สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๘ (๑/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๑ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ มอบหมายให้ นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นาเงินปิ ดบัญชีคงค้ าง จากการจัดการระดมทุนจัดหารายได้ เพื่อก่อสร้ างมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๓ จานวน ๑,๑๐๔,๖๕๖.๙๔ บาท มอบให้ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยผ่านสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต่อไป

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๗ วันพุ ธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
จานวน ๒๔ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๗ จานวน ๗ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๗ วันพุ ธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
“วาระลับ” ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๖ (วาระ ๒.๒) ผู้สมควรดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย(วาระที่ ๔.๑.๑) และเรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคล
ให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) โดยรายงานลับดังกล่าว มีจานวน ๕ หน้ า

รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขตามที่มีการ
เสนอจากกรรมการแล้ ว
รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขตามที่มีการ
เสนอจากกรรมการแล้ ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นาเสนอวิสยั ทัศน์
ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานคณะฯ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ ข้อเสนอแนะ
ดังนี้ วิสยั ทัศน์คณะสาธารณสุขศาสตร์ : เป็ นผู้นาในการสร้ างสุขภาพ ป้ องกันโรค และปกป้ อง
สิทธิคนในสังคมไทยและภูมิภาค โดยมียุทธศาสตร์สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ๔ ด้ านของ
มหาวิทยาลัยมหิดล แผนการดาเนินงานของคณะฯ เพื่อสนับสนุนการวิจัย และการจัดการศึกษา
แบบ OBE ที่สาคัญคือ พัฒนาคณะให้ เป็ นคณะที่รอบรู้สขุ ภาพ ( Health Literate Faculty )
โดยเพิ่มการฝึ กปฏิบัติการในสังคม (Social Lab) ในเขตพื้ นที่ท่คี ณะสาธารณสุขศาสตร์ต้ังอยู่
ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาทุกภาควิชา จะใช้ กระบวนการ เครื่องมือ ของแต่ละสาขาวิชา
มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสาหรับมหานคร ( Megacity Health )
และการสร้ างสุขภาพที่เน้ น Health Literacy, Healthy City และ Good Governance ผลลัพธ์
ในการปรับการเรียนการสอนจะส่งผลให้ เกิด (๑) คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ในเรื่องการสื่อสาร
สุขภาพ และการสร้ างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (๒) งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้ องกับบริบทมหานคร
ในสังคมไทย คณะฯ ได้ มีการเจรจาความร่วมมือในการทาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยระดับโลก เครือข่ายการศึกษาด้ านสาธารณสุข และภาคเอกชน จากประเทศต่างๆ เช่น
สิงค์โปร์ ไต้ หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็ นต้ น นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ มีการเทียบเคียงกับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ท่มี ีผลงานดีกว่า ได้ แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น University of Malaya
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ๓๒๘ ในการจั ด อั น ดั บ ของ US News Best Global
University ด้ านสังคมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นเรื่องการวิจัยตีพิมพ์ในระดับสากล
และการพัฒนานวัตกรรมด้ านสาธารณสุข ที่ต้องเร่งพัฒนา นอกจากนี้ คณะฯ ยึดหลักปฏิบัติสาคัญ
ในการทางานสาธารณสุขคือ การเน้ นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและการพัฒนาประเทศ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจาปี
๓.๒ งบประมาณ ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ได้ รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ครั้งที่ ๒ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๑ โดยบทบาทของคณะกรรมการในปัจจุบนั จะเน้ นการให้ คาปรึกษา มากกว่าการตรวจสอบ
ตามกฎระเบียบ ซึ่งสอดคล้ องกับทิศทางการตรวจสอบภายในในระดับสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ได้ ดาเนินงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับฯ ทั้ง ๙ ข้ อ ซึ่งจากการประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ พิจารณาและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของศูนย์ตรวจสอบภายใน และรับทราบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของส่วนงานที่มีหน่วยตรวจสอบภายในของตนเอง จานวน ๔ ส่วนงาน
(หน่วยงานตรวจสอบเครือข่าย) คือ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตเพิ่มเติม
๔ ประเด็น ดังนี้ ๑. คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะมองกรอบภาระหน้ าที่ในภาพรวมของการตรวจสอบ
ภายใน ทั้งองค์กรซึ่งครอบคลุมถึงส่วนงานที่มีผ้ ตู รวจสอบภายในของตนเอง ๒. ควรมีการนาเสนอ
แผนการตรวจสอบประจาปี ของทั้งศูนย์ตรวจสอบภายใน และของหน่วยตรวจสอบเครือข่ายต่อ
สภามหาวิทยาลัย ๓. หน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
แยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยนั้น ไม่อยู่ในกรอบการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
และหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย แต่ ความเสี่ยงของหน่ วยงานเหล่ านั้นมีโอกาส
กระทบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้ ๔.เสนอให้ สภามหาวิทยาลัยควรให้ ความสาคัญและมีการ
ติดตามในกรณีท่บี ุคลากร มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอาจเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในบริษัท
หรือนิติบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ไปลงทุน
๓.๑

