สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑ (๖/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น ๒ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ แสดงความขอบคุณคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ท่ใี ห้ ความเอื้อเฟื้ อสถานที่ในการจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๑ พร้ อมนาเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี
และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกติ ติประกาศ ซึ่งเป็ นแรงบันดาลใจที่ดีมาก
๑.๒ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๔ ท่าน และลาประชุม จานวน ๖ ท่าน
๑.๓ มีหน่วยงานขอถอนเรื่อง ๒ วาระ คือคณะสาธารณสุขศาสตร์ขอถอนเรื่องการขออนุมัติเปิ ด
หลักสูตรใหม่ ในวาระที่ ๔.๒.๑ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอถอนเรื่องการขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร ในวาระ ๖.๔.๓๓
๑.๔ ฝ่ ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนากิจกรรมวิธกี ารใช้ เครื่องฟื้ นคืนคลื่นหัวใจด้ วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ
(AED : Automated External Defibrillator) ในวาระที่ ๗.๖ มาสาธิตให้ กรรมการสภาฯได้ เห็น
และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอนาวิดิโอคลิปละครเวทีการกุศล โดยนักศึกษา
แพทย์รามาธิบดี ชื่อเรื่อง”Paper Bird” ในวาระที่ ๗.๘ มาให้ ท่ปี ระชุมสภาฯ ได้ ดูเป็ นบางส่วน

มติที่ประชุม

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขรายงาน
จานวน ๑๗ หน้ า
ตามข้ อเสนอของที่ประชุมแล้ ว
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
“วาระลับ” ในวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
และวาระ ๖.๒ ผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ
อาจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ นาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
แผนการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้ จัดทาขึ้นด้ วยความ
ร่วมมือของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โดยมุ่งหวังเพื่ อสร้ างความเจริญเติบโต
อย่ างยั่งยืนขององค์กร และองค์กรสามารถสร้ างคุณค่ าต่ อสังคม รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวม วิทยาลัยการจัดการได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ “เป็ นปัญญา
ของแผ่นดินในการศึกษาด้ านการจัดการ” และพั นธกิจ “พัฒนาผู้นาองค์กรด้ วยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ การวิจัยที่สอดคล้ องความต้ องการ และการมีส่วนร่ วมกับภาคอุตสาหกรรม” โดยมี
ยุทธศาสตร์หลัก ๕ ประการ ประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ส่กู ารเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้ องกับบริบท ยุทธศาสตร์ท่ ี ๒ สร้ างความเป็ นเลิศทางงานวิจัย
ซึ่งมีคุณค่าต่อสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้ างความเป็ นเลิศในงานบริการวิชาการและให้ เป็ นที่ร้ จู ัก
ในวงกว้ าง ยุทธศาสตร์ท่ ี ๔ สร้ างความเป็ นสากล และยุทธศาสตร์ท่ ี ๕ สร้ างความเป็ นเลิศด้ าน
บริหารจัดการวิทยาลัยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
นายมนูญ สรรค์คุณากร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล นาเสนอผล
๓.๒
การดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดั งนี้ (๑) ท าให้ เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้ านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร (๓) ปฏิบัติหน้ าที่อ่นื
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการฯ ๖ ครั้งที่ผ่านมา ได้ มี
การดาเนินการที่ประเมินสถานการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปั จจุบัน ให้ ข้อเสนอแนะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ HR ที่ควรจะเป็ น (Recruit, Retain และ Develop) คัดเลือกส่วนงานนาร่อง
และมอบหมายที่ปรึกษาประจากลุ่ม นัดพบที่ปรึกษาประจากลุ่ม เพื่อแนะนาทีม และหารือแนว
ทางการดาเนินงาน
โดยคณะกรรมการฯ ได้ รับฟังข้ อมูลสารสนเทศด้ านทรัพยากรบุคคลและแนวทางการดาเนินงาน
ในปัจจุบันจากฝ่ ายบริหาร พร้ อมทั้งจัดกลุ่มและลาดับความสาคัญ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ ข้อคิดเห็น

๑. รับทราบ
๒. ขอให้ นาคาแนะนาและข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดาเนินการต่อไป

๑. รับทราบ ด้ วยความขอบคุณ
๒. เห็นชอบให้ นาผลสรุปของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งมานาเสนอเพื่อให้ ข้อคิดเห็น
ในการด าเนินการต่อไปในการประชุ มเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
(๑) อธิการบดี
ด้ วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม จะเกษียณอายุงาน ๖๐ ปี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
และไม่ประสงค์จะต่อเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหา
(๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
คณบดีวิทยาลัยราชสุดาคนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยราชสุดา ได้ เสนอชื่อบุคคล
ภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯ จานวน ๒ คนคือ อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน และอาจารย์
(๔) รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
มณเฑียร บุญตัน มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
คณบดีวทิ ยาลัยราชสุดา ทั้งคณะ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน
(๖) อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน
พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๙
(๗) อาจารย์มณเฑียร บุญตัน

