สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๓ (๖/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๑ ท่าน และลาประชุม จานวน ๘ ท่าน
รับทราบ
๑.๒ แสดงความยินดีศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในโอกาสได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑.๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ มีงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิ ดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สงู อายุ ศูนย์ทนั ตกรรม
ดิจิตัล และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ คลินิกทันตกรรมผู้สงู อายุ และสมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเจิมป้ ายอาคารวิจัย รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
ประดิษฐ์ หุตางกูร และทรงประทานของที่ระลึกแก่บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อคณะเภสัชศาสตร์
พร้ อมกันนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ ให้ เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้ อ ’
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ และมีการจัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ หัวข้ อ
’Innovation in Pharmaceutical Sciences & Clinical Use of Drugs & Health Products’

๑.๔

ณ โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม๙ โดยได้ รับเกียรติจาก ดร. ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ
แทนอธิการบดี ในพิธีเปิ ดการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งจะเห็นว่าทั้งสองส่วนงานมีการพัฒนาและ
ความก้ าวหน้ าอย่ างมาก เนื่องเพราะมีผ้ ูนาที่มีความสามารถ มีความสมานสามัคคี และมีวัฒนธรรม
องค์กร จึงขอแสดงความชื่นชม มา ณ ที่น้ ดี ้ วย
ประธานขอให้ ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ชี้แจงกรณีมีผ้ ใู ช้ นามว่า “ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล” ทาหนังสือถึงรักษาการนายกสภาฯ ทักท้วง
มติสภาฯ เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยอ้ างถึงจานวนกรรมการที่ออกเสียงรับรอง ซึ่งใน
การประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีกรรมการสภาฯ ผู้มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด ๒๒ ท่าน
เห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้ วย ๑ ท่าน งดออกเสียง ๑๑ ท่านนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ รับทราบ
ชี้แจงว่า กรรมการที่งดออกเสียง ๑๑ ท่านคือกรรมการสรรหาที่ออกเสียงเห็นชอบมาแล้ วครั้งหนึ่ง
ในการสรรหา ที่งดออกเสียงเพราะหลีกเลี่ยงประเด็นออกเสียงซา้ ในเรื่องเดียวกัน ดังนั้น ในการรับรอง
ดังกล่าว มีผ้ เู ห็นชอบ ๒๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าสภามหาวิทยาลัยเป็ นองค์กร
ที่รักษาเกียรติ และยึดถือความถูกต้ อง การเคารพผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และรักษาความสามัคคี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข
จานวน ๒๐ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ จานวน ๖ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“วาระลับ” จานวน ๔ หน้ า ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๑ (วาระ ๒.๒)
เรื่องพิจารณาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐(วาระ ๔.๑.๑) และ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข
เรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง บุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของสถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและ
๓.๑ ครอบครัว
รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็ ก และครอบครั ว น าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แผนการด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ เพื่ อให้ สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบยุทธศาสตร์ในช่วงที่ดารงตาแหน่ ง สรุปได้ ดังนี้
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีวิสยั ทัศน์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบ
ให้ เป็ นศูนย์กลางความรู้และการชี้นาสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวโดยมีทศิ ทางที่
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และวาระการพัฒนาที่ย่งั ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
โดยให้ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองเด็กและครอบครัวให้ อยู่รอดปลอดภัย
ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น ใน ๗ ด้ านด้ วยกัน ได้ แก่ ๑) ด้ านการเรียนรู้ทกั ษะมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑
๒) ด้ านความพร้ อมในโลกไซเบอร์ ๓) ด้ านการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม ๔) ด้ านพฤติกรรมสุขภาพ
๕) ด้ านการสร้ างโอกาสพัฒนาอย่ างเท่าเทียมแก่กลุ่มเด็กในครัวเรือนยากจนและเด็กพิ เศษ ๖)
ด้ านการส่งเสริมสภาวะครอบครัวอบอุ่นและปกป้ องเด็กจากภาวะครอบครัวล่มสลาย และ ๗) ด้ าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวในกระบวนการพัฒนา
ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังคงยึดยุทธศาสตร์ ๔ ด้ านของมหาวิทยาลัยเป็ นยุทธศาสตร์หลัก แม้ กาหนด
วิสยั ทัศน์ในการดาเนินงานยุทธศาสตร์การชี้นาสังคมเป็ นยุทธศาสตร์นาหน้ า แต่ การดาเนินงาน
การวิจัยและสร้ างนวัตกรรมยังคงเป็ นฐานการสร้ างองค์ความรู้เพื่อกาหนดทิศทาง การผลิตบุคลากร
ที่มีมาตรฐานที่สงั คมไทยและสังคมโลกพึ่งพิงได้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการทางาน และยัง
เป็ นตัวอย่างของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่สี ามารถใช้ เป็ นแหล่งสาธิตต่อสังคมได้ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
-ไม่มี -