๑. รับทราบ
๒. ในแผนพัฒนาคณะฯ ที่จะให้ เป็ น Health Literate
Faculty นั้น ขอให้ มีการเน้ นเรื่องคุณภาพของการวิจัย
ให้ มากขึ้น โดยให้ ครอบคลุมไปถึงระดับชาติ และระดับ
นานาชาติด้วย

๑. รับทราบ
๒. ขอให้ มหาวิทยาลัยให้ ความสาคัญในการตรวจสอบ
ทางด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในส่วนงาน ซึ่งมีผล
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
๓. บทบาทของคณะกรรมการฯ ทางด้ านความโปร่งใส
และธรรมาภิบาล ควรเป็ นระบบที่มีมาตรฐานสากลเดียวกัน
เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และเชื่อมโยงไปยังส่วนงาน

-๒ระเบียบ
วาระที่
๓.๓

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
รักษาการอธิการบดี ได้ นาผลการวิเคราะห์เรื่อง “World University Rankings : Achievement
of the year 2017” มานาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปัจจุบัน มีการสารวจข้ อมูล การใช้ เกณฑ์การพิจารณาและตัวชี้วัด
ที่แตกต่างกัน โดยมีสถาบันที่ดาเนินการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง จานวน ๙ แห่ง ได้ แก่ (๑) University
Ranking by Academic Performance (URAP 2017) ปี ๒๐๑๔-๒๐๑๗ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ อยู่ในอันดับที่ ๔๔๓ (๒) Green University มหาวิทยาลัยมหิดลได้ อยู่ในอันดับที่ ๘๗ จาก
มหาวิทยาลัยที่เข้ าร่วม ๖๑๙ แห่ ง โดยเป็ นอันดับ ๑ ของมหาวิทยาลัยในไทย (๓) US News Best University Ranking มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับการจัดอันดับที่ ๕๐๙ และอันดับ ๑ ใน ๑๐๐
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกในสาขาวิชา Immunology (สาขาวิทยาภูมิค้ ุมกัน) และ Microbiology
รับทราบ
(สาขาจุ ล ชีว วิท ยา) (๔) National Taiwan University Ranking จากชื่ อ เดิม Higher
Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT) มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดลอยู่ในอันดับที่ ๔๔๘ และยังเป็ นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับดังกล่าว ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๑ ถึงปั จจุบัน (๕) THE-WUR มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับ ๕๐๑-๖๐๐ และ THEASIA Ranking มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ ๙๐ (๖) CWTS Leiden Ranking 2017
มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับ ๑ ทางด้ าน Biomedical และ Health Sciences (๗) Webometric
Ranking มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับ ๕๕๑ (๘) Shanghai Jiao Tong World University
Ranking จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ ๔๐๑-๕๐๐ และมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับ
๕๐๑-๖๐๐ และ (๙) QS-WUR มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ ๓๓๔
ในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับการจัดลาดับสูงสุดในประเทศไทยถึง ๕ กระดาน จาก
๙ กระดาน อันดับเท่าๆ กันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ กระดาน และต่ากว่า ๒ กระดาน
ซึ่งได้ แก่การจัดอันดับของ QS Ranking และ Shanghai Jiao Tong World University Ranking
เห็นได้ ว่า ในส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีอันดับที่ ๒ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ โดยให้ ความสาคัญ
กับสายสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหิดลคือตัวแทนของประเทศไทย ที่ได้ รับ
ความสนใจจากต่างประเทศ ถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ท่วั โลกยอมรับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
การขยายเวลาสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
ตามที่ รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ าม
๔.๑.๑
ในนักกีฬา จะครบวาระการดารงตาแหน่งฯ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยสภามหาวิทยาลัย
ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬาเพื่อดาเนินการ
สรรหาผู้อานวยการท่านใหม่ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาผู้อานวยการ
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
บัดนี้ การดาเนินการสรรหายังไม่แล้ วเสร็จ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
๔.๒ ขออนุมตั ิหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว ผู้เข้ าศึกษา
ต้ องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ มี
กาหนดการเปิ ดรับนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ประมาณปี ละ ๑๐ คน โดยเป็ น
หลักสูตรที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในการสร้ างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ผ่านการทาวิจัยเชิงประเด็น
ที่มีเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงด้ านประชากรและสังคมที่สาคัญๆ และผู้เรียนสามารถบูรณาการ
ศาสตร์ด้านประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถิติประยุกต์ กับสาขาอื่นๆ ได้ เป็ นอย่างดี
๔.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว โดยมีกาหนดการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา
๒๕๖๑ และจะรับนักศึกษา ประมาณปี ละ ๑๐-๑๘ คน หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรนานาชาติ
แห่ งแรกในประเทศไทยที่ เปิ ดรับนักศึกษานานาชาติเข้ าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ ที่เน้ น
การทาวิจัยและศึกษารายวิชา โดยหลักสูตรอื่นที่มีความคล้ ายคลึงกันส่วนใหญ่ เป็ นหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๑ เน้ นการทาวิจัยโดยไม่มีการให้ ศกึ ษารายวิชา โครงสร้ างหลักสูตร มีการจัด
การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒

๑. อนุ มัติขยายเวลาสรรหาผู้ อานวยการศูนย์ตรวจสอบ
สารต้ องห้ ามในนักกีฬาเป็ นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยให้
นาผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๒. เห็นชอบให้ แต่งตั้งรองอธิการบดีท่านหนึ่งรักษาการ
แทนผู้ อ านวยการศู นย์ ฯ ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๖๑ จนกว่าจะดาเนินการสรรหาแล้ วเสร็จ

อนุ มัติการเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๖๑

อนุมัติการเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๓ระเบียบ
วาระที่
๔.๓
๔.๔

เรื่องที่เสนอ
ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี ขออนุมัตเิ ปิ ดรับสมัครนักศึกษาปี การศึกษา ๒๕๖๑ สาหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้ ปรับปรุงตามวงรอบ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ กาหนดให้
ทุกหลักสูตรต้ องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๕ ปี และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ กาหนดให้ การปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบระยะเวลาที่กาหนด เป็ นตัวบ่ งชี้หนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้ วยนั้น เนื่องจากในปี การศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ๕ ปี แต่ ยังไม่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น ๙๗ หลักสูตร โดยเป็ นหลักสูตรที่ครบวงรอบ
๕ ปี ในปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๕๖ หลักสูตร และเป็ นหลักสูตรที่ครบรอบ ๕ ปี ในปี การศึกษา
๒๕๖๐ จานวน ๔๑ หลักสูตร ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดการเรียนการสอนด้ วยหลักสูตรปรับปรุงใหม่ใน
ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละส่วนงาน
ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุโลมผ่อนผันการใช้ หลักสูตรเดิมในการ
จัดการเรียนการสอนปี การศึกษา ๒๕๖๑ และอนุมัติเปิ ดรับสมัครนักศึกษาปี การศึกษา ๒๕๖๑
สาหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้ ปรับปรุงใหม่ตามวงรอบ โดยให้ มีการเร่ งรัดให้ ดาเนินการตามระเบียบ
ข้ อบังคับดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖ เดือน

มติที่ประชุม

๑. ขอให้ ทุกหลักสูตรที่ยังไม่ ได้ ปรับปรุงตามวงรอบ ๕ ปี
ชะลอการเปิ ดรับนักศึกษาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ ก่ อน
โดยให้ ยึดเกณฑ์ว่า ทุกหลักสูตรจะต้ องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และการอนุมัติ
โดยสภามหาวิทยาลัยก่อน
๒. ขอให้ บัณฑิตวิทยาลัยเร่ งรัดกระบวนการกลั่นกรอง
หลักสูตรที่ยังไม่ได้ ปรับปรุงตามวงรอบให้ แล้ วเสร็จภายใน
๖ เดื อน เพื่ อเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาเห็นชอบ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑

๕.๒

๕.๓

พิจารณาข้ อร้ องเรียนเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนาความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ มีหนังสือด่วนที่สดุ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยว่ า
ในระหว่างดาเนินการเสนอเรื่องขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าได้ มีผ้ ูร้องเรียนคัดค้ านการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็ นข้ อร้ องเรียนเพิ่มเติม กรณีฟ้องร้ องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง และกรณีฟ้องร้ องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนินการเสนอขอ
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่กฎหมาย
กาหนด และเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย จึงขอให้ สภามหาวิทยาลัยได้ มีการพิจารณา และ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงเพิ่มเติม ถึงเรื่องที่ร้องเรียน
ในการนี้ กองกฎหมายได้ จัดทาข้ อมูลลาดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสนอโปรดเกล้ าฯ และการ
ทบทวน กรณีการโปรดเกล้ าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จีงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และพิจารณาประเด็นข้ อร้ องเรียน
เพิ่มเติม ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้ งมาเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยของวิทยาลัยนานาชาติ
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ มมี ติ
ในวาระเรื่อง รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยของวิทยาลัยนานาชาติ
โดยที่ประชุมเห็นว่าวิทยาลัยนานาชาติไม่ได้ ดาเนินการตามมติสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๔ วันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๐ และเห็นชอบให้ วิทยาลัยนานาชาติเร่งดาเนินการตามมติสภาฯ ดังกล่าว เพื่อให้ เกิดหลักประกัน
ความมั่นคงกับพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ และต้ องดาเนินการลงนามในหนังสือชี้แจงที่มีถึงกรรมการ
สภาฯ ดังกล่าว เพื่อยืนยันการชี้แจง มิใช่ระบุเพียง “วิทยาลัยนานาชาติ” ทั้งนี้ ได้ มอบหมายให้
รักษาการอธิการบดีติดตามการดาเนินการตามมติสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๔ และรายงานความคืบหน้ าต่อ
ที่ประชุมสภาฯ ในวาระสืบเนื่อง จนกว่าจะแล้ วเสร็จ และให้ วิทยาลัยนานาชาติเร่งดาเนินการขยาย
ระยะเวลาสัญญาจ้ างอาจารย์ผ้ ูร้องเรียน เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไปนั้น คณบดีวทิ ยาลัย
นานาชาติได้ มีหนังสือถึงรักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ชี้แจงการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยและขอความอนุเคราะห์แนวทาง
การดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ใน ๒ เรื่องดังนี้ ๑. หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินของ
วิทยาลัยนานาชาติประเด็นใดบ้ างที่ไม่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินฯของมหาวิทยาลัย และ
๒. การขยายระยะเวลาสัญญาจ้ าง จะดาเนินการอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล
ได้ อย่างไรโดยไม่ส่งผลกระทบกับบุคลากรท่านอื่น ซึ่งได้ รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ร้องเรียน
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0
ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปู เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ได้ มี
การรายงานผลการดาเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ที่เป็ นข้ อเสนอเบื้องต้ นของสานักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ
(กพร.) โดยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ มีการเสนอเรื่องการพัฒนาและการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เพื่อให้ รปู แบบและกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบัน โดยเสนอให้ มีการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใหม่ คือ
โครงการ Public School หรือ “โรงเรียนมหาชน” เป็ นโรงเรียนนิติบุคคลที่มีอิสระ มีเป้ าหมาย
: ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีโรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน รวมถึง
การลดการทิ้งบ้ านเกิด และเปิ ดโอกาสให้ ภาคส่วนต่างๆ เข้ ามาบริหาร โดยรัฐบาลยังคงเป็ นเจ้ าของ
และมีการประเมินเป็ นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ ามาจะต้ องไม่มีการแสวงหากาไร แต่จะ
เข้ ามาเพื่อช่ วยยกระดับการศึกษาชาติ โดยให้ โรงเรียนมหาชนนี้ เป็ นศูนย์กลางของชุมชนและ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างใกล้ ชิด ให้ ปรับปรุงโรงเรียนบางแห่งให้ เป็ นโรงเรียนเตรียม
อนาคต (Career-Based Academy) ในด้ านต่างๆ ทั้งนี้ สมควรเปิ ดโอกาสให้ สถาบันอุดมศึกษา

