สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๒ (๗/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๗ ท่าน และลาประชุม จานวน ๓ ท่าน
รับทราบ
๑.๒ ประธานได้ นาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
ราชบพิตร ซึ่งเป็ นเอกสารที่สานักพระราชวังจัดทาขึ้นสาหรับมอบให้ ผ้ ูท่มี ากราบพระบรมศพ รับทราบ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาแจกให้ กรรมการสภาฯ ทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
จานวน ๒๔ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑ วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
“วาระลับ” ในวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
และวาระ ๖.๒ ผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี
อธิการบดีนาเสนอเรื่องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี สรุปได้ ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ จัด
สัมมนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ Driving Forward to World Class University เมื่อวันที่
๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม อมารี หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากกรรมการสภาฯ ฝ่ ายบริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้ าส่วนงาน ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลระยะ ๒๐ ปี ที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็ น
กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ให้ มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองและเป็ นส่วนสาคัญของ
การพัฒนาประเทศ เป็ นแหล่งการศึกษาและให้ ความรู้กบั สังคม เป็ นมหาวิทยาลัยที่ทาคุณประโยชน์
ให้ แก่มนุษยชาติ ภายใต้ การบริหารจัดการด้ วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย
ด้ วยการเป็ น “ปัญญาของแผ่นดิน” ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรปู เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ที่ทางานควบคู่
กับฝ่ ายบริหารมหาวิทยาลัย ให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา ซึ่งได้ รับ
๓.๒
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ รายงาน
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ คณะฯ
กรรมการฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการเสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อการบรรลุเป้ าหมายตามนโยบาย และเพื่อสร้ างความเป็ นเลิศด้ านการศึกษา คณะกรรมการได้ มี
การประชุม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมี
ข้ อเสนอในการกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย
มหิดล ๒) นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา และ ๓) นโยบายการจัดการรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียม
ความพร้ อมในกรณีท่มี หาวิทยาลัยอาจไม่ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การระดมทุนวิจัยจากภายนอก

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒๐ ปี ตามที่
เสนอ แต่ต่อไปหากมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ขอให้ เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

๔.๒

ผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (วาระลับ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
ผู้สมควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๗ ราย และมหาวิทยาลัย
ได้ ประกาศรายนามผู้ได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์แล้ วนั้น คณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ได้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และมีมติให้ เสนอชื่อผู้ท่ สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
จานวน ๑ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองผู้ท่สี มควรจะได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งตามข้ อ ๑๐ ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.
๒๕๕๔ ระบุว่า “สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ประมุขของรัฐต่ างประเทศ
หรือบุคคลสาคัญ ซึ่งเห็นว่าทรงคุณสมบัติสมควรแก่ปริญญานั้นเป็ นกรณีพิเศษได้ ”
ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระลับ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ อนุมัติ
การลาออกจากตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ของศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงได้ ดาเนินการสรรหา
อธิการบดี ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้ มีการประชุมสรรหาฯ
จานวน ๔ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาผู้ท่สี มควร
ดารงตาแหน่ งอธิการบดีจากรายชื่อที่ได้ จากการรับสมัคร และจากการเสนอชื่อตามวิธีการที่คณะ
กรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร โดยได้ พิจารณาอย่างมีเหตุผล และมีมติเอกฉันท์เสนอชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดี จานวน ๑ ชื่อ ได้ แก่ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ซึ่งเป็ นผู้ท่มี ีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามข้ อบังคับฯ มีวิสยั ทัศน์และแนวทางการบริหารอย่างชัดเจน มีประสบการณ์ในการ
บริหารมหาวิทยาลัย และเป็ นผู้ได้ รับการยอมรับสูง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้ รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ฯ เสนอ

