สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๘ (๓/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๔ ท่าน และลาประชุม จานวน ๖ ท่าน

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๗ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
จานวน ๒๑ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๗ วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
“วาระลับ” (วาระ ๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
และวาระ ๖.๓ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี ช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี ประกอบด้ วย ศ.เกียรติคุณ นพ.
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็ นประธาน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ศ. นพ.
วิจารณ์ พานิช และดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็ นกรรมการ ได้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของ
อธิการบดี เป็ นไปตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดไว้ เพื่อติดตาม
ผลการดาเนินงานตามแนวทางที่อธิการบดีได้ แถลงไว้ ต่อสภามหาวิทยาลัยและที่สภามหาวิทยาลัยฯ
เสนอแนะ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรค ซึ่งใช้ วิธกี ารและแนวทางในการประเมินจากข้ อมูล หลักฐาน
และเอกสารต่างๆ รวมทั้งรายงานที่อธิการบดีนาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ และผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก และจากการสนทนากับอธิการบดี รองอธิการบดี ๔ คน ผู้บริหาร
ส่วนงาน ๑๐ คน ผู้อานวยการกองในสานักงานอธิการบดี ๖ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๕ คน
ให้ คณะกรรมการฯ ได้ รับทราบถึงปั ญหา อุปสรรค รวมถึงข้ อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการได้ มีข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานเพื่อการพัฒนาสู่การมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก จานวน ๖ ข้ อ และมีความเห็นว่า
การปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี ในช่ วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เป็ นไปด้ วยดี โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของอธิการบดีและทีม ที่จะนานวัตกรรมการบริหาร และข้ อคิดเห็นในการพัฒนามาร่วมใช้ ใน
การนาพามหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก และสร้ างสรรค์ผลงานที่เป็ นประโยชน์
แก่ประชาคม สังคม และประเทศชาติต่อไป
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์
ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๓.๒
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผน การดาเนินงาน
ของคณะฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ ดังนี้
คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๑ ในนาม “คณะทันตแพทยศาสตร์
พญาไท” สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้ รับพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ทบวงมหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้ ตัดคาว่า “พญาไท” ออก จนเป็ นชื่อ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ในปัจจุบัน
คณะฯ มีวิสยั ทัศน์ “คณะทันตแพทยศาสตร์ช้ันนาระดับนานาชาติท่ไี ด้ มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์
ต่อสังคม ภายใต้ การจัดการที่ย่งั ยืน และมีพันธกิจ “เป็ นองค์กรชั้นนาของประเทศที่ดาเนินการศึกษา
วิจัยวิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของประเทศและ
ประชาคมโลกภายใต้ การบริหารที่ย่ังยืนและก้ าวหน้ า ทั้งนี้ คณะฯ กาหนดเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์
และตัวชี้วัดหลักตามเป้ าประสงค์ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ ๔ ประการได้ แก่
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๑ พัฒนาการจัดการการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ
และมหาวิทยาลัยมหิดล และการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ และมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บริการที่เป็ นเลิศได้ มาตรฐานสากล โดยมุ่งผลลัพธ์ให้ ผ้ ูป่วยมีสขุ ภาพช่ องปากที่ดี
และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้ และตอบสนองความพึงพอใจผู้ป่วย ผ่านกระบวนการพัฒนา
ระบบบริการที่ได้ มาตรฐานตามกรอบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล (HA)
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ งานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยพัฒนาให้
เป็ นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ผลักดันให้ เกิดความร่วมมือกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนาในไทยและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พั ฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ ในการบริหารจัดการอย่ างมีประสิทธิภาพ (Lean)
โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้และส่งเสริมให้ เกิดองค์ความรู้ขององค์กร
นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๓.๓
ด้ วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการจดแจ้ งสถานที่ดาเนินการต่ อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๐ สถานที่
ดาเนินการ ได้ แก่ ๑) ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ ๒) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๓) คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ศาลายา ๔) คณะสัตวแพทยศาสตร์ กาญจนบุรี ๕) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ๖) คณะ
วิทยาศาสตร์ ศาลายา ๗) คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ๘) คณะเภสัชศาสตร์ ๙) สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล ๑๐) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ซี่งมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ สถานที่
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ท้งั หมดให้ ได้ รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกากับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้ สตั ว์ของสถาบัน (มคกส.) ของสถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และดาเนินการ
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย

