สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘ (๕/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จานวน ๕ ท่าน
ต้ อนรับกรรมการสภาฯท่านใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง)
๑.๒
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ และกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับทราบ
รับทราบ

รับรองรายงานการประชุมหลังจากแก้ ไขตามที่ท่ี
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ประชุมเสนอแล้ ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
๒.๒ “วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทักท้ วง วาระ ๖.๑)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๓

๓.๒

อธิการบดีนาเสนอผลจากการประชุมอธิการบดีเอเชีย-ยุโรป ที่เรียกว่ า ASEM Rector’s
Conference ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่หางโจว ประเทศจีน และครั้งที่
๕ เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็ นเรื่องการพัฒนาบัณฑิต
ให้ มีคุณภาพ สรุปประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
๑. การจ้ างงาน / ๓ จุดหลักสาคัญของการจ้ างงาน และสภาวการณ์การจ้ างงานในโลกปัจจุบัน
๒. การสื่อสารกับคนวัย gen Z (เกิดหลัง ค.ศ.๑๙๙๕-๒๐๐๐ จนถึงปัจจุบัน)
๓. Global Talent Competitiveness Index :
๔. ข้ อเสนอแนะสาหรับนักเรียน ระบบการศึกษา หน่วยงานกากับดูแล(รัฐบาล) และองค์กร
๕. ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการทางาน ๔ เรื่อง คือ ๑. บัณฑิตควรต้ องรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร
ที่จะเข้ าไปทางาน ๒. การมีทกั ษะความชานาญที่ไม่เกี่ยวโดยตรงกับสายงาน (Soft Skills)
๓. ทักษะการทางานร่วมกับคนอื่น และ ๔. ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
๖. ความสมดุลระหว่างการศึกษาและการทางาน
๗. การบูรณาการเรียนกับการทางาน ในรูปแบบสหกิจศึกษา(Cooperative Education)
โดย (๑) จัดให้ นักศึกษามีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (๒)
เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และ (๓) เป็ นความรับผิดชอบร่วมของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานสหกิจศึกษา ซึ่งสหกิจศึกษาเป็ นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต โดยแนวคิดหลักที่ทาให้ เกิดสหกิจศึกษา ได้ แก่ (๑) ความสาคัญของการเตรียมความ
พร้ อมด้ านการประกอบอาชีพและการทางาน (๒) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน (๓) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ มีสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้ สหกิจศึกษาเป็ นแนวการจัดการศึกษาระดับปริญญากว้ างขวาง
ขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้ าประสงค์ตรงกัน ถือเป็ นส่วนสาคัญของการเตรียมบัณฑิต
ให้ พร้ อมที่จะเลือกอาชีพและเข้ าสู่ระบบการทางานทันทีท่จี บการศึกษา เป็ นการตอบโจทย์
“Graduate Employability”
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ รับ
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นาเสนอวิสัยทัศน์/แผนการ
ดาเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสรุปได้ ดังนี้
 ปณิธาน : คลังความรู้ส่ป
ู ัญญาของแผ่นดิน
 วิสยั ทัศน์ : เป็ นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก
 พันธกิจ : พัฒนาคลังความรู้ มุ่งสู่สารสนเทศทันสมัย ใส่ใจคุณภาพบริการ
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
 ยุทธศาสตร์ ๑. COLLECTIONS of Knowledge ๒. High Quality of SERVICES
๓. Effective COLLABORATIONS ๔. SUSTAINABLE Organization
ทั้งนี้ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯแห่งใหม่จะเสร็จในอีก ๒ ปี ข้ างหน้ า มีการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในด้ านจัดการการเรียนรู้ มีพ้ ืนที่ให้ นักศึกษาทากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
และรองรับการให้ บริการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หอสมุดและคลังความรู้ฯ มีเป้ าหมายใน ๔ ปี
ข้ างหน้ าว่ า จะเป็ นคลั งความรู้ “สู่ปั ญ ญาของแผ่ นดิ น ”
และ “เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก”

