สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ (๑๒/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ “๙ คาพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช :

๑.๒

๑. ความเพียร ๒. ความพอดี ๓. ความรู้ตน ๔. คนเราจะต้ องรับและจะต้ องให้ ๕. อ่อนโยน รับทราบ
แต่ไม่อ่อนแอ ๖. พูดจริง ทาจริง ๗. หนังสือเป็ นออมสิน ๘. ความซื่อสัตย์ ๙. การเอาชนะใจตน
ข้ อมูลจากหนังสือคาพ่ อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
การนาเสนอวีดิทศั น์กิจกรรม “ธ สถิตในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็ นพลังแห่งแผ่ นดิน” ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่อธิการบดี พร้ อมด้ วยประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทน
หน่ วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย รับทราบ
ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคี เพื่อน้ อมเกล้ าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณมหิดลสิทธาคาร
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๓๐ ท่าน
รับทราบ

๑.๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๔ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
๒๕๕๙ จานวน ๒๖ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๔ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
“วาระลับ” (เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๑)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
อธิการบดีได้ รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี ๒๕๕๙ ในภาพรวม

๓.๒

ตลอดจนการดาเนินงานของส่วนงานต่างๆ ทั้งทางด้ านการศึกษา ด้ านวิจัย ด้ านบุคลากร ด้ าน
งบประมาณ และด้ านการให้ บริการทางการแพทย์ โดยมีนโยบายที่เป็ นจุดเน้ น ได้ แก่ การผลักดัน
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก การเพิ่มความร่วมมือกับภาคสังคม เอกชนและ
อุตสาหกรรม เน้ นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เพื่อชีวิตที่สมดุลและมีความสุข-เศรษฐกิจที่ม่นั คงและสมดุล-สังคมที่มีคุณธรรม และยั่งยืน รับทราบ
มีโครงการพัฒนาหลักสูตรที่จะตอบสนองโต่อความต้ องการของประเทศ การปรับปรุงเกณฑ์การ
กลั่นกรองหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานสากล สนับสนุนการเปิ ดหลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตร Dual Degree/Joint Degree โครงการพัฒนาอาจารย การอบรม
ขั้นพื้นฐานด้ านการจัดการเรียนการสอน และด้ านจิตตปั ญญาศึกษา สาหรับอาจารย์ใหม่ทุกคน
การมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ภายใต้ ระบบ
MUx และ Thai MOOC นอกจากนี้ ยังมีโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ปศพพ.) ด้ วยพลังนิสติ นักศึกษา การปรับปรุงผังแม่บทวิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการความ
ร่วมมือ Mahidol-Dawai University โครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์/โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ การปรับแนวทางการ
ทางานของทีมบริหาร การออกประกาศเรื่องจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๙ และคู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การดาเนินงานด้ านสารสนเทศ โดยแต่งตั้งรอง
อธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้ านสารสนเทศอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึง
การดาเนินการตาม Thailand 4.0 โดยมีเป้ าหมายให้ มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลด
การนาเข้ า และส่งเสริมสังคมแบ่งปั น เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบ และให้ ข้อเสนอแนะ
นโยบายการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๗ ได้ กาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงขอเสนอ “นโยบายการดาเนินงานของคณะกรรมการ รับทราบ
ตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยมหิดล” ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ๑. การบริหาร
ความเสี่ยง ๒. การสอบบัญชี ๓. การพัฒนาระบบการทางานของศูนย์ตรวจสอบภายใน และ
๔. การพัฒนานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบ และให้ ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
๔.๑.๑
มหาวิทยาลัยจะได้ ดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญา
๒๕๕๙ เพื่อให้ เสร็จทันพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๐ กิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จากกรรมการสภา
ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการให้
มหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ (๔), (๕)และ (๖)ดังนี้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดให้ อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการ
(๑) ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ตามองค์ประกอบ (๒)-(๘) ดังนี้ (๒) ประธานสภาคณาจารย์ (๓)นายกสมาคมศิษย์เก่า
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล (๔)กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน (๕) กรรมการสภาฯจากผู้บริหาร
(๓) ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
สองคน (๖)กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา สองคน (๗) กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงาน
(๔) ศ. นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจา และ (๘)รองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็ น เลขานุการ
(๕) รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญา
(๖) ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
กิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จากกรรมการสภาฯตามองค์ประกอบที่ (๔), (๕)และ (๖)
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๔.๔

