สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ (๔/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ ขอเรียนเชิญกรรมการสภาฯ ทุกท่านร่วมเฝ้ ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ และร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้ า และ
รอบบ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑.๒ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
๑.๓ คุณโชค บูลกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ นาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทโชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์
จากัด ซึ่งเป็ นไอศกรีมเพื่อสุขภาพ มาแจกให้ กรรมการทุกท่านรับประทาน และประเมิน
แบบสอบถามเพื่อนาผลวิจัยไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
๑.๔ เนื่องจากกรรมการสภาฯ จากผู้บริหารฯ และจากคณาจารย์ประจา ชุดปั จจุบัน จะครบวาระการดารง
ตาแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ ได้ กรรมการ
ชุดใหม่เรียบร้ อยแล้ ว มีกรรมการสภาฯ ปัจจุบัน จานวน ๗ ท่าน จะประชุมครั้งนี้เป็ นเดือนสุดท้าย
จึงขอมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ เสียสละในการทาหน้ าที่กรรมการสภาฯ
และแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างดีย่งิ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๐ วันพุ ธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ แก้ ไขรายงาน
จานวน ๑๘ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๐ จานวน ๗ หน้ า
ตามที่ท่ปี ระชุมเสนอขอแก้ ไขแล้ ว
๒.๒ รายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐ วันพุ ธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“วาระลับ” ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๙ (วาระ ๒.๒) เรื่องขออนุมัติ
จ่ายเงินประจาตาแหน่งให้ รักษาการแทนรองอธิการบดีท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ระหว่ างรอการโปรดเกล้ าฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระ ๔.๔) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) และเรื่องพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์
(วิธพี ิเศษ ) (ครั้งที่ ๑) (วาระ ๖.๑.๒)โดยรายงานการประชุมวาระลับดังกล่าว มีจานวน ๕ หน้ า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

๓.๒

รายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี ๒๕๖๐
รักษาการแทนอธิการบดี ขอรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่
ที่ได้ ดารงตาแหน่งในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ ข้อคิดเห็น
สรุปภาพรวมดังนี้ ภารกิจที่เป็ นงานพิ ธีการ ได้ แก่ การรับเสด็จงานมหิดล-วันแม่ งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร พิธีเปิ ดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรกุ ขชาติ วันมหิดล พิธเี ปิ ดพระราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีฯ และพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย พิธเี ปิ ดสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฯลฯ ส่วนงานประจาของผู้บริหาร ได้ แก่ งานผู้ปกครองพบผู้บริหาร
พิธปี ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้งั ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การประชุม PMAC การประชุม
ประจาปี การจัดทาข้ อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน การดาเนินงานด้ านงบประมาณ และ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การดาเนินการจัดทา Outcome Based Education
(OBE) โครงการ Mahidol Smart University นอกจากนี้ ได้ มีการลงนามความร่ วมมือกับวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการเปิ ดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต การพัฒนาระบบการสื่อสารแบบไร้ สาย ( WIFI) การเตรียมความพร้ อมเชื่อมโยง
ฐานข้ อมูลด้ านบุคลากร เป็ นต้ น
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ขอนาเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ) ซึ่งสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็ นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดีท่สี ดุ ของโลก
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยภายในปี ๒๕๗๙ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยังได้ รับยกย่องเป็ นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาของโลก ที่ช่วยผลิตและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทุนมนุ ษย์ รวมทั้งยกระดับ
การศึกษาและผลงานวิจัยให้ กับประเทศด้ วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้ อม และความสามารถในการแข่งขันของชาติ รวมทั้งคานึงถึงการสร้ างโอกาสความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี นี้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมหาวิทยาลัย
ได้ เคยนาเสนอกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้ มีการสัมมนาแผนฯ ๒ ครั้ง เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัด ตลอดจนการกาหนดโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย และได้ มีการประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี เรียบร้ อยแล้ ว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายุทธศาสตร์ ๔ ด้ านดังนี้
๑. Global Research and Innovation (Goal : World Class Research & Creative Innovation)
๒. Academic and Entrepreneurial Education (Goal : Graduates with Disired Characteristics
of Mahidol University and the World Class Talents)
๓. Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services (Goal : Excellent /
Trendsetter Professional and Academic Services for Better Quality of life)
๔. Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization (Goal :
Management for Sustainability)

ทั้งนี้ แต่ละยุทธศาสตร์จะมีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ
และโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป

KPIs

รับทราบ

๑. อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ) ตามที่เสนอ
๒. เสนอให้ มีการจัดทาแผนระยะสั้น ๓ ปี หรือ ๕ ปี
ที่สามารถตอบสนองเรื่องที่เร่งด่วนและสาคัญ เช่น เรื่อง
Digital IT หรือการเงิน โดยเสนอให้ มีการจัดสัมมนา
(Retreat) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงาน
ภายนอก ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกบั บทบาทของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณา
รับผิดชอบยุทธศาสตร์แต่ละด้ าน โดยมีแผนบูรณาการ
หรือแผนแม่บ ทในการสนับ สนุ นยุท ธศาสตร์ชาติ
ทั้ง ๖ ด้ าน

-๒ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

มติที่ประชุม

๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เพื่อดาเนินการ
๔.๑.๑
สรรหาคณบดีฯ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม ซึ่งครบเกษียณอายุงาน ๖๐ ปี
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และต่อมาสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ได้ พิจารณาผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดาแล้ ว มีมติอนุมัติให้ ขยายเวลาการสรรหา
ออกไปอีก ๙๐ วัน โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิม ซึ่งมีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ แทน
ผู้ท่ขี อถอนตัว และให้ เริ่มต้ นดาเนินการสรรหาใหม่น้นั คณะกรรมการสรรหา ได้ ประชุม
๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมี่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
โดยผลการสรรหาปรากฏว่า ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชี่อให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
ได้ แก่ นางวัชรา ริ้วไพบูลย์ ตาแหน่งผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส (บริหารระดับสูง) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
๔.๑.๒
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔๙๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ พิจารณา
ผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้แทนรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์
เตรียมโพธิ์ ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
แล้ วมีมติว่ายังไม่มีผ้ ูเหมาะสม และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
มีมติให้ ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันฯ เพื่อดาเนินการสรรหาผู้อานวยการฯ คนต่อไปนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันฯ ได้ ประชุม ๒ ครั้งคือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ผลการสรรหาปรากฏว่า ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชี่อให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ
๔.๑.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสถาบันฯ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ พิจารณา
ผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนแล้ วมีมติแต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา
แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างขององค์กรเพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง ประกอบด้ วย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ และ ดร.สมเกียรติ
ตั้งกิจวานิชย์ โดยให้ ชะลอกระบวนการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับจาก
วันที่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และให้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมยังคงทาหน้ าที่ต่อไปและนามา
รายงานสภามหาวิ ทยาลัยเพื่ อทราบ ทั้งนี้ ขอให้ แต่ งตั้ งรองอธิการบดี ท่ านหนึ่ งไปรักษาการ
ผู้อานวยการสถาบันฯ จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้ างสถาบัน นั้น
คณะทางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างขององค์กรดังกล่าว ยังอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปในการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของสถาบัน แต่ เนื่องจากจะครบ
กาหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) รักษาการแทนอธิการบดีจึงเห็นสมควร
ขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการสุขภาพอาเซียนออกไปก่อน และ
ในการประชุมของคณะทางานฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้ มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนชื่อสถาบันพั ฒนาสุขภาพอาเซียน เป็ น “Prince
Mahidol Institute for ASEAN Health Policy Development” จึงขอเสนอสภาฯพิจารณา
๔.๒ ขออนุมตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรใหม่
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก
๔.๒.๑ (หลักสูตร ๕ ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
วิทยาลัยราชสุดา เสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบก่อนจัดทารูปเล่มหลักสูตร เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยดาเนินการตามลาดับต่อไป
โดยเป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาแบบภาคปกติ และจะเริ่มเปิ ดสอนใน
ปี การศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้ องการพิเศษ โดยเฉพาะคนพิการ
ทางการได้ ยินในประเทศไทย รวมถึงมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพด้ านครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในวงกว้ าง และสนับสนุน
ให้ คนพิการเหล่านี้เติบโต เป็ นกาลังหลักเช่นเดียวกับคนทั่วไป ในการพัฒนาประเทศชาติ
ซึ่งสอดคล้ องกับเป้ าประสงค์ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการสร้ างบัณฑิตให้ สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้ านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็ น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้ าง จึงขอเสนอสภาฯ พิจารณาอนุมัติ
๔.๓ ขออนุมตั ิประกาศ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
๔.๓.๑ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารการศึกษาได้ จัดทา (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. .... เพื่อกาหนดหน้ าที่ของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อให้ มีหน้ าที่ดูแลและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา และการใช้ ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา โดยให้ ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติของอาจารย์ท่ปี รึกษา
ทุกภาคการศึกษา (ร่าง) ข้ อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายด้ านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
และที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนประกาศใช้ ต่อไป