๑. รับทราบ
๒. เสนอให้ มกี ารแต่งตั้งคณะทางานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อมาดาเนินการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาฯ
เป็ นที่ปรึกษา

๑. รับทราบด้ วยความชื่นชม
๒. เสนอแนะให้ หอสมุดและคลังความรู้ฯ มีความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทั้ งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการเป็ น Knowledge Center
รวมทั้งเรื่องการให้ บริการให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะด้ าน IT

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๓.๓ แนวทางการดาเนินงานเพื่อประเมินส่วนงานและทบทวนโครงสร้ างองค์กรของมหาวิทยาลัย
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ระบุว่า “เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วน
งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐ ให้ มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการประเมินส่วนงานดังกล่าว โดยผู้
ประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้งจากผู้ซ่ ึงมิใช่ ผ้ ู ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัย แล้ วรายงานสภา
มหาวิทยาลัยและประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่วไป และให้ มีการประเมินดังกล่ าวทุกสี่ปี” เพื่อ
ดาเนินการตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้ มีการประเมินส่วน
งานเพื่อทบทวนโครงสร้ างของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ประเมินจะต้ องมิใช่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๒. จัดทาหลักเกณฑ์การประเมินโดยใช้ หลักการตามมาตรา ๙ และ มาตรา ๒๔ (๑)
๓. เก็บข้ อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต นายจ้ างหรือผู้บังคับบัญชา
ของบัณฑิตและบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์ หรือทา Focus Group
๔. รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ด้าน Liberal Arts Education
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นาเสนอผลการ
๓.๔
ดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ด้ าน Liberal Arts Education โดยสรุปดังนี้
คณะศิลปศาสตร์ได้ ดาเนินงานด้ าน Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
แบ่งเป็ น ๓ ด้ านคือ
๑) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในคณะ
ศิลปศาสตร์
๒) การจั ดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ให้ แก่นักศึกษาระดั บปริญญาตรีหลักสูตรไทยและ
หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยมหิดล
๓) พัฒนาหลักสูตรใหม่ ท่เี ป็ น Liberal Arts อย่างแท้ จริงให้ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล
แต่ละด้ านมีผลการดาเนินงานในปี ๒๕๕๘

๑. เห็นชอบให้ มีการประเมินส่วนงาน ตามพ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประมินโดยมีดร.ไพรินทร์
ชู โชติ ถาวร เป็ นประธาน นายมนู ญ สรรค์คุณ ากร
และพล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ เป็ นกรรมการ
รองอธิก ารบดีฝ่ ายบริหาร และรองอธิการบดี ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ เป็ นฝ่ ายเลขานุการ

แต่ งตั้ งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนให้ เกิด Liberal
Arts Education อย่ างแท้ จริ ง โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็ นประธาน และให้ มี
ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ร่วมเป็ น
กรรมการ รองอธิการบดี ฝ่ ายการศึกษา และคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ เป็ นฝ่ ายเลขานุการ ให้ มารายงานต่ อ
สภามหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา ๖ เดือน

ทั้งนี้ ให้ คณะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยคนใหม่
แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ซึ่งได้ ครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีเมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา
ขจรธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา
ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา คนต่อไป
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุ ฑามณี สุทธิสีสังข์ จะครบวาระการดารงตาแหน่ งคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะ
เภสัขศาสตร์คนต่อไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ได้ เสนอชื่ อบุ คคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ
จานวน ๒ คน คือ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทรา ชัยพานิช และ ๒.รองศาสตราจารย์
ภญ.ธิดา นิงสานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชิ นวรรโณ จะครบวาระการดารงตาแหน่ งคณบดีคณะสังคม
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหา
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คนต่อไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะสังคม ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ เสนอ
ชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ จานวน ๒ คน คือ ๑.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.
จริยา บรอคเคลแมน และ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจาปา จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน วิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียคนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสถาบัน วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้
เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ จานวน ๒ คนคือ ๑. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.
ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสาลี
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
ศาสนศึกษา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยศาสนศึกษา จึงได้
เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
ทั้งคณะต่อไป

