สรุปมติทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๖ (๑/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จานวน ๕ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
จานวน ๒๕ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
“วาระลับ” (เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วาระ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ แก้ ไขตามที่
ที่ประชุมเสนอแล้ ว
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข

ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๑ และเรื่องทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๓)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์

๓.๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นาเสนอวิสยั ทัศน์
ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
วิสยั ทัศน์ “สถาบันการศึกษาด้ านเภสัชศาสตร์ท่มี ีมาตรฐานระดับสากล สู่การพัฒนาสังคม
ที่ย่งั ยืน” โดยมียุทธศาสตร์ ๕ ประการ ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพื่อสร้ างความยั่งยืนและ
สุขภาวะขององค์กร จุดเน้ นของการพัฒนาได้ แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบเพื่อ รับทราบ
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ การสร้ างระบบฐานข้ อมูลองค์กรที่สมบูรณ์แบบเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรโดยใช้ ข้อมูลจริงอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบงานให้ เข้ มแข็ง
ผ่านระบบ EdPEx พร้ อมนาองค์กรสู่ระดับ Thailand Quality Class (TQC) และการเพิ่ม
ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ จุดเน้ นของการพัฒนา ได้ แก่ การ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่นาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การผลักดันให้ หลักสูตร
ได้ รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcomebased education และการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมของนักศึกษาเพื่อให้ ได้ บัณฑิต
ที่สมบูรณ์ท้งั ความรู้ด้านวิชาการและทักษะชีวิตต่างๆ สามารถทางานพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
ต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบวิจัย/ขับเคลื่อนองค์ความรู้ส่นู วัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของสังคม จุดเน้ นของการพัฒนาได้ แก่ การสร้ างระบบนิเวศน์ของการวิจัยใหม่ เพื่อการ
สร้ าง New S-Curve ด้ านการวิจัย การบูรณาการบัณฑิตศึกษาและระบบวิจัย เพื่อผลักดันการสร้ าง
องค์ความรู้ส่นู วัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม การดึงพลังจากภาครัฐ เอกชนและคู่ความร่วมมือ
ระดับนานาชาติเพื่อการเจริญเติบโตอย่างก้ าวกระโดดและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้ างความเป็ นเลิศด้ านบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่สอดคล้ องต่อความต้ องการและ
รับผิดชอบต่อสังคม จุดเน้ นของการพัฒนา ได้ แก่ ผลักดันให้ บริการวิชาการของคณะฯ ได้ รับการ
ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติทุกด้ าน ผลักดันให้ เกิดการเชื่อมโยงและประสานพลังของบริการ
วิชาการและวิชาชีพกับพันธกิจการเรียนการสอนและการวิจยั การขยายฐานลูกค้ าและสร้ างพันธมิตร
ทางการค้ า เพื่อผลักดันให้ การบริการวิชาการทุกด้ านมีผลตอบแทนที่ดี เพื่อความยั่งยืนของการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลักดันและทาให้ ความโดดเด่นของคณะฯ เป็ นที่ประจักษ์ในระดับสากล
จุดเน้ นของการพัฒนาได้ แก่ การผลักดันให้ เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ด้านการศึกษาและวิจัยและการผลักดันให้ คณะฯ มี National และ
International visibility สูงขึ้น
ผลการดาเนินงานนโยบายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยได้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้ าง
ความเป็ นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ที่มีเป้ าหมายชัดเจนของการสร้ างให้ เกิดการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
เป็ นไปตามปณิธานของการเป็ น “ปั ญญาของแผ่นดิน” ด้ วยวิสยั ทัศน์ท่ชี ัดเจนของการก้ าวสู่ความ
เป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก มีพันธกิจหลักสร้ างความเป็ นเลิศด้ านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชาติ โดยมี
รับทราบ
๓ กลยุทธ์สาคัญ ได้ แก่
๑. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากร เช่น นโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้ างที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม นโยบายการจัดประชุมคาร์บอนต่า การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายร่วมกับชุมชน เป็ นต้ น
๒. กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็ นสังคมคาร์บอนต่า เช่ น นโยบายส่งเสริมการจัดทาฐานข้ อมูล
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร) การสร้ างเครือข่าย
ผู้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และโครงการรวมพลคนวัดต้ นไม้ เป็ นต้ น
๓. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เช่ น นโยบายศาลายาน่าอยู่ การสร้ าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย นโยบายการสร้ างเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิล
ในโรงเรียนโดยรอบศาลายา นโยบายการยกระดับความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ เป็ นต้ น
ตัวชี้วัดการดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ประกอบด้ วย ๖ ตัวชี้วัด ได้ แก่
ตัวชี้วัดด้ านวัตถุดิบ พลังงาน การใช้ น้า กากของเสีย อาคาร และการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก โดย
วัดจากสัดส่วนคะแนนในแต่ ละระดั บของการประเมิน เริ่มตั้ งแต่ การเก็บรวบรวมข้ อมู ลการใช้
ทรั พยากร และการปล่ อยกากของเสีย และการตั้ งเป้ าหมายร่ วมกันขององค์ กรในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรและการลดปริมาณการปล่อยของเสีย

