สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐ (๗/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๒
ต้ อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่
๑.๓
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จานวน ๕ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๙ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.๒

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๙ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
“วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทักท้ วง วาระ ๖.๑)

รับทราบ
รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมหลังจากแก้ ไขตามที่ท่ปี ระชุม
เสนอแล้ ว
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

๓.๒

คาปรารถของนายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยได้ นาเสนอข้ อคิดเกี่ยวกับการทาหน้ าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยสรุปได้ ดังนี้
๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเชื่อมันและยึดมั่นในจิตอาสาสมัครและสาธารณกุศล
ที่จะเข้ าช่วยมหาวิทยาลัย การปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการสภาฯ ถือว่ าเป็ นเกียรติอย่างยิ่ง
ของการที่ได้ รับใช้ สงั คม สิ่งที่กรรมการสภาฯได้ รับคือ ความเชื่อมั่นจากสาธารณะทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จึงควรช่วยทาให้ เกิดเพื่อเป็ นศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
๒. สิ่งที่กรรมการสภาฯ พึ งปฏิบั ติให้ ได้ คือ (๑) ความรับผิดชอบในหน้ าที่ (๒) พันธะ
พิเศษ และ (๓) ความคาดหวังจากหลายๆ ฝ่ าย
๓. ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ๑๒ ประการ
๑) กาหนดพันธกิจและเป้ าประสงค์ และกาหนดทิศทางเพื่อเดินไปสู่เป้ าประสงค์น้นั
๒) การสรรหาอธิการบดี
๓) สนับสนุนงานของอธิการบดี
๔) ติดตามและกากับการปฏิบัติงานของอธิการบดี
๕) ประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
๖) ยืนหยัดให้ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
๗) ทบทวนหลักสูตรและโครงการบริการสังคม
๘) ประกันความพอเพียงของทรัพยากรกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
๙) ประกันการบริหารจัดการที่ดี
๑๐) ยึดมั่นในความมีอสิ ระของมหาวิทยาลัย
๑๑) เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน และเชื่อมโยงชุมชนสู่มหาวิทยาลัย
๑๒) บางครั้งทาหน้ าที่เป็ นศาลอุทธรณ์ เพื่อแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง
๔. หน้ าที่ของกรรมการสภาฯ ได้ แก่ (๑) ออกความเห็นด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ และตั้งใจฟั งเหตุผล
ของบุคคลอื่น (๒) เมื่อมีมติแล้ วต้ องสนับสนุนมติน้ั นอย่างเต็มกาลัง ไม่ว่าจะเห็นด้ วยหรือ
ไม่เห็นด้ วยกับมติน้นั และ (๓) ช่วยเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของสถาบัน
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๕
อธิการบดี รายงานความคืบหน้ าของการดาเนินงานในมหาวิทยาลัยต่อนโยบายของรัฐบาล
ในเรื่อง Thailand 4.0 และ Entrepreneurial University ดังนี้
มหาวิทยาลัยจะช่ วยกันปรับเปลี่ยนประเทศไทย ไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็ นการค้ นหา New
Engines of Growth ชุดใหม่ ที่จะสร้ างความมั่งคั่งอย่ างยั่งยืนให้ กับประเทศไทยในศตวรรษที่๒๑
จึงต้ องร่วมกันระดมความคิดและผนึกกาลังเพื่อจะสร้ าง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีใหม่
ให้ เกิดขึ้นในประเทศไทย และจะต้ องสร้ าง “Center of Excellence” สร้ าง Research Institution,
Lab Facility โดยอาจร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยของไทย และมหาวิทยาลัยระดับโลก
Thailand 4.0 เป็ น "Value-based Economy" ที่สร้ างความมั่งคั่งผ่าน Science & Technology และ
Culture & Creativity เพื่อให้ ได้ สน
ิ ค้ าที่เป็ นนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้ องเปลี่ยนกระบวนทัศน์การวิจัย
คือ ๑) เน้ นการวิจัยที่เป็ น Demand-Side Research ไม่ใช่ Supply-Side Research ๒) เน้ น
Co-Creation & Collaboration ในทุกภาคส่วน และ ๓) เน้ นการผลิตสินค้ า บริการ และนวัตกรรม
เพื่อป้ อนตลาดโลก โดยมี ๓ ตัวขับเคลื่อน คือ Creativity, Technology และ Business เพื่อสร้ าง
New Growth Engines และ New Startups ให้ เกิดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ มีการปรับโครงสร้ าง
หน่วยงานเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว โดยจัดตังสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งได้ ร่วม
กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดลในการดาเนินการจัดตั้ง Bio Law and Bioeconomy
service และพัฒนา/ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย และ Startup company “ Finest Med Design”
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้ วย Product “Alertz” โดยจะใช้ พ้ ืนที่คณะวิทยาศาสตร์ (สานักคอมพิวเตอร์
เดิม) เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และคนภายนอกได้ มาหารือและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทาเป็ น
ต้ นแบบ รวมทั้งการใช้ สถานที่ท่ตี ึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ ศิษย์เก่าฯ ที่ประสบความสาเร็จ
ในภาคอุตสาหกรรม ได้ เข้ ามามีบทบาท