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพา ขจรธรรม ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
ราชสุดา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
(๓) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(๔) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จันทรา ชัยพานิช
(๗) รองศาสตราจารย์ ภญ.ธิดา นิงสานนท์
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
(๓) ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
(๔) รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศ.เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอคเคลแมน
(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
(๓) รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
(๔) รศ. นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสาลี
ให้ ชะลอการสรรหาคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวน
โครงสร้ างมหาวิทยาลัยแล้ วเสร็จ

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๔.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑
๔.๑๒

นางกาญจนา เข่งคุ้ม จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ ใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจาศูนย์สัตว์ทดลองแห่ งชาติ จึงได้ เสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็ นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
ทั้งคณะต่อไป
ขออนุมัติจัดหาอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยวิธพี ิเศษ
มหาวิทยาลัยกาหนดแผนการโครงการก่อสร้ างอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคารในวงเงิน
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน) เนื่องจากโครงการก่อสร้ างอาคารจอดรถนี้
เป็ นอาคารที่เชื่ อมต่ อกับหอประชุมมหิดลสิทธาคารทั้งระบบโครงสร้ างอาคาร ระบบวิศวกรรม
และระบบสาธารณูปโภค จึงมีความจาเป็ นต้ องขออนุมัติจัดหาอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
โดยวิธพี ิเศษ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการพัสดุ (ฉบบั ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้ อ ๑๔/๑ (๙) และข้ อ ๑๔/๑(๑๑) เพื่อจ้ างบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้รับจ้ างก่อสร้ างอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร เนื่องจากเป็ นผู้รับจ้ างหลัก
รายเดิมในการดาเนินการก่อสร้ างโครงการมหิดลสิทธาคาร มีความเข้ าใจในรายละเอียด
ของรูปแบบและการใช้ งานอาคารเดิมเป็ นอย่ างดี มีความพร้ อมทางด้ านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องจักร และมีความพร้ อมที่จะสามารถเริ่มดาเนินการได้ ทนั ที
ขออนุมัติผ้ ูสมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ (วาระลับ)
คณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ได้ ดาเนินการ
สรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้ พิจารณากลั่นกรองผู้ท่สี มควร
ได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อจากกรรมการสภาฯ หรือหัวหน้ าส่วนงาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงาน เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ ความเห็นชอบผู้ได้ รับเสนอชื่อ โดยเป็ นการพิจารณาวาระลับ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ และต่อเวลา
ปฏิบัติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้ อ ๕ กาหนด “ให้ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย(๑) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน (๒) อธิการบดี
เป็ นรองประธาน (๓) หัวหน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง(ส่วนงานที่มีผ้ ยู ่ นื คาขอต่ อเวลาปฏิบัติงาน)
เป็ นกรรมการ (๔) หัวหน้ าส่วนงานที่มิใช่ หัวหน้ าส่วนงานตาม(๓) จานวนกึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตาม (๓) เป็ นกรรมการ มีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
และผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล ผู้อานวยการกองแผนงานและผู้อานวยการกองกฎหมาย
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใช้ องค์ประกอบชุดเดียวกัน
ขออนุมัติหลักการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
วิทยาลัยการจัดการ ขออนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมุ่งเน้ นให้ นักศึกษา
มีความรู้และสามารถนาความรู้ด้านภาวะผู้นาอย่างยั่งยืนไปประยุกต์สาหรับการบริหารจัดการ
องค์กรให้ มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ หลักสูตรมุ่งเน้ นความเป็ น
เลิศในการพัฒนาดุษฎีบัณฑิต นักวิจัย ผู้นา และ/หรือผู้บริหารองค์กรรุ่นใหม่ให้ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและทักษะด้ านภาวะผู้นาและการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน
ขออนุมัติหลักการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
-คณะพยาบาลศาสตร์ขอถอนเรื่องออกเพื่อนาไปจัดทาให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว โดยเป็ น
หลักสูตร ที่เน้ นงานวิจัยที่เน้ นองค์ความรู้ทางวิทยา ศาสตร์ของพืชเขตร้ อน เพื่อให้ สามารถ
นาไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ และต่อยอดประยุกต์เกิดประโยชน์อย่างกว้ างขวางร่วมกับ
ศาสตร์แขนงต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งในประเทศและต่ าง ประเทศ และจะดาเนินการเปิ ดรับ
สมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