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๔.๒ ขออนุมตั ิเปิ ดหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอถอนออก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว โดยจะ อนุมัติ
ดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป และแต่ละปี
การศึกษาจะรับนักศึกษาจากผู้สาเร็จปริญญาโท ประมาณปี ละ ๒ คน ผู้สาเร็จปริญญาตรี ประมาณ
ปี ละ ๒ คน หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการวิจัย เพื่ อสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและสร้ างนวัตกรรมในด้ านชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้ นและให้ ความสาคัญใน
ด้ านเวชศาสตร์ตรงปั จจัย ปริวรรตเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์การเจริญทดแทน สามารถบูรณาการ
เชื่ อมโยงศาสตร์ทางด้ านชีวเวชศาสตร์ท่ตี นเชี่ยวชาญกับศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
สามารถประยุกต์ในการแก้ ไขปัญหาทางด้ านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและในระดับสากล
๔.๒.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ,
หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
แล้ ว โดยจะดาเนินการเปิ ดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และคาดว่า อนุมัติ
จะรับเข้ าศึกษาในปี การศึกษาละประมาณ ๓๐ คน เป็ นหลักสูตรใหม่ท่ไี ม่ เคยเปิ ดสอนที่ใดมาก่อน
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรที่ดาเนินการเรียนการ
สอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยอิงจากหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย
และสภาวิชาชีพ (สภาวิศวกร) โดยหลักสูตรจะเน้ นองค์ความรู้และการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม โดยมีมหาวิทยาลั ยในต่ างประเทศที่เปิ ดการเรียนการสอน ได้ แก่
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๔.๒.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย อนุมัติ
มหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรใช้ ระบบจัดการเรียน
การสอนแบบหน่ วยกิตทวิภาค โดยจะดาเนินการเปิ ดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา
๒๕๖๐ และคาดว่าจะรับเข้ าศึกษาในปี การศึกษาละประมาณ ๔๐คน โครงสร้ างของหลักสูตร จัดการ
ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ,หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้ อง มาประยุกต์ อนุมัติ
และพัฒนาเป็ นนวัตกรรม ที่ย่ังยืน พั ฒนานักศึกษาให้ เป็ นผู้ประกอบการและเจ้ าของธุรกิจรุ่น
ใหม่ หรือเป็ นผู้ท่มี ีความสามารถคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม สิทธิบัตร และพั ฒนาต่ อยอดองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีได้ หลักสูตรใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยจะ
ดาเนินการเปิ ดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และคาดว่าจะรับนักศึกษา
เข้ าศึกษาในปี การศึกษาแรก ๓๐ คน ในปั จจุบันยังไม่ มีหลักสูตรของสถาบันอื่นในประเทศไทย
และในภูมิภาค ASEAN ที่มีความใกล้ เคียงกับหลักสูตรชีววิทยานวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑

การกาหนดสัดส่วนและนา้ หนักคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ อนุมัติ
การลาออกจากตาแหน่ งอธิการบดี ของศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ
นพ.ประเวศ วะสี เป็ นประธาน ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีระบุไว้ ชัดเจนว่า ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติ
๑. ต้ องจบปริญญาเอก ๒. ปฏิบัติหน้ าที่ได้ เต็มเวลา ๓. เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ๔. เป็ นที่ยอมรับ
๕. มีวิสยั ทัศน์และศักยภาพ ๖. มีประสบการณ์บริหารองค์กร ๗. มีศกั ดิ์ศรีทางวิชาการเป็ นที่ยอมรับ
๘. มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซึ่งการกาหนดสัดส่วนและ
นา้ หนักของคุณสมบัติในข้ อ ๔ ถึง ๘ ให้ เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด แต่ในการประชุมสภาฯ

๑. เห็นชอบการกาหนดสัดส่วนและค่ า น้าหนักของ
คุณสมบัติของผู้ท่ ีได้ รับการเสนอชื่ อให้ ดารงต าแหน่ ง
อธิการบดี ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ
๒. อนุมัติการแจ้ งกาหนดสัดส่วนและค่านา้ หนักคุณสมบัติ
ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา แก่ผ้มู ีสทิ ธิเสนอชื่อ
ก่อนได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๓. มอบอานาจการตีความคาวินจิ ฉัยปัญหาตามข้ อ ๑๗
ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๔
ให้ กบั ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

-๓ระเบียบ
วาระที่
๕.๑
(ต่อ)