-๒ระเบียบ
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
๔.๑.๑

๔.๑.๒

๔.๒
๔.๒.๑

๔.๒.๒

๔.๒.๓

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ด้ วยศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนคนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้ เสนอชื่อบุคคลภายนอก
เป็ นกรรมการสรรหาฯ จ านวน ๒ คน คื อ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ
และต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะดาเนินการเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและ
การต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้ าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ อ ๗ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๕ ซึ่งกาหนดให้ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน อธิการบดี เป็ นรองประธาน ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการขอตาแหน่งทางวิชาการ เป็ นกรรมการ หัวหน้ าส่วนงานที่เลือกจาก
ที่ประชุม ก.บ.ค.จานวน ๕ คน เป็ นกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ ผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล ผู้อานวยการกองแผนงาน และผู้อานวยการ
กองกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๖๐
คณะศิลปศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาเอก จัดการ
ศึกษาแบบภาคปกติ เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ สร้ างองค์ความรู้
และจรรโลงความรู้เพื่อนาไปสู่ความเข้ าใจตนเองของคนไทย โดยมุ่งเน้ นในด้ านภาษาและ
วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา และประวัติศาสตร์ อันถือได้ ว่าเป็ นรากเหง้ าของ
องค์ความรู้ด้านไทยศึกษา และมุ่งส่งเสริมการบูรณาการแบบข้ ามศาสตร์ ระหว่างมนุษยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ บนฐานของสังคมและชุมชน ช่วยให้ คณะสามารถนาจุดแข็งด้ านไทยวิทยา
มาผสานกับจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ออกไปช่วยเสริมสร้ างความรู้พัฒนาสังคมและชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งมากยิ่งขึ้น
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัตหลักการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาโท
จัดการศึกษาแบบภาคปกติ เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรไทยวิทยา มุ่งสร้ าง
องค์ความรู้และจรรโลงความรู้เพื่อนาไปสู่ความเข้ าใจตนเองของคนไทย โดยมุ่งเน้ นในด้ าน
ภาษาไทยและภาษาศาสตร์ วรรณคดีไทยและคติชนวิทยา และประวัติศาสตร์ไทย อันถือได้ ว่าเป็ น
รากเหง้ าขององค์ความรู้ด้ านไทยวิทยา และสามารถประยุ กต์ และถ่ ายทอดองค์ความรู้เพื่ อ
พัฒนาวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาชาติให้ ก้าวสู่ความเป็ นสากลบนพื้นฐานของความเป็ น
ไทยให้ แก่หน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อแสดงจุ ดแข็งของคณะ ผสานกับจุ ดแข็งของ
มหาวิทยาลัย โดยแต่ละแขนงมีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบอยู่ในหลักสูตรอย่างชัดเจน
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาแบบภาคปกติ
เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรนี้เน้ นผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
และความต้ องการทางอุตสาหกรรมและด้ านสุขภาพ ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้ านการบูรณา
การองค์ความรู้ด้านเคมี ฟิ สิกส์ วิศวกรรม การแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสถิติ เพื่อวิเคราะห์
และสร้ างนวัตกรรมในการแก้ ปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการแก้
ปัญหาในการวิเคราะห์ โยงไปสู่การแก้ ปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการรักษาที่ได้ ผลดีย่ิงขึ้น
ทันเหตุการณ์ โดยเกี่ยวข้ องต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะ สร้ างความเป็ นเลิศทางด้ าน
สุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม หลักสูตรนี้จึงจัดเป็ นหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน การสร้ างความเป็ นเลิศ
ในด้ านสุขภาพ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่สงั คมไทยและกับมวลมนุษยชาติ