เห็นชอบข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และ
ขอให้ อธิการบดีได้ นาไปใช้ ในการบริหารมหาวิทยาลัย
ในช่วงเวลาก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งเพื่อพัฒนา
สู่การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก

๑. รับทราบ
๒. มอบหมายให้ ฝ่ ายบริห ารไปปรับ ปรุงวิธ ีการ
นาเสนอของส่วนงานใหม่ โดยการสร้ างกรอบ
แนวคิ ดในการนาเสนอ ให้ เป็ นในลักษณะท้ าทาย
เน้ นยุทธศาสตร์และการดาเนินการที่จะไปสู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยระดับโลก โดยการอ้ างอิงคู่เทียบ

๑. อนุมัตนิ โยบายตามที่เสนอ และให้ ประกาศใช้ ต่อไป
๒. เห็นควรให้ ส่วนงานขนาดใหญ่มีคณะกรรมการกากับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้ สตั ว์ของส่วนงานนั้นเอง ส่วนใน
ส่วนงานขนาดเล็กอาจรวมกลุ่ม เพื่อใช้ คณะกรรมการ
กากับดูแลการเลี้ยงและใช้ สตั ว์ของส่วนกลางที่จัดขึ้น

-๒ระเบียบ
วาระที่

๓.๔

เรื่องที่เสนอ
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ กาหนด “นโยบายการดาเนินการต่ อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เพื่อ
ให้ การดาเนินการวิจัยด้ านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน โดยได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
อย่างมีเมตตาธรรม มีเหตุผลตามหลักวิชาการที่เหมาะสม และคานึงถึงคุณภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ท่ี
นามาใช้ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งเป็ น
นโยบายที่สอดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้ านการวิจัย พระราชบัญญัติสตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้ อแนะนาสาหรับ
การดูแลและการใช้ สตั ว์ทดลองโดยสภาวิจัยแห่งชาติ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ค.ศ. ๒๐๑๑
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็นก่อนการประกาศใช้ ต่อไป
การดาเนินงานของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.วริยา ชินวรรโณ ซึ่งได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ได้ มารายงานผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ฯ ในช่วงที่เข้ ารับหน้ าที่ สรุปได้ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ “เป็ นโรงเรียนต้ นแบบของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ”
พันธกิจ “เป็ นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่ฝึกผู้เรียนให้ มีคุณภาพและทักษะในการดารงชีวิต
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในสังคมโลก และเข้ ามหาวิทยาลัยได้ ทั้งมหาวิทยาลัย
ในประเทศ และต่างประเทศ”
ปรัชญาที่ ๑ “เป็ นหน่วยงานที่นาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
ซึ่งสอดคล้ องกับพระราชดารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงรับสั่งว่า “True success is
not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”
ปรัชญาที่ ๒ “กระบวนการทางการศึกษาจะส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาของผู้เรียน โดยเฉพาะ
เรื่องความรับผิดชอบที่จะทาให้ สังคมและโลกดีข้ นึ เป็ นที่ท่นี ่าอยู่ข้ นึ ”
ลักษณะเด่นของโรงเรียนนี้ มี ๓ ประการคือ (๑) เป็ นโรงเรียนทดลอง มีการวิจัย เพื่อนาผล
ของการวิจัยไปใช้ ในการเรียนการสอน และการจัดการของโรงเรียน (๒) โรงเรียนได้ ผนวก
Core Values ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผนวกทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และความรู้เรื่องอาเซียน
และ (๓) นักเรียนโรงเรียนนี้สามารถเข้ าศึกษาต่อได้ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยที่
เป็ นโครงการภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือไปเรียนต่อต่างประเทศ
หลักสูตรของโรงเรียน เป็ นหลักสูตรที่ได้ รับการออกแบบจากหลักสูตรของอเมริกนั โดยปรับ
ให้ สอดคล้ องตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทาให้ นักเรียนสามารถเรียนต่อได้ ใน
มหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็ นนานาชาติ
สาหรับรายละเอียดการดาเนินการจะปรากฏตามรายงานประชุมสภาฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ได้ เรียนเชิญกรรมการสภาฯ ทุกท่านเข้ าร่วมเฝ้ าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิ ดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
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รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ

๔.๑

๔.๑.๑

๔.๑.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตามที่รศ. ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะครบเกษียณอายุงาน
๖๕ ปี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คนต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จากกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร และกรรมการ
สภาฯ จากคณาจารย์ประจา ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ อ ๙
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะได้ มีการประชุมพิจารณากรรมการสรรหาฯ
จากบุคคลภายนอก จานวน ๒ คน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และจะได้ เสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ตามที่รศ. ดร.สุกรี เจริญสุข จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการ
สรรหาฯจานวน ๒ คนคือ ๑. ดร.โชค บูลกุล และ ๒.คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกู ล จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทั้งคณะ
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ อ ๙

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากกรรมการสภาฯ
ดังนี้
๑. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
กรรมการสภาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศ. นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ
๓. รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯทั้งคณะ ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
(๓) รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
(๔) อ. ดร.ธิตคิ ม พัวพันสวัสดิ์
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ดร.โชค บูลกุล
(๗) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ
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ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
๔.๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นหลักสูตร
นานาชาติ ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบการจัดการศึกษา
เป็ นแบบภาคปกติ ลักษณะของหลักสูตร เป็ นแบบสาขาวิชาเดียว และหลักสูตรสองปริญญา
เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างบัณฑิตที่สามารถนาความรู้
ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้ อง มาประยุกต์และพัฒนาเป็ นนวัตกรรม ที่ย่งั ยืน
เป้ าหมายของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นผู้ประกอบการและเจ้ าของธุรกิจรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน จดสิทธิบัตร และพัฒนาเทคโนโลยีได้
ด้ วยตนเอง โดยยังคงเอกลักษณ์ความมีจริยธรรม คุณธรรมและจิตสานึกของบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
การดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
๔.๒.๒
และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ กาหนดให้ ทกุ
หลักสูตรต้ องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๕ ปี นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ กาหนดให้ การปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบระยะเวลาที่กาหนด เป็ นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗ ด้ วยนั้น เนื่องจากในปี การศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ๕ ปี ซึ่งต้ องดาเนินการเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรให้ แล้ วเสร็จ เพื่อให้ สามารถเริ่มใช้ หลักสูตรปรับปรุงใหม่กับนักศึกษา รุ่นปี การศึกษา
๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป จานวนทั้งสิ้น ๑๔๒ หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่คาดว่ าจะสามารถดาเนินการเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ ทนั ก่อนเปิ ดภาคต้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๔๒ หลักสูตร และ
หลักสูตรที่คาดว่าไม่สามารถดาเนินการเสนอต่อสภาฯ ได้ ทนั ก่อนเปิ ดภาคต้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๐
จานวน ๖๙ หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุโลมผ่อนผันให้ หลักสูตรกลุ่มที่คาดว่าไม่สามารถ
ดาเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตรต่อที่สภาฯ ได้ ทนั ก่อนเปิ ดภาคต้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๐ รวมถึง
หลักสูตรกลุ่มที่คาดว่าจะดาเนินการได้ ทนั แต่อาจมีข้อขัดข้ องไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนงาน
ที่วางไว้ สามารถใช้ หลักสูตรเดิมในการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยจะ
เร่งดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี ให้ แล้ วเสร็จโดยเร็วต่อไป
การดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
๔.๒.๓
กาหนดให้ ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาให้ ทนั สมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการ
ทุกปี การศึกษา เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็ นระยะๆ อย่างน้ อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี และในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบัตติ ามแนวทางดังกล่าวได้
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในประกาศนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
จะพิจารณา และให้ ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็ นที่สดุ นั้น
เนื่องจากในปี การศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่คี รบวงรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร ๕ ปี ซึ่งต้ องดาเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรให้ แล้ วเสร็จ เพื่อให้
สามารถเริ่มใช้ หลักสูตรปรับปรุงใหม่กับนักศึกษา รุ่นปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป จานวน
ทั้งสิ้น ๓๖ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ๓๑ หลักสูตร และหลักสูตรของ
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ๕ หลักสูตร ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามวงรอบ
ในปี การศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร และ
เสนอขอเปิ ดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร ปรับเป็ น Outcome-Based Education ในการนี้ จึงขอ
อนุโลมผ่อนผันให้ หลักสูตรที่คาดว่ าไม่ สามารถดาเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตรต่ อสภาฯ
ได้ ทนั ก่อนเปิ ดภาคต้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๐ สามารถใช้ หลักสูตรเดิมในการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักสูตรจะเร่งดาเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ แล้ วเสร็จโดยเร็วต่อไป
การปรับยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (Reprofiling)
ด้ วยปั จจุบันสภาพแวดล้ อมภายนอกทั้งในบริบทของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
๔.๓
ไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาสภาพแวดล้ อมพลังงาน
และภัยพิบัติต่างๆ การเป็ นประชาคมอาเซียน โครงสร้ างประชากรไทยที่เข้ าสู่สงั คมสูงวัย ประกอบกับ
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ มอบนโยบายการปฏิรปู การศึกษา
ให้ แก่ผ้ บู ริหารสถาบันอุดมศึกษา ในการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (Reprofiling)
โดยมีเป้ าหมายให้ สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่สะท้ อน
อัตลักษณ์ ภายใต้ พันธกิจหลักอุดมศึกษา การปรับหลักสูตรการศึกษาและการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนา
คนทุกช่ วงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายใหม่ในวัยแรงงานและผู้สงู อายุ ผลิตและพัฒนากาลังคน
ที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง เป็ นที่พ่ ึงทางวิชาการแก่สงั คม ตลอดจนปรับระบบการบริหารจัดการ
ให้ มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ สร้ างการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ จัดทากรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ เพื่อให้
ทุกสถาบันอุดมศึกษาจัดทาข้ อมูลเพื่อประกอบการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
(Reprofiling) และจัดส่งข้ อมูลไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้ จัดทาข้ อมูล Reprofiling โดยนาข้ อมูลปัจจุบัน(ปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
มาวิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อกาหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีก ๑๕ ปี ข้ างหน้ า
(พ.ศ. ๒๕๗๔) โดยมีสาระสาคัญตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีวนวัตกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุมัติอนุโลมผ่อนผันการใช้ หลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาหลักสูตรเดิมในการจัดการเรียนการสอน ต่อไปอีก
๑ ปี การศึกษา สาหรับหลักสูตรที่ไม่สามารถดาเนินการ
เสนอ ปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ได้ ทนั
ก่อนเปิ ดภาคต้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และหลักสูตรที่มี
ข้ อขัดข้ องไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้