รับทราบ

รับทราบ

-๒ระเบียบ
วาระที่
๓.๒
(ต่อ)

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีกองทุนวิจัย ให้ เงินเริ่มต้ นการวิจัยที่จะไปเริ่มโครงการต่ างๆ กับภาค
เอกชน และได้ ต้ังศูนย์เศษฐกิจสร้ างสรรค์ ในการสรรค์สร้ างนวัตกรรมทั้งหลายให้ ออกมาเป็ น
ประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจ รวมทั้งมีโครงการเตรียมความพร้ อมเพื่อการทางานวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ( Talent Mobility) นอกจากนี้
จะได้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่การเป็ น Entrepreneurial University ขึ้น
ในวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ ให้ ดารง
แต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม
ตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๔
อธิการบดีเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ให้ ดารง กรกฎาคม ๒๕๕๙ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่ ง “รองอธิการบดี
รองอธิการบดีการคลังและสารสนเทศ เป็ น รองอธิการบดี
ฝ่ ายการคลังและสารสนเทศ” เป็ น “รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน”
ฝ่ ายการคลังและแผนงาน
แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ ดาเนินการสรรหาคณบดี อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.
คนใหม่แทนรองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีฯ ลือชัย ศรีเงินยวง ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสังคม
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.
ศรีเงินยวง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คนต่อไป
ขออนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียน อนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร นานาชาติ-ภาคพิเศษ)
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนดาเนินการจัดทารูปเล่มหลักสูตรเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขออนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมยั่งยืนบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเสนออนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลายทาง
สาขาวิชาเกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนดาเนินการจัดทารูปเล่มหลักสูตรเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
ตันติศิรินทร์ ให้ ทาหน้ าที่ประธานกรรมการพิจารณา
วิชาการ แทนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาแหน่งทางวิชาการอีกวาระหนึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑
๕.๑.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัย
มหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเสนอแก้ไขคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ว่าต้ องสาเร็จการศึกษา
ชั้นปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา และ/หรือมีใบประกอบอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทั้งมีทกั ษะการใช้ ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยให้ ใช้ บังคับเป็ นเวลาสองปี นับถัดจาก
วันประกาศเป็ นต้ นไป
๕.๑.๒ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ และลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเสนอแก้ ไขคุณสมบัติผ้ ูสมควรดารงตาแหน่งรองอธิการบดี เพื่อให้ พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และพนักงานวิทยาลัยสามารถดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดีได้

๕.๒

การประเมินส่วนงานและทบทวนโครงสร้ างองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ได้ ประชุมหารือ และจัดทา (ร่าง)ข้ อกาหนด
และขอบเขตของงาน (Terms of Reference, TOR) การจัดจ้ างผู้ประเมินภายนอกเพื่อประเมินส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกาหนดให้ ดาเนินการแล้ วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ลงนามใน
สัญญา พร้ อมหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เห็นควร
ดาเนินการจัดจ้ างบริษัทด้ วยวิธพี ิเศษ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

ไม่จาเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับฯ แต่มีมติให้ ยกเว้ น
การบังคับใช้ เรื่องคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ ตามที่กาหนดในข้ อ ๒๒ ของข้ อบังคับฯ

เห็นชอบ(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
คุณสมบัติ และลักษณะต้ องห้ ามของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๑. เห็นชอบกรอบวิธกี ารดาเนินการตาม(ร่าง) ข้ อกาหนด
และขอบเขตของงาน (Terms of Reference, TOR) การจัด
จ้ างผู้ประเมินภายนอกเพื่อประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหิดล ด้ วยวิธพี ิเศษ และการเชิญบริษัทผู้รับจ้ าง ๘ บริษัท
ร่วมเสนองาน ตามที่เสนอ
๒. เห็นควรให้ คณะกรรมการประเมินส่วนงานชุดเดิม
ดาเนินการ โดยกาหนดให้ ดาเนินการแล้ วเสร็จภายใน
๑๒๐ วัน นับแต่ลงนามในสัญญา