เรื่องที่เสนอ
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่
แทนรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีฯ เมื่อ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่อดร.ดวงพร อาภาศิลป์
ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ ดารงตาแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
แต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
เพื่อให้ การบริหารงานของศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
อธิการบดีจึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์
ศิลปกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อีกวาระหนึ่ง
ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทาง
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาแบบภาคปกติ โดยเริ่มเปิ ดสอนในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ในการวางแผน ออกแบบ จัดการ
โครงสร้ างระบบข้ อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์อย่ างมีหลักการและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และทันสมัย นาไปสู่การตัดสินใจทั้งในระดับองค์กร, ประเทศและในระดับนานาชาติ
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทาง
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัตหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาแบบภาคปกติ โดยเริ่มเปิ ดสอนใน
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นหลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ในการจัดการข้ อมูลที่มีในระบบ
นามาวิเคราะห์อย่างมีหลักการและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจทั้งในระดับองค์กร ประเทศและในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้นอกจากจะตอบสนอง
ต่ อความจาเป็ นของหลายๆ องค์กรและระดับประเทศแล้ ว ยังตอบสนองต่ อยุ ทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ทั้ง ๔ ข้ อด้ วย
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา ทั้งแบบภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรนี้จะเน้ นบูรณาการองค์ความรู้ท่ศี ึกษา
เพื่อนาไปแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและมีความชัดเจนในพื้ นที่ และสามารถต่ อยอดการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อชุมชนทั้งด้ านเกษตรและสิ่งแวดล้ อมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก
โจทย์วิจัยในหลักสูตรเน้ นปัญหาในพื้นที่และบริเวณใกล้ เคียง ดังนั้น ผลงานวิจัยจึงสามารถตอบสนอง
ชุมขนในพื้นที่และสามารถสร้ างนวัตกรรมเพื่อช่ วยแก้ ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมในทางการเกษตร
ข้อบังคับ / ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยได้ ยกร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้ ประกาศใช้ บังคับมาเป็ นระยะเวลานาน โดยปรับปรุงระบบการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ สอดคล้ องกับการส่งเสริม การสร้ างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และเพื่อให้ การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้ รับจากภายในประเทศและต่ างประเทศ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได้ และมีระบบการจัดการที่เอื้อ
ต่อความเป็ นธรรมาภิบาลของนักวิจัยและผู้บริหาร ทั้งนี้ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ แล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ ความเห็นชอบ
ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ณ Vietnam National
University (VNU) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัตินาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่ไปจัดการเรียนการสอนให้ กับพยาบาล ณ
Vietnam National University(VNU) ตั้งแต่ภาคปลาย ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้ เปิ ดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั ณ ต่างประเทศ โดยนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็ น
หลักสูตรไทย ไปจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ณ Vietnam National University (VNU)
และได้ รับอนุมัติให้ เปิ ดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเริ่มเปิ ดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ ว

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ ใ นการแต่ ง ตั้ ง ดร.ดวงพร
อาภาศิ ลป์ ให้ ด ารงต าแหน่ งคณบดี วิ ทยาลั ยการ
จัดการ ตั้งแต่ วัน ที่ ๑ กุม ภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมู ลทางสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
โดยให้ ฝ่ายบริหารไปปรับให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
และให้ ประกาศบังคับใช้ ต่อไป

อนุมัติ

-๓ระเบียบ
วาระที่
๔.๕

เรื่องที่เสนอ
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็ น “วิทยาลัยภูมิพลสังคีต”
ด้ วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ” เป็ น “วิทยาลัยภูมิพลสังคีต” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “King
Bhumibol College of Music, Mahidol University” ตามที่ได้ พระราชทานไว้ โดยได้ ให้ เหตุผลว่ า
เพื่อเป็ นที่ระลึกและถวายพระเกียรติยศแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่พระองค์ทรงเป็ นนักดนตรี ทรงเป็ นดุริยกวี ทรงเป็ นอัครศิลปิ น และทรงเป็ นมิ่งขวัญปวงชน
ชาวไทยสืบไป เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระบารมีและพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็ นพระมหากษัตริย์นักดนตรี จนเป็ นที่ประจักษ์ท้งั
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ พระราชนิพนธ์เพลงไว้ เป็ นจานวนมาก

