สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙ (๔/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ขอเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รก.แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
ให้ ดารงตาแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ ายบริหาร ยังคงดารงตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดิม
๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้ มอบนโยบายในการจัดทางบประมาณปี ๒๕๖๑ โดยขอให้ น้อมนาศาสตร์พระราชา
มาเป็ นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีรับสั่งขอให้ รัฐบาลทาหน้ าที่
เพื่อให้ ประชาชนมีความสุขให้ มากที่สดุ โดยให้ สานต่ อแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทั้งนี้ ทรงมีรับสั่งด้ วยความห่วงใยในเรื่องสาคัญต่างๆ ประกอบด้ วย เรื่องการศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การสาธารณสุข การเสริมสร้ างอาชีพรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และจะต้ องทาให้
ประเทศชาติสงบสุข สันติ ไม่มีความขัดแย้ ง ดังนั้น จึงเป็ นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้ องสนองพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และใช้ ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จึงขอให้ ฝ่ายบริหารได้ นาไปเผยแพร่เพื่อให้ บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลช่วยทาให้ พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สาเร็จลุล่วงได้
๑.๓ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๖,๓๐๐ คน ในวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๖๐ ทั้งช่วงเช้ าและช่วงบ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๑.๔ ประธานนาหนังสือ “โหลหนึ่งก็ถึง..คุณธรรม ๑๒ ประการเพื่อความสาเร็จในการศึกษาวิถพี ุทธ” ซึ่ง
คณะผู้จัดทาได้ ค้นคว้ าจากงานนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.ปยุตฺโต) และจากธรรมเทศนาของ
พระอาจารย์ชยสาโร และอธิการบดี นาซีดี “บทเพลงพระราชนิพนธ์” จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มามอบให้ กรรมการทุกท่าน
๑.๕ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จานวน ๘ ท่าน

รับทราบ และเห็นชอบ
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รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๘ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
จานวน ๒๒ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๘ วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
“วาระลับ” ในวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
และวาระ ๖.๒ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๙
อธิการบดี ได้ นาเรื่อง “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑” มารายงานต่อสภาฯ
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ“ตอบโจทย์ประเทศ และโลก” โดยเสริมสร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้ นการพัฒนาการผลิตกาลังคน
คุณภาพสูง และนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สงั คมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่ า
(Thailand 4.0 : Value-based Economy) และเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในเชิงสร้ างสรรค์ โดย
มหาวิทยาลัยต้ องทาหน้ าที่เป็ นศูนย์บ่มเพาะและ Entrepreneur เพื่อสร้ างนวัตกรรม ซึ่งต่อยอดไปสู่
Commercialization และเป็ นก าลังสาคัญในการสร้ างเครือข่ ายและกระจายการพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมในทุ กระดั บ อย่ างก้ าวกระโดด ทั้ งนี้ นโยบายที่ เป็ นจุ ดเน้ น จะเป็ นการผลั กดั น
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้ แก่ การพั ฒนาหลักสูตรให้ มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้ กรอบแนวคิด outcome-based education และให้ ได้ การรับรองตาม
มาตรฐานสากลโดยใช้ เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์นานาชาติของเฉพาะสาขา เช่น WFME, AACSB,
ABET etc. ตลอดจนเน้ น/สนับสนุน หลักสูตรที่เป็ นสหสาขาวิชาและตอบโจทย์สงั คม /ประเทศ โดยใช้
สาขาวิชาที่เป็ นจุดแข็งเป็ นตัวนา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active และ Blended
learning approaches ได้ แก่ Massive Open Online Courses (MOOCs) เป็ นช่ องทางการเผยแพร่
ความรู้ท่ สี ามารถเปิ ดให้ บุคคลภายนอกเข้ ามาศึกษาได้ ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทางานที่ต้องการ
พัฒนาตนเอง และผู้สงู อายุ ทั้งเสริมสร้ าง English Proficiency และ Digital Skills ของนักศึกษา และ
เน้ น/เพิ่ม partner/networking กับมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก เพื่อยกระดับมหิดลด้ านการวิจัยและ
การเรียนการสอน นอกจากนี้ นโยบายที่เป็ นจุดเน้ น เป็ นเรื่องเพิ่มความร่วมมือกับภาคสังคม เอกชน
และอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยทางานร่วมกับภาคเอกชน สังคม ทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชาติ เน้ นการทาวิจัย สร้ างนวัตกรรมซึ่งนาไปสู่การผลิตสินค้ า บริการ เพื่อป้ อน
ตลาดโลก เน้ นปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลและ Code of Conducts
ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เน้ นปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับการ
ดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี ให้ เป็ น Office of Strategic Management หรือ OSM โดย
นาเกณฑ์ TQA มาเป็ นแนวคิดในการดาเนินงาน และพัฒนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้
เป็ นโรงพยาบาลระดั บ Secondary to tertiary care โดยให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบ
อนึ่ง อธิการบดีและทีมบริหารได้ ไปพบกับส่วนงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครบ
ทั้ง ๓๓ ส่วนงาน เมื่อต้ นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้ ในการให้ นโยบาย และสร้ างความเข้ าใจถึงทิศทาง
การบริหารมหาวิทยาลัยในช่วง ๒ ปี ดังกล่าว
ในช่ วงท้ ายการรายงาน ได้ ช้ ีแจงกรณีการลาออกจากตาแหน่งของรองอธิการบดี ทั้ง ๑๓ ราย
สาเหตุเนื่องมาจากประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เรื่องกาหนดตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่รัฐจะต้ องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ โดยได้ มี
การกาหนดตาแหน่งรองอธิการบดีท่จี ะต้ องดาเนินการด้ วย ซึ่งรองอธิการบดีทุกคนไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ด้ วยข้ อจากัดของเวลา เพราะไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า