อนุมัติอนุโลมผ่อนผันการใช้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเดิมในการจัดการเรียนการสอน ต่อไปอีก ๑ ปี
การศึ กษา ส าหรั บหลักสู ตรที่ ไม่ สามารถด าเนิ นการ
เสนอปรั บปรุงหลักสูตรต่ อสภามหาวิทยาลัย ได้ ทัน
ก่อนเปิ ดภาคต้ น ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และหลักสูตรที่มี
ข้ อขัดข้ องไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนงานที่วางไว้

๑. อนุมัติ และให้ ดาเนินการส่งข้ อมูลที่เสนอไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน
๒. ให้ ฝ่ายบริหารรวบรวมความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ของกรรมการ เพื่อนาไปจัดทาเป้ าหมายและยุทธศาสตร์
๒๐ ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ชัดเจน และก้ าวสู่
ความเป็ นเลิศต่อไป

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการ
๕.๑ จัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และให้ คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ไปดาเนินการชี้แจงและรับฟังข้ อกังวลใจ จากคณบดีท้งั ๓ วิทยาลัยดังกล่าว และนามาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ประธานคณะกรรมการ
กฎหมายและธรรมาภิบาลได้ ดาเนินการเชิญคณบดีของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มารับฟังคาชี้แจงเรื่องข้ อบังคับดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย
และธรรมาภิบาล ซึ่งได้ จัดประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ ๒ ครั้ง คือวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มารับฟั งเพียงท่านเดียว ซึ่งเห็นด้ วยกับการแก้ ไขข้ อบังคับ ส่วนคณบดี
วิทยาลัยการจัดการมาไม่ได้ เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ แต่มีหนังสือแสดงความกังวลใจว่า
การออกข้ อบังคับดังกล่าวจะเป็ นการดึงอานาจมาจากคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัย สาหรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ได้ มารับฟังคาชี้แจง เนื่องจากเดินทางไป
ต่างประเทศ โดยไม่ได้ ส่งหนังสือชี้แจงหรือส่งผู้แทนมารับฟังแต่อย่างใด จึงได้ จัดการประชุมใน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็ นวาระพิเศษ แต่คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ก็ไม่ได้ เข้ ามารับฟัง
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า เพื่อลดข้ อกังวลใจของคณบดีท้งั ๓ วิทยาลัย ประกอบกับ
การรับฟังคาชี้แจงของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และข้ อคิดเห็นของคณบดีวิทยาลัยการจัดการแล้ ว
จึงเห็นควรเพิ่มข้ อความเป็ นวรรคสอง ของข้ อ ๑๐ (๖) ของ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
ดังนี้ “การพิ จารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้คานึงถึง
ลักษณะเฉพาะของแต่ละวิทยาลัยด้วย”