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งแล้ ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๑๒ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๘ ราย (วิธีปกติ จานวน ๗ ราย และ
วิธพี ิเศษ จานวน ๑ ราย) ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้ รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็ม
ศิลปวิทยา
มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แทนชุดเดิมที่จะครบวาระการดาเนินงาน
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวาระการดาเนินงาน ๒ ปี
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้แทนส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการจัดหาประโยชน์ จากเงินรายได้ และการลงทุน
อธิการบดีเสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน เป็ นกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน ประเภท
ผู้แทนส่วนงาน
นอกจากนี้ อธิการบดี เห็นสมควรเสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่ อพิ จารณากรรมการจากผู้แทน
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๒ ท่าน เพื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
อธิการบดีเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ชุดใหม่
ซึ่งประกอบด้ วย อธิการบดีเป็ นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิท่สี งั กัดและมิได้ สงั กัดมหาวิทยาลัย จานวน
ไม่เกินสิบห้ าคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ และ
คณบดีเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ขออนุมัติปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเสนอขอนุมัติปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานอธิการบดี โดย
ยุบเลิกโครงสร้ างศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ ให้ เป็ นงานภายใต้ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา และให้ มีการจัดทาเครือข่ายการสนับสนุนนักศึกษาพิการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
โดยให้ มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบในทุกส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบั ณฑิตวิ ทยาลั ย ขออนุ มัติ ปรั บปรุ งหลักสูตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยราชสุดาขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติ
ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน
๒,๔๑๑ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๔๑ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๔๓๘ ราย ปริญญาโท
๕๓๒ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒๓ ราย และปริญญาตรี ๑,๓๗๗ ราย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่ วันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา และขออนุมัติแก้ ไขการได้ รับปริญญา
เกียรตินิยมของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีลาดับที่ ๒ จากเดิม ไม่ได้ รับเกียรตินิยม แก้ ไขเป็ น เกียรตินิยมอันดับ ๒ และบัณฑิต
วิทยาลัย ขอแก้ ไขวันที่สาเร็จการศึกษาของ นางสาวจามจุรี มาลัยวิจิตร จากเดิม ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๙ แก้ ไขเป็ น ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

อนุมัติ

เห็นชอบ

๑. เห็นชอบแต่ งตั้งศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์
สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน เป็ นกรรมการ
จากผู้แทนส่วนงาน
๒. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.โชค บูลกุล และดร.สมศักดิ์
ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็ นกรรมการจากกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย
นานาชาติ ตามที่อธิการบดีเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน
ทั้งสิ้น ๒,๔๑๑ ราย และอนุมัติแก้ ไขข้ อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลาดับที่ ๒ และ
การแก้ ไขวันที่สาเร็จการศึกษาของผูสาเร็จการศึกษา
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน
๓ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ธนวรรณ กุมมาลือ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๒. รองศาสตราจารย์บรรยง ภักดีกจิ เจริญ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๓. รองศาสตราจารย์ น.ท.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ได้ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๘
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้ งประกาศสานักนายก
รัฐมนตรี เรื่องการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๘ ให้ แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาแล้ ว จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
สาขาแพทยศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
สาขาวิทยาศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.กาแหง จาตุรจินดา
สาขาแพทยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งสภาฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เนื่องจาก
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งให้ ทาหน้ าที่ผ้ ชู ่วยเลขานุการคณะ
กรรมการประเมินฯ ได้ รับอนุมัติจากนายกสภาฯ ให้ ลาออกจากการทาหน้ าที่ดังกล่าว จึงต้ อง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานใหม่ ตามคาสั่งสภาฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
การประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปสาระสาคัญการประชุม ได้ ดังนี้
๑. รับทราบการครบวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. กาหนดจัดงานสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งที่ ๕ เรื่อง “เดินหน้ ากับสภามหาวิทยาลัย
มหิดลยุคใหม่ส่กู ารเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. การด าเนิ นงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ ง โดยมี ข้ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ดังนี้
- คณะกรรมการกิจการสภาฯ ชุดใหม่ ควรประกอบด้ วยประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อประสานการทางานร่วมกันและทาให้ สภามหาวิทยาลัยมองประเด็นได้ ครบถ้ วนมากยิ่งขึ้น
และเห็นควรให้ มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
- เสนอให้ มีการทบทวนว่ าคณะกรรมการแต่ ละชุดมีการดาเนินการอย่ างไร โดยเฉพาะ
คณะ กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ควรให้ มีการประชุมเป็ นประจา และมีกองกฎหมาย
เป็ นฝ่ ายเลขานุการ และระบุอยู่ในข้ อบังคับว่าด้ วยการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด้ วย
- เสนอให้ มีการรวบรวมความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในรอบ
๒ ปี หรือ ๔ ปี และนามารวมกับกรรมการชุดต่างๆเพื่อทาให้ เห็นภาพและมีแนวคิดในการ
ดาเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๔. สภาฯต้ องมีระบบกากับดูแล ติดตามและประเมินผลหลักสูตรที่ได้ รับการอนุมัติจากสภาฯ
เพื่อสร้ างนวัตกรรมในการจัดหลักสูตร และต้ องมีการวิเคราะห์หลักสูตร โดยเสนอสภาฯ
รับทราบปี ละ ๑ ครั้ง
การดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๔ ราย
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลได้ ด าเนิ นการทางวิ นั ยและมี ค าสั่งลงโทษทางวิ นั ยแก่ ผ้ ู ปฏิบั ติ งาน
ในมหาวิทยาลัยจานวน ๑๔ ราย ดังนี้
๑. กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามนโยบาย คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ
และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชากรณีให้ ผ้ อู ่นื
ทาบบัตรเพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงานแทน จึงลงโทษตัดเงินเดือนร้ อยละห้ าเป็ นระยะเวลา
สองเดือน จานวน ๑ ราย
๒. กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษปลดออกจากงาน
จานวน ๑๒ ราย
๓. กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศกั ดิ์ของ
ตาแหน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย และกระทาการใดๆ อันทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย และฐานปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์ท่มี ิควรได้
ซึ่งถือว่าเป็ นการทุจริตต่อหน้ าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๑ ราย
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-๕ระเบียบ
วาระที่
๗.๖