๑. ยืนยันต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ มีการ
ดาเนินการเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
๒. กรณีให้ พิจารณาว่ าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลหรือไม่ น้ั น
สภามหาวิทยาลัยได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วจากผลคา
พิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ในคดีหมายเลขดาที่ อท.๔๙๔/๒๕๖๐ ได้ มีคาพิพากษา
ยกฟ้ อง แสดงถึงกรณีไม่มีมูลตามข้ อร้ องเรียน แต่เพื่อให้
การชี้แจงต่ อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกิดความชัดเจนและสามารถนาไปสนับสนุนการดาเนินการ
ในขั้นตอนต่ อๆ ไป ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอโปรดเกล้ าฯ
แต่ งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สมควรให้ ฝ่าย
กฎหมายจัดทาข้ อมู ลประกอบกับประเด็นหลักฐาน
ข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับชี้แจงประกอบไปด้ วย
๑. รับทราบ
๒. ขอให้ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ได้ มีการเจรจาเพื่อขอให้ วิทยาลัยนานาชาติได้ ดาเนินการ
ตามมติสภาฯ และเสนอแนะให้ วิทยาลัยฯ ได้ ใช้ กลไกของ
คณะกรรมการอานวยการ เป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นใน
เรื่องที่วิทยาลัยนานาชาติขอความอนุเคราะห์แนวทางการ
ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบในการสนับ สนุ นโครงการ Public School
เพื่อพัฒนาการศึกษา ตามที่เสนอ โดยเชิญชวนส่วนงาน
ของมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลที่ สนใจเข้ าร่ วมในโครงการ
ดังกล่าว