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ครั้งที่ ๕๒๐ ยังมิได้ กาหนดสัดส่วนและค่านา้ หนักดังกล่าว อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาเรื่องการกาหนดสัดส่วนและค่ านา้ หนัก
ของคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี โดยมีความเห็นว่า สมควรกาหนดสัดส่วนและ
ค่านา้ หนักเท่ากันทุกข้ อ เนื่องจากมีความสาคัญเท่ากัน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบการกาหนดสัดส่วนและค่ าน้าหนักฯ และเนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องเวลาการ
สรรหา จึงขอแจ้ งกาหนดสัดส่วนและค่ านา้ หนักของคุณสมบัติฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณา แก่ผ้ มู ีสทิ ธิเสนอชื่อก่อนได้ รับความเห็นชอบจากสภาฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว
ในการดาเนินงาน ขอเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอานาจการตีความคาวินิจฉัยปั ญหา
ตามข้ อ ๑๗ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ กับ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบั ติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่ งแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่ งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๘ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๗ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน
๑ ราย
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่ งศาสตราจารย์(ครั้งที่ ๑)
ของรองศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ผู้เสนอขอตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๒) แล้ ว เห็นว่าผลงานทางวิชาการคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์(วิธที ่ี ๒)
จากมติเดิม “คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับ
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธที ่ ี ๒)” เป็ น “คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ ง
ทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธที ่ ี ๒)” โดยเห็นสมควรให้ กาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ผู้เสนอขอตาแหน่งฯ เป็ นตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติทางการแพทย์
ได้ ต้งั แต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง)
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณา
กรณีการเทียบตาแหน่ ง Professor of Computer Science and Information Management
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๔๙๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ มีมติอนุมัติการเทียบตาแหน่งให้ เป็ นตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิว เตอร์ ได้ ต้ั งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่ งทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้ ต้ังข้ อสังเกต โดยที่ประชุมเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของ Dr. Peter Haddawy หากนามา
เทียบกับเกณฑ์การเสนอขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ ว อยู่ใน
ระดับเกณฑ์คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกาหนดทั้งจานวน คุณภาพ และประเภทผลงาน ประกอบ
กับเกณฑ์การดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ของ AIT นั้น นอกจากมีผลงานตีพิมพ์แล้ ว ผลงานนั้ น
ต้ อง outstanding ในระดับนานาชาติ โดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ
จานวน ๑๐ คน รวมถึงความเป็ น leadership ซึ่งถือว่าคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีเด่น” ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ตาแหน่ งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงาน
วิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากนี้ เมื่อค้ นหาข้ อมูลการ citation ผลงานทาง
วิชาการ เช่ น ค่า h – index ของ Dr.Peter Haddawy จากฐานข้ อมูล scopus แล้ วพบว่า การตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการของ Dr.Peter Haddawy ระหว่ างปี ค.ศ. ๑๙๙๐ – ๒๐๑๗ ค่ า h – index
วิเคราะห์อยู่ในระดับ ๑๘ ซึ่งเป็ นค่าที่สงู มากสาหรับสาขาวิชานี้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ดารงตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่ใกล้ เคียงกับ Dr.Peter Haddawy จานวน
๕ คน ประกอบกับ Dr.Peter Haddawy ยังมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม
อย่ างต่ อเนื่องในระดับนานาชาติจนถึงปั จจุ บัน ดังนั้น เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนแจ้ งไปยัง ก.พ.อ. เพื่อดาเนินการต่ อไป
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร

อนุมัติ

อนุมัติ

ยืนยันการเทียบตาแหน่งของ Dr.Peter Haddawy
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ได้ ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

วาระที่ ๖.๔.๑-๖.๔.๑๓ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๔.๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ อนุมัติ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
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๖.๔.๓ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ อนุมัติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ อนุมัติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดย อนุมัติ
เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๖ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบั ติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิ เศษ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๘ สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่ อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. อนุมัติ
๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๙ สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๐ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ อนุมัติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๑ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ อนุมัติ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๒ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษา อนุมัติ
ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๓ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสา
หการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ อนุมัติ
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
วาระที่ ๖.๔.๑๔-๖.๔.๓๔ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๔.๑๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิ ค้ ุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๕ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้ าง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๖ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษา อนุมัติ
ที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๗ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ อนุมัติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๘ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๑๙ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๐ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๑ คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ อนุมัติ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๒ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิค้ มุ กัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย อนุมัติ
เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
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๖.๔.๒๔ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้ าง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๕ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาค อนุมัติ
การศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๖ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกาลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๗ คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ อนุมัติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๘ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิ เศษ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๒๙ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๓๐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๓๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๓๒ วิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๓๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอถอนเรื่องออก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๔.๓๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย อนุมัติ
เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๕ ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วาระที่ ๖.๕.๑-๖.๕.๒ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๕.๑ คณะกายภาพบาบัด ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา อนุมัติ
๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๕.๒ คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
วาระที่ ๖.๕.๓-๖.๕.๕ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๕.๓ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ อนุมัติ
โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๕.๔ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ อนุมัติ
เป็ นต้ นไป
๖.๕.๕ วิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเริ่มใช้ อนุมัติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๖ ขออนุมตั ิเปิ ด / ปิ ด รายวิชา
๖.๖.๑ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ซึ่งเป็ นรายวิชาในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวม
๑๙ รายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร อนุมัติ
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๖.๒ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชา
เลือกเสรี กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ รายวิชา โดยบรรจุ
ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัย และเริ่มใช้ กับนักศึกษารุ่นปี การศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ ผ่าน อนุมัติ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ ว