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งนางวัชรา ริ้วไพบูลย์
ให้ ดารงตาแหน่ งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ทั้งนี้ ตั้งแต่
วัน ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่ง ๔ ปี

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.
นพ.ชัยเลิศ พิ ชิตพรชัย ให้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ ง
๔ ปี

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน ออกไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่ เพื่อ
ดาเนินการสรรหาต่อไป
๒. อนุมัติในหลักการให้ เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน เป็ น “Prince Mahidol Institute for ASEAN
Health Policy Development” และให้ ดาเนินการเพื่อ
ขอพระราชทานชื่อสถาบันฯ ตามที่เสนอต่อไป

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (หลักสูตร ๕ ปี )
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. .... โดยขอให้ มีการปรับแก้ ไขการใส่ตัวเลขกากับหน้ าที่
ของอาจารย์ท่ปี รึกษา ในข้ อ ๔/๑.๑-๔/๑.๙ เป็ น (๑)-(๙)
๒. ขอให้ มหาวิทยาลัยทาความเข้ าใจกับส่วนงาน อาจารย์
และนักศึกษาในเรื่องอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยให้ นาปัญหา
และผลการดาเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบต่อไป

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผลงานวิจัย
๔.๓.๒ และนวัตกรรม พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเสนอ (ร่าง) ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยทรัพย์สินทางปั ญญา และ
ผลประโยชน์ท่เี กิดจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างสรรค์
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา
รวมทั้งอานวยความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สู่การใช้ ประโยชน์ท้งั ใน
เชิงสังคมและเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ เกิดระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นธรรมสาหรับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง โดย (ร่าง)ข้ อบังคับดังกล่ าวได้ ผ่านการพิ จารณาและได้ รับเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
และที่ประชุ มคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ ว
ที่ประชุมได้ มีการอภิปราย โดยมีข้อซักถาม และข้ อกังวลต่างๆ ในประเด็นกระบวนการ
ซึ่งได้ มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็ นไปบนพื้นฐานของหลักสากล ความเป็ นธรรม
และเพื่อสร้ างแรงจู งใจให้ ผลิตผลงานแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาอนุมั ติ
(ร่าง) ข้ อบังคับฯ ดังกล่าว
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา
๔.๓.๓ ประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ในฐานะหน่ วยงานที่กากับดูแลการจัดหาประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย ได้ จัดทา (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธกี ารจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินลงทุน โดย(ร่าง) ประกาศฯ เสนอขอปรับปรุงเนื้อหา
ใน ๒ ประเด็น คือ ๑) ปรับชื่อกลุ่มตราสารให้ สะท้ อนถึงลักษณะความเสี่ยงของประเภท
ตราสารมากขึ้น ๒) เสนอกรอบการจัดหาประโยชน์ ในกลุ่ม ก (กลุ่มที่มีความมั่นคงสูง) รวมกัน
ไม่ น้อยกว่ า ร้ อยละ ๖๐ และกลุ่ม ข (กลุ่มที่มีความเสี่ยง) รวมกันไม่ เกินร้ อยละ ๔๐ ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ ในการจัดหาประโยชน์ ตามลาดับ ซึ่งภายหลังการปรับแก้ ไขประกาศแล้ ว จะทาให้
มหาวิทยาลัยสามารถนาประกาศดังกล่ าวไปปรับใช้ กับการลงทุนเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของเงินลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแก้ ไขประกาศฉบับดังกล่าว
๔.๔ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้ องทุกข์ของ
๔.๔.๑ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอโต้ แย้ งผลการสอบข้ อเท็จจริงของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ มีคาวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
