สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๒ (๙/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศ

๑.๒

ก.ปรากฎการณ์สากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ได้ แก่ (๑) ปรากฎการณ์โลกาภิวัตน์
(๒) การมาถึงของเทคโนโลยีดิจิตัล (๓) การตัดคนกลางออกจากกิจกรรมต่างๆ (๔) การเข้ าสู่
ความสุดโต่งและรุนแรง ในฐานะมหาวิทยาลัย หากปรับตัวได้ จะเป็ นประโยชน์ แต่หากศึกษา
ไม่ถูกและไม่เข้ าใจ อาจจะเกิดความเสียหายได้ อย่างมาก
ข. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๗) ของรัฐบาลชุดปั จจุบัน ได้ แก่
ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน เป็ นแกนคิดในการทาแผน ๕ ปี ซึ่งมีท้งั หมด ๔ แผน
เป็ นระยะเวลา ๒๐ ปี ซึ่งเป็ นเรื่องที่มหาวิทยาลัยอาจจะนามาช่ วยประเทศได้ โดยเฉพาะ
เรื่องความยั่งยืน ที่หัวหน้ ารัฐบาลได้ นาเสนอต่ อ G77 ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกนี้
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีการยุบกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือกระทรวงไอซีที) และจัดตั้งกระทรวงใหม่ คือ
"กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" (หรือกระทรวงดีอี) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ ชัดเจนในเรื่องภาษาอังกฤษ กับเรื่อง digital Skill โดยมีกรอบระยะเวลา
จึงขอให้ นามาหารือในเชิงลึกอีกครั้ง เพื่อ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่ Digital University
ที่เต็มรูปแบบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๖ ท่าน และลาประชุม จานวน ๔ ท่าน

๑.๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๑ วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๒ วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
“วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทักท้ วง วาระ ๖.๑ และ ๖.๒)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๕ : การจัดทาข้ อตกลงการปฏิบัติงาน
๓.๑ ของส่วนงาน (PA) ช่วงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๓.๒

อธิการบดี ได้ รายงานเรื่องการจัดทาข้ อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ช่ วงระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะให้ มีการปรับการจัดทาข้ อตกลงการ
ปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ให้ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๒ และเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒. Sustainable Development Goals ๑๗ Goals ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒
๔. Thailand 4.0 และ ๕. แผนพัฒนาอุดมศึกษา ๑๕ ปี ทั้งนี้ จะเริ่มลงนามในข้ อตกลงเร็วขึ้น
โดยให้ ทุกส่วนงานได้ ส่ง PA ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เพื่อให้ เห็นภาพรวม และให้ มาลงนามทา
PA พร้ อมกันทั้งหมดในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
อนึ่ง ในการประชุมทบทวนข้ อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่
มหาวิทยาลัยจะนาไปปรับปรุง คือ ๑. ส่วนงานที่ไม่กาหนดค่าเป้ าหมาย ต่อไปจะให้ ใช้ ค่าเป้ าหมาย
ของมหาวิทยาลัย ๒. ต้ องมีการกาหนดนิยาม ระยะเวลาการเก็บข้ อมูล ผู้รับผิดชอบการรายงาน
และตรวจสอบข้ อมูล ทุกยุทธศาสตร์ในการประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และทุก
ตัวชี้วัด ให้ ชัดเจน
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
วงเงิน ๑๔,๒๒๓,๖๙๘,๑๐๐ บาท จาแนกได้ เป็ น งบบุคลากร ร้ อยละ ๖๔.๙ งบดาเนินงาน
ร้ อยละ ๓.๘ งบลงทุน ร้ อยละ ๑๔.๗ และงบเงินอุดหนุน (งบวิจัย และเงินอุดหนุนโครงการต่างๆ)
ร้ อยละ ๑๖.๖ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อสมทบในการ
ดาเนินงานอีกจานวน ๔๑,๘๗๓,๒๗๗,๐๐๐ บาท โดยแหล่ งงบประมาณรายรับที่จะรองรับ
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จานวนดังกล่าว ได้ แก่ ๑. เงินรายได้ จากการ
ดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๓๙,๑๘๕.๕๒๘๙ ล้ านบาท ๒. นาเงินรายได้ สะสมมา
สมทบอีก จานวน ๓,๑๓๖.๑๖๗๗ ล้ านบาท รวมเป็ นงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๕๖,๐๙๖,๙๗๕,๑๐๐ บาท
อนึ่ง เพื่อให้ การพิจารณางบประมาณของส่วนงานของมหาวิทยาลัยดาเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณของส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาการเสนอขอตั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ให้ แก่ส่วนงาน ตามรายชื่อที่เสนอ โดยมีอธิการบดีเป็ นประธาน