๑. รับทราบ
๒. เพื่อให้ การดาเนินงานของทั้ง ๓ วิทยาลัยเกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรเพิ่มเติมข้ อความ
ในวรรคสองของข้ อ ๕ ของข้ อบังคับฯว่า “ในกรณีท่ี
วิทยาลัยไม่ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามเวลา ที่กาหนด
ตามวรรคแรก ให้ ใ ช้ บัง คับ ตามหลัก เกณฑ์ข อง
มหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ ในเรื่องนั้นๆ”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๖.๖

ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิ จารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่ งศาสตราจารย์แล้ ว เห็นสมควร
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๕ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น
จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ) จานวน ๒ ราย
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีปกติ :
แบบที่ ๒) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ครั้งที่ ๑) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
แล้ ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ งานวิจัย
ปริมาณและคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการกาหนดสาหรับ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธปี กติ : แบบที่ ๒) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุ มั ติ ปรั บปรุงแก้ ไขหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเที ยม
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว

อนุมัติ

ยืนยันผลการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์(ครั้งที่ ๑)
ของผู้เสนอขอตาแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ คือ งานวิจัยปริมาณและคุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนด
สาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธปี กติ : แบบที่ ๒)

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิ จารณากลั่ น กรองหลั ก สูต ร และได้ รั บ ความเห็ นชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.
๖.๘ ขออนุ
๒๕๕๖
คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๙ ขออนุ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๑๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่ างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่
สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จานวนทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย แยกเป็ น
ปริญญาเอก ๒๐ ราย ปริญญาโท ๗๖ ราย และปริญญาตรี ๒๕ ราย และขออนุมัติแก้ ไขข้ อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๖ ราย เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของ
ข้ อมูลตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ

มติที่ประชุม

๖.๗

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุ มัติ ปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่
ผู้สาเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๑ ราย และอนุ มั ติ การ
แก้ ไขข้ อมู ลผู้สาเร็จการศึกษา จ านวน ๖ ราย ตามที่
วิทยาลัยนานาชาติเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สธุ ี ยกส้าน
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
๒. รองศาสตราจารย์ไพรัลยา นาควัชระ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๗
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในเรื่องที่ยังอยู่ ระหว่ างดาเนินการของ
การประชุมครั้งที่ ๕๑๖ ครั้งที่ ๕๑๓ และครั้งที่ ๕๐๙
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการเพิกถอนปริญญา
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณากรณีท่มี หาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น เรื่องการเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้
อนุมัติให้ ปริญญา อันมีเหตุจากการคัดลอกผลงานของคนอื่นมาใช้ ในวิทยานิพนธ์โดยมิชอบ แต่เนื่องจาก
การอนุมัติปริญญาเป็ นมติสภามหาวิทยาลัย ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่ยกเลิกไปแล้ ว ครั้นเมื่อ
บังคับใช้ ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ ปัญหาจึงมีว่า สภามหาวิทยาลัยจะเพิกถอนมติสภา
มหาวิทยาลัยที่อนุมัติปริญญาไปตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม ได้ หรือไม่ และทั้งตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่ ก็ไม่มีบทบัญญัติให้ อานาจแก่สภามหาวิทยาลัยในการเพิกถอนการอนุมัติปริญญาได้ โดย
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า “เมือ่ พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยกาหนดอานาจหน้าทีใ่ ห้สภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจอนุมตั ิในการให้ปริญญา ก็ย่อมมีอานาจทีจ่ ะเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยทีไ่ ด้
อนุมตั ิการให้ปริญญานัน้ ได้ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่กาหนดการสืบสิทธิ
และหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยทีม่ ีอยู่เดิม โอนมาเป็ นของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่
ทัง้ หมด เสมือนเป็ นองค์กรเดิมทีจ่ ะดาเนินกิจการต่างๆ ต่อไป และการเพิกถอนปริญญาถือเป็ นคาสัง่
ทางปกครอง ทีจ่ ะต้องให้สิทธิค่กู รณีได้รบั ทราบข้อเท็จจริง การมีโอกาสโต้แย้งพยานหลักฐานและ
ระบุเหตุผลในการเพิกถอน” มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ วเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในเรื่องดังกล่ าว ได้ วางหลักการพิจารณาและการตีความกฎหมายที่เป็ นประโยชน์ ๓ ประการ คือ
๑) ความสาคัญของบทเฉพาะกาล ๒) อานาจในการอนุมัติปริญญาและการยกเลิกเพิกถอน
การอนุมัติ และ ๓) คาสั่งทางปกครอง จึงสมควรนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้ วย
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกาหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) เพื่อใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เปลี่ยนตาแหน่ง และเปลี่ยนประเภทการจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
จึงได้ จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกาหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.)
และได้ ประกาศใช้ บังคับแล้ ว มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๖ระเบียบ
วาระที่
๗.๕