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
(๓) ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
(๔) รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์
(๗) ศ.เกียรติคุณ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง

๑. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศริ ินทร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ อเวลาราชการ
ให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงาน
ให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่ค ณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๓ พิจารณากรณีตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีท่ผี ้ ูช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
ได้ ลาออกจากตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยข้ อบังคับมหาวิทยามหิดล ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๑๓ วรรคสอง กาหนดว่า ให้ ดาเนินการสรรหา
ผู้สมควรดารงตาแหน่ งผู้อานวยการให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่พ้ นตาแหน่ ง
ซึ่งไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในกาหนดเวลา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขยายเวลาการดาเนินการสรรหา เกิน ๖๐ วัน และแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าว

ขออนุมัติย้ายสถานที่ต้งั โครงการก่อสร้ างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ
๔.๔ วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พร้ อมงบประมาณดาเนินการโครงการ
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรับโอนโครงการก่อสร้ างศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สงู อายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ และเมื่อเริ่มดาเนินงานโครงการ พบว่ามีปัญหา ๒ ประเด็นหลักๆ คือ
๑) พื้นที่โครงการที่ได้ รับบริจาค มีปัญหากรรมสิทธิ์ท่ดี ิน โดยพื้นที่บางส่วนเป็ นที่ในเขตราชพัสดุ
และเขตความปลอดภัยทางทหาร ๒) ปัญหาขาดแคลนแหล่งนา้ เพื่ออุปโภคและบริโภค สาหรับ
โครงการในอนาคต คณะกรรมการประจาคณะฯ จึงได้ พิจารณาทบทวนโครงการ และมีมติให้
จัดหาพื้นที่ใหม่ บริเวณใกล้ เคียงสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จึงขออนุมัติย้ายสถานที่ต้ังโครงการก่อสร้ างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มายังตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้ อมงบประมาณ
ดาเนินการโครงการ โดยขออนุญาตใช้ พ้ ืนที่ราชพัสดุ และคงแนวคิดเดิมของโครงการฯ ประสาน
กับแนวคิดสร้ างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สงู อายุของกรมธนารักษ์ โดยจะประสานงานกับสานักงบประมาณ
และกรมธนารักษ์ เพื่อให้ สามารถเริ่มโครงการได้ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม
๑. อนุมัติขยายเวลาการดาเนินการสรรหาผู้อานวยการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เกินเวลา ๖๐ วัน
๒. ให้ ดาเนินการยกเลิกข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารสรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ เลขานุการสภาฯ รักษาการ
ในตาแหน่งดังกล่าว
๓. การดาเนินการสรรหาตาแหน่งหัวหน้ าสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ขอให้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(ก.บ.ค.) พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อไป

๑. อนุมัติย้ายสถานที่ต้ังโครงการก่อสร้ างศูนย์เรียนรู้
และพัฒนาสุขภาวะผู้สงู อายุแบบครบวงจรและบริบาล
ผู้ป่วยระยะท้ าย ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังตาบลบางปลา อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้ อมงบประมาณ
ดาเนินการโครงการ ตามที่เสนอ
๒. ขอให้ ฝ่ายบริหารไปศึกษาหลักการในการรับบริจาค
ที่ดิน เพื่อมิให้ เกิดปั ญหาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก และตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ แล้ ว เห็นสมควร
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๑ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน
๗ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒
จานวน ๑ ราย
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ
เทียบตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอแล้ วเห็นว่า งานวิจัย
และหนังสือ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการกาหนดสาหรับ
การเทียบตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ : วิธีท่ี ๑) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เทียบตาแหน่งผู้เสนอขอเป็ นตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ ต้ังแต่วันที่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ได้ รับอนุมัติการเทียบตาแหน่งทางวิชาการ)
ผู้สมควรได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่พ้นจาก
การปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติท่จี ะได้ รับการแต่งตั้งเป็ นศาสตราจารย์
เกียรติคุณ จานวน ๒ ราย ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ ๒. ศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ ในการพิจารณาแต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไป
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยได้ กาหนดประเภทและจานวนของผลงาน
ที่ใช้ ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่ งสูงขึ้นเป็ นมาตรฐานขั้นต่าให้ เหมาะสมกับประเภทและระดับ
ตาแหน่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้ าราชการที่ผลิตผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม และอยู่ระหว่างจะเสนอขอ
ตาแหน่งสูงขึ้นในช่ วงเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล ดังนั้น ก.พ.อ.จึงมีมติกาหนดขยายช่ วง
ระยะเวลาผ่อนผันให้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นได้
โดยใช้ ผลงานตามข้ อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดไว้ เดิม ทั้งนี้ จากหนังสือ
ของ ก.พ.อ. คณะกรรมการประเมินเพื่อทาหน้ าที่พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อประโยชน์
ของข้ าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เสนอขอแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งสูงขึ้น จึงเห็นสมควร
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ดังนี้