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๒ ขออนุมตั ิเปิ ดหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๑
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว
ซึ่งได้ รับอนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔ เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ ว ผู้เข้ าศึกษาต้ องสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หรือ
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาใน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม
สังคมวิทยา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่ างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย ใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิต ระบบทวิภาค โดยจะดาเนินการเปิ ดรับ
สมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ละ
ปี การศึกษา ประมาณ ๕ คน หลักสูตรนี้ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ในการสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม การบริการวิชาการและการสื่อสารสู่สงั คม และการพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กรเพื่อสังคมที่เป็ นสุข
๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. ...
มหาวิทยาลัยได้ จัดทา (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ... ) พ.ศ..... ขึ้น โดยได้ ปรับแก้ ไข
จากข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการกาหนดสัดส่วนร้ อยละของผลงานและสมรรถนะใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับภารกิจหน้ าที่ของผู้รับการประเมินให้ มากขึ้น
กว่าที่กาหนดไว้ เดิม ซึ่งดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ที่เห็นชอบให้ ปรับแก้ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ให้ ชัดเจน สอดคล้ องกับภารกิจและหน้ าที่ของผู้รับการประเมินให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
ร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ ผ่านการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยตั้งแต่ วันที่
๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตลอดจนได้ รับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์ และความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ ว
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติปรับเกณฑ์ในการคานวณเงิน Central Operating Fund (COF) ของมหาวิทยาลัยใหม่
ตามที่กองทุนเงินทุนส่วนกลาง มีหลักการและเหตุผลให้ ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการผลักดัน
๔.๔
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ จัดตั้งกองทุนทุนดังกล่าว และให้
กาหนดวงเงินจัดสรรรวม จานวน ๑๐๐.๔๐ ล้ านบาท ต่อปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ โดยใช้ วิธีการคานวน
จากฐานของรายรับสูงกว่ารายจ่าย หลังจากปิ ดบัญชีประจาปี นั้น เนื่องจากวิธีการคานวนดังกล่าว
ทาให้ หลายส่วนงานที่มีรายได้ จากเงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้ างและงบลงทุนต่ างๆ มี
รายได้ สงู เกินความเป็ นจริง รวมทั้งบาง ส่วนงานยังมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่แี สดงค่ าใช้ จ่าย
ในงบการเงินทาให้ มีรายจ่ายในงวดบัญชีสงู โดยที่ไม่ได้ เป็ นค่าใช้ จ่ายจริงของงวดบัญชีน้นั จึงเสนอ
วิธีการคานวณแบบใหม่ และขอนุมัติอตั ราสมทบขั้นต่าจากส่วนงาน ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขออนุมัติแนวทางการพัฒนาผังแม่บทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ มีการวางแผนและกาหนดทิศทางการขยายพื้นที่การให้
๔.๕
บริการทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกคณะฯ ในอนาคต จึงได้ จัดทาแนวทางการพัฒนาผังแม่บท
ของคณะฯ ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากการขยายพื้นที่ในแนวราบมีข้อจากัดหลายประการ ด้ วยพื้นที่ระหว่าง
อาคารจากัด คณะฯ จึงจาเป็ นต้ องขยายพื้นที่ในแนวสูง แต่ การออกแบบก่อสร้ างอาคารใหม่
ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคารของกรมโยธาและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ฉบับปั จจุบัน ที่จากัดความหนาแน่น ความสูงอาคาร ไม่เกิน ๑๖ เมตร (อาคาร ๓ ชั้น)
และระบุระยะถอยร่นของอาคารจากขอบเขตที่ดิน คณะฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบแผนพัฒนาผังแม่ บทการพัฒนาพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อ
ประกอบการขอยกเว้ นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอนุบัญญัติท่เี กี่ยวข้ อง และ
การใช้ สทิ ธิเหนือพื้นดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสถานีธนบุรีศริ ิราช (รถไฟฟ้ าสาย
สีแดงอ่อน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย)
การระบุช่อื ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๖ ในปริญญาบัตรของผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ กาหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากในปริญญาบัตร
มีการระบุ “นายกสภา” และ “อธิการบดี” เพื่อให้ ผ้ ูท่ ดี ารงตาแหน่ งของนายกสภามหาวิทยาลัย
มหิดล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ลงนาม สาหรับปี การศึกษา ๒๕๖๐ ตาแหน่งของ
นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ในปั จจุบัน ยังไม่ได้ รับการโปรดเกล้ าฯ ซึ่งกองกฎหมายได้ มี
ข้ อเสนอแนะให้ ระบุดังนี้ “อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติหน้ าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
มหิดล” และ “รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล” ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ รับทราบเรื่องดังกล่าว และมีมติขอให้
ตรวจสอบการใช้ ช่ ือตาแหน่งนายกสภาฯ และอธิการบดี ในปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่
นายกสภาฯ และอธิการบดี ยังไม่ได้ รับโปรดเกล้ าฯ เช่ นกัน และหารือต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้ เกิดความชัดเจนจึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