ให้ ชะลอการสรรหาผู้อานวยการศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติออกไปก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวน
โครงสร้ างมหาวิทยาลัยแล้ วเสร็จ

อนุมัติในหลักการให้ ดาเนินการจัดหาอาคารจอดรถ
มหิดลสิทธาคาร โดยวิธีพิเศษ ตามที่เสนอ

อนุ มัติผ้ ูสมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๗ ท่าน ตามที่เสนอ

๑. แต่งตั้งคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการ
สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้ าที่ประธาน
๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงาน
ให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

อนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

รับทราบ

อนุ ม ัติห ลัก สูต รปรัช ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต สาขาวิช า
พฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๙

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

มัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
๔.๑๓ ขออนุ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๑๔

คณะสัตวแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว เป็ นหลั กสู ต รที่มุ่ งเน้ นให้ เป็ นหลั ก สูต รบู รณาการระหว่ า งสาขาสัต ว
แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ให้ ผ้ ูเรียน
สร้ างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ด้ านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เน้ นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งให้ ผ้ ูเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์
ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้ วยการศึกษาภาคทฤษฎี
และการฝึ กปฏิบัติเทคนิคทางห้ องปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้ กระบวนการวิจัยที่เป็ นระบบ
ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ แล้ ว
หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ใช้ ในการจัดการเรียน
การสอน และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ จะเพิ่มเติมทักษะทางด้ านวิจัย
โดยเฉพาะการแก้ ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน และเน้ นความมีจิตอาสา

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุ มัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑
๕.๑.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ สาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
โดยเพิ่มเติมปริญญาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอักษรย่ อสาหรับสาขาวิชาดังกล่ าว และ
เพิ่มเติมสีประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รวมทั้งจัดเรียงรายชื่อสาขาวิชาให้ เรียงตามลาดับ
ตัวอักษรให้ ถูกต้ องต่อไป
๕.๑.๒ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ(ร่ าง) ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ว่ าด้ วยการบริ หารงานในศูนย์
สัตว์ทดลองแห่ งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... โดยเพิ่มเติมความในข้ อ ๖ (๓) เป็ น “ผู้แทนจาก
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการดาเนินการต่ อสัตว์ เพื่ องานทางวิ ทยาศาสตร์ สถาบั น
พัฒนาการดาเนินการต่ อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ
จานวนหนึ่งคน“หัวหน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับงานวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง จานวนสามคน” และ
๖(๔) หัวหน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับงานวิ ทยาศาสตร์สัตว์ ทดลอง จ านวนสามคน ซึ่ งเลือกในที่
ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง
๕.๒
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมี มติ เห็นชอบให้ ฝ่ ายบริหารท าหนังสือชี้ แจงข้ อโต้ แย้ งความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และให้ ขอคาแนะนาจากกรมบัญชีกลางในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
คณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดาเนินการสอบข้ อเท็จจริง (เพิ่มเติม) โดยได้
ให้ โอกาสเจ้ าหน้ าที่ได้ ช้ ี แจงข้ อเท็จจริ งและโต้ แย้ งแสดงพยานหลั กฐานด้ วยแล้ ว ทั้ งนี้
มหาวิ ทยาลั ย จะได้ สรุ ปและรวบรวมประเด็ นการโต้ แย้ งดั งกล่ า ว ทั้ งนี้ กรมบั ญ ชี กลาง
กระทรวงการคลัง เสนอให้ มหาวิทยาลัยออกคาสั่งให้ ผ้ ูต้องรับผิดทั้ง ๓ รายชดใช้ เงิน ตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลังไปก่อน ทั้งนี้ สามารถแก้ ไขคาสั่งในภายหลังได้ หากผลการ
พิจารณาทบทวนของกรมบัญชีกลางแตกต่างออกไป
าเนินการประเมินเพือ่ จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายพนักงานมหาวิทยาลัย
๕.๓ การด
ตาแหน่งพยาบาล (ผูช้ านาญการ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่เป็ นกลาง ประเมินเพื่อจ้ างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งพยาบาล (ผู้ชานาญการ) คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน คณะกรรมการประเมินได้ ดาเนินการ
ประเมินแล้ วเสร็จและมีความเห็นว่า ไม่ จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว
และได้ รายงานผลการประเมินให้ มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไปแล้ ว