๑. เห็นชอบตามที่เสนอ
๒. ขอให้ ฝ่ายบริหารมีการดาเนินการอย่างจริงจัง โดย
เริ่มจากส่วนงานเล็กๆ และมีคณะกรรมการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ชุด
ให้ การสนับสนุน

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
๓.๒
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นาเสนอวิสยั ทัศน์
ยุทธศาสตร์ และแผน การดาเนินงานของสถาบันฯ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรู้จักและรับทราบยุทธศาสตร์
ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง สรุปได้ ดังนี้
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากการรวมกันของสองสถาบันวิจัย
ระดับแนวหน้ าของประเทศคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอณู
ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็ นจุดเริ่มต้ นของสถานที่บ่มเพาะงานวิจัยในระดับแนวหน้ าของประเทศ
จานวนมาก สถาบันฯ จะมุ่งไปสู่การเป็ นสถาบันวิจัยในระดับโลก ด้ านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
(World-class research institute) ที่มี ความมั่ นคงและยั่ งยื นใน ๓ ด้ าน ได้ แก่ ๑. การผลิ ตผลงาน
วิจัยที่มีคุณภาพระดับโลกทั้งด้ านวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐานและด้ านนวัตกรรม ๒. การสร้ างรายได้ จาก
นวัตกรรม และ ๓. การสร้ างมวลวิกฤต (Critical mass) ของนักวิจัยและความมั่นคงด้ านกาลังคน
โดยได้ มีการวางเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ชี ัดเจน ๓ ประการ คือ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑
ได้ แก่ ด้ านการเรียนการสอน ซึ่งต้ องมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่ อสังคมยุคปั จจุ บันที่เน้ นการสร้ าง
เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เป็ นหลักสูตรที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ ท่มี ีแนวคิดใหม่ ๆ เห็นคุณค่ าของ
งานวิจัยและพร้ อมจะใช้ งานวิจัยเพื่อสร้ างความมั่นคงให้ กับสังคม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒
คือด้ านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้ องดาเนินการควบคู่ไปกับการสร้ างวัฒนธรรมการ
ทางานเป็ นทีม (Team spirit) โดยส่งเสริมให้ นักวิจัยใช้ ระบบ Mentor–mentee (นักวิจัยอาวุโส–
กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ) หรือ Peer-coaching (กลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง–กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ ความยั่งยืนด้ านบุคลากรและอัตรากาลัง ซึ่งบุคลากร
ทั้งสายสนับสนุนหรืออาจารย์ ทุกคนล้ วนเป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างอนาคตของสถาบันฯ ดังนั้น
ผู้บริหารสถาบันฯ จึงมีภารกิจที่ต้องทาให้ บุคลากรมีความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ และมีความสุข
กับที่ทางาน โดยมีกจิ กรรมต่างๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
๔.๑.๑

๔.๑.๒

แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
ผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน เพื่อดาเนินการสรรหาผู้อานวยการคนต่ อไป แทนท่านเดิม ซึ่งจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีการประชุมเพื่อ
ดาเนินการสรรหา จานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
โดยได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่ายังไม่สามารถสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ได้ ทนั ในเวลาที่กาหนด จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการ
สรรหาต่อไปอีก ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ผู้สมควรได้ รับการแต่งตั้งดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอขอแต่ งตั้ งนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็ น
ศาสตราจารย์เกียรติยศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องจากเป็ นผู้ท่ มี ีเกียรติประวัติท่ ดี ี
ทาคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติเป็ นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ ได้ พิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้ง นายแพทย์
สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่ออีก
วาระหนึ่ง โดยมีวาระ ๒ ปี ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย ศาสตราจารย์เกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิ จารณาแต่ งตั้ ง นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ
เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวาระ ๒ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุ มั ติ ขยายเวลาการสรรหาผู้ อานวยการสถาบั น
พัฒนาสุขภาพอาเซียนต่อไปอีก ๒ เดือน นับจากที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติ คือวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐

อนุมัติ

๔.๒

ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
๔.๒.๑ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ อนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ)
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรนี้เป็ นพหุวิทยาการซึ่งบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจั ดการอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้ องเข้ ากับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่ อุ ปทาน โดยมุ่งผลิตมหาบั ณฑิตผู้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ พหุวิทยาการด้ านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทกั ษะ
ในการทาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็ นระบบ เป็ นผู้นาความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการและเทคโนโลยีท่ที นั สมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยจะ
เปิ ดดาเนินการรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และจานวนนักศึกษา
ที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ปี ละ ๑๐ คน และแผน ข ปี ละ ๑๕ คน

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๔.๓. ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
๔.๓.๑
มหิดล ว่าด้ วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติตามที่เสนอ และให้ ประกาศบังคับใช้ ต่อไป
ว่าด้ วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อให้ การเลือกประธาน รองประธาน
และเลขาธิการสภาคณาจารย์ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับการได้ มาของสมาชิกสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนส่วนงานและสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป โดยแก้ ไขความในข้ อ ๒๗
ข้ อ ๒๘ และข้ อ ๒๙ ให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
- ไม่มี -

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 ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่ งแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๑๐ ราย ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน ๕ ราย ตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย
และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของ
ของผู้เสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ซึ่งสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แล้ ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมคือ งานวิจัยที่ขอทบทวนผล จานวน ๓ เรื่อง คุณภาพไม่ อยู่ในเกณฑ์ท่ ี ก.พ.อ.
และคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธีท่ ี ๑)
สาหรับผู้เสนอตาแหน่งจากคณะเภสัชศาสตร์ และหนังสือที่ขอทบทวนผล จานวน ๑ เล่ม คุณภาพ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์
(วิธที ่ี ๑) สาหรับผู้เสนอตาแหน่งจากคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
อธิการบดีได้ พิจารณาคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหาร (หัวหน้ า
ส่วนงาน) จะครบเกษียณอายุงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จานวน ๓ ราย แล้ ว เห็นสมควร
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ การต่ อเวลาการปฏิบั ติ งานพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้ง ๓ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วั ฒ นาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล
ระยะเวลาที่เสนอขอต่อเวลาฯ คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ระยะเวลา
ที่เสนอขอต่อเวลาฯ คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการ ระยะเวลาที่เสนอ
ขอต่อเวลาฯ คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดร.ภัทราบูลย์ นาคสู่สขุ
ที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขอเทียบตาแหน่งแล้ ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่จะเทียบเป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่บรรจุ)และให้ มีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
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เรื่องที่เสนอ
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่อ
อาหารปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (หลักสูตร
ภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปั ญญาศึกษา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุ มคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสาหรับบุคคลที่มี
ความต้ องการพิเศษ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้ องการพิเศษ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะเทคนิคการแพทย์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะเทคนิคการแพทย์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
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เรื่องที่เสนอ

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๑๘ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๑๙ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๖
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นผู้กากับดูแลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีเป้ าหมายให้ ปริญญาบัตรสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ที่ไม่สามารถเรียนสาเร็จในหลักสูตรดังกล่าวข้ างต้ น และให้ ปริญญาบัตรสาหรับนักศึกษาในโครงการ
ผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทนั ตแพทย์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการดาเนินการเพื่อให้ มีความสอดคล้ อง
กับกรอบ TQF พบว่ามีปัญหาในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์
จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรดังกล่ าว โดยให้ มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ซึ่งได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
มัติปรับปรุงหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒๐ ขออนุ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ ๓ หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็ นการปรับปรุง
สาระสาคัญของหลักสูตรให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๒๑ ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี
จานวน ๑ รายวิชา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ รายวิชา ได้ แก่
สมสค ๑๖๒ การต่ อต้ านการทุจริต (SHSS 162 Anti – Corruption) จานวน ๓ (๓-๐-๖) หน่ วยกิต
โดยบรรจุ ในบั ญชีกลางของมหาวิทยาลัย เพื่ อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้ เลือกเรียนตามความต้ องการ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๒๒ ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร
นานาชาติ) จานวน ๒ รายวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุ มั ติ เปิ ดรายวิชาใหม่ กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยบรรจุ ในบั ญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิ ดล จานวน ๒ รายวิชา คื อ
รายวิชา ICGE 126 การวาดภาพขั้นแนะนา (Introduction to Drawing) ๓(๒-๒-๕) หน่ วยกิต
และรายวิชา ICGE 127 การถ่ ายภาพขั้นแนะนา (Introduction to Photography) ๓(๒-๒-๕)
หน่ วยกิต ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
มัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๒๓ ขออนุ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จานวนทั้งสิ้น
๓๐๒ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๘ ราย ปริญญาโท ๖๙ ราย และปริญญาตรี ๒๑๕ ราย

