สรุปมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๕ (๑๐/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน
๒๑ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔ จานวน ๖ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๔ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๐ “วาระลับ” ในวาระ ๔.๓ ข้ อหารือการบริหารงาน (๔.๓.๑-๔.๓.๓) และ
วาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขตามที่
ฝ่ ายเลขานุการเสนอ
รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขตามที่
กรรมการเสนอแล้ ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
การดาเนินงานของเครือข่าย ASEAN University Network-Health Promotion Network
๓.๑

(AUN-HPN)

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อานวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ดารงตาแหน่ งเลขาธิการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network - AUN) ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ รับการพิ จารณาให้
ปฏิบั ติหน้ าที่เป็ นสานักงานเลขาธิการของเครือข่ าย AUN - Health Promotion Network
(AUN-HPN) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ รายงานผลการดาเนินงานของเครือข่ายฯว่า
จากการสารวจภาวะสุขภาพคนไทย พบว่า โรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น รับทราบ และเห็นชอบสนับสนุนการดาเนินงานของ
อย่างรวดเร็ว โดยในรอบ ๑๐ กว่าปี ที่ผ่านมาได้ มีความพยายามรณรงค์ให้ ประชาชนลดการบริโภค AUN-HPN ในการพัฒนาให้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ น
หวาน มัน เค็ม อย่างจริงจัง แต่ยังพบผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้ วน และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ต้ นแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพต่อไป
หลายล้ านคนในช่วงเวลาเพียง ๕ ปี ที่ผ่านมา และมีภาวะแทรกซ้ อนโรคกลุ่ม NCDs อื่นตามมา เช่ น
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตที่เพิ่มขึ้นอย่ างมาก สะท้ อนให้ เห็นถึงการลงทุนใน
การแก้ ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะสิ่งแวดล้ อมในสังคมได้ เปลี่ยนไปตามสังคมโลก ทาให้ วิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนไปสู่วิถีบริโภคนิยม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ ร่วมกับ สสส. เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ เครือข่าย
AUN-HPN เป็ นเวลา ๓ ปี ต้ งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ในวงเงิน
๔,๒๓๘,๐๐๐ บาท ร่วมกับงบประมาณส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยจะได้ มีการผลักดันการสร้ าง
ศักยภาพของกลไกการสร้ างเสริมสุขภาพให้ แก่ ๓๐ เครือข่ายมหาวิทยาลัยใน ๑๐ ประเทศอาเซียน
เพิ่มผู้นาสร้ างเสริมสุขภาพ สร้ างนวัตกรรม และนโยบายการสร้ างเสริมสุขภาพในระดับอาเซียน
โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยสร้ างเสริมสุขภาพ
อนึ่ง คณะกรรมการอานวยการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นควรสนับสนุน
การดาเนินงานของ AUN-HPN โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการพั ฒนามหาวิทยาลัยมหิด ลเพื่ อ เป็ น
ต้ นแบบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
๔.๑.๑
เพื่อให้ การดาเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ เป็ นไปอย่างเรียบร้ อย ถูกต้ อง
และเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ มีคาสั่งที่ ๓๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
แต่ งตั้งนายแพทย์สุรพร ลอยหา พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม แห่ งพ.ร.บ.มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนดให้ สภา
มหาวิ ทยาลัยแต่ งตั้งรองอธิการบดี โดยคาแนะนาของอธิการบดี จากผู้มี คุณ สมบั ติ ตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสอง
๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
ด้ วยรองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงเตรียม
การสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา คนต่อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ อ ๗ กาหนดว่า ในการสรรหาผู้อานวยการ ให้ มีคณะ
กรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี
(๒)กรรมการสภาฯ จานวนสองคน โดยอย่างน้ อยคนหนึ่งต้ องเป็ นกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์ ซึ่งคณะกรรมการประจาศูนย์เป็ นผู้เสนอชื่อ จานวน
สองคน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ได้ เสนอ
ชื่อกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์ ตาม ๗(๓) จานวน ๒ คน ดังนี้ ๑) ศาสตราจารย์
คลินิก นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ ๒) อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่าซา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ทั้งคณะ

รับทราบ และเห็นชอบการแต่งตั้งนพ.สุรพร ลอยหา
ให้ ดารงตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ

อนุ มัติแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ อานวยการ
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ตามรายชื่อ
ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
(๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
(๔) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ
(๕) อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่าซา