๑. รับรองและอนุมัติเป็ นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ นพ.
บรรจง มไหสวริยะ เป็ นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
เพื่อให้ การดาเนินการของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เป็ นไปอย่างเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ
อธิการบดีจึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา แทนชุดเดิมที่ได้ ครบ
วาระการดารงตาแหน่งไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็ นไปตามข้ อ ๖ ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
การบริหารงานในศูนย์จิตตปัญญาศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนดว่า “คณะกรรมการนโยบายประกอบด้ วย
อธิการบดีหรือผู้ท่อี ธิการบดีเห็นสมควรเป็ นประธาน และกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ตามที่อธิการบดีเสนออีกไม่น้อยกว่าห้ าคน แต่ไม่เกินสิบคน โดยมีผ้ อู านวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการ”
การลงทุนร่วมกับบริษัท INNOCONNECT
บริษัท INNOCONNECT เป็ นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ
๔.๔
สนับสนุนวิสาหกิจเบื้องต้ น (Start-up) วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และการนา
นวัตกรรมต่ างๆ ไปสร้ างมูลค่ าทางการตลาด โดยให้ การสนับสนุ นในรูปแบบของ Accelerator
ขณะเดียวกันก็มีเงินลงทุนบางส่วนในนวัตกรรมที่จะสร้ างผลกาไร บริษัท INNOCONNECT
เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เอกชน และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีผ้ ูลงทุนในบริษัทฯ
ประกอบด้ วย ๑) ตลาดหลักทรัพย์ ๒) ธนาคารกรุงไทย ๓) ธนาคารออมสิน ๔) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศ ไทย ๕) บริษัท TIPCO ๖) บริษัท Seamico และ
๗) บริษัท UTCC (จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้ า) ทั้งนี้ การประกอบการของบริษัท ฯ แบ่งเป็ น
๒ ส่วนคือ ส่วนที่จดทะเบียนเป็ น Social Enterprise (บริษัทอินโนคอนเนค วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด)
และส่วนที่ดูแลผลประโยชน์ด้านการลงทุน (บริษัท อินโนคอนเนค ฟันด์ จากัด) ในการนี้ ทางบริษัทฯ
ต้ องการเชิญชวนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ าร่วมเป็ นผู้ร่วมลงทุนในจานวนเงิน ๑๙ ล้ านบาท โดยแบ่ง
เงินลงทุนเป็ น ๒ ส่วน คือร่วมลงทุนในบริษัท อินโนคอนเนค วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด ๑ ล้ านบาท
และในบริษัท อินโนคอนเนค ฟั นด์ จากัด อีก ๑๘ ล้ านบาท นอกจากนี้ บริษัท INNOCONNECT
ยังทาให้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ การส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน
ตามความต้ องการของบริษัท Start-up และการเริ่มลงทุนในบริษัท Start-up รวมทั้งการบริหาร
จัดการให้ เกิดการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Start-up ซึ่งบริษัท INNOCONNECT ถูกจัดตั้งมา
ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตร
๔.๕ นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
แล้ ว หลักสูตรนี้ ใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค และดาเนินการเปิ ดรับ
นักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ ละปี
การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ปี ละ ๖ คน แผน ข ปี ละ ๕ คน หลักสูตรใหม่น้ ี มีโครงสร้ างหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข เป็ นหลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างการ
บริหารจัดการและวิศวกรรม โดยมุ่งเน้ นการออกแบบการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อให้ การดาเนินงานระบบรางมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทย
เปิ ดการเรียนการสอนหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ในระดับปริญญาโท โดยมีเพียงสถาบัน
เทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเดียวที่เปิ ดสอนหลักสูตรดังกล่ าวในระดับปริญญาตรี
๔.๖ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๖.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ....
สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นหน่วยงานหนึ่ง
ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะฯ ให้ บริการด้ านสุขภาพอนามัยและบริการวิชาการแก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้ เคียง ด้ วยการมีโรงพยาบาลขนาด
๔๐๐ เตียงและต้ องการให้ เป็ นต้ นแบบในการให้ บริการรักษาพยาบาลและสร้ างเสริมสุขภาพที่
เน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง มีการสร้ างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการด้ านสุขภาพ ฯลฯ
รวมถึงการดูแล รักษาและสร้ างเสริมสุขภาพทั้งในระดับปั จเจกและครอบครัว รวมถึงการผลิต
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้ านการแพทย์ท่มี ีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
ทางวิชาชีพ จึงทาให้ ต้องมีการบริหารงานที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารงาน
ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มีความเหมาะสมและคล่องตัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี จึงขอเสนอร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี พ.ศ. .... เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
๔.๖.๒ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการรับบุคคลเข้ าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผู้มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย พ.ศ. ....
ด้ วยสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้ มีหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็ นกรณีพิเศษ
โดยจัดทาเป็ นข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและ
เผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การรับบุคคลเข้ าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผู้มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย
พ.ศ. ... ขึ้น โดยกาหนดให้ มีลักษณะเฉพาะเพื่อความเป็ นธรรมาภิบาล เช่น ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ ผ้ ทู ่มี ิได้ มีสญ
ั ชาติไทยเข้ าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีท่มี หาวิทยาลัยเปิ ดสอน โดยคานึงถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ และมี
การทดสอบความสามารถด้ านภาษาไทย เพื่อความเหมาะสมในการเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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๔.๓