กรณีท่ผี ้ รู ้ องทุกข์ ซึ่งสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ได้ มีหนังสือ
ร้ องทุกข์เพื่อขอโต้ แย้ งผลการสอบข้ อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลและการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัย จานวน ๖ ประเด็น ที่ผ้ ูร้องทุกข์เห็นว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
(หัวหน้ าภาควิชา) โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ สรุปผลการพิจารณาเป็ น ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. กรณีท่หี ัวหน้ าภาควิชาฯ ออกประกาศ เรื่องห้ ามมิให้ ผ้ รู ้ องทุกข์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
จากศพ อันตนเองมิได้ เป็ นผู้มีหน้ าที่ในการตรวจศพโดยเด็ดขาด นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
มีความเห็นสอดคล้ องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงของคณะฯ ว่า ประกาศฯ
ดังกล่าว เป็ นอานาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ เนื่องจากผู้ร้องทุกข์
กระทาผิดระเบียบของภาควิชาฯ ในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพอันตนเองมิได้ เป็ นผู้มี
หน้ าที่ในการตรวจศพ และอาจมีผลกระทบต่อการตรวจศพโดยอาจารย์แพทย์ท่านอื่นได้
๒. กรณีท่หี ัวหน้ าภาควิชาฯ ไม่ ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการทาวิจัยของผู้ร้องทุกข์ จานวน
๒ โครงการวิจัยนั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้ องกับผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการสอบข้ อเท็จจริงของคณะฯ ว่าในประเด็นเกี่ยวกับโครงการวิจัย “เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์
ของยีนส์ SCN5A กับกลุ่มอาการเสียชีวิตกะทันหันขณะนอนหลับในตอนกลางคืนที่ไม่ สามารถ
อธิบายสาเหตุได้ ในศพคนไทย” นั้น ผู้ร้องทุกข์ได้ เบิกเงินทุนพัฒนา การวิจัยไปแล้ ว จึงไม่ มี
ประเด็นพิจารณา ส่วนประเด็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ของสารชีวเคมี
ในเลือด ในนา้ ลูกตา และในนา้ ข้ อเข่า กับระยะเวลาภายหลังตาย” นั้น เนื่องจากมีประเด็นที่ยังไม่
ชัดเจนว่าผู้ร้องทุกข์ได้ ขอความยินยอมจากทายาทของผู้ตายในการเก็บตัวอย่างหรือไม่ และจาก
การตรวจสอบเรื่องนี้ ปรากฏว่าอยู่ระหว่ างการดาเนินการสอบสวนของคณะฯในส่วนที่หัวหน้ า
ภาควิชาฯได้ กล่าวอ้ างว่าผู้ร้องทุกข์ดาเนินการเก็บตัวอย่างจากนา้ ในลูกตา เลือดจากคอ และนา้
ข้ อเข่ าจากศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยไม่ ได้ ขออนุญาตจากญาติก่อน ด้ วยเหตุน้ ี คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ จึงยังไม่พิจารณาประเด็นดังกล่าว
๓. กรณีท่หี ัวหน้ าภาควิชาฯ ออกคาสั่งภาควิชาให้ ผ้ ูร้องทุกข์ปฏิบัติหน้ าที่ในการออกตรวจผู้ป่วย
นิติเวชคลินิก และรับผิดชอบผู้ป่วยหลักและกิจกรรมพิเศษประจาสัปดาห์ นั้น คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้ องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริงของคณะฯ
ว่า หัวหน้ าภาควิชาฯ สามารถใช้ อานาจในทางการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้ าหน่ วยงานได้
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ทั้งนี้ ในการพิจารณา กรรมการสภาฯ ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสียในกรณีดังกล่ าว และเป็ นกรรมการอุทธรณ์ฯ
ได้ แก่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
และอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ได้ ออกจากห้ องประชุม และไม่ได้ อยู่ร่วมรับฟังการพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยให้ ปรับแก้ ไขตามความเห็น
ของกรรมการสภาฯ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เห็นชอบตามค าวินิ จฉั ยของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้ องทุกข์
ของบุ คลากรของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ขอโต้ แย้ งผลการสอบข้ อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ตามที่
เสนอ