เห็นชอบ(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ .... )
พ.ศ. ... และรับรองการประชุมวาระนี้เพื่อดาเนินการ
ประกาศใช้ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

๑. อนุมตั ิให้ ใช้ วิธกี ารคานวน COF แบบใหม่ (วิธที ่ี ๔)
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๒. อนุมัติจานวนเงินขั้นต่า ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี เป็ นอัตรา
สมทบจากส่วนงานที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ
๓. อนุมัติให้ ใช้ วิธคี านวณใหม่ และอัตราสมทบใหม่
ตั้งแต่ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป

เห็นชอบแนวทางการพัฒนาผังแม่บทคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ตามที่เสนอ

ปริญญาบัตรถือเป็ นเอกสารที่เจ้ าพนักงานเป็ นผู้ออก
จะมีผลตามประมวลกฎหมายอาญา จึงเห็นชอบให้ มีการระบุ
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
กาหนดไว้ โดยใช้ ว่า “อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้ าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย” และ “รักษาการแทน
อธิการบดี” ในปริญญาบัตรสาหรับปี การศึกษา ๒๕๖๐ นี้

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณา
แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติแทน
รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง คณบดีฯ ในวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ดังนี้ (๑) อธิการบดี (๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (๓) ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.
วรานันท์ บัวจีบ (๔) ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) ศาสตราจารย์
ดร.มาลียา เครือตราชู ทั้งนี้ ขอให้ คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้ ทบทวน และ
ให้ เสนอชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัยแทน ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ เนื่องจากอาจ
ขัดต่อข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ อ ๔ วรรคสาม และ
เมื่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติเสนอชื่อกรรมการสรรหาฯ จากบุคคลภายนอกมาใหม่
แล้ ว ขอให้ ฝ่ายเลขานุการดาเนินการขอมติเวียนเพื่อให้ กรรมการสภาฯ รับรองรายชื่อดังกล่าว เพื่อ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติท้งั คณะต่อไป นั้น
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้ ดาเนินการประชุมพิจารณารายชื่อกรรมการสรรหาจาก
บุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเป็ นเอกฉันท์ยืนยันขอเสนอชื่อ
ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็ นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย
ทั้งนี้ ฝ่ ายเลขานุการได้ ขอมติเวียนไปถึงกรรมการสภาฯ ทุกท่านในการรับรองรายชื่อกรรมการสรรหา
จากบุคคลภายนอก ตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอมา และให้ แจ้ งการรับรองกลับที่สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากช่ วงเวลาขอมติเวียนการรับรอง
รายชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอมา กับกาหนดการประชุมสภาฯ
ค่อนข้ างกระชั้น ฝ่ ายเลขานุการจึงขอนามติรับรองดังกล่าวกลับมาแจ้ งที่ประชุมเพื่อขอการรับรอง
ในที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ นี้ อีกครั้ง และได้ มีโอกาสหารือให้ เกิดความชัดเจน
ขออนุมัติกรอบประมาณการเงินลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A)
๕.๒ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากรณี
ที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้ เสนอขออนุมัติกรอบประมาณการเงินลงทุนปรับปรุงโครงการอาคารที่พักอาศัย
อัญชัน จานวน ๑๕๕ ล้ านบาท และกาหนดให้ Bond’s Structure ของอาคารพักอาศัยอัญชัน มูลค่า
๗๐ ล้ านบาท โดยจัดประเภททรัพย์สนิ เป็ นประเภท ก และมหาวิทยาลัยมหิดลคา้ ประกันเงินต้ นและ
ดอกเบี้ย ซึ่งสภาฯ มีมติให้ นาเรื่องกลับไปทบทวน และปรับวิธีการเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม เป็ นธรรม
กับทุกฝ่ าย โดยให้ ปรึกษาคุณโชติกา สวนานนท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น
ผู้อานวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ พร้ อมทีม ได้ ขอคาปรึกษาคุณโชติกา สวนานนท์ เมื่อวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้ ทบทวนการลงทุน โดยพิจารณาเปรียบเทียบการใช้ งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย กับการระดมทุนบางส่วน (สัดส่วน D/E เท่ากับ ๔๕ : ๕๕) พบว่าการดาเนินการ
โดยใช้ งบประมาณเองทั้งหมดให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าการระดมทุน เนื่องจากไม่ต้องมีต้นทุนทาง
การเงินที่เพิ่มขึ้น จึงขออนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A) โดยใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัย มูลค่า ๑๕๕ ล้ านบาท