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา
เพื่อให้ การขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยด้ านการศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเกิดความต่ อเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิ จารณาแต่ งตั้ งประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา แทนดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลทาให้
กรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษาทั้งคณะสิ้นสุดวาระตามไปด้ วย
๔.๒ ขออนุมตั ิหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีโครงสร้ างหลักสูตร
๕๒ หน่วยกิต เนื้อหาเน้ นเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการในชุมชน และการผลักดันเชิงนโยบาย
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ กลุ่มเป้ าหมายคืออาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล/มหาวิทยาลัย และ
พยาบาลวิชาชีพที่ทางานในโรงพยาบาลชุมชน และนักวิจัย หลักสูตรนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ ผ่าน
การรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ ว โดยจะดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา ประมาณ ๓ คน
๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่ าง) ข้ อบังคั บมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญา และปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นการ
ปรับแก้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยมีการเพิ่มสัญลักษณ์และความหมายในข้ อ ๘.๒ สัญลักษณ์ซ่งึ ไม่มีแต้ มประจา ได้ แก่
สัญลักษณ์ O ซึ่งมีความหมายว่า โดดเด่น (Outstanding) ทั้งนี้ เพื่อให้ รายวิชาที่เลือกใช้ วิธกี ารตัดสิน
ผลการศึกษาด้ วยสัญลักษณ์ซ่งึ ไม่มีแต้ มประจาพิจารณาการตัดสินผลการศึกษาในกรณีท่ผี ้ เู รียน
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในเกณฑ์โดดเด่น (Outstanding) ซึ่งจะเพิ่มเติมเนื้อหาลงใน
ข้ อ ๘.๒ และ ๘.๓ ของข้ อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๒ เกิดประโยชน์สงู สุดในการจัดการศึกษาตาม
หลักการ OBE : Outcome-Based Education ร่างข้ อบังคับนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว

มติที่ประชุม

๔.๑.๓

อนุ มัติแต่งตั้งดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ให้ ดารง
ตาแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนด
ทิศทางการศึกษา และให้ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษาต่อไป

อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

อนุ มัติ(ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอให้ นาไปปรับตามความเห็นของ
กรรมการก่อนประกาศใช้ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑

๕.๒

การดาเนินการตามมติสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๔ กรณีการสรรหาผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
มีมติให้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาเนินการ
สรรหาผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ นั้น คณะกรรมการฯได้
มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีการกาหนดกรอบระยะเวลาของการสรรหา
๖๐ วัน ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๗
จะเป็ นวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยขยายเวลาการสรรหาเพื่อสามารถ
นาผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ ทนั ในวันดังกล่าว
การดาเนินงานตามมติสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๔ กรณีการปฏิบัติหน้ าที่ของอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ได้ มีมติให้ วิทยาลัยนานาชาติไปดาเนินการขยายระยะเวลาของสัญญาจ้ างอาจารย์สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติ ผู้ร้องเรียน ออกไป จนกว่าจะดาเนินการทบทวนกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยนั้น ได้ มี
หนังสือชี้แจงที่ไม่ลงลายมือชื่อส่งตรงถึงกรรมการสภาฯ ทุกคน ว่าวิทยาลัยนานาชาติได้
ดาเนินการต่ออาจารย์ผ้ ูร้องเรียนอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมแล้ ว ทั้งนี้ กรรมการได้ มีการตั้ง
ข้ อสังเกตกรณีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามมติสภาฯ จะมีมาตรการดาเนินการอย่างไร

๑. อนุมัติให้ ขยายเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบั น
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมออกไปได้ จนถึง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เห็นควรให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับฯ เรื่องกรอบระยะเวลา
การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน จากเดิมขยายได้ ครั้งละ ๖๐ วัน
เป็ น ๙๐ วัน เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ทนั เวลาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ขอให้ ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์หนังสือชี้แจงของวิทยาลัย
นานาชาติ และให้ นามารายงานสภาฯ ในการประชุม
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
ด้ วยคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่ งสูงขึ้นแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อนุมัติ
แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ ราย (วิธปี กติ จานวน ๑๑ ราย และ
วิธีพิเศษ จานวน ๑ ราย)ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๗ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์
จานวน ๓ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่งสูงขึ้น จานวน ๑ ราย
และยังไม่ แต่ งตั้งตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
ตามที่อาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้เสนอขอตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๒) สาขาวิชาเคมี ได้ ย่ืนเรื่องเพื่อขอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) โดยส่งคาชี้แจงมา
๑.อนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตาแหน่ง
ประกอบการทบทวนผลการพิจารณานั้น คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ: แบบที่ ๒) สาขาวิชาเคมี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ ของอาจารย์สงั กัดกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตาแหน่ ง นานาชาติ ผู้เสนอขอตาแหน่ง ตามมติของคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ: แบบที่ ๒) สาขาวิชาเคมี ของอาจารย์ท่านดังกล่าว ในงานวิจัย พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๒. อนุมัติกาหนดตาแหน่งอาจารย์ผ้ ูเสนอขอตาแหน่ ง
หัวข้ อ ๔.๑.๑.๑ และ ๔.๑.๑.๓ จากมติเดิม “คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ ง
เป็
นต
าแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ไดตั้งแต่
ทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ : แบบที่ ๒)” เป็ น “คุณภาพ
่
วั
น
ที
๑๖
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิ ธีพิ เศษ : แบบที่ ๒)” จึงเห็นสมควรให้ ก าหนดตาแหน่ งเป็ นตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ได้ ต้งั แต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง)
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๓
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดร.พญ.สินิจธร
รุจิระบรรเจิด ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ เป็ น
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกแล้ ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่จี ะเทียบ อนุมัติ
เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ได้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเทียบตาแหน่ง ดร.พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาธิวิทยาคลินิก ได้ ต้งั แต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งวันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้ มีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๖.๔
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณาเห็นสมควรให้ อาจารย์ฐนันดร์ศกั ดิ์ บวรนันทกุล สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งทาหน้ าที่แทน ก.พ.อ. ได้ มีมติ
ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ง เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เป็ นสาขาวิชาที่กว้ างเกินไป ยังไม่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ ง จึงขอให้ กาหนดชื่อสาขาวิชา
ที่เสนอขอตาแหน่งให้ แคบลง โดยเป็ นสาขาวิชาหลักในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้ องกับผลงาน อนุมัติ
ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ รับแจ้ งจากคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ว่าอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ ได้ ทบทวนชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
แล้ ว และขอเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาจากเดิม “สาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็ น “สาขาวิชากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม” เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาแล้ วมีมติรับทราบ และเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุ ล จากเดิม
“สาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็ น “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ ประโยชน์
๖.๕
เพื่อให้ การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างเหมาะสม
เกิดประโยชน์สงู สุดและสนันสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการอธิการบดี จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการใช้ ประโยชน์ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม โดยมีองค์ประกอบตามที่กาหนดในหมวด ๒ อนุมัติ
ข้ อ ๒๑ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามรายชื่อดังนี้ ๑. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็ นประธาน ๒. รักษาการ
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการพั ฒนาอย่ างยั่งยืน ๓. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๔. ศาสตราจารย์ นพ. รณชัย คงสกนธ์ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร
กัลล์ประวิทธิ์ ๖. นายพนม กาญจนเทียมเท่า ๗. นายนิพิฐ อริยวงศ์ ๘. รองศาสตราจารย์มานพ
พงศทัต เป็ นกรรมการ และ ๙. ผู้อานวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ เป็ นเลขานุการ
๖.๖ ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร จานวน ๑๐ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุบัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว โดยเริ่มใช้
หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขดังกล่ าว ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ตามรายละเอียดดังนี้
๖.๖.๑ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาค อนุมัติ
ปกติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๖.๒ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร อนุมัติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
๖.๖.๓ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖
๖.๒