การยื่นอุทธรณ์กรณีพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตามที่นกั ศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ มีหนังสือถึงอธิการบดี ขออุทธรณ์คาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
เนื่องจากลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชาบังคับครบจานวนครั้งตามข้ อ ๙.๒(๓) ของข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งต้ องพ้ น
สภาพการเป็ นนักศึกษา นั้น
เนื่องจากข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ มิได้ กาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้ จึงต้ องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ “นักศึกษาสามารถใช้ สทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
ต่ออธิการบดี (ในฐานะผู้ทาคาสั่งทางปกครอง) และให้ อธิการบดีพิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้ ง
ผู้อุทธรณ์ต่อไป หากอธิการบดีไม่เห็นด้ วยกับคาอุทธรณ์ของนักศึกษาให้ รายงานความเห็น
พร้ อมเหตุผลไปยังผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ (สภามหาวิทยาลัย) ซึ่งอยู่ในฐานะผู้กากับดูแล
หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไป ตามข้ อ ๒ (๑๔)” แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการยื่นอุทธรณ์กรณีพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ รายดังกล่าว
คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้ องทุกข์คาสั่ง
๔.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ ๐๕๑๗/ล๗๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ของเจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ ายวิจัย สังกัด
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รวม ๒ ฉบับ โดยฉบับแรก เป็ นการร้ องทุกข์คดีความไม่ถูกต้ อง
ของการบริหารจัดการ ตามระเบียบและจรรยาบรรณการบันทึกบั ญชี รับ-จ่ าย โครงการวิจั ย
สารวจความรู้ทศั นคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับปั ญหาวัณโรคเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การ
สื่อสารสาธารณะสาหรับการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการควบคุมและป้ องกันวัณโรค ภายใต้
โครงการด้ านวั ณโรค TB-SSF ปี งบประมาณ ๒๕๕๗ จากทุนมู ลนิธิรักษ์ไทย และเรื่องคาสั่ง
บรรจุแต่งตั้งที่มีความผิดพลาด เรื่องระยะเวลาการจ้ าง และฉบับที่ ๒ เพิ่มเติมเรื่องการพิจารณา
การต่อสัญญาจ้ างของผู้ร้องทุกข์ นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ มีคาวินิจฉัยเรื่อง
ร้ องทุกข์ ดังกล่าวแล้ ว โดยได้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริงและพยานเอกสารที่รับฟั งได้
แล้ ว คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีมติเห็นควรยกคาร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์

มติที่ประชุม
๑. อนุมัติให้ เป็ นการพิจารณา “ลับ” โดยให้ เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ อยู่ในที่
ประชุม เพื่อสรุปและจัดทารายงานการประชุมต่อไป
๒. เรื่องการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็ นวิทยาลัย
ภูมิพลสังคีต ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ เมื่อ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ถือว่าสิ้นสุดแล้ ว
๓. ที่ประชุมไม่ เห็นควรนาเรื่องการเปลี่ยนชื่ อวิทยาลัย
ดุ ริย างคศิล ป์ เป็ นวิ ท ยาลัย ภูมิ พ ลสังคี ต มาเสนอ
พิจารณาอีก

๔.๖

เห็นชอบตามการพิ จารณาของอธิการบดี ท่ีไม่ เห็น
ด้ วยกับค าอุทธรณ์ของนักศึกษากรณีพ้นสภาพการ
เป็ นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เห็นควรยกคาร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ตามความเห็น
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

๖.๒

๖.๓

การต่อเวลาราชการ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นควรให้ เสนอต่อเวลาราชการ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ ทรงรับ
ราชการต่อจนถึงวันสิ้นปี งบประมาณที่มีพระชนมายุครบ ๖๕ ชันษาบริบูรณ์ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
จึงเห็นควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อเวลาราชการ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เสนอมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่ งแล้ ว จึงขอเสนอ
แต่ งตั้งตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๙ ราย ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย
และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน
๑ ราย
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
(ครั้งที่ ๑) จานวน ๒ ราย ซึ่งได้ ย่ืนเรื่องเสนอขอทบทวนผลการพิจาณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และตาแหน่งศาสตราจารย์ แล้ วมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่
ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนด

อนุมัติ

อนุมัติ

ยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่ อยู่ใน
เกณฑ์ท่ คี ณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
กาหนด