-๔ระเบียบ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๕.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีอาจารย์สงั กัดวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และการประชุม
ครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติให้ วิทยาลัยนานาชาติทบทวนกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย
โดยให้ นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑. รับทราบ
(กบค.) มาใช้ ประเมินพนักงานวิทยาลัย รวมทั้งกรณีของอาจารย์ผ้ รู ้ องเรียน และให้ ขยายระยะเวลา ๒. ขอให้ มหาวิทยาลัยได้ ติดตามการดาเนินการและ
สัญญาจ้ างอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนออกไป โดยให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ นั้น
เสนอสภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบในโอกาสต่อไป
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหน้ าของการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑) กรณีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้ างอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนออกไป
๑.๑ รักษาการแทนอธิการบดี ได้ มีหนังสือถึงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้ ดาเนินการตาม
มติสภาฯ ดังกล่าว พร้ อมให้ รายงานผลการดาเนินการให้ ทราบเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
แต่วิทยาลัยนานาชาติยังไม่ได้ ดาเนินการและแจ้ งผลใดๆ
๑.๒ อาจารย์ผ้ ูร้องเรียนได้ มีหนังสือถึงรักษาการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๐ ร้ องเรียนกรณีท่วี ิทยาลัยนานาชาติไม่เบิกจ่ายเงินเดือน ทั้งที่ยังทาหน้ าที่สอนวิชา โดยอาจารย์
ผู้ร้องเรียนได้ ทาหน้ าที่สอนต่อไปรวมทั้งส่งเกรดให้ นักศึกษาเรียบร้ อยแล้ ว
๑.๓ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้ มีหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ พอสรุปได้
ว่า (๑) การที่ไม่เบิกจ่ายเงินเดือนให้ แก่อาจารย์ผ้ ูร้องเรียน เนื่องจากสัญญาจ้ างได้ ครบกาหนดแล้ ว
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบกับข้ อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถือว่าพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานวิทยาลัย เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการจ้ างตามสัญญา
และไม่จ้างต่อ (๒) การที่ให้ อาจารย์ผ้ ูร้องเรียนสอนในวิชาดังกล่าว เป็ นการสอนต่อเนื่องในวิชาที่
รับผิดชอบ ซึ่งได้ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ อาจารย์ผ้ ูร้องเรียนในฐานะอาจารย์พิเศษ
๑.๔ มหาวิทยาลัยพิจารณาข้ อร้ องเรียนของอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนแล้ วเห็นว่า วิทยาลัยนานาชาติ
อาจจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิการบดีซ่งึ สั่งการตามอานาจหน้ าที่โดยชอบด้ วยกฎหมาย และ
กระทบต่อการบริหาร ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๒) คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ได้ มี หนังสือขอความอนุ เคราะห์ ม ายั งมหาวิท ยาลัย ขอทราบ
เกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของกองทรัพยากรบุคคล

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
มัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๑๖ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
๖.๒ ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
๖.๒.๑ แต่งตัรัก้งษาการแทนอธิ
การบดีได้ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ครบวาระการดารง
ต าแหน่ งเมื่ อวั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่ งเป็ นไปตามข้ อ ๖ (๒) ของข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๑๓ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามรายชื่อที่เสนอ

อนุมัติ

๑. ขอให้ ส่วนงานทบทวนรายชื่อกรรมการที่เสนออีกครั้ง
โดยขอให้ ระบุความชานาญการในมิติต่างๆ พร้ อมทั้ง
แนบประวัติของผู้ท่เี สนอขอแต่งตั้งประกอบการพิจารณา
ต่อไป
๒. ขอให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการของส่วนงาน
ต่างๆ ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๒๘ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๑๐ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท ๑๖ หลักสูตร
และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร เหตุผลการขอปรับปรุง ได้ แก่ (๑) เพื่อให้ หลักสูตรสอดคล้ องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๓) เพื่อปรับปรุงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร (๔) เพื่อปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรให้ ทันสมัย สอดคล้ อง และรองรับงานวิจัยที่มีเพิ่ มขึ้นใน
หลักสูตรฯ โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่ าวนี้ ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๓.๑-๖.๓.๕, ๖.๓.๑๑-๖.๓.๑๕
และ ๖.๓.๒๗) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันพุ ธ ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(วาระที่ ๖.๓.๖-๖.๓.๑๐, ๖.๓.๑๖-๖.๓.๒๖ และ ๖.๓.๒๘) ดังนี้
๖.๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
๖.๓.๒ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
เภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๓ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๓.๔ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
พิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๕ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๓.๖ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
ชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๓

