สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๖ (๓/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๗ ท่าน และลาประชุม จานวน ๓ ท่าน
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขรายงาน
๒.๑
๒๕๕๙
ตามข้ อเสนอของที่ประชุมแล้ ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
๒.๒
๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องสืบเนื่องวาระ๕.๒ และเรื่องพิจารณาทักท้ วง วาระ ๖.๑)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
๓.๑
เพื่อให้ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม ตลอดจนการดาเนินงานของส่วนงาน

๓.๒

๓.๓

ต่างๆ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด อธิการบดีจึงเห็นควร
ให้ มีวาระ “รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)” เพื่อให้ ฝ่ายบริหารได้ รายงานภาพใหญ่
ของผลการดาเนินงาน ความคืบหน้ าด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงปั ญหาและอุปสรรค
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งละประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เพื่อให้ รับทราบ และให้ ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ อธิการบดีได้ รายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทีมบริหารใหม่ เพื่อให้
อธิการบดีได้ ทางานในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ได้ มากขึ้น รวมถึงการหารายได้ ให้ กบั มหาวิทยาลัย
และการสร้ างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของสถาบันโภชนาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการ นาเสนอนโยบาย
และแผนการดาเนินงานของสถาบันฯ ในช่วง ๔ ปี ที่ดารงตาแหน่ง โดยสรุปได้ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ ของสถาบันโภชนาการ เป็ นสถาบันวิจัยชั้นนาด้ านอาหาร โภชนาการ และการกาหนด
อาหารในภูมิภาคอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ๔ ด้ านคือ
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๑ :ความเป็ นเลิศในการวิจัยด้ านอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหารเพื่อ
สุขภาพ โดยมีกลยุทธ์ในการผลักดันการผลิตผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ASEAN
Community ด้ านอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๒ : ความเป็ นเลิศในการจัดการศึกษาด้ านอาหาร โภชนาการ และการกาหนด
อาหาร โดยมีกลยุทธ์ในการผลักดันการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐาน
วิชาชีพระดับสากล และดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ความเป็ นเลิศในการบริการวิชาการด้ านอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
มีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพห้ องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕ และ
เพิ่มรายการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานให้ มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะที่สงู ขึ้นและ
ความยั่งยืนขององค์กร โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกคนใน
สถาบัน การบริหารจัดการและควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณแบบสมดุลย์ การนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ ในระบบงาน
เป้ าหมายสาคัญๆ ใน ๔ ปี ข้ างหน้ า เช่ น การใช้ จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างน้ อยร้ อยละ ๙๐ ได้ คะแนนการประเมิน EdPEx อย่างน้ อย ๒๐๐ คะแนน บุคลากร
สายสนับสนุนและสายวิชาการได้ รับการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ๒-๓ คนต่อปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาเขตอานาจเจริญ
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานในการเป็ น “ปั ญญาของแผ่นดิน” โดยมีพันธกิจหลัก
ในการสร้ างความเป็ นเลิศทางด้ านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม เพื่อสังคมไทยและ
ประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชาติ นั้น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาเขตอานาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ดาเนินงานตามปณิธาน และยุทธศาสตร์ท้งั ๔ ด้ านของมหาวิทยาลัย
โดยการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้ างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของภาครัฐประจาจังหวัดและข้ างเคียง รวมถึงชุมชนแวดล้ อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นในฐานะของมหาวิทยาลัยของท้ องถิ่น เป็ นปั ญญาและเป็ นทีพ่ ึงของ
ประชาคม ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และรองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ ได้ นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของวิทยาเขตดังกล่าว
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ และให้ ข้อคิดเห็น

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

ผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๔ แทนศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งใน
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผลปรากฎว่าผู้สมควรดารงตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ได้ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และดาเนินการเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป

เห็น ชอบให้ ศ าสตราจารย์ เ กีย รติคุณ นพ.เกษม
วัฒนชัย ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
และให้ ด าเนิ นการเพื่ อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งต่อไป