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ร่วมดาเนินการ โดยอาจมอบหมายให้ นักศึกษาระดับปริญญาโทเป็ นครูพ่เี ลี้ยงเพื่อดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ ชิด อนึ่ง ได้ มอบหมายให้ นายมีชัย วีระไวทยะ และนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ร่ วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนิ นการกับกระทรวงศึ กษาธิการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณา
เห็นชอบในการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
๑. อนุมัติแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๕ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน ๔ ราย และตาแหน่ งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา จิรัจฉริยากูล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชา
เภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๑) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ได้ ต้งั แต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง)
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชา
จุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธที ่ ี ๑) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ได้ ต้งั แต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง)
ทั้งนี้ ให้ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ต่อไป
ผู้สมควรได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตาแหน่ง
๖.๑.๒ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์คลินิก ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จานวน ๓ ราย ตามข้ อบังคับฯ
ว่าด้ วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
จานวน ๑ ราย ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พีระ บูรณะกิจเจริญ ให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชา
ความดันโลหิตสูง ๒. ศาสตราจารย์สารเนตร์ ไวคกุล ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ ๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาปรสิตวิทยา และ ๔. ศาสตราจารย์คลินิกสุมิตรา
เชาวนโยธิน ให้ ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา โดย
รายที่ ๑-๒ และ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนรายที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖.๒ การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ในการ
จัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ และกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ฐานชีวภาพอัจฉริยะ และการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่ วยงานภายในของวิทยาลัยนานาชาติ ในการเปลี่ยนชื่องานแผน
วิจัยและพัฒนา เป็ น งานแผนและพัฒนาคุณภาพ สังกัดสานักงานคณบดี และการปรับโครงสร้ าง
การแบ่ งหน่ วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดตั้งโรงพยาบาล
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ภายใต้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จากผู้แทนสภาคณาจารย์
๖.๓.๑ แทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามที่ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ กรรมการอุทธรณ์ฯ จากผู้แทนสภาคณาจารย์
ได้ ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และที่ประชุมสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ มีมติเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสติ เลาหสินณรงค์ สังกัดคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เป็ นกรรมการอุทธรณ์ฯ แทนตาแหน่งที่ว่างดังกล่าว และเนื่องจาก ขณะนี้
อยู่ระหว่างการดาเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ ได้ มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ
ชุดใหม่ ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หากการดาเนินการเพื่อได้ มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ ยังไม่แล้ วเสร็จ คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ ชุดเดิม จะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ไปก่ อนจนกว่าจะได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และ
ขณะนี้ได้ มีผ้ ูมายื่นเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้ องทุกข์ จานวน ๒ ราย จึงมีเหตุจาเป็ นที่คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ ชุดเดิมจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ไปก่อน ฉะนั้น เพื่อให้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ครบ
องค์ประกอบตามที่ข้อบังคับฯกาหนด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.น.สพ.ดุสติ เลาหสินณรงค์ เป็ นกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ (ชุดเดิม) จากผู้แทนสภา
คณาจารย์แทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เป็ นวันที่มีผ้ มู ายื่นเรื่องอุทธรณ์)
เป็ นต้ นไป และเนื่องจากข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๙ วรรคสอง ระบุว่า “ในกรณีท่คี ณะกรรมการพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ให้ ดาเนินการแต่ งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม่ ภายในกาหนดสามสิบวัน นั บแต่ วันที่คณะ
กรรมการเดิมพ้ นจากตาแหน่ง” ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนินการได้ มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
ชุดใหม่ สามารถดาเนินการได้ จึงจาเป็ นต้ องขอขยายระยะเวลาการดาเนินการออกไปอีก ๔๕ วัน
นับแต่วันที่ครบกาหนดการดาเนินการตามที่ข้อบังคับฯ กาหนดไว้

๑. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ
๒. เห็นชอบการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้ รับอนุมัติ
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย เพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ตามที่เสนอต่อไป

อนุมัติ

อนุมัติ

๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสติ
เลาหสินณรงค์ เป็ นกรรมการอุทธรณ์ฯ จากผู้แทน
สภาคณาจารย์แทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๒. อนุมัติขยายระยะเวลาการดาเนินการเพื่อได้ มาซึ่งคณะ
กรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ชุดใหม่ ออกไปอีก
๔๕ วัน นับแต่วันที่ครบกาหนดการดาเนินการตามที่
ข้ อบังคับฯ กาหนดไว้