๕.๑

๑. เห็นชอบให้ ดร.ปิ ยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็ นกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยนานานาชาติ จากบุคคลภายนอก โดยให้ แนบ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการอานวยการของวิทยาลัย
นานาชาติท่มี ีมติเป็ นเอกฉันท์ในการเสนอชื่อ ดร.ปิ ยะบุตร
ชลวิจารณ์ เป็ นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกประกอบ
เป็ นหลักฐาน
๒. ยืนยันการแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
เป็ นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก ตามที่สภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ พิจารณาอนุมัติ
๓. สมควรให้ ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งคณะต่อไป

อนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยอัญชัน (Condo
A) โดยใช้ กรอบประมาณการเงินลงทุนจากงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย จานวน ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้ อย
ห้ าสิบห้ าล้ านบาท)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
มัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑
มิถุ นายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิ จารณากลั่นกรองคุณสมบั ติ และผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่ งตั้งผู้เสนอขอตาแหน่ ง อนุมัติ
ทางวิชาการให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๙ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน
๑๐ ราย (วิธีปกติ ๙ ราย และวิธีพิ เศษ ๑ ราย) และตาแหน่ งรองศาสตราจารย์พิ เศษ (วิธีพิ เศษ)
จานวน ๑ ราย
ยบตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๒ การเที
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ Dr.Claus-Dieter
Schreier ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอเทียบตาแหน่งแล้ ว มีความเห็นว่า ผลงานอยู่ในเกณฑ์ท่ ี อนุมัติ
จะเทียบตาแหน่ งทางวิชาการได้ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตาแหน่ ง
Dr.Claus-Dieter Schreier เป็ นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา International Management ได้
ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่องการเทียบตาแหน่ ง) และให้ มี
สิทธิได้ รับเงินประจาตาแหน่ งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้ รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
๖.๒.๑
มหาวิทยาลัยเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ชุดใหม่ แทนชุดเดิม ซึ่งกาลังจะครบวาระการดาเนินงาน ในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบด้ วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา ประธานกรรมการ
และมีกรรมการดังนี้ ๑. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ๔.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อนุมตั ิ
พิไล พูลสวัสดิ์ ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสถิตย์ สิริสงิ ห ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ
พงษ์พาณิชย์ ๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล โดยมีรองอธิการบดี เป็ น
กรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล (๒ คน)
เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้ าที่ในการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร
จะได้ รับการเสนอชื่อขอพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยมีวาระการดาเนินงาน
๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ขออนุมัติปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติ
มอบอานาจการดาเนินงานการพิจารณาอนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานให้ มหาวิทยาลัย
โดยให้ นามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยได้ พิจารณาการปรับโครงสร้ างการแบ่ง อนุมัติ
หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็ น งานสื่อสาร
องค์กร ทั้งนี้ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
๖.๔ ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๒๐ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่ าวนี้ ได้ ผ่านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิด ล ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๑ - ๖.๔.๒ และ ๖.๔.๖ - ๖.๔.๗) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๓ - ๖.๔.๕ และ ๖.๔.๘ - ๖.๔.๒๐) หลักสูตรที่เสนอ
ปรับปรุงดังกล่าว เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน ๔ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน
๘ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี จานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุมัติ
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย อนุมัติ
ดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า (สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล) อนุมัติ
และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อนุมัติ
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติ
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
อนุมัติ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๓ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ อนุมัติ
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย

๖.๓

๖.๔.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
๖.๔.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะ
อนุมัติ
วิทยาศาสตร์
๖.๔.๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
๖.๔.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
อนุมัติ
ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๔.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร์
๖.๔.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๔.๒๐ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
อนุมัติ
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๕ ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่ างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวม ๙ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันพุ ธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑ และ ๖.๕.๓ – ๖.๕.๖) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๒ และ ๖.๕.๗ – ๖.๕.๙) หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงแก้ ไขดังกล่ าว เป็ น
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน ๒ หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้ อมที่ย่งั ยืน (หลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติ และภาค
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิค้ ุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ ปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๗ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราช
พยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิ การ (หลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ซึ่งรวมทั้งสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท วิทยาลัยพยาบาลที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล) คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยการจัดการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่ างๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑,๑๘๓ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๒๓ ราย ปริญญาโท
๑๕๘ ราย และปริญญาตรี ๑,๐๐๒ ราย
อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแก้ ไขการได้ รับปริญญาเกียรตินิยมของ ผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลาดับที่ ๖๔ จากเดิม เกียรตินิยมอันดับ ๒ แก้ ไขเป็ น
ไม่ได้ รับเกียรตินิยม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ที่ได้ เสนอแล้ ว

มติที่ประชุม
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตาม
มติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
(ประเมินตนเอง)
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(ประเมินตนเอง) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ติดตามการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้ มีความสอดคล้ องกับบทบาทและอานาจหน้ าที่ ๒) สภาฯ ได้ รับ
ทราบผลการปฏิบัติงาน ปั ญหา และอุปสรรค ๓) นาข้ อเสนอแนะไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนา
การปฏิบัติหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น
โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเมิน
ตนเอง) เป็ นการประเมินฯ ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการสภาฯ
ทั้งหมดจานวน ๒๙ ท่าน มีผ้ ูตอบแบบประเมินฯ ๒๗ ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ ๙๓.๑ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก ได้ คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๓ จากคะแนนเต็ม ๕ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = ๐.๔๗)
สรุปคะแนนเฉลี่ย การประเมินฯ ใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑) กระบวนการทางานของสภามหาวิทยาลัย
๓.๙๙ (SD = ๐.๕๔) ๒) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ๔.๑๖ (SD = ๐.๕๐) และ ๓) ผลการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ๓.๙๘ (SD = ๐.๕๓) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

รับทราบ

๑. รับทราบ
๒. ขอให้ นามาพิจารณาในรายละเอียดเพื่อทาให้
การทางานของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