-๒ระเบียบ
วาระที่
๔.๒

๔.๓
๔.๔

๔.๕

๔.๖

เรื่องที่เสนอ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติและวิธกี ารสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ ทั้ง
๑๕ ราย เพื่อดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป ตามรายชื่อดังนี้
๑. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์
๓. ดร.โชค บูลกุล
๔. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๖. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
๗. นายมีชัย วีระไวทยะ
๘. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๙. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๑๐. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๑๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๑๒. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๔. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ขออนุมัติโครงการสร้ างสถานที่เพื่อการศึกษาและนันทนาการ “Too Fast To Sleep”
ขอถอนเรื่องออก เพื่อนาไปพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติม
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางด้ าน
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับที่สงู แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทที่มีผลการเรียนดี
โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาความรู้ความสามารถขั้นสูงทางวิชาชีพหรือวิชาการในด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานในการพัฒนาและสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ทางการแพทย์แผนไทย
ทั้งนี้ ผู้สาเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตและการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาบัณฑิตที่มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ ว
ได้ รับปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
โทในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์แผนไทย เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ วได้ รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ขออนุ มัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริวรรต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
แล้ ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยทางชีวโมเลกุลการแพทย์ท่ี
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในทางคลินิกได้ โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ ดีย่งิ ขึ้น เน้ นการวิจัยเชิงลึกในระดับชีวโมเลกุลโปรตีนและเซลล์ ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริงทางคลินิก รวมถึงการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่ วยในการวินิจฉัย
รักษาโรคเพื่อให้ การแพทย์ของไทยสามารถเจริญทัดเทียมกับต่างประเทศ
ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้ อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว หลักสูตรนี้มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้เชิงสหสาขา ผ่านเรียนการสอนที่ผสมผสานพื้นฐานองค์ความรู้ทกั ษะทาง
วิชาการในชั้นเรียน และฝึ กปฏิบัติเชิงบูรณาการรายวิชาผ่านการเรียนรู้สถานการณ์จริงจาก
การออกภาคสนาม รวมถึงทักษะในการสื่อสาร การวางแผน คิดวิเคราะห์อย่ างสร้ างสรรค์
ทั้งนี้เพื่ อให้ บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และสามารถนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ใน
การจัดการสังคมและสิ่งแวดล้ อม ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปลูกฝัง
ด้ านคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ผ้ ูมรี ายชื่อดังกล่าวดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ ดาเนินการ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป

รับทราบ

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชา
เวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้ อม หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๓ระเบียบ
วาระที่
๔.๗

๔.๘

เรื่องที่เสนอ
คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีเรื่องอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษทางวินัยของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ได้ พิจารณาเรื่องอุทธรณ์คาสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องลงโทษปลดออกจากงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาล
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริงและพยานเอกสาร
แล้ ว เห็นเป็ นไปในแนวทางที่เป็ นความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และความเห็นของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยว่ า พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เข้ าข่ายเป็ นความผิดวินัย
อย่างร้ ายแรง กรณีปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองได้ รับประโยชน์ท่มี ิควรได้ ถือเป็ นการ
ทุจริตต่อหน้ าที่ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เห็นควรยกคาอุทธรณ์ดังกล่าว
ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องร้ องทุกข์ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๔ ราย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอคาวินิจฉัยเรื่องร้ องทุกข์
ของบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๔ ราย โดยจะนาเสนอเข้ าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าวครบถ้ วน
ทุกประเด็น จึงมีความจาเป็ นต้ องเชิญผู้ท่เี กี่ยวข้ องโดยตรงของวิทยาลัยนานาชาติมาชี้แจง
ข้ อเท็จจริง ซึ่งจะทาให้ เกินระยะเวลาการเสนอคาวินิจฉัยตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑
าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
๕.๑.๑ (ร่
และนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการยกคาอุทธรณ์
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลงโทษปลดออกจากงาน

อนุมัติขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้ องทุกข์
ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๔ ราย

๑. อนุมตั ิยุบเลิกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
๒ หน่วยงาน คือศูนย์บริหารทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และ
ศูนย์พัฒนาปัญญาคม
๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนฐานะสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและ
นวั ตกรรมแห่ งมหาวิ ทยาลัยมหิดล เป็ นส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็ นสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology

มหาวิทยาลัยเสนอร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management)
พ.ศ. .... เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หาก (ร่าง) ข้ อบังคับ ฯ ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว จะมีผลให้ ยกเลิกข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยศูนย์บริหารทรัพย์สนิ
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยศูนย์พัฒนาปัญญาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัย
จึงเสนอขอยุบเลิก ศูนย์บริหารทรัพย์สนิ ทางปัญญา และศูนย์พัฒนาปัญญาคม ซึ่งเป็ นหน่วยงาน and Innovation Management)
ในสังกัดสานักงานอธิการบดี และเพื่อให้ การดาเนินงานด้ านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและบริการวิชาการ ๓. เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
ของมหาวิทยาลัยดาเนินงานได้ อย่างคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงขอ
การดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
ปรับเปลี่ยนฐานะสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น ส่วนงาน
นวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation
ของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็ นสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute Management) พ.ศ. ....
for Technology and Innovation Management)
าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
๕.๑.๒ (ร่
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
รับทราบ
ขอถอนเรื่องออก เพื่อไปปรับปรุงแก้ ไขให้ ชัดเจน
งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๕.๒ การแต่
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่าซา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทย
ศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตั้งแต่
รับทราบ
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ได้ มีหนังสือลับ ด่วนที่สดุ จากบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา ฉบับลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดี เพื่อทักท้ วงการแต่งตั้งให้
อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่าซา ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ อธิการบดี ในฐานะประธานคณะ
กรรมการสรรหา ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นพ้ องกันชัดเจนว่า อาจารย์ นพ.ชนินทร์
ล่าซา เป็ นผู้ท่มี ีความเหมาะสม แม้ จะมีประสบการณ์ด้านการบริหารน้ อย แต่กม็ ีความโดดเด่นใน
เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬามาก จึงขอนามาแจ้ งที่สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบ
๕.๓ รายงานความคืบหน้ าคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ๕๐/๒๕๕๘
รับทราบ
“วาระพิจารณาลับ”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

๖.๒

ขออนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ “วาระลับ”
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ
ผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ งตั้งตาแหน่ ง
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน ๙ ราย ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย และ
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
ทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) “วาระลับ”
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ พิจารณาผลการทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ครั้งที่ ๑) ของผู้เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ รายแล้ ว มีมติยืนผลการ
พิจารณาเดิม จึงเห็นสมควรไม่อนุมัติแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อนุมัติ

ยืนผลการพิจารณาเดิม คือผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ
ขอทั้ง ๒ ราย คุณภาพไม่ อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธปี กติ : แบบที่ ๑)

-๔ระเบียบ
วาระที่
๖.๓

๖.๔

๖.๕
๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการผู้เสนอขอเทียบ
ตาแหน่ งทางวิชาการจานวน ๒ รายแล้ ว มีความเห็นว่ าผลงานทางวิชาการอยู่ ในเกณฑ์ท่จี ะ
อนุมัติเทียบตาแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอ
เทียบตาแหน่งได้ ดังนี้
๑. ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. Dr. Roman Meinhold เป็ นตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา Philosophy
วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้ อ สัง เกตของส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ ส่งคืนการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
อนุมัติ
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๙ มีคุณสมบัติไม่สอดคล้ อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้ อ ๙ จึงขอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรฯ ตามข้ อสังเกตดังกล่าว
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ แก้ ไขตามข้ อสังเกตดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติก่อนส่งให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการต่อไป
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
อนุมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาด้ านอาเซียนศึกษา
อนุมัติ
ขออนุมัติปริญญาบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อนุมัติปริญญาบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี
วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ต่ างๆ ประจ าปี การศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓๕ ราย แยกเป็ นระดั บปริญญาเอก ๑๓ ราย การศึกษา ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๑๓๕ ราย
ปริญญาโท ๑๐๖ รายและปริญญาตรี ๑๖ ราย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัตร
ตั้งแต่วันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

สรุปมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติท่ปี ระชุม สรุปได้ ดังนี้
๑. ให้ ปรับปรุง(ร่าง) ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ตาม
ข้ อเสนอแนะ และให้ นาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. ความเห็นต่อรายงานการประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เสนอว่าควรมีตัวชี้วัดเข้ ามาประกอบในเรื่องจานวนกรรมการที่เข้ าประชุม จานวนเรื่อง
เชิงนโยบายที่นาไปสู่การปฏิบัติ หรือการได้ รับเอกสารล่ วงหน้ าก่อนการประชุมของกรรมการสภาฯ
และเห็นว่ าควรมีการประเมินด้ วยว่ านโยบาย/ยุทธศาสตร์ท่สี ภามหาวิทยาลัยกาหนด สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้ มากน้ อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่ างไร โดยรับฟั งความคิดเห็น
จากส่วนงานผ่านเวทีต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อทาให้ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ท่ สี ภา
มหาวิทยาลัยกาหนด เกิดผลเป็ นรูปธรรมอย่างแท้ จริง นอกจากนี้ เห็นว่ าควรมีกลไกการสื่อสารที่ดี
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับประชาคมด้ วย เพื่อสร้ างความเข้ าใจและนาไปสู่เป้ าหมายที่ต้ังไว้
ร่วมกัน โดยมอบหมายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ร่วมกันหากลไกการสื่อสารเรื่องเชิงนโยบายที่นาไปสู่การปฏิบัติท่เี ป็ นรูปธรรมต่อไป
๓. กรณีปัญหาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่กลับมาชดใช้ ทุน คณะกรรมการฯเห็นว่าเป็ น
เรื่องของจริยธรรมส่วนบุคคล และเรื่องเชิ งบริหารจัดการ ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายบริหาร
และมหาวิทยาลัยก็ได้ มีการดาเนินการตลอดมาตามกระบวนการทางกฎหมาย
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์) และสถาบัน
โภชนาการ มีความจาเป็ นต้ องขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมอีกจานวน ๘๘๘,๖๐๗,๐๐๐ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๒.๔๕ ของงบประมาณที่
ได้ รับอนุมัติแล้ วเมื่อต้ นปี

รับทราบ

รับทราบ

-๕ระเบียบ
วาระที่
๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

เรื่องที่เสนอ
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยมหิ ด ล เรื่ อง อัต ราค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษา จ านวน ๘ ฉบั บ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๘ ฉบับ เป็ นประกาศฯ
เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศฯเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ประกาศฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง
ประกาศบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย มหิด ล เรื่ อง การศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
ควบ ๒ หลักสูตร ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙
บัณฑิตวิทยาลัยได้ ออกประกาศฯ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควบ ๒ หลักสูตร
๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ
ทางด้ านวิชาการสูง สามารถลงทะเบียนเรียนควบ ๒ หลักสูตร ๒ ปริญญาได้
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับบุคคลทั่วไปเข้ าศึกษารายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙
บัณฑิตวิทยาลัยได้ ออกประกาศฯ เรื่องการรับบุคคลทั่วไปเข้ าศึกษารายวิชาระดับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิ ดรับบุคคลทัว่ ไป เข้ าศึกษาร่วมกับนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยได้
การดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๔ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๑๔ ราย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน ๑๒ ราย คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ ราย และคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน จานวน ๑ ราย โดยลงโทษปลด
ออกจากงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