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๖.๖.๔ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
๖.๖.๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๖.๖ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๖.๗ คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๖.๘ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๖.๙ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๖.๑๐ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้ าขากรรไกร (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ขออนุ
มัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
๖.๗
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยพยาบาล
ที่สงั กัดคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
จังหวัดเพชรบุรี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๑๓ ราย ปริญญาโท
๑๕๓ ราย และปริญญาตรี ๑๐ ราย
๖.๘ แต่งตั้งกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
อธิการบดีขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
แทนกรรมการอานวยการฯ ที่ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งพ้ นจากตาแหน่ งเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงาน
ในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ อ ๖
โดยมีรายชื่อดังนี้ ๑.อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ ๓. ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ ๔. นายปนัดธร มหากุศล ๕. นายสุรพงษ์ กุลตัณฑ์
๖. ดร.โชค บูลกุล ๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ๘. ศาสตราจารย์คลินิก
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ๙. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ๑๐. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒ น์
เบญจพลพิทกั ษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ๑๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา
สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ลาดับที่ ๒- ๑๑ เป็ นกรรมการอานวยการฯ โดยลาดับที่ ๒ - ๕ เป็ นกรรมการอานวยการฯ
เดิม และลาดับที่ ๖ –๑๑ เป็ นกรรมการอานวยการฯ ที่เสนอแต่งตั้งใหม่
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อนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การ ศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผ้ สู าเร็จ
การศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๑๗๖ ราย

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓
๗.๔

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน
๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์เปรมฤดี ภูมิถาวร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ๒. รองศาสตราจารย์วิฐารณ บุญสิทธิ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงาน
ตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัยขอถอนเรื่อง เพื่อนามาเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่ ในการประชุมครั้งต่อไป
ผลการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ แทนชุดเดิม เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ เลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏผลการเลือกตั้งดังกล่าว ดังนี้ (๑) ศาสตราจารย์คลินิก
พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็ นประธานสภาคณาจารย์
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ ไพร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็ นรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง (๓) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
เป็ นรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง และ (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิ ติวิริยะเวช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นเลขาธิการสภาคณาจารย์
ทั้งนี้ สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

-๕ระเบียบ
วาระที่
๗.๕

๗.๖

๗.๗

๗.๘

๗.๙

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ วนั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล จากที่ประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิ จารณาให้ ความเห็นชอบการปรั บปรุ ง แก้ ไขหลั กสู ตร
พยาบาลศาสตรบั ณฑิต ฉบั บปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ ผ่านการอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ วนั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้ มีมติให้ ความ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการสภาการพยาบาลให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น สภาการพยาบาล
โดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๖ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
จานวน ๖ ราย กรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้
บังคับตามข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยวินัยการดาเนินการและการลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ตามข้ อ ๔(๒) ของประกาศ
คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกาหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๖ ราย

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่ อไป คือ วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร รับทราบ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