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๓.๗ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๘ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา อนุมัติ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๙ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๐ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๒ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๓ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๔ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๓.๑๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๖ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณ ฑิต วิท ยาลัย เสนอขอปรับ ปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๗ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๘ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณ ฑิต วิท ยาลัย เสนอขอปรับ ปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๑๙ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๐ คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๒ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรนานาชาติ) อนุมัติ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๓ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติแ ละภาคพิเ ศษ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๕ คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้ อนคลินิก อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้ อน (หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๖ สถาบั นพั ฒนาสุขภาพอาเซียน และบั ณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับ ปรุง หลั กสูตรการจั ดการ อนุมัติ
สาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓.๒๗ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. อนุมัติ
๒๕๖๑
๖.๓.๒๘ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๔
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๔ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท
๑ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร เหตุผลการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขดังกล่ าว ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุ ธ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
(วาระที่ ๖.๔.๓) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
(วาระที่ ๖.๔.๑-๖.๔.๒ และ ๖.๔.๔) ดังนี้
๖.๔.๑ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบั ณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๔.๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๔.๔ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ อนุมัติ
วิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ขออนุมตั ิเปิ ดสอนรายวิชา / ปิ ดหลักสูตร
๖.๕
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ (วาระที่ ๖.๕.๑) และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปิ ดหลักสูตร
จ านวน ๑ หลั กวู ตร (วาระที่ ๖.๕.๒) ซึ่ งได้ ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองหลั กสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว ตามรายละเอียดดังนี้

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๕.๑ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน ๔ รายวิชา ได้ แก่ ๑. วิชา วทฟส ๑๑๑
ปฏิบัติการฟิ สิกส์ข้นั พื้นฐาน ๒. วิชา วทฟส ๑๑๒ ปฏิบัติการฟิ สิกส์ข้นั กลาง ๓. วิชา วทฟส ๑๖๑ อนุมัติ
ฟิ สิกส์ท่วั ไป ๑ และ ๔. วิชา วทฟส ๑๖๒ ฟิ สิกส์ท่วั ไป ๒ เริ่มใช้ กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ การเสนอขอเปิ ดรายวิชาใหม่ดังกล่าว สาหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
๖.๕.๒ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีผ้ สู นใจสมัคร
เข้ าศึกษาในหลักสูตร และหลักสูตรยังขาดแรงจูงใจสาหรับผู้เรียนด้ านการทาหัตถการโรคทาง อนุมัติ
ศัลยกรรม ตลอดจนเน้ นไปทางด้ านงานวิจัยเป็ นหลัก จึงขอปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๖.๖ ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่ วันที่สาเร็จการศึกษา อนุมตั ิ
เพื่อเสนอสภาฯพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒๕๑ ราย แยกเป็ น
ระดับปริญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๖๒ ราย และปริญญาตรี ๑๗๕ ราย ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์
ขออนุมัติแก้ ไขข้ อมูลตัวสะกดชื่อสกุลนักศึกษา จานวน ๒ ราย ซึ่งได้ รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ ว

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ขอให้ สานักพระราชวัง นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานเชิญสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๖,๓๐๐ คน นั้น อธิบดีกรมราชเลขานุการ
ในพระองค์ สานักพระราชวัง ได้ นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่ าละอองธุลีพระบาท
แล้ ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทน
พระองค์ไปในการนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้ าและรอบบ่าย ณ มหิดล
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่า แทนชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้ จดั ประชุมเลือกตั้ง
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า ผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จานวน ๕ ราย มีรายชื่อเรียงลาดับตามตัวอักษร ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
๓. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๕. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ ได้ มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
ชุดใหม่ แทนชุดปั จจุ บัน ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ ง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จ
เรียบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.
๒๕๕๑ ผลปรากฏว่า ผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา จานวน ๕ ราย
มีรายชื่อเรียงลาดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๒. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
คณะแพทยศาสตร์ร.พ.รามาธิบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล คณะพยาบาลศาสตร์
๕.รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจา
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา คนปั จจุบัน
จะครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น สานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ ดาเนินการเพื่อให้ มาซึ่งกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา
คนใหม่ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้ มี
การประชุมผู้แทนส่วนงานเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่ คณาจารย์ประจา คนใหม่ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า ดร.สถาพร สาธุการ
ตาแหน่ ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชานาญการพิเศษ) สังกัด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารย์ประจา อีกวาระหนึ่ง