๗.๖

๗.๗

๗.๘

เรื่องที่เสนอ
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราชปิ ยมหาราชการุณย์) มีความจาเป็ นต้ อง
ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม อีกจานวน ๓๓๘,๓๕๕,๐๐๐
บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ ๐.๘๑ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติต้นปี จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงบประมาณและการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๙ ที่กาหนดว่า หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่ เกินร้ อยละ ๕ ของ
งบประมาณประจาปี ท่สี ภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ แล้ วให้ อธิการบดีอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป
คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ มีมติอนุมัติการ
เปิ ดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ
แพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้ มีการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อแพทยสภา
เพื่อพิจารณารับรองต่อไปนั้น แพทยสภาได้ ส่งเรื่องให้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
พิจารณาตามที่กาหนดในข้ อบังคับแพทยสภา ว่าด้ วยกระบวนวิธพี ิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้ มีรายงานความเห็นว่า เนื่องจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ า
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของตนเอง จึงมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว ๓ ข้ อ บัดนี้ คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบกับความเห็นและข้ อเสนอแนะจากกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยดังกล่าว
คณะกรรมการแพทยสภารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ข้นั สูง
(หลักสูตร ๒ ปี )หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะกรรมการทันตแพทยสภา มีมติรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันต
แพทย์ข้ันสูง (หลักสูตร ๒ ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ เสนอให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการให้ ทนั ตแพทยสภารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร
ก่อนนาเสนอสานักงาน กพ. ตีค่าวุฒิต่อไป เรียบร้ อยแล้ ว
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในส่วนงาน
ต่างๆ จานวน ๗ ราย ซึ่งได้ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ดังนี้
๑. กรณีกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามนโยบาย คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ
ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และฐานประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้ าที่ตามข้ อ
๓๒ และข้ อ ๓๔ ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ ไขเพิ่มเติมตามลาดับ จึงลงโทษภาคทัณฑ์ โดยมีกาหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่มีคาสั่ง
จานวน ๑ ราย
๒. กรณีกระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ น
เวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออก
จากงาน จานวน ๓ ราย
๓. กรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้
ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์ท่มี ิควรได้ อันถือว่ าเป็ นการทุจริตต่ อหน้ าที่ ตามข้ อ ๔๕(๓) ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออก
จากงาน จานวน ๑ ราย
๔. กรณีกระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานไม่ รักษาชื่ อเสียงของตนและไม่ รักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสียและทาให้ มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ ายแรงตาม
ข้ อ ๔๒ ประกอบกับข้ อ ๔๕(๑) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย การบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการสอบสวนตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
วินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๑ ราย
๕. กรณี กระทาผิดวินัยอย่ างไม่ ร้ายแรง ฐานไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ของตนตามนโยบาย คาสั่ง กฎ
ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ฐานไม่อุทศิ เวลาแก่งานของมหาวิทยาลัยที่
ต้ องปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างสม่าเสมอ จะละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้ าที่มิได้ และฐานรายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิ ดข้ อความซึ่งถือว่าควรแจ้ งถือเป็ นการรายงานเท็จ ตามข้ อ
๓๒ ข้ อ ๓๖ และข้ อ ๓๘ ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ จึงได้ ลงโทษงดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ในปี ที่ถูกลงโทษ จานวน ๑ ราย

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๑๙ วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทราบ
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