-๔ระเบียบ
วาระที่
๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

๖.๙

๖.๑๐

๖.๑๑

๖.๑๒

๖.๑๓

๖.๑๔

เรื่องที่เสนอ
ผู้สมควรได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตาแหน่งศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคุณ
ตามที่ส่วนงานต่างๆ เสนอขอแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์
คลินิก ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการ
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จานวน ๖ ราย ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
จานวน ๒ ราย ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภญ
ิ โญที่สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เสนอขอเทียบตาแหน่งแล้ ว มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ท่จี ะเทียบเป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เทียบตาแหน่ง ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภญ
ิ โญ เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่บรรจุเข้ าทางาน) และให้ ได้ รับเงินประจา
ตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทนสภาคณาจารย์
แทนตาแหน่งที่ว่าง
มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ
ขจรปรีดานนท์ สมาชิกสภาคณาจารย์ สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็ นกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทนสภาคณาจารย์ แทนอาจารย์ ดร.ชนากานต์
บุญนุช ซึ่งขอลาออก เนื่องจากมีปัญหาด้ านสุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕ โดยมี
วาระการดารงตาแหน่งเท่าผู้ซ่ ึงตนแทน คือตั้งแต่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นไปตามข้ อ ๙ วรรคสี่ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วย การ
อุทธรณ์และการร้ องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
พยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะ กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สงั คม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว

มติที่ประชุม

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๖.๑๕ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๖.๑๖ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๖.๑๗ สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ ปรับปรุงรายวิชาร่วมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๖.๑๘ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
๖.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุ มครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ซึ่งผ่านการ
๖.๒๐ พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุ มครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
๖.๒๑ บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๖.๒๒ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
๖.๒๓ มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
๖.๒๔ บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตร
๖.๒๕ มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
๖.๒๖ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
๖.๒๗ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
๖.๒๘ คณิตศาสตร์ จานวน ๒ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่
๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ/รายวิชาพื้นฐาน จานวน
๖.๒๙ ๒ รายวิชา ระดับปริญญาตรี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่
๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว

มติที่ประชุม
อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
๖.๓๐ (หลักสูตรนานาชาติ)ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
มัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๓๑ ขออนุ
ส่วนงานต่ างๆ ได้ เสนอชื่ อผู้ สาเร็จการศึกษา ประจ าปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่ างๆ
จานวนทั้งสิ้น ๑๕๔ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๕ ราย ปริญญาโท ๑๓๔ ราย และปริญญาตรี
๕ ราย ทั้งนี้ คณะกายภาพบาบัด ขอแก้ ไขคะแนนสะสมของนางสาวปั นรตา วงศ์กระสันต์ จาก
เดิม ๒.๖๘ แก้ ไขเป็ น ๒.๖๙ ในประชุมสภาครั้งที่ ๕๑๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงขอ
อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
จานวน ๑๕๔ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่สาเร็จการศึกษา และขออนุมัติการ
แก้ ไขคะแนนสะสมของผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้ วตามที่คณะกายภาพบาบัดเสนอ
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อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การ
ศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา จานวน ๑๕๔ ราย
และอนุมัติการแก้ ไขคะแนนสะสมของผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรไปแล้ วตามที่คณะกายภาพบาบัดเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๕๑๔ เมื่ อวั นที่ ๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เพื่ อให้ สภามหาวิ ทยาลั ยได้ รั บทราบผลการ
รับทราบ
ดาเนินการของหน่วยงานตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีท้งั ดาเนินการแล้ วเสร็จ และ
อยู่ระหว่างดาเนินการ ทั้งนี้ รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในเรื่องที่ยัง
อยู่ระหว่างดาเนินการของการประชุมครั้งที่ ๕๑๒ และครั้งที่ ๕๑๓
รายงานคณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๕ หลักสูตร
คณะกรรมการสภาการพยาบาลจากที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ มีมติ
ให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๕ หลักสูตร ซึ่งได้ ผ่านการอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
แล้ ว ได้ แก่ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก สาขาวิชาการผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุข ภาพจิต และสาขาวิช าการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ก่อนเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
นดีนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสได้ รับโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งเป็ นองคมนตรี
๘.๑ การแสดงความยิ
ในรัชกาลปัจจุบัน

๘.๒

อธิการบดีในฐานะตัวแทนสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกให้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยใน รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
โอกาสได้ รับโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ เป็ นองคมนตรีในรัชกาลปั จจุบัน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีกาหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทราบ
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