มติที่ประชุม

๖.๑๗

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุ มัติ ปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่
ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๓๐๒ ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ลีรา กิตติกูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
๓. รองศาสตราจารย์วรัญญา บุญชัย
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๔. รองศาสตราจารย์กลั ยา กิจบุญชู
สถาบันโภชนาการ

รับทราบ

-๖ระเบียบ
วาระที่
๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

๗.๘

๗.๙

เรื่องที่เสนอ
แต่งตั้งตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๙๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ได้ อนุมัติให้
พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี จานวน ๑๓ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
และเพื่อให้ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงแต่ งตั้ง
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จานวน ๑๓ ราย (ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๙๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งเป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๐๙ (๑๔/๒๕๕๐) วันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่มอบอานาจให้ อธิการบดีเป็ นผู้มีอานาจแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนตาแหน่ ง
รองอธิการบดี
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๘
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติม
เพื่อให้ การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการกาหนดเป้ าหมาย ตลอดจนการกาหนดทิศทาง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔(๑๙) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม จานวน ๓ ราย ได้ แก่ ๑. หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล
๒. นายทัสพร จันทรี และ ๓. นางต้ องใจ ธนะชานันท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ พิ จารณา
แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดาเนินการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คนใหม่ แทนรองศาสตราจารย์ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ซึ่งจะครบเกษียณอายุงาน ๖๕ ปี ใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นในส่วนของการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ส่วนกรรมการสรรหาฯ
จากบุคคลภายนอกที่มาจากกรรมการประจาคณะฯ นั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาเสนอชื่อเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว โดยได้ ดาเนินการประชุมเพื่อเสนอชื่อ
เรียบร้ อยแล้ ว ทั้งนี้ ได้ มีคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้ ว ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้ (๑) อธิการบดี (๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
(๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา (๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
รายงานผลการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการขอรายงานผลการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
จาแนกตามส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีบุคลากรสายวิชาการ ประเภทอาจารย์ท้งั สิ้น
จานวน ๓,๗๑๗ คน โดยมีผ้ ูดารงตาแหน่ งอาจารย์ จานวน ๑,๘๔๔ คน (๔๙.๖๑ %) ตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑,๐๒๒ คน (๒๗.๕๐ %) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๗๑๐ คน
(๑๙.๑๐ %) และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑๔๑ คน (๓.๗๙ %)
๒. สรุปจานวนผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
รายงานงบการเงินกองทุนที่อยู่ภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาหรับปี งบประมาณ
๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ขอรายงานผลการดาเนินงานกองทุนที่อยู่ภายใต้ คณะฯ สาหรับ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ซึ่ง
รายงานดังกล่ าวได้ ผ่านการตรวจสอบ และรับรองรายงานการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
โดยกองทุ น ดั ง กล่ า วได้ แก่ ๑. กองทุ น ประกัน สังคม โรงพยาบาลศิริร าช ๒. กองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และ ๓. โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๖ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน
๖ ฉบับ สาหรับ ๑. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ๓. บุคคลทั่วไปเข้ าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ๔. นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ๕. หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
๖. นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาคพิ เศษ (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียบร้ อยแล้ ว
ทันตแพทยสภาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยกาหนดเงื่อนไขประกอบ
ทันตแพทยสภาได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทนั ตแพทยสภา
มีมติโดยกาหนดเงื่อนไขประกอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการ
ทันตแพทยสภา ที่ ทพ ๐๑๐๑/๑๐๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้ อยแล้ ว
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ระเบียบ
วาระที่
๗.๑๐

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๘ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติ งานในส่วนงาน
ต่างๆ จานวน ๘ ราย ซึ่งได้ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ดังนี้
๑. กรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับฯ
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน รับทราบ
จานวน ๗ ราย
๒. กรณีมีพฤติการณ์หาประโยชน์โดยเรียกรับเงินจากผู้ป่วย จึงถือได้ ว่ามีการประพฤติผิด
จรรยาบรรณต่อผู้ป่วยหรือญาติผ้ ูป่วย ก่อให้ เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อภาพพจน์ช่ ือเสียงส่วนรวม
ของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรงแล้ ว ซึ่งเป็ นความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้ น
การปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่ นื ได้ รับประโยชน์มีมิควรได้ ถือว่ าเป็ นการทุจริต
ต่อหน้ าที่ ตามข้ อ ๔๕(๓) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้ บังคับตามข้ อ ๖ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ตามข้ อ ๔
(๒) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกาหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๑ ราย

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับทราบ

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