-๖ระเบียบ
วาระที่
๖.๗

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะกายภาพบาบัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ วิทยาลัยการจัดการ
และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๑,๙๔๖ ราย แยกเป็ น
ปริญญาเอก ๒๕ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑ ราย ปริญญาโท ๒๘๒ ราย และปริญญาตรี
๑,๖๓๘ ราย และคณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติแก้ ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของผู้สาเร็จ
การศึกษา ลาดับที่ ๑๒๐ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐ จากเดิม ๒.๔๐ แก้ ไขเป็ น ๒.๒๘

อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น
๑,๙๔๖ ราย และอนุมัติแก้ ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรของผู้สาเร็จการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบให้ ดารง
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
และ ๒. รองศาสตราจารย์วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๐
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
แนวทางการดาเนินงานของกลุ่มภารกิจ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ ประกาศจัดตั้งกลุ่มภารกิจ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในส่วนของภารกิจ
ที่มีลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือใกล้ เคียงกัน จานวน ๖ ภารกิจนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ พิจารณา
ข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของทั้ง ๖ กลุ่มภารกิจดังกล่าวแล้ ว เห็นสมควร
ยุบเลิกกลุ่มภารกิจ จานวน ๓ กลุ่มภารกิจ คือ ๑. กลุ่มภารกิจการฝึ กอบรมมาตรฐานการบริการ
ด้ านสุขภาพระดับสากลแห่ งประเทศไทย ๒. กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย
และ ๓. กลุ่มภารกิจด้ านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ
สภาการพยาบาลให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะพยาบาลศาสตร์
ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และคณะพยาบาลศาสตร์ได้
เสนอให้ สภาการพยาบาลให้ ความเห็ นชอบการปรั บปรุงหลั กสูตร ก่ อนน าเสนอส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่ อไป นั้น บัดนี้ สภาการพยาบาล มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณาให้ รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากิจกรรมบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบาบัด
ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และคณะกายภาพบาบัด ได้ ย่ืนคาขอรับรองเป็ นสถาบันซึ่งผลิตบัณฑิตให้ ได้ รับปริญญาในวิชาชีพ
กิจกรรมบาบัด ก่อนที่จะส่งให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร นั้น บัดนี้
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพ สาขากิจกรรมบาบัด ได้ มี
มติรับรองมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรม
บาบัด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
การใช้ งานเครื่องฟื้ นคืนคลื่นหัวใจด้ วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ (AED : Automated External
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Defibrillator)

กองกิจการนักศึกษา นาสาธิตวิธกี ารใช้ เครื่องฟื้ นคืนคลื่นหัวใจด้ วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ (AED
: Automated External Defibrillator) เพื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งเป็ นการ

๗.๗

รับทราบ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้ น เพื่อสามารถนาส่งโรงพยาบาลได้ ทนั ท่วงที
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๘ ราย
มหาวิทยาลัยได้ มีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ จานวน ๘ ราย กรณี
กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกิน
กว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สบื สวนและติดตาม
แล้ ว ไม่ปรากฏว่าได้ ช้ ีแจงเหตุผลของการขาดงานให้ ผ้ บู ังคับบัญชาทราบ หรือมีการลาตามระเบียบหรือ
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง จึงเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ตามข้ อ ๔๕(๕) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้ บังคับตามข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยวินัย
การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง
ตามข้ อ ๔(๑) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกาหนดกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๘ ราย
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-๗ระเบียบ
วาระที่
๗.๘

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๑๐ปี รามาดราม่า ละครเวทีการกุศล โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชื่อเรื่อง”Paper
Bird”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญกรรมการสภาฯ ทุกท่านร่วมชมละครเวทีการกุศล
ซึ่งจัดโดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปี ที่ ๒ เพื่อหารายได้ มอบให้ มูลนิธริ ามาธิบดีฯ รับทราบ
เพื่ อโครงการสถาบั นการแพทย์ จั กรีนฤบดิ นทร์ โดยในปี นี้ ได้ จั ดขึ้ นในชื่ อเรื่อง “Paper Bird”
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สาหรับรอบปฐมทัศน์ มีกาหนดจัดในวันศุกร์ท่ี
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี โรงพยาบาลรามาธิบดี
RamaDrama

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๒ วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทราบ
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