๗.๗

๗.๘

๗.๙

๗.๑๐

เรื่องที่เสนอ
ผลการดาเนินงานของบริษัทที่มหาวิทยาลัยลงทุน / ร่วมลงทุน
ตามที่มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลมี การลงทุนกับบริ ษัทโดยตรง และลงทุนทางผ่ านบริ ษัท ร่ วมทุ น
สตางค์ จากัด โดยสรุปบริษัทที่ยังดาเนินกิจการอยู่ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยลงทุนกับบริษัทโดยตรง ๗ บริษัท : บริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด และบริษัท
อาร์เอฟเอส จากัด ลงทุนในสัดส่วน ๑๐๐% บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอเซอร์วิส จากัด
ลงทุนในสัดส่วน ๙๐% บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จากัด ลงทุนในสัดส่วน ๒๕% บริษัท
อคลิริส โฮลดิ๊งส์ จากัด ลงทุนในสัดส่วน ๒๓.๘๗% บริษัท ไทยโคโคคุ รับเบอร์ จากัด
ลงทุนในสัดส่วน ๕% และบริษัท เอเน็ต จากัด ลงทุนในสัดส่วน ๐.๒๔%
๒. มหาวิ ทยาลัยลงทุ นทางผ่ านบริษัท ร่ วมทุน สตางค์ จากัด จานวน ๓ บริษัท : บริษัท
อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด และบริษัท โก กรีน จากัด ลงทุนในสัดส่วน ๑๐% และ
บริษทั อคลิริส โฮลดิ๊งส์ จากัด ลงทุนในสัดส่วน ๗.๙๖%
รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ ารับราชการ
ประจาปี ๒๕๕๘
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ พิจารณารายงานผลการสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษาหรือผู้ท่กี าลังจะสาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ แล้ ว มีมติ
เวียนแจ้ งรายงานผลการสอบฯ ของสานักงาน ก.พ. ให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทราบ เพื่อ
นาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๘
คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ได้ พิจารณาและ
คัดเลือกผู้ท่ไี ด้ รับรางวัลจะเข้ ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๘ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ท่ี ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผู้ได้ รับรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง ใน ๕ สาขา มีรายนามต่อไปนี้
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง ได้ รับรางวัล ๕ สาขา
๑. สาขาความเป็ นครู มีผ้ ไู ด้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๓ ราย คือ
(๑) ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสนิ คูสมิทธิ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ.มยุรี หอมสนิท คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๒. สาขาการวิจัย มีผ้ ไู ด้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๑ ราย คือ
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
๓. สาขาการแต่งตารา มีผ้ ไู ด้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๑ ราย คือ
(๑) รศ. พญ.ปิ ยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผ้ ไู ด้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๑ ราย คือ
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
๕. สาขาการบริการ มีผ้ ไู ด้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๒ ราย คือ
(๑) ผศ. นพ. ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ คณะทันตแพทยศาสตร์
(๒) ผศ. นพ.วิศษิ ฎ์ วามวาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยให้ การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ พิจารณาให้ การรับรองการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอ
รายงานการประเมินตนเอง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน
๒๕๕๘) โดยได้ ผ่านการวิเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลแล้ ว

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
คาสั่ง คสช.จัดระเบียบและแก้ ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
๘.๑
อธิการบดีแจ้ งว่ าได้ มีราชกิจจานุเบกษาประกาศคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗

รับทราบ

เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ ไขปั ญหาธรรมาภิบ าลภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหวิทยาลัย
ที่ออกนอกระบบแล้ ว ทั้งนี้ เห็นว่ าควรใช้ มาตรา ๔๔ นั้น กับเรื่องที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน
และควรใช้ เฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาเท่านั้น

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

