Excellence in Research with Global and Social Impact ประกอบด้ วย
กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานวิจัย ส่งเสริม
Industrial Link ส่งเสริมการเปลี่ยน Discovery ให้ เป็ น Innovation และผลักดันให้ เกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้ างเครือข่ายวิจัยที่เข้ มแข็ง
๒. ยุทธศาสตร์ Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent
Graduates ประกอบด้ วยกลยุทธ์การผลักดัน AUNQA Accreditation ผลักดันการเรียนการสอน
แบบการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งจริย ธรรมแก่นัก ศึกษาชั้ นปี ที่ ๑ ผลักดัน STEM
Education และปลูกฝังความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ให้ แก่นักศึกษา พัฒนาระบบ E-Learning
และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School ในหลักสูตรที่เป็ นสหสาขา เพื่อส่งเสริมการ
ทางานร่วมกันระหว่างภาควิชา
๓. ยุทธศาสตร์ Excellence in Professional Services and Social Engagement ประกอบด้ วย
กลยุทธ์ การส่งเสริมให้ บริการวิชาการมีมาตรฐานสากล เป็ นไปตามความต้ องการของสังคมในวง
กว้ าง เป็ นที่พึงพอใจของผู้ใช้ บริการ สะท้อนต้ นทุนในการดาเนินการอย่างถูกต้ องแม่นยา
๔. ยุทธศาสตร์ Excellence in Management for Sustainable Organization ประกอบด้ วย
กลยุทธ์ การ ศึกษาอัตรากาลังคนและภาระงาน เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้ างกาลังใจในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและ
วางแผน การใช้ จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน และการสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ
สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ Excellence in outcome-based education for

๓.๒

globally- competent graduates

รองอธิการบดีท่รี ับผิดชอบด้ านการศึกษาและด้ านกิจการนักศึกษา ได้ สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ ๒ Excellence in outcome – based education for globally - competent graduates
โดยมีการผลักดันให้ เกิดรูปแบบการเรียนรู้ท่มี ่งุ เน้ นการสร้ างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมในอนาคต พัฒนากลไกที่จะส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางด้ านการศึกษา ทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เป็ นการสรุปผลการดาเนินการ “การนานโยบาย
ด้ านการศึกษาสูก่ ารปฏิบัติ” ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘ ใน ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ฐานข้ อมูลด้ านการศึกษา (จานวนหลักสูตร และจานวนนักศึกษา)
ส่วนที่ ๒ โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ งานระบบฐานข้ อมูล
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ส่วนที่ ๓ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ e-learning

๑. ขอให้ ฝ่ายบริหารนาข้ อคิดเห็นของกรรมการสภาฯ
ไปพิจารณาและดาเนินการให้ เหมาะสม
๒. อีกประมาณ ๖ เดือนข้ างหน้ า ขอให้ มานาเสนอ
ความคืบหน้ าอีกครั้งโดยเน้ น ๒ เรื่องได้ แก่ (๑) เกิด
อะไรขึ้นในห้ องเรียน (๒) สิ่งที่เกิดขึ้น กับนักศึกษา

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติโครงการสร้ างสถานที่เพื่อการศึกษาและนันทนาการ “Too Fast To Sleep”

ขอถอนเรื่องเพื่อไปนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
่อตาแหน่งรองอธิการบดี และแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติ่ม
๔.๒ เปลีอธิ่ยนแปลงชื
การบดีเ สนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่ อตาแหน่ งรองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ได้ รับแต่งตั้ง
เป็ นชื่อตาแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี” และขออนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๔.๓
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้ ดาเนินการสรรหา
คณบดีคนใหม่ แทนศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งใน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่ออาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่า
ซา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา
ขออนุ มัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔.๔ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยเป็ นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ทางด้ านแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพกับความรู้ทางด้ านการศึกษา เพื่อสร้ างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ นาสู่การเปลี่ยนแปลงในการผลิต
บัณฑิตให้ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
การเปิ ดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ต้ังของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคาร
๔.๕ สาทรซิต้ ที าวเวอร์ จานวน ๒ หลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาตินอกสถานที่ต้งั
ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิต้ ที าวเวอร์ จานวน ๒ หลักสูตร คือ (๑) หลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
และ (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้ างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ แก่นักศึกษาที่พักอาศัยและทางาน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ เข้ าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรทั้งสองได้ เปิ ดสอน
ที่วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ ว