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา ชุดใหม่
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
ให้ ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล เป็ นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา
อนุมัติ โดยขอให้ เพิ่มเติมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และให้ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษาต่อไป นั้น เป็ นกรรมการ ๑ ราย
ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา ตามรายชื่อที่เสนอ จานวน ๑๓ ราย โดยมีวาระตามวาระ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทาหน้ าที่ประธานกรรมการ
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๔ หลักสูตร เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ที่กาหนดให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรอย่ างน้ อยทุกๆ ๕ ปี รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งด้ านการพัฒนานักวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อพัฒนางานวิจัยที่ทาให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้ และเป็ นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรแล้ ว โดยหลักสูตร ในวาระที่ ๖.๔.๑-๖.๔.๒ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อ
วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนวาระที่ ๖.๔.๓ - ๖.๔.๔ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๖.๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๔.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาคปกติ อนุมัติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาค อนุมัติ
พิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๙ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุบัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรแล้ ว โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข วาระที่ ๖.๕.๑-และ ๖.๕.๗-๖.๕.๘ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนระเบียบวาระที่ ๖.๕.๒-๖.๕.๖ และ ๖.๕.๙ ได้ ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๖.๕.๑ คณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
อนุมัติ
บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบั ด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕.๒ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา
อนุมัติ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๕.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๕.๔ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕.๕ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕.๖ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัช พฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕.๗ คณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕.๘ คณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชากายภาพบาบัดคลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕.๙ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
อนุมัติ
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๖ ขออนุมัติปิดหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร จานวน ๒ หลักสูตร โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้ ว ดังนี้
๖.๖.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทนั ตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา อนุมัติ
๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีนักศึกษาเข้ าศึกษา ๓ ปี การศึกษาติดต่อกันแล้ ว
๖.๖.๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก เพื่อให้ การบริหารจัดการด้ านการเรียนการสอนเป็ นไปอย่ า งมี อนุมัติ
ประสิทธิภาพ โดยจะไม่มีการเปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๖.๗ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะกายภาพบาบัด วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี อนุ มัติป ริญ ญาบัต ร ประจาปี การศึก ษา ๒๕๖๐
การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๑๓๖ ราย แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๑๓๖ ราย
แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๑๘ ราย ปริญญาโท ๑๑๒ ราย และปริญญาตรี ๖ ราย