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญา
ศึกษา ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป

อนุมัติการลงทุนร่วมในบริษทั INNOCONNECT
โดยขอให้ ก่อประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยมหิดล

อนุ มัติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุมัติ(ร่าง)ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

อนุมัติ(ร่าง)ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การรับบุคคลเข้ าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เป็ นกรณีพิเศษสาหรับผู้มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย พ.ศ. ....
ตามที่เสนอ

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๗ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๔.๗.๑ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้ องทุกข์
การดาเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ล่าช้ าเกี่ยวกับการพิจารณาการกระทา
ของหัวหน้ าภาควิชานิติเวชศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ ของบุคลากรสายวิชาการ
สังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน ๑ ท่าน เพื่อขอร้ องเรียนการ
ดาเนินการที่ล่าช้ าของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลเกี่ยวกับการพิจารณาการกระทาของหัวหน้ า
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ มีคาวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องร้ องทุกข์ดังกล่าวแล้ ว โดยได้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริงและ
พยานเอกสารที่รับฟังได้ และมีความเห็นว่า การพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณบดีฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาสั่งการแก้ ไขปั ญหา
ในเบื้องต้ นให้ เป็ นที่ยุติ ถ้ าคณะฯยังไม่สามารถดาเนินการให้ เป็ นที่ยุติได้ ฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย
ก็ควรดาเนินการให้ มีการพิ จารณาเรื่องนี้ให้ เป็ นที่ยุติไม่ ทางใดก็ทางหนึ่ง ฉะนั้น เพื่ อให้ มีการดาเนินการ
แก้ ไขปั ญหาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเร่งรัดให้ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการเรื่อง
ร้ องทุกข์ดังกล่าวโดยเร็ว และเห็นควรกาหนดกรอบระยะเวลา ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นควร
กาหนดให้ มีระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน ๔๕ วัน
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เห็นควรเร่งรัดให้ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณา
สั่งการเรื่องร้ องทุกข์การดาเนินการของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลที่ล่าช้ าเกี่ยวกับการพิจารณาการกระทา
ของหัวหน้ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยเร็ว ตามความเห็น
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
มหิดล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ มีมติ
เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็ นประธานคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับทราบการ
จัดจ้ างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อดาเนินการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะแล้ วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น
บริษัท ทริสฯ ได้ มีการดาเนินการจัดทากรอบการประเมินผล การประชุมชี้แจงการกรอก
ข้ อมูลตามกรอบการประเมินผลให้ แก่ทุกส่วนงานได้ รับทราบ จานวน ๖ ครั้ง จัดเก็บข้ อมูล
ประเมินผลส่วนงานนาร่องและสรุปผล เข้ าสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารส่วนงานประกอบการจัดทา
Content Analysis โดยในช่ วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะมีการประเมินผลและจัดทา
สรุปรายงานการประเมินเตรียมส่งมอบงาน ส่วนที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึง
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขออนุมัติขยายเวลาการส่งงานส่วนที่ ๒-๓ ไป ๔๕ วัน
ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ างและรูปแบบโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะ
๕.๒ การแก้
ผู้สงู อายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ มีมติ
อนุมัติย้ายสถานที่ต้ังโครงการก่อสร้ างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สงู อายุครบวงจรและ
บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังตาบล
บางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้ อมงบประมาณดาเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการแล้ ว เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ ยกเลิกสัญญาจ้ างก่อสร้ างโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สงู อายุ
ครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กับบริษัทเสรี การโยธา จากัด ผู้รับจ้ าง แต่บริษัทฯ เสนอให้ ทางมหาวิทยาลัยหาทางออกให้
บริษัทดาเนินงานก่อสร้ างในโครงการเดิมโดยเป็ นการแก้ ไขสัญญา หรือยื่นข้ อเสนอจานวนค่าใช้ จ่าย
ค่าชดเชย ค่าขาดกาไร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้ หารือกรณีดังกล่าวต่อ
กองกฎหมาย และกองคลัง (งานบริหารพัสดุ) ซึ่งได้ พิจารณาและมีความเห็นว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้ มีมติอนุมัติให้ มหาวิทยาลัยย้ ายสถานที่ก่อสร้ างและเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเพื่อให้ เหมาะสม
กับพื้นที่ก่อสร้ างภายในกรอบวงเงินเดิม ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวสอดคล้ องกับ ข้ อ ๔๔ ของข้ อบังคับฯ
ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กาหนดให้ มหาวิทยาลัยสามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้
หากมีความจาเป็ นหรือเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และข้ อ ๑๖ ของสัญญาจ้ างกาหนดให้
คู่สญ
ั ญาตกลงกันในเรื่องของราคาและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงแบบรูปอาจกระทบกับวงเงิน และระยะเวลา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในหลักการดาเนินการแก้ ไขสัญญาจ้ างก่อสร้ างโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
สุขภาวะผู้สงู อายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
มัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่ งแล้ ว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ ราย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จานวน ๑ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๙ ราย
(วิธปี กติ จานวน ๗ ราย และวิธพี ิเศษ จานวน ๒ ราย) ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง
จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น จานวน ๑ ราย
ารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
๖.๒ พิจคณะกรรมการพิ
จารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่ งศาสตราจารย์
(ครั้งที่ ๑) ของผู้เสนอขอตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย จากคณะวิทยาศาสตร์ และจาก
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์แล้ ว มีมติยนื ยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์

