สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๙ (๖/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และมอบของที่ระลึกแก่กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ได้
ดารงตาแหน่งในวาระต่อไป ทั้งนี้ อธิการบดีกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ประธาน
ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน
๑.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๔ ท่าน และลาประชุม จานวน ๖ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณ
รับทราบ

บรองรายงานการประชุมหลังจากแก้ ไขตามที่ท่ปี ระชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัเสนอแล้
ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
๒.๒
“วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทักท้ วง วาระ ๖.๑ และวาระ ๖.๒)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๔

๓.๒

๓.๓

อธิการบดี รายงานความคืบหน้ าของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. การตั้งหัวหน้ าส่วนงานต่ างๆ ร่ วมเป็ นคณะทางานเพื่อขั บเคลื่อนนโยบาย ๕ ด้ านของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายที่อธิการบดีได้ เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาฯ แล้ ว
๒. QS University World Rankings ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เมื่อสัปดาห์ท่ผี ่านมาผลปรากฎว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลตกไปอยู่อนั ดับ ๒ รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ข้ ึนมาเป็ นอันดับ ๑
ขณะที่ผลการจัดอันดับของ The Times Higher Education World University Rankings
๒๐๑๕-๒๐๑๖ มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้ รับจัดอันดับเป็ นที่ ๑ ทั้งนี้ เนื่องจาก QS ได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหลายตัว ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะต้ องติดตามและปรับตัวตามเกณฑ์ของเขา
เพื่อมิให้ อนั ดับของมหาวิทยาลัยตกลงไปอีก
๓. การดาเนินการเรื่อง Entrepreneurship ผ่ านโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็ นความร่ วมมื อ
ระหว่างรัฐบาล มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมอุตสาหกรรม สร้ าง SME ที่จะ
ทาให้ เศรษฐกิจของประเทศดีข้ ึน
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่าซา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้ นาเสนอ
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยสรุป
ได้ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ : มุ่งสู่อนั ดับ ๑ ด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรมและสร้ างความเป็ นเลิศ
ด้ านวิชาการและงานวิจยั เพื่อสร้ างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน
และพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้ าน ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้ างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้ างความเป็ นเลิศในการวิจัย ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้ างความเป็ นเลิศในการสร้ าง
เสริมสุขภาพและบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ ี ๔ สร้ างความเป็ นสากล ยุทธศาสตร์ท่ ี ๕
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และยุทธศาสตร์ท่ ี ๖ ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ได้ ช้ ีแจงรายละเอียดหนังสือ
ยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้ วยยุทธศาสตร์การวิจัย วิสัยทัศน์
Strategic Functional Framework พันธกิจ นโยบายวิจัย กลยุทธ์การวิจัย และ Research
Priorities และเรื่องการก้ าวสู่ Thailand 4.0 ด้ วยการสร้ างนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้ สรุปผลการ
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในประเด็นเรื่อง การจัดตั้ง “สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม” การจัดตั้ง “Creative Economy Center” บริษัท M-CLEA BioResource
จากัด (MCBC) สรุปผลงานวิจัย และโครงการเตรียมความพร้ อมเพื่อการทางานวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑
๓.๔ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อสังเกตในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจา
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ว่าควรพิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงของปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ด้ วยกัน เห็นชอบ และมอบให้ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
เพราะจะสะท้อนให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรให้ น าข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุม ไปประกอบการ
ความสาคัญและบริหารจัดการกับระบบโครงสร้ างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ในอนาคต มหาวิทยาลัย ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และนามารายงานต่อ
อาจเผชิญภาวะวิกฤติทางการเงินอันเกิดจากรายได้ ของส่วนงานที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยภายใน ๖ เดือน
จึงควรวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวโดยพิจารณาในเรื่องความคุ้มค่าของ
การใช้ จ่ายเงิน ทั้งนี้ ขอให้ ศนู ย์ตรวจสอบภายใน จัดทาโครงสร้ างโดยวิเคราะห์ปริมาณงาน
และอัตรากาลังที่มีอยู่ และจัดทาข้ อเสนอแนะในเชิงระบบ รวมถึงทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในแก่ส่วนงานเพื่อเป็ นการป้ องกันก่อนที่จะเกิดข้ อผิดพลาด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์คนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการสรรหาหัวหน้ า
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการ
สรรหาฯ จานวน ๒ คน คือ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.จุ ไร นาคะปั กษิณ และ
รองศาสตราจารย์ ทพ.สุขุม ธีรดิลก

๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
ศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน คนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจา
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อนได้ เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ จานวน ๒ คน คือ
พลตรีหญิง ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ลีละยูวะและ รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ลี้ม่งิ สวัสดิ์

๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์คนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์ ได้ เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ จานวน ๒ คนคือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรฬุ หการ และศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
การจัดการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
การจัดการ คนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะ
อานวยการวิทยาลัยการจัดการ ได้ เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ จานวน ๒ คน
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันทน์

๔.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์และโมเลกุล

ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหา
หัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้ เสนอชื่อบุคคลภายนอก
เป็ นกรรมการสรรหาฯ จานวน ๒ คนคือ ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ และ
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) นายมนูญ สรรค์คุณากร
(๓) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(๔) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศ.เกียรติคุณ ทพญ.จุไร นาคะปักษิณ
(๗) รองศาสตราจารย์ ทพ.สุขุม ธีรดิลก
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
(๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
(๔) รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) พลตรีหญิง ศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ลีละยูวะ
(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ลี้ม่ิงสวัสดิ์
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
(๓) รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
(๔) รศ. นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรฬุ หการ
(๗) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
(๓) ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
(๔) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันทน์
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
(๓) ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
(๔) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
(๗) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยต่อผลการดาเนินงาน
๔.๖ ของ วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐
๔.๑๑

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ได้ รับรายงานการเงิน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา รวมทั้งรับฟังคาชี้แจงของผู้บริหารวิทยาลัยดังกล่าวแล้ ว จึง
มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่
นาเสนอมาพร้ อมรายงานการเงินของทัง้ ๔ วิทยาลัย
ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมิน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมิน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
ขออนุมัติใช้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขอความเห็นชอบในการเปิ ดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต โดยใช้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนามติสภาฯ ยื่นเรื่องต่อสภาการพยาบาลต่อไป
ทั้งนี้ มีกาหนดเริ่มเปิ ดรับนักศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๖๐
ขออนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอถอนเรื่องออก เพื่อนาไปปรับปรุงข้ อมูลให้ ชัดเจน
ขออนุมัติปรับวิธกี ารคานวณเงิน Central Operating Fund (COF) และขอยกเว้ นเงินยืม
พร้ อมดอกเบี้ย
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เสนอให้ มหาวิทยาลัยนาเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
๑. ขออนุมัติยกเว้ นหนี้เงินยืมพร้ อมดอกเบี้ย จานวน ๔๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็ นเงินยืม
เพื่อก่อสร้ างอาคารเฉลิมพระเกียรติภมู ิพลสังคีตจานวนทั้งสิ้น ๒๙,๖๔๐,๐๐๐ บาท และเงินยืม
มหาวิทยาลัยในนามศูนย์ ประยุ กต์และบริการวิชาการเพื่อปรับปรุงโรงเรียนดนตรี ที่สยาม
พารากอน ที่ยังคงค้ างชาระจานวน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ขอให้ ปรับวิธกี ารคานวณเงิน COF ใหม่ เนื่องจากการคานวณดังกล่าวรวมเงินที่ได้ จาก
งบประมาณแผ่นดินเพื่อการก่อสร้ างด้ วย ทาให้ มีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่ายเกินจริง จึงเสนอให้
คานวณเฉพาะรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่าย แต่ไม่รวมรายได้ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้วิทยาลัย
มียอด COF ที่ต้องชาระมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่ได้ ชาระ ๒ ยอดจานวนเงิน ๑,๔๐๔,๒๓๙ บาท
และ ๔,๖๙๗,๗๒๓ บาท

รับทราบ และเห็นชอบ ตามที่เสนอ

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติตามที่เสนอ

รับทราบ

๑. ไม่ อ นุ มั ติ ยกเว้ น เงิ นยื ม พร้ อ มดอกเบี้ ย และ
มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเจราจากับ
ผู้บริหารของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เกี่ยวกับการชาระ
หนี้เงินยืมพร้ อมดอกเบี้ยต่อไป
๒. ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคานวณเงิน COF ใหม่ โดย
ให้ ใช้ วิธกี ารคานวนแบบเดิมต่อไป และขอให้ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ชาระค่า COF ที่ติดค้ างทั้งหมด จานวน
๖,๑๐๑,๙๖๒ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑
๕.๑.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการจัดตั้งและการบริหารกลุ่มภารกิจฯ พ.ศ. ....