เห็นชอบ

เห็นชอบ

๑. เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยทาหนังสือโต้ แย้ งความเห็น
ของกระทรวงการคลัง
๒. มหาวิทยาลัยยังไม่ต้องออกคาสั่งให้ ผ้ ตู ้ องรับผิด
ทั้ง ๓ รายชดใช้ เงิน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

ขอให้ คณะกรรมการประเมิ นชี้แจงหลัก เกณฑ์และ
วิ ธีก ารประเมิน และให้ ค ณะกรรมการประเมิน ลง
ลายมือชื่อให้ ครบถ้ วน และนาเสนอสภาฯ อีกครั้งใน
การประชุมคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุ มัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ “วาระลับ”

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการเสนอแต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน ๑๑ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์
จานวน ๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

จารณาตาแหน่งศาสตราจารย์ครั้งที่ ๑ (วาระลับ)
ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการ
๖.๒ ทบทวนผลการพิ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เสนอผลการทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่ง คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. และคณะกรรมการ
ศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) โดยมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่ อยู่ใน

๖.๓
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
๖.๑๗
๖.๑๘
๖.๑๙
๖.๒๐

เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ งทางวิ ชาการก าหนดสาหรับตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๑)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิค้ ุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิค้ ุมกัน(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกายภาพบาบัด เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัตเิ ปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี จานวน ๓ รายวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาศึกษาทั่วไป และ/หรือหมวดวิชาเลือกเสรี และ
รายวิชาเฉพาะสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันต
แพทย์ข้นั สูง (หลักสูตร ๒ ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอขออนุมัติ
ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยราชสุดา เสนอขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
หูหนวกศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี )
ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเสนอเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่ างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
จ านวน ๒,๘๓๓ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๒๓ ราย ประกาศนียบั ตรบั ณฑิตชั้ นสูง ๑ ราย
ปริญญาโท ๒๑๗ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๓ ราย และปริญญาตรี ๒,๕๘๙ ราย เพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา

พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ (วิธที ่ ี ๑)

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
จานวนทั้งสิ้น ๒ล๘๓๓ ราย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลตารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้ รับการเลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่งนายกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ คนใหม่ แทนศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไปโดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๗.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๔ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคพิ เศษ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๙ รวมจานวน ๔ ฉบับ

รับทราบ

รับทราบ

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การดาเนินการลงโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย และให้
๗.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานด้ วยเหตุมีลักษณะต้ องห้ ามในการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน ๑ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
กรณีความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง โดยลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๗ ราย เป็ นผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมีคาสั่งให้ พนักงานมหาวิทยาลัยออกจาก
งานด้ วยเหตุมีลักษณะต้ องห้ ามในการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ ราย จากคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