๕.๑

๑. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติการขยายเวลาการส่งมอบงานการประเมิน
ส่วนงานส่วนที่ ๒-๓ ให้ กบั บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น
จากัด ไปอีกจานวน ๔๕ วัน

๑. ยกเลิกสัญญาจ้ างก่อสร้ างโครงการศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาสุขภาวะผู้ สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วย
ระยะท้ าย ต าบลหนองพลับ อาเภอหั วหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ กับบริษัทเสรี การโยธา จากัด ผู้รับจ้ าง
โดยไปหารือกับทางอัยการสูงสุด ถึงกรณีการเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกสัญญา เพื่อให้ เกิดความชัดเจน โดยมีการ
ชดเชยค่าเสียหายที่เป็ นธรรม
๒. อนุมัติให้ ทาการประมูลใหม่ และทาสัญญาจ้ างก่อสร้ าง
โครงการก่ อสร้ างศูนย์เรี ยนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้ สูงอายุ
ครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย ณ สถานที่ต้ังใหม่
กับผู้รับจ้ างรายใหม่ต่อไป

อนุมัติ

ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมทั้ง ๒ ราย คือผลงาน
ทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ง
ศาสตราจารย์

-๔ระเบียบ
วาระที่
๖.๓

๖.๔

๖.๕
๖.๕.๑

๖.๕.๒

๖.๖
๖.๖.๑

๖.๖.๒

๖.๖.๓

๖.๖.๔

เรื่องที่เสนอ
การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เสนอขอปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยขอ
เปลี่ยนชื่อของกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ น “กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตร
ระดับโมเลกุล” และเปลี่ยนชื่อ กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ น “กลุ่มสาขาวิชา
ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล ” และขอปรับโครงสร้ างการแบ่งงานในสานักงาน
ผู้อานวยการ จากจานวน ๘ งานเหลือ ๒ งาน ได้ แก่ ๑. งานบริหารจัดการ และ ๒. งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
การปรับโครงสร้ างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาช่ วยกากับดูแลการ
ดาเนินงานศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการดาเนินงาน กว่า ๑ ปี
ที่ผ่านมา มีผลเป็ นที่น่าพอใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ดี ี ฉะนั้น เพื่อให้ ศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
สามารถขยายการให้ บริการ ยกระดับการให้ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และตอบสนอง
ความต้ องการของชุมชนและพื้นที่ใกล้ เคียง มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ ปรับโครงสร้ างศูน ย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก จากสังกัดสานักงานอธิการบดี ไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ทั้งนี้ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ สอดคล้ องตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ ว เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทาให้ หลักสูตรมีความ
ทันสมัยสอดคล้ องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปั ญหาสุขภาพของ
ประชาชน ความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ และความต้ องการของกองทัพบก ทั้งนี้ ได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการจัดตั้งสถาบั นสิทธิมนุ ษยชนและสันติ ศึกษา และบั ณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การ
ศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยได้ มีการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
เตรียมความพร้ อมสาหรับการเป็ น Outcome Based Education ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว ทั้งนี
เริ่มใช้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๗ ขออนุมตั ิเปิ ด / ปิ ด รายวิชา
๖.๗.๑ การเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๑ รายวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน ๑ รายวิชา เพื่อให้ นักศึกษาที่สนใจได้ มีโอกาสเลือกเรียนวิชาที่เป็ นประโยชน์ในการแก้ ปัญหา อนุมัติ
และพัฒนาการจัดการการดูแลผู้สงู อายุเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว

ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๘
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนยีการกีฬา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยศาสนศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๒,๒๙๑ ราย
แยกเป็ นปริญญาเอก ๕๐ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๔๑๕ ราย ปริญญาโท ๔๖๓ ราย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔๒ ราย และปริญญาตรี ๑,๓๒๑ ราย ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขออนุมัติแก้ ไขข้ อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ รับอนุ มัติปริญญาบัตร
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดหา
๖.๙ ประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ การจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ จึงขอเสนอปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็น
เรื่องการปรับเกณฑ์ การจัดหาประโยชน์ ในสินทรัพย์ประเภท (ก)(๓) สาหรับ ๓ ส่วนงานใหญ่
(SI, RA และ OP) จากเดิมไม่เกิดร้ อยละ ๑๐ เป็ นร้ อยละ ๑๕ และประเด็นการพิ่มเงินฝากสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล กลับมาเป็ นสินทรัพย์ประเภท (ข)(๓) พร้ อมทั้งการเพิ่มบทเฉพาะ
กาลในการห้ ามไม่ให้ ลงทุนในสินทรัพย์ (ข)(๓) ดังกล่ าว ทั้งนี้ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุนแล้ ว

อนุมัติปริญ ญาบัต ร และประกาศนียบัตร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น
๒,๒๙๑ ราย และอนุ มั ติแก้ ไขข้ อมู ลของผู้สาเร็จการ
ศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ตามที่เสนอ

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
จานวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์สพุ ร ตรีพงษ์กรุณา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รับทราบ
รามาธิบดี และ ๒. รองศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการ รับทราบ
ของหน่วยงานตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้ อนุมัติงบประมาณ รายจ่ ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จานวน ๔๑,๘๗๓,๒๗๗,๐๐๐ บาท และได้ อนุมัติงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
จานวน ๓๓๘,๓๕๕,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากมี ๗ ส่วนงานมีความจาเป็ นขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จานวน ๕๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท เพิ่ มเติมครั้งที่ ๓ รับทราบ
อีกจานวน ๒๗,๐๓๗,๗๐๐ บาท และงบประมาณที่ขอตั้งเพิ่ มเติมรวมครั้งที่ ๑ เป็ นจานวนรวม
ทั้งสิ้น ๔๑๖,๔๓๖,๗๐๐ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๙๙ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุ มัติต้นปี ทั้งนี้
ตามข้ อบังคับฯ ว่ าด้ วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๙ กาหนดว่ า หากวงเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมาณประจาปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้
แล้ วให้ อธิการบดีอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
การลาออกจากตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดร.ธนิต ชังถาวร ได้ ขอลาออกจากตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับทราบ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติเห็นชอบการลาออกแล้ ว
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ มีมติ
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์ รับทราบ
โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้ วนั้น คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณารับทราบและรับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว

-๖ระเบียบ
วาระที่
๗.๖

๗.๗

๗.๘

๗.๙

เรื่องที่เสนอ
คณะกรรมการแพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรม
ราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้ มอบหมายให้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทาการ
ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งผ่านการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๗๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
โดยมีมติรับรอง แบบมีเงื่อนไขและข้ อเสนอแนะ ทั้งนี้ คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาตามความเห็นของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทยแล้ ว มีมติรับทราบและเห็นชอบการดาเนินการแก้ ไขหลักสูตรฯ ตามข้ อเสนอแนะ
ดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ ว
การแก้ ไขข้ อมูลในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์
ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ได้ ส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่ านการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐ ให้ สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณารับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน นั้น คณะกรรมการ
ตรวจประเมินได้ มีข้อเสนอแนะให้ ปรับแก้ ไขข้ อมูลในหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ ๑. ขอเปลี่ยนรหัส
รายวิชา MTID102 เป็ น MTID 103 ๒.เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และเพิ่ มเติมคาอธิบายรายวิชา
และ ๓. แก้ ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา MTID 321 และขอให้ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้ สภาเทคนิคการแพทย์ดาเนินการต่อไป
สภาเทคนิคการแพทย์ พิจารณาให้ การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ และคณะฯ ได้ ย่ืนคาขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองหลักสูตร
และรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิคการแพทย์ ก่อนที่จะส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร นั้น สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ มีมติรับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
และเห็นชอบรับรองความเหมาะสมของคณะเทคนิคการแพทย์ ในการดาเนินการสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นระยะเวลา
๕ ปี การศึกษา (ปี การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๘ ราย
มหาวิทยาลัยได้ มีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ จานวน ๘ ราย ดังนี้
กรณีความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า
เจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ
ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๖ ราย
และกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้ าที่ของตนตามนโยบาย คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ
ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และกรณีก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงาน
ขณะปฏิบัติงาน จึงลงโทษภาคทัณฑ์ จานวน ๒ ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑. รับทราบ
๒. เห็นชอบ และให้ ดาเนินการต่อไป