๕.๑.๒

มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบ(ร่าง)ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการจัดตั้งและ
การบริหารกลุ่มภารกิจฯ พ.ศ. .... โดยรวมหน่ วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้ าน ที่มุ่งตอบสนอง
พันธกิจ ยุทธศาสตร์หรือนโยบายสาคัญของมหาวิทยาลัย หรือการดาเนินงานในส่วนของภารกิจ
ที่มีลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือใกล้ เคียงกัน เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความคล่ องตัวใน
การปฏิบัติงาน ภายใต้ แนวคิดของการบริหารจัดการในรูปแบบของการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยมีความยืดหยุ่นในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล
และส่วนงาน พ.ศ….
มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบ(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน พ.ศ. .... เพื่อให้ การตรวจสอบภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็ นไปตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนวิธกี ารควบคุมดูแลกิจการ
ของมหาวิทยาลัย

เห็นชอบ

เห็นชอบ

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๕.๒ การดาเนินการประเมินเพือ่ จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งพยาบาล (ผูช้ านาญการ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

๕.๓

คณะกรรมการประเมินชุดใหม่ท่มี หาวิทยาลัยแต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยได้ ช้ ีแจงหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประเมินเพื่อจ้ างต่อหรือไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาข้ อมูลจริง เห็นชอบตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
ณ ขณะนั้น ที่มีอยู่แล้ ว รวมถึงข้ อมูลการสอบถาม/สัมภาษณ์พยานบุคคล เพื่อให้ ได้ ข้อมูลรอบด้ าน ชุดใหม่ ซึ่งมีความเห็นว่า ไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย
นามาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านพิจารณาและประเมินโดยอิสระ และให้ รายที่ร้องทุกข์
คะแนนแบบ “ลับ” ผลการประเมินคณะกรรมการมีความเห็นไม่จ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย
รายที่ร้องทุกข์
แนวทางการดาเนินงานเพื่อประเมินส่วนงานและทบทวนโครงสร้ างองค์กรของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีรายงานว่าได้ ช้ ีแจงทาความเข้ าใจกับส่วนงานต่างๆเรื่องการประเมินส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ น
รับทราบ
การประเมินส่วนงานตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา ๔๔ ของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ นายกสภาฯ ได้ ลงนามในคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
เรียบร้ อยแล้ ว โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธานกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิอกี ๓ ท่านเป็ นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดี ๒ คนและผู้อานวยการสานักงาน
สภาฯ เป็ นฝ่ ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุ มัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ “วาระลับ”

๖.๒
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

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว จึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๘ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๙ ราย
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน ๒ ราย ตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ จานวน ๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๕๙
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิท ยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูต รวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศ
นียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัดคลินิก พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกายภาพบาบัด เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
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-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

าปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๑๘ รายงานประจ
มหาวิทยาลัยได้ จัดทาหนังสือรายงานประจาปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนาเสนอผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ๙ ด้ าน ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานประจาปี ดังกล่าว
มัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
๖.๑๙ ขออนุ
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน
๑,๓๙๗ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๘ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๒ ราย ปริญญาโท
๑๑๘ ราย และปริญญาตรี ๑,๒๕๙ ราย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่
นักศึกษาสาเร็จการศึกษา และขออนุมัติแก้ ไขการได้ รับปริญญาเกียรตินิยมของผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ลาดับที่ ๑๔
จากเดิม เกียรตินิยมอันดับ ๒ แก้ ไขเป็ น ไม่ได้ รับเกียรตินิยม

มติที่ประชุม
อนุมัติ

อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน
ทั้งสิ้น ๑,๓๙๗ ราย และอนุมัติแก้ ไขข้ อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ลาดับที่ ๑๔
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์บริหารสินทรัพย์รายงานผลการจัดหาประโยชน์ของส่วนงานต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งคานวณถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็ นผลตอบแทนย้ อนหลัง ๖ เดือน ๑๒ เดือน
และ ๒๔ เดือน และแยกผลตอบแทนเป็ น ๒ กลุ่ม คือ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านศูนย์
บริหารสินทรัพย์ และส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์
ในช่ วงครึ่งหลังของปี งบประมาณ ๒๕๕๙ และปี งบประมาณหน้ าอาจลดลงเมื่อเทียบกับอดีต
เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้ างต่าในปั จจุบันและในอนาคต
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่
๗.๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
และงบแสดงผลการดาเนินงาน สาหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานผลการตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชี และ
รายงานการเงิน และข้ อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
คณะกรรมการแพทยสภาให้ การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
๗.๓ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณาและ
มีมติให้ การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

๗.๑

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
วหน้ าส่วนงาน
๘.๑ ขอขยายเวลาการสรรหาหั
อธิการบดีเสนอขออนุมัติการขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยจะขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

อนุมัติ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