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขตามที่ท่ี
ประชุมเสนอแล้ ว
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

รับทราบ และเห็นชอบตามที่ประธานเสนอให้ นา
ผลจากการดาเนินงานมานาเสนอสภามหาวิทยาลัยได้
ทราบต่อไป

๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน ๔๑,๘๗๓.๒๗๗๐ ล้ านบาท
๒.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามรายชื่อ
ที่เสนอ

-๒ระเบียบ
วาระที่
๓.๓

เรื่องที่เสนอ
การดาเนินงานและทิศทางนโยบายการบริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี :
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
๕ ด้ าน ดังนี้
๑. Academics Excellence สร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่ง
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
๒. Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม
๓. Global Link- Local Touch สร้ างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ภูมิภาคตะวันตกรองรับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
๔. Financial Sustainability สร้ างความเข้ มแข็งทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
๕. Human Resources Excellence พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มีขีดความสามารถเพื่อ
รองรับการเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภาคตะวันตก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
๔.๑.๑
๔.๑.๒
๔.๑.๓

๔.๑.๔

๔.๑.๕

๔.๑.๖

๔.๒
๔.๒.๑

๔.๒.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
- ขอถอนเรื่องออก เพื่อไปเสนอในการประชุมคราวต่อไป แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
- ขอถอนเรื่องออก เพื่อไปเสนอในการประชุมคราวต่อไป แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี
ประธานเสนอขอความเห็นชอบในการแต่ งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี เพื่ อ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
แต่งตั้งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อนได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่
แทนศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีฯในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประตาป
สิงหศิวานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้ อน คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่
แทนศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีฯ
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์
บัวจีบ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทย
ศาสตร์ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีทนั ตแพทยศาสตร์
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ได้ ดาเนินการสรรหาผู้คณบดีคนใหม่แทน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีฯ ในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีการประชุมจานวน ๒ ครั้ง และมีมติว่ า
ยังไม่มีผ้ ูเหมาะสม จึงขออนุมัติขยายเวลาการดาเนินการสรรหา โดยจะขอนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุ มครั้งที่ ๕๑๕ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์
ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งดาเนินการ
ร่วมกันระหว่างภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาเภสัชวิทยา โดยมุ่งเน้ นที่จะสร้ างบัณฑิตที่มีความ
เป็ นเลิศทางวิชาการด้ านเภสัชวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลในระดับนานาชาติ
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกากับดูแล
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการกากับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการกากับ
ดูแล และควบคุมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายของประเทศไทย และ
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้ ประชาชนได้ รับเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่
มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน

รับทราบ
รับทราบ
๑. เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
๒. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ
วะสี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบู รณ์ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี โดยให้ ไปดาเนินการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกอีกจานวนไม่เกิน
๓ ท่าน ร่วมเป็ นกรรมการประเมินฯ
อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ ให้ ดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
๑. รับทราบประเด็นทักท้ วง เห็นว่าเรื่องนี้ได้ มีข้อยุติ
ไปแล้ ว
๒. อนุ มัติ เป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์
ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
อนุมัติขยายเวลาการดาเนินการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัย
การจัดการ โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิม และนา
มาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในการประชุม
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุ มัติ หลักการเปิ ดหลั กสูตรปรั ชญาดุ ษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ชาเภสัชวิ ทยาและวิ ทยาศาสตร์ ชี วโมเลกุ ล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการกากับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๔.๒ ขออนุมตั ิหลักสูตร (ต่อ)
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเครื่องสาอาง
๔.๒.๓ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
รับทราบ
- ขอถอนเรื่องออก เพื่อไปเสนอในการประชุมคราวต่อไป -