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๖๐
อธิการบดีได้ สรุปผลการดาเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
๒ ปี ๗ เดือน ที่ผ่านมาเพื่ อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบ ซึ่งผลการดาเนินการที่สาเร็จไปแล้ ว
ส่วนใหญ่ เป็ นเรื่องการปรับกระบวนการทางาน โดยมีเป้ าหมายที่จะเป็ น World Class University
ภายในปี ๒๐๓๐ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับการจัดลาดับเป็ นอันดับ ๑ ในระดับประเทศ และ
ตั้งเป้ าหมายจะเป็ นอันดับ ๑ ในระดับอาเซียนภายในปี ๒๐๒๕ ทั้งนี้ ได้ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
๒๐ ปี ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็ นเรื่องสาคัญที่จะทาให้
มหาวิทยาลัยมหิดลก้ าวต่ อไปได้ อย่างมั่นคง นอกจากนี้ ด้ านการศึกษาได้ ต้ังเป้ าให้ ทุกหลักสูตรเป็ น
Outcome Based Education และทุกหลักสูตรนานาชาติ ต้ องผ่านเกณฑ์นานาชาติ ทั้งนี้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้ องมีทกั ษะทั้งภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรทั้งสายสนับสนุน รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณอธิการบดี
และสายวิชาการ จะต้ องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ในเรื่องวิจัย ก็ได้ มีออกข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยเงินทุน พร้ อมทีมบริหารของมหาวิทยาลัย
อุดหนุนวิจัย สาหรับอาจารย์ จะต้ องผ่านการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการภายในกาหนดเวลา เช่ น
ต้ องได้ ผศ. ภายใน ๗ ปี หรือรศ. ภายใน ๙ ปี เพื่อทาให้ อาจารย์ทุกคนมีผลงานทางวิชาการที่
ต่อเนื่อง ส่วนเรื่อง Performance Agreement ก็ได้ มีการปรับรอบการประเมินใหม่ในการพิจารณา
ผลงานเพื่อทาให้ สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ ทนั รอบปี งบประมาณ ในเรื่องการเงินการคลัง มหาวิทยาลัย
มหิดลได้ ผ่านการรับรองของ สตง. อย่างไม่มีเงื่อนไข ในเรื่องประกันคุณภาพได้ ใช้ เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ EdPEx และเกณฑ์ AUN-QA สาหรับหลักสูตร มาเป็ นหลักใน
การพัฒนาทุกส่วนงาน ได้ มีการปรับโครงสร้ างต่างๆ เช่ น ย้ ายโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะ
ผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ ายไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
ย้ ายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในส่วนของทีม
รองอธิการบดี ได้ มี การแบ่ งเป็ น ๓ Clusters คิอ ๑. ดู แลเรื่องการศึกษาเป็ นหลัก ๒. ดูแลเรื่อง
การบริหารทั่วไป บุคคล กฎหมาย และ ๓. ดูแลเรืองการเงินการคลัง การวิจัย วิเทศสัมพันธ์
และ IT ซึ่งทาให้ การบริหารคล่ องตัวยิ่ งขึ้น สาหรับเรื่องภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ได้ มีการ
สารวจภาพลักษณ์ท้งั ภายนอกและภายใน และมีการปรับอัตลักษณ์ในด้ านต่างๆ ให้ ไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีนโยบาย Down Size ส่วนงาน เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว
และประหยัดทรัพยากร ทีมผู้บริหารชุดปั จจุบันได้ ช่วยกันผลักดันภารกิจต่างๆ เพื่อผลักดันให้
มหาวิทยาลัยได้ เป็ น “ปั ญญาของแผ่นดิน”เพื่อก้ าวสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งนี้ ต้ อง
ขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ ความร่วมมือจากเป็ นอย่ างดี และขอบคุณสภา
มหาวิทยาลัยที่ให้ การสนับสนุน

-๗ระเบียบ
วาระที่
๘.๒

๘.๓

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การลาออกจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ ขอลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณในงานที่
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจากรัฐบาล ช่วยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นอย่างดี
ให้ เป็ นกรรมการปฏิรปู การศึกษา และการปรับโครงสร้ างของกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร รับทราบ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