-๖ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดทารายงานประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว โดยในรายงานฯ ประกอบด้ วยข้ อมูลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ได้ แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว ๒๐ ปี การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการสรรหาอธิการบดี คณะกรรมการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย การประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (บริษัท
TRIS) การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ประเมินตนเอง) การประเมินผล
การปฏิบัติหน้ าที่ของอธิการบดี เรื่องเสนอเชิงนโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ข้ อมูลสถิติ
การนาเรื่องเข้ าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้ านต่างๆ
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๗
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตาม
มติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานการรับส่งทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ มีหนังสือลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้ งมหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่องการลงนามในรายงานการส่งมอบทรัพย์สนิ ราชการ ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล
มีฐานะเป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็ นส่วนราชการ ตามมาตรา ๕ วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ จึงไม่ใช่ ส่วนราชการที่เป็ น “กรม” ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย
การรับส่งงานในหน้ าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงเห็นควรให้ อธิการบดีรายงานการส่งมอบงานและ
รายการทรัพย์สนิ ต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อสภาฯ มีมติรับทราบหรือให้ ความเห็นชอบและ
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในแบบรายงานรับส่งมอบงานแล้ ว จึงรายงานให้ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบ ในฐานะรัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
รายงานงบการเงินกองทุนที่อยู่ภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาหรับปี งบประมาณ
๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอรายงานผลการดาเนินงานกองทุนที่อยู่ภายใต้ คณะฯ
ซึ่งประกอบด้ วยกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลศิริราช กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
และโรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์ สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบ และรับรอง
รายงานการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยผลการดาเนินงานมีดังนี้ กองทุนประกันสังคม
มีรายได้ ต่ากว่าค่าใช้ จ่าย ๑๔๑.๕ ล้ านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ ๒๕๕๙
เป็ นจานวนเงิน ๕.๗ ล้ านบาท กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า มีรายได้ ต่ากว่าค่ าใช้ จ่าย
๘๔.๓ ล้ านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เป็ นจานวนเงิน ๒๕.๒ ล้ านบาท
และโรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์ มี รายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายสุทธิ ๔๒๓.๒ ล้ านบาท
กาไรลดลงจากปี ๒๕๕๙ เป็ นจานวนเงิน ๓๕.๔ ล้ านบาท
รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์บริหารสินทรัพย์รายงานผลการดาเนินงานการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
มหิดล สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นการรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของ
ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คานวณถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็ นผลตอบแทน
ย้ อนหลังรายปี ตามปี งบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ และผลตอบแทนเฉลี่ย
ทบต้ น ๕ ปี มีการแยกผลตอบแทนเป็ น ๒ กลุ่ม คือ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านการศูนย์บริหาร
สินทรัพย์ และส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง โดยในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ มีส่วนงานจัดหาประโยชน์
ผ่านการเลือกสารับ A1/A2/A3/A4 ๑/๔/๕/๒๐ ส่วนงานตามลาดับ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผลตอบแทนของแต่ละสารับสูงกว่ าที่ประมาณการที่แจ้ งส่วนงาน
เมื่อต้ นปี งบประมาณจากสองปั จจัยหนึ่งคือศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้ เตรียมพร้ อมรับมือกับอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจจะเป็ นขาขึ้นแล้ วโดยการจัด duration ของกองทุนประเภทตราสารหนี้ ให้ ต่ า
และสองตลาดตราสารทุนที่ผันผวนไปทางบวก เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้ น ๕ ปี
กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ๑ ปี และอัตราเงินเฟ้ อพื้นทั่วไปรวมเป็ น ๒.๑๑% ทั้งสี่สารับได้ รับ
ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้ น ๕ ปี สูงกว่าค่าดังกล่าว ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ อาจลดลงเมื่อเทียบกับอดีต เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยที่ค่อนข้ างต่ าใน
ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งศูนย์บริหารสินทรัพย์จักได้ มีการดาเนินการเสนอปรับปรุงนโยบาย
การจัดหาประโยชน์ต่อไป เพื่อให้ การจัดหาประโยชน์ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงาน บริษทั ร่วมทุน สตางค์ จากัด
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๐ ได้ มีมติให้ เลิกบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด
โดยบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด ได้ ดาเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้ องจนแล้ วเสร็จ และมีการ
ดาเนินการว่าจ้ าง บริษัท อัลฟ่ าพลัส ออดิท กรุป๊ จากัด เป็ นผู้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และ
ชาระบัญชี ทั้งนี้ ความคืบหน้ าการเลิกบริษัทและชาระบัญชีของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด มีดังนี้
(๑) นาส่งรายงานชาระบัญชี ฉบับที่ ๒ ให้ กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
(๒) นาส่งรายงานชาระบัญชี ฉบับที่ ๓ ให้ กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
(๓) นาส่งรายงานชาระบัญชี ฉบับที่ ๔ ให้ กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัท อัลฟ่ าพลัส ออดิท กรุป๊ จากัด โดย นางสาวคุณิตา
ไกรสิงห์เดชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๑๑๗๘๙ ได้ นาส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ (วันจดทะเบียนเลิกบริษัท) จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๗ระเบียบ
วาระที่
๗.๗

๗.๘

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร รับทราบ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาลจากที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ ก่อนเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการต่อไป
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงาน กรณี
ความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง จานวน ๗ ราย ซึ่งเป็ นผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ๓ ราย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๒ ราย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๑ ราย และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ ราย ดังนี้
๑. กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีความผิดฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกัน รับทราบ
เป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจ ไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้ บังคับตาม
ข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับฯ ว่ าด้ วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกอบกับเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ตามข้ อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ
และวินัย เรื่อง การกาหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ จานวน ๖ ราย และมหาวิทยาลัยได้ มีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงานแล้ ว
๒. กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีเป็ นผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้ านการเงิน
และบัญชี วางระบบบัญชีของโรงเรียน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้ องของบัญชี แต่กลับละเลย
หน้ าที่ไม่ดาเนินการให้ มีการจัดเก็บเงิน การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน การทาบัญชีและรายงาน
ทางการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานตามหลักการบัญชีท่รี ับรองโดยทั่วไปและตามที่ข้อบังคับหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยกาหนด จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงแก่มหาวิทยาลัย
อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ตามข้ อ ๓๒ ประกอบกับข้ อ ๔๕(๑) และข้ อ ๔๕(๔) ของข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้
บังคับตามข้ อ ๒๗ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงได้ มีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๑ ราย

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๙ ในวันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร รับทราบ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