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๗ระเบียบ
วาระที่
๗.๕

๗.๖
๗.๗

๗.๘

๗.๙

เรื่องที่เสนอ
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๐
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตามมติ
สภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดหาประโยชน์จาก
เงินรายได้ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
- ย้ ายไปเป็ นวาระเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๓.๓ งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ จัดทารายงานทางการเงินประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหาร
งบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๙ การทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ข้ อ ๓๙
ที่กาหนดว่า การทาบัญชีให้ ใช้ ระบบบัญชีมาตรฐานตามหลักการบัญชีท่รี ับรองโดยทั่วไป ประกอบ
กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นหน่ วยงานที่บริหารเงินรายได้ เอง ซึ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์ส่วนงานที่บริหารรายได้ ของส่วนงานเอง พ.ศ.
๒๕๕๑ กาหนดให้ ส่วนงานต้ องจัดให้ มีผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อมาทาการตรวจสอบและรับรอง
รายงานทางการเงิน โดยรายงานทางการเงินดังกล่าวของคณะฯ ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบ
การเงิน แบบไม่มีเงื่อนไขแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ประกอบด้ วย ๕ งบการเงิน ดังนี้ (๑) งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(๒) งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่รวมส่วนของกองทุนประกันสังคม กองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และกองทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (๓) งบการเงินกองทุน
ประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๔) งบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ (๕) งบการเงินกองทุนโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ ผผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
คณะฯ มีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่าย จานวน ๘๓๙ ล้ านบาท มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน ๒๒,๖๘๐ ล้ านบาท
มีหนี้สนิ รวม จานวน ๒,๖๕๓ ล้ านบาท และมีทุนรวม จานวน ๒๐,๐๒๗ ล้ านบาท
ผลการดาเนินงาน ๘ ปี ของสถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และสารสาระ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ตามที่รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้ เริ่มดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในรอบระยะ ๘ ปี ของสถาบันฯ โดยรวบรวมผลงานต่างๆ ในฐานะที่เป็ น
สถาบันทางวิชาการด้ านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของประเทศไทย และมุ่งมั่น
ในการบรรลุวิสยั ทัศน์ เพื่อเป็ น “สถาบันสหวิทยาการชั้นนาระดับอาเซียนด้ านการพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว” ภายใต้ ปรัชญาในการทางาน คือ “มุ่งมั่น สร้ างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัว
ให้ เต็มศักยภาพทุกด้ าน พร้ อมเอื้อประโยชนน์ต่อสังคม”
๒. สารสาระเพื่ อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นเนื่องในโอกาสที่สถาบันฯ สถาปนา
ครบรอบ ๒๐ ปี โดยสถาบันมีพันธกิจสาคัญทั้งด้ านการวิจัย ด้ านการเรียนการสอน และด้ าน
บริการวิชาการ อีกทั้งมีพันธกิจที่สาคัญและแตกต่ างจากส่วนงานอื่น คือ ด้ านการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ โดยใช้ องค์ความรู้ท่ไี ด้ จากวิชาการและการวิจัย เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อน
โดยมีเป้ าหมายในการสร้ างและพัฒนา “คน” ให้ เป็ น “มนุษย์” ที่สมบูรณ์ โดยมีคณาจารย์
และบุคลากรที่ต่างความสามารถและต่างประสบการณ์มาทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๒ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๑๒ ราย กรณีความผิดดังนี้
๑. กรณีเล่นการพนันไพ่ รัมมี่ภายในหน่วยงาน ภายหลังจากที่เลิกงานแล้ ว โดยให้ เหตุผล
ว่าเพื่อคลายเครียดจากการทางานและรอเวลากลับบ้ าน ถือเป็ นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ฐานไม่ รักษาชื่ อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีคาสั่งลงโทษผู้ท่ีกระทาผิดวินัย จานวน ๔ ราย
โดยตัดเงินเดือนร้ อยละห้ าเป็ นเวลา ๑ เดือน
๒. กรณีกระทาความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ ประโยชน์ท่มี ิควรได้ เป็ นการทุจริตต่อหน้ าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้ าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง และฐานกระทาการอันได้ ช่ ือว่าเป็ นผู้ประพฤติช่ัว
อย่างร้ ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม
มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๔ และกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ข้ อ ๑๐ จึงให้ ยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้ าราชการพ้ นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๒ เฉพาะลาดับที่ ๓ ที่ให้ ผ้ กู ระทาผิด พ้ นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๒ และมีคาสั่งให้ ลงโทษไล่ออกจากราชการ จานวน ๑ ราย
๓.กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สบื สวนและติดตามแล้ ว ไม่ปรากฏว่าได้ ช้ ีแจงเหตุผลของ
การขาดงานให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชาทราบหรือมีการลาโดยถูกต้ องตามประกาศหรือข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๗ ราย

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่ อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๒ ในวันพุ ธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทราบ
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย.... ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