๔.๓ คาวินจิ ฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ค าวิ นิ จฉั ยคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ กข์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ กรณี ไ ม่ ได้ รั บ ความ
๔.๓.๑ เป็ นธรรมในการพิจารณาให้ เงินรางวัลประจาปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ พิจารณาข้ อเท็จจริงและพยานเอกสารกรณีดังกล่าว
แล้ ว เห็นว่า การใช้ ดุลยพินจิ ของผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยที่ผ้ รู ้ องทุกข์ซ่ งึ เป็ น
ผู้รับการประเมินไม่สามารถรู้ถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจาปี ได้ ย่อมทาให้ ไม่มีโอกาส
ที่จะโต้ แย้ งและปรับปรุงพัฒนาตนเอง ซึ่งถือได้ ว่าไม่เป็ นธรรมต่อผู้รับการประเมิน จึงเห็น
ควรให้ มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีมกี ารทบทวนการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ของผู้ร้องทุกข์ใหม่ โดยผู้พิจารณาควรเป็ นบุคคลที่เป็ นกลางและเหมาะสม
๔.๓.๒ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ เรื่อง ร้ องทุกข์ กรณีโต้ แย้ งคาสั่งปลด
ออกจากงานที่ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริง (คาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๘๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากงาน)
เนื่องจากมีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจาเป็ นต้ องเชิญผู้ท่ี
เกี่ยวข้ องมาให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ทาให้ ระยะเวลาการพิจารณาเกินกว่ าระยะเวลาตามที่ข้อบังคับฯ
กาหนดไว้ (๖๐ วัน) คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอคาวินิจฉัย
โดยจะขอนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ รายงานความก้ าวหน้ าของคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
- ขอถอนเรื่องออก เพื่อไปเสนอในการประชุมคราวต่อไป ๕.๒ รายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีวิทยาลัยนานาชาติ
คณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยได้ แต่ งตั้งขึ้น เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งเป็ นบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๒ รายนั้น ได้ ทาการประเมิน
ผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๒ ราย จานวน ๓ ครั้ง แล้ ว แต่ยังไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาได้ ในการประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สัญญาการจ้ างงานจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ มี
มติแล้ วว่ า หากข้ อสรุปยังไม่ สมบูรณ์ ให้ มีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้ างของผู้ร้องทุกข์
ทั้งสองราย ต่อไปอีก ๑ ปี

เห็นชอบให้ อธิการบดีไปทบทวนการจัดสรรเงินรางวัล
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ของผู้ร้องทุกข์ใหม่ โดย
ผู้พิจารณาควรเป็ นบุคคลที่เป็ นกลางและเหมาะสมตาม
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ

อนุมัติให้ ขยายระยะเวลาการพิจารณาเกินกว่าที่ข้อบังคับ
กาหนด (๖๐ วัน) โดยให้ นามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

รับทราบ
๑. เห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาสัญญาจ้ างของผู้ร้องทุกข์
ทั้งสองราย ต่อไปอีก ๑ ปี ตามมติสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. รับทราบความคืบหน้ าการดาเนินการและเห็นชอบ
ให้ รายงานความคืบหน้ าการดาเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑๓ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทัก ท้วง
๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔
๖.๕

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่ งแล้ ว จึงขอเสนอ
แต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๕ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๕ ราย
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง จานวน ๑ ราย
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของรองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผูเ้ สนอขอ
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๑) สาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา แล้ ว มีมติยืนยันตามมติเดิม
คือ งานวิจัยคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ ี ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กาหนดสาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธที ่ ี ๑) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายืนยัน
ผลการพิจารณา
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ที่โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขอเทียบตาแหน่งแล้ วมีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ท่จี ะเทียบเป็ นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เทียบตาแหน่ง ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ เป็ นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และบั ณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรั บปรุงหลักสูตร
ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติ

ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ งานวิจัยคุณภาพ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่ ง ทางวิช าการกาหนดสาหรั บ ต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๑)

อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติ

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖
นชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
๖.๗ สถาบั
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
๖.๘ คณะแพทยศาสตร์
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
๖.๙ คณะแพทยศาสตร์
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
ทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
๖.๑๐ คณะวิ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖
นชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
๖.๑๑ สถาบั
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติ
๖.๑๒ โครงการจั
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
ทยาลัยนานาชาติ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๖.๑๓ วิการผลิ
ตสื่อโทรทัศน์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วิ
ท
ยาลั
ย
เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๖.๑๔ การผลิตนานาชาติ
ภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ทยาลัยนานาชาติ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๖.๑๕ วิการผลิ
ตแอนิเมชัน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิ
ท
และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาร่วมวิทยาศาสตร์
๖.๑๖ ชีวภาพ ยาศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๗ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๑๒ รายวิชา
ตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
๖.๑๘ คณะสั
จานวน ๓ รายวิชา
ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๑๙
คณะต่างๆ ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ จานวน
ทั้งสิ้น ๔๒๔ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๗ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑ ราย ปริญญาโท
๑๔๘ ราย และปริญญาตรี ๒๕๘ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษาดังกล่าว ซึ่ง มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา

๖.๖

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

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์พิมพวัลย์ บุญมงคล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
๒. รองศาสตราจารย์อาทิ เครือวิ ทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๓. รองศาสตราจารย์สินี ดิษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ จัดทาสรุป รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตามมติท่ ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๙ ครั้งที่ ๕๑๐ และครั้งที่ ๕๑๑ ซึ่งมีท้งั ดาเนินการแล้ วเสร็จ
และอยู่ระหว่างดาเนินการ
ความคืบหน้ าการดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง ก่อนการเลิกบริษัทและชาระบัญชีของบริษัท ร่วมทุน
สตางค์ จากัด
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ขอรายงานความคืบหน้ าการดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง ก่ อนการเลิ ก
บริษัทและชาระบัญชี จากความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด ดังนี้
๑. เงิ นลงทุ นในหุ้ นสามั ญ ของบริ ษัท อินเตอร์ เนชั่ นแนล ไบโอ เซอร์วิ ส จ ากัด ( IBS)
จานวน ๗ ล้ านบาทดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ IBS จานวน ๗๐๐,๐๐๐ หุ้น ในราคาหุ้นละ
๑๐ บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด ตามสัดส่วน

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ (ต่อ)
๒. การจั ดสรรหุ้ นเพิ่ ม ทุ นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่ นแนล ไบโอ เซอร์วิ ส จ ากัด (IBS)
๗.๓
จานวน ๑๕ ล้ านบาท ดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ IBS จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ หุ้น ในราคาหุ้นละ
(ต่อ) ๑๐ บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด ตามสัดส่วน

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

๓. ตารางระยะเวลาการดาเนิน การ การประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
ไบโอ เซอร์วิส จากัด การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
ไบโอ เซอร์วิส จากัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด
เพื่อลงมติในการเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี การโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้ กับผู้ถือหุ้น
บริษัทร่วมทุนสตางค์ฯ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยจะรายงานต่ อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๕๑๕ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
การปรับปรุงแแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี แล้ ว รับทราบ
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการเสนอการปรับปรุง
แก้ ไข และบัดนี้ สภาการพยาบาล มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดังกล่าว เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ ว
คณะกรรมการสภาพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
รับทราบ
ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๒ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
แล้ วนั้น คณะกรรมการสภาพยาบาลในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ มีมติให้
ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ พิจารณารับทราบการอนุ มัติการปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับทราบ
ราชบุรี แล้ ว โดยเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ ไขให้ สภาการพยาบาล
รับทราบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรด้ วยนั้น สภาการพยาบาลได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
การดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๕ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
โดยลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๑๕ ราย ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้ มา
ปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี รับทราบ
พฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียม
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล จานวน ๑๒ ราย
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ๑ ราย ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ ราย และ
ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สานักงานอธิการบดี ๑ ราย

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
มัติขยายเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
๘.๑ ขออนุ
ตามที่ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการฯ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัย
ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพื่อดาเนินการสรรหา อนุมัติการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการ
ผู้อานวยการคนต่อไปแล้ วนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี าร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ แล้ ว มีความเห็นว่าควรมีการดาเนินการสรรหาให้ เป็ นไปอย่างเปิ ดกว้ าง
ยิ่งขึ้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติขยายเวลาการสรรหาฯ โดยจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