-๖ระเบียบ
วาระที่
๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

รายงานการเงินประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และรายงานผล
การตรวจสอบรายงานการเงินของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสาหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๙
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
กองคลัง มหาวิทยาลัย ได้ จัดทารายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้ อย และได้ ส่งให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบแล้ ว โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบ
และได้ ส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชี พร้ อมข้ อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มาเพื่อดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ และให้ มหาวิทยาลัย
แจ้ งให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ นั้น จากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต ซึ่งกองคลังได้ สรุปผลการดาเนินการพร้ อมแนวทางแก้ ไขแล้ ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
ได้พิจารณาเรื่ องขออนุมัติเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑ สาหรับหลักสูตรที่ยังไม่ ได้
ปรับปรุงตามวงรอบ และมี มติขอให้ บัณฑิตวิทยาลัยเร่ งรัดกระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรที่ยั ง
ไม่ ได้ ปรั บปรุงตามวงรอบให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖ เดื อน เพื่ อเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณา รับทราบ
เห็นชอบต่อไป นั้น บัณฑิตวิทยาลัยขอรายงานผลการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี
(ข้ อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑) ดังนี้
ครบวงรอบ ครบวงรอบ ครบวงรอบ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
หลักสูตรทั้งหมดที่ตอ้ งปรับปรุง
๑
๗๘
๔๓
 สภาฯ อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแล้ ว
๕๕
๒๑
 ปิ ดหลักสูตร
๓
๑
 เสนอสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑
๒
๑๐
 อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการของหลักสูตรและส่วนงาน
๑๑
๓
ภายหลังจากเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองฯ แล้ ว
 รอเสนอที่ประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองฯ
๒
 ยังไม่ส่ง มคอ.๒ มายังบัณฑิตวิทยาลัย
๗
๖
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๒๑ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่า
บารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมจานวน ๒๑ ฉบับ โดยได้
ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดอัตราการจัดเก็บและการจั ดสรรค่ าธรรมเนี ยม
การศึกษา และเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ และได้ ทาเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๐ ราย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๑๐ ราย ดังนี้
ก. กรณีการกระทาความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง จานวน ๓ ราย
๑. พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตาแหน่ง พยาบาล ได้ เขียน
ใบสั่งยาให้ ผ้ ปู ่ วยโดยที่ตนเองไม่มีหน้ าที่ในการเขียนใบสั่งยา อีกทั้งยังได้ ลงลายมือชื่อและรหัสบุคคล
ของแพทย์เพื่อให้ ผ้ อู ่นื หลงเชื่อว่าแพทย์ได้ เขียนใบสั่งยาจริงและเพื่อให้ ญาติผ้ ูป่วยใช้ เอกสารนั้นเป็ น
หลักฐานในการเบิกจ่ายยาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
๒. ลูกจ้ างประจาเงินนอกงบประมาณ ตาแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานโภชนบริการ ฝ่ าย
โภชนาการ จานวน ๒ ราย ได้ ทาบบัตรประจาตัวในการเข้ างานแทนผู้อ่นื และเคยให้ ผ้ อู ่นื ทาบ
บัตรประจาตัวเข้ างานแทนตนเอง
ให้ ลงโทษภาคทัณฑ์ ทั้ง ๓ ราย โดยมีกาหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่มีคาสั่งเป็ นต้ นไป
ข. กรณีการกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง จานวน ๗ ราย
๑. พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานแผนและงบประมาณ
สถาบันโภชนาการ กรณีได้ กระทาการยักยอกเงินโครงการการเสริมสร้ างคุณค่ าอาหารสาหรับเด็กเล็ก
โดยผงตับวัว เป็ นเงินจานวน ๓๑๐,๘๐๘ บาท โดยได้ ออกใบเสร็จรับเงินระบุ ว่ า “ได้ รับเงินจาก
โครงการการเสริมสร้ างคุณค่าอาหารสาหรับเด็กเล็กโดยผงตับวัว จานวนเงิน ๓๑๐,๘๐๘ บาท เป็ น
ค่ าจัดสรร ชาระโดยเงินสด” สถาบั นโภชนาการได้ มีการตรวจสอบในระบบ MU-ERP แล้ ว พบว่ า
ผู้กระทาผิด ไม่ได้ นาส่งเงินเป็ นเงินรายได้ สถาบันโภชนาการ และยอมรับสารภาพตามข้ อกล่าวหา
แล้ วว่านาเงินจานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กรณีจึงเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง
ฐานปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่ อให้ ตนเองหรือผู้อ่ นื ได้ รับประโยชน์ท่มี ิ
ควรได้ เป็ นการทุจริตต่อหน้ าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน
๒. ผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน ๕ ราย และผู้ปฏิบัติงานของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ ราย ได้ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณี
มิได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๖ ราย

รับทราบ

๑. รับทราบ
๒. ขอให้ นาเรื่องการลงโทษกรณีผ้ ูปฏิบัติงานคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตาแหน่งพยาบาล
กระทาผิดวินัย กรณีเขียนใบสั่งยาให้ ผ้ ูป่วยโดยที่ตนเอง
ไม่มีหน้ าที่ อีกทั้งยังได้ ลงลายมือชื่อและรหัสบุคคลของ
แพทย์เพื่อให้ ผ้ ูอ่นื หลงเชื่อว่าแพทย์ได้ เขียนใบสั่งยาจริง
ไปทบทวนใหม่ ตามการตั้งข้ อสังเกตของกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และขอให้ มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

-๗ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

กรณีการประดิษฐานปฏิมากรรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย (วาระลับ)
รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่าได้ มกี ารนาปฏิมากรรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาประดิษฐานในพื้นที่มหาวิทยาลัย จึงขอหารือต่อที่ประชุม
สภาฯ เพื่อขอคาแนะนาในการดาเนินการที่เหมาะสม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุ มสภามหาวิ ทยาลัย ครั้งต่ อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๔ ในวันพุ ธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๑. ขอให้ มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังกล่าว
๒.ขอให้ มหาวิทยาลัยนาข้ อเท็จจริงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการ
ที่เหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

รับทราบ

สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