รับทราบ
๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่ง “รองอธิการบดี
ฝ่ ายการ ศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี” เป็ นชื่อตาแหน่ง
“รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี”
๒. อนุมัติแต่งตั้งรศ. นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
ให้ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งอาจารย์ นพ.ชนินทร์
ล่าซา ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุ มัติ การเปิ ดสอนหลักสูต รนอกสถานที่ต้ังของ
วิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์บัณฑิตศึ กษา อาคารสาทร
ซิต้ ที าวเวอร์ จานวน ๒ หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
งเชิงกฎหมาย / ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑ เรื่อ-ไม่
ม-ี
๕.๒ รายงานคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘
เป็ นวาระพิจารณา “ลับ”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๒๓ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน
๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๓ ราย
๖.๒ ผู้ สมควรได้ รับ การแต่ง ตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ มีมติขอให้ มหาวิทยาลัยตรวจสอบและแก้ ไขเอกสารเสนอขออนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณให้ ถูกต้ อง และนากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหม่อกี ครั้งนั้น บัดนี้ ได้ มีการดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขเอกสารแล้ ว จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จานวน
๓ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จานวน ๕ ราย ตามที่เสนอ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

พิจารณากาหนดกรอบตาแหน่งของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกาหนดให้
๖.๓ มีตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ และระดับชานาญการพิเศษในส่วนงาน

๖.๔

๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔
๖.๑๕

๖.๑๖

มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติกรอบตาแหน่ งของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ และระดับชานาญการพิเศษ ตามที่ส่วนงานเสนอ ดังนี้
๑. คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล เสนอขอตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ งาน
ทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช และตาแหน่ งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
พิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
๒. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอตาแหน่ง ช่ างอิเล็กทรอนิกส์ ชานาญ
งานพิเศษ และตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชานาญงานพิเศษ สานักงานวิจัย วิชาการและ
นวัตกรรม
และขออนุมัติในหลักการให้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
การกาหนดกรอบตาแหน่งของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งระดับ
ชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษในส่วนงาน
การพิจารณาทบทวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้ อสังเกตของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีข้อสังเกต
ในการพิจารณารับทราบให้ ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ๒ เรื่อง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอยืนยันการเป็ นอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) ไว้ คงเดิม และได้ แนบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร จึงเสนอ
สภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการและบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิ ทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรบริ หาร
ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้ างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรกายอุปกรณ์
ศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจาปี การ
ศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๓๑๒ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๑๐ ราย ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ๒ ราย ระดับปริญญาโท ๖๖ ราย และระดับปริญญาตรี ๒๓๔ ราย เพื่อให้ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ที่
๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการเปลี่ยนชื่องาน ๒ งาน และปรับพันธกิจและเปลี่ยนชื่องาน ๒ งาน
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๑. อนุมัตกิ รอบตาแหน่งของข้ าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาระดับชานาญงานพิเศษ และระดับชานาญการ
พิเศษ ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ
๒.อนุมัติในหลักการให้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลพิจารณาให้ ความเห็นชอบการกาหนดกรอบตาแหน่ง
ของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ
ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษในส่วนงาน

อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต
แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
จานวนทั้งสิ้น ๓๑๒ ราย

อนุมัติ

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑ โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯแต่งตั้งนายมนูญ สรรค์คุณากร ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์วรรณี กัณฐกมาลากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๓. รองศาสตราจารย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา ที่ว่างลงก่อนวาระ
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้งซ่ อมแทนกรรมการสภา จากคณาจารย์ประจาที่ว่างลง
ก่อนวาระ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ท่ไี ด้ รับการเลือกตั้ง ได้ แก่ ศาสตราจารย์
คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะดารงตาแหน่ ง
ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ และ
เหตุการณ์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ กาหนดให้ มหาวิทยาลัยรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยปี ละ
หนึ่งครั้ง คณะกรรมตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่
๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นว่าความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญ
คือเรื่องการบริหารจัดการทางการเงิน ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งแนวโน้ ม
การขาดดุลทางการเงินของมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น สาหรับการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง อาจมองเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยต้ องพิจารณาการสะท้ อนต้ นทุน
อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้ องกับพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมทั้งต้ องบริหารจัดการ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆให้ เกิดความเหมาะสมอย่างคุ้มค่า
สภาการพยาบาลพิจารณาให้ การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
มีมติให้ การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘
ของคณะเวชศาสตร์เขตร้ อนเรียบร้ อยแล้ ว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ (ไทย)
และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
ปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