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติตามที่เสนอ

-๔ระเบียบ
วาระที่

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

๖.๙

๖.๑๐

๖.๑๑

เรื่องที่เสนอ
๑. การดาเนินการแต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สามารถเลือกเสนอผลงานได้ ตามประกาศฯ ดังนี้
๑.๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้ าราชการให้ ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ (เดิม)
๑.๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้ าราชการให้ ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (เดิม)
๑.๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ข้ าราชการของมหาวิทยาลัยให้ ดารงตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับ
ชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ (ใหม่)
๒. กาหนดให้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอขอแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งสูงขึ้นและ
เลือกเสนอผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑.๑-๑.๓ โดยอาศัยความตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขยายช่ วงระยะเวลาผ่อนผันให้ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ ผลงานตามข้ อบังคับหรือประกาศที่
สถาบันอุดมศึกษากาหนดไว้ เดิมฯ ให้ สามารถเสนอผลงานได้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป กาหนดให้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ประสงค์เสนอขอแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้ าราชการของ
มหาวิทยาลัยให้ ดารงตาแหน่ งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อจะได้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.อ.กาหนด
การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ด้ วยมี ๓ ส่วนงาน เสนอขอปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ดังนี้
๑. คณะศิลปศาสตร์ ขอเปลี่ยนชื่องานวิชาการ เป็ นงานวิจัยและวิชาการ สังกัดสานักงานคณบดี
๒. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเปลี่ยนชื่อ งานแผนและสารสนเทศ เป็ น งาน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล สังกัดสานักงานผู้อานวยการ และขอ
ปรับเปลี่ยน ศูนย์บริการวิชาการและทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม เป็ น งานบริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สังกัดสานักงานผู้อานวยการ
๓. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอปรับโครงสร้ าง โดยยุบสถานส่งเสริมการวิจัย และ
ยกฐานะ งานวิจัย เป็ นฝ่ ายวิจัย สังกัดสานักงานคณบดี และแบ่งงานในฝ่ ายออกเป็ น ๖ งาน
ประกอบด้ วย งานธุรการและสนับสนุน งานพัฒนาการวิจัย งานสนับสนุนและบริการกลาง
เพื่อการวิจัย งานบริหารโครงการวิจัย งานพัฒนาและสร้ างประโยชน์จากนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้ างของทั้ง ๓ ส่วนงานดังกล่ าว ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล แล้ ว
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้ อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจาลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติ
๒. การยุบสถานส่งเสริมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑ ปี
และขอให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้ มานาเสนอในเชิงนโยบายด้ านวิจัย เพื่อให้ สภาฯ
ได้ รับทราบผลการดาเนินงาน และให้ ข้อเสนอแนะ
๓. ขอให้ มี การนาเรื่องวิ จัยของแต่ ละคณะ/ส่วนงาน
เสนอเป็ นวาระเชิงนโยบายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
๖.๑๒ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่ าอยู่และสิ่งแวดล้ อมที่ย่ังยืน (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
ดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุง
๖.๑๓ โครงการจั
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
ทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
๖.๑๔ คณะวิ
วิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุ มัติ ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
๖.๑๕ คณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๖.๑๖ คณะสั
เวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจามหาวิทยาลั ย
มหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติแบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรกาย
๖.๑๗ คณะแพทยศาสตร์
อุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
ยนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๑๘ โรงเรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลัก สูตร และได้ รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๑๙ คณะพยาบาลศาสตร์
ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
ณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาด้ านอาเซียนศึกษา ให้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๖.๒๐ บัโดยรายวิ
ชาดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขศาสตร์ ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๖.๒๑ คณะสาธารณสุ
และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
๖.๒๒ คณะแพทยศาสตร์
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ ืนฐาน สาขา วิชาชีวเคมี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจาก
ไม่มีนักศึกษาเข้ าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน
๖.๒๓ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ จานวนทั้งสิ้น ๑๔๑ ราย แยกเป็ น
ปริญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๑๒๐ ราย และปริญญาตรี ๗ ราย จึงขออนุมัติปริญญาบัตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา จานวน ๑๔๑ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน
แล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา

มติที่ประชุม
อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัตปิ ริญญาบัตร ประจาปี การ ศึกษา ๒๕๕๙ แก่
ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๑๔๑ ราย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๕๑๕ เมื่ อวั นที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่ อให้ สภามหาวิ ทยาลั ยได้ รั บทราบผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีท้งั ดาเนินการแล้ วเสร็จ และ
อยู่ระหว่างดาเนินการ ทั้งนี้ รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในเรื่องที่ยัง
อยู่ระหว่างดาเนินการของการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ และครั้งที่ ๕๐๙

รับทราบ

-๖ระเบียบ
วาระที่
๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

เรื่องที่เสนอ
ความคืบหน้ าการการเลิกบริษัทและชาระบัญชี ของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้ รายงานความคืบหน้ าการเลิกบริษัทและชาระ
บัญชีของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด ดังนี้
๑. มีการดาเนินการโอนหุ้นสามัญ ๗ ล้ านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน ๑๕ ล้ านบาท บริษัท รับทราบ
อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จากัด เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. อยู่ระหว่ างดาเนินการปิ ดงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ โดยผู้ดาเนินการจดทะเบียนเลิก
กิจการ และเป็ นผู้ชาระบัญชี คือ บริษัท อัลฟ่ า พลัส ออดิท กรุป๊ จากัด
๓. คาดว่าจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๐
รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้ รายงานผลการดาเนินงานการจัดหาประโยชน์จาก
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สิ้นสุด ณ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็ นการรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของส่วนงานต่างๆ รับทราบ
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยแบ่ ง เป็ นผลตอบแทนย้ อนหลั ง รายปี ตามปี งบประมาณตั้ ง แต่
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ และผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้ น ๕ ปี โดยมีการแยกผลตอบแทน
เป็ น ๒ กลุ่ม คือ ส่ วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านศูนย์บริ หารสินทรัพย์ และ ส่ วนงานที่จั ดหา
ประโยชน์เอง ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ อาจลดลงเมื่อ
เทียบกับอดีต เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้ างต่าในปั จจุบันและในอนาคต
สภาสาธารณสุขชุ มชนพิจารณาให้ การรั บรองหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ งประเทศไทย ได้ แจ้ งผลการพิจารณาของสภาการ
สาธารณสุขชุมชนว่าได้ พิจารณา และให้ ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รับทราบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณา
อนุ มัติ จากที่ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ครั้ งที่ ๕๐๗ เมื่ อวั นที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
เรียบร้ อยแล้ ว
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๒ ราย
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลได้ ด าเนิ นการทางวิ นั ยและมี ค าสั่งลงโทษทางวิ นั ยแก่ ผ้ ู ปฏิบั ติ งาน
ในมหาวิทยาลัยในส่วนงานต่างๆ จานวน ๑๒ ราย ซึ่งได้ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้
มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สบื สวนและ
ติดตามแล้ ว ไม่ ปรากฏว่าได้ ช้ ีแจงเหตุผลของการขาดงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ หรือมีการลา รับทราบ
ตามระเบียบหรือข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง การกระทาดังกล่าวจึงเป็ นความผิดวินัย
อย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา เกินกว่ าเจ็ดวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ
ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน
ทั้ง ๑๒ ราย

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
ศิริราชพยาบาลได้ รับรางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศ
๘.๑ คณะแพทยศาสตร์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล แจ้ งว่า คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลได้ รับ

๘.๒

มติที่ประชุม

รางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจาปี ๒๕๖๐
เรียบร้ อยแล้ ว ถือเป็ นคณะแพทย์แห่งแรกในประเทศที่ได้ รับรางวัลนี้
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
สภามหาวิทยาลัย มีกาหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๑๗ วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

รับทราบ

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

