สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๔ (๗/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆ ๆๆๆๆ ๆๆๆๆ ๆ

ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๓ ท่าน และลาประชุม จานวน ๖ ท่าน
รับทราบ
่
๑.๒ ขอให้ นาวาระที ๗.๕ เรื่องรายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวาระที่ ๗.๖ เรื่องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนและร่ วมลงทุน ไปบรรจุเป็ นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รับทราบ
ในการประชุมสภาฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็ นเรื่องที่สาคัญ
๑.๓ คุณมีชัย วีระไวทยะ ได้ นาแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
มาแจกให้ กรรมการสภาฯ ได้ ทราบความคืบหน้ าการดาเนินการ โดยโรงเรียนร่วมพัฒนานี้ มีสถานะ
เป็ นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่การบริหารงานจะอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้มีส่วนร่วม
ในระดับท้ องถิ่นเป็ นหลัก ซึ่งขณะนี้ มีภาคเอกชนและบริษัทต่างๆ กว่า ๑๐ แห่งได้ เสนอรายชื่อโรงเรียน รับทราบ
ที่เข้ าร่วมโครงการแล้ วกว่า ๗๐ แห่ง ทั้งนี้ โครงการได้ ถูกระบุไว้ ในยุทธศาสตร์และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๓ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๑๙ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๓ จานวน ๗ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๓ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
“วาระลับ” จานวน ๔ หน้ า ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๒ การขออนุมตั ิ
แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และกรณีการประดิษฐานปฏิมากรรมรูปหล่ อ รัชกาลที่ ๙

รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ แก้ ไขตามที่ท่ปี ระชุม
เสนอแล้ ว
รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ แก้ ไขตามที่ท่ปี ระชุม
เสนอแล้ ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
นโยบายด้านการสือ่ สารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ นาเสนอเรื่องนโยบาย
ด้ านการสื่อสารองค์กร ของมหาวิทยาลัยมหิดล สรุปได้ ว่า งานสื่อสารองค์กรในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการด้ าน Branding ตามยุ ทธศาสตร์ท่ ี ๔ (Excellence in management for
sustainable organization) เพื่อสนับสนุนให้ การดาเนินการด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ รับการ
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ มีความเด่นชัดและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน จึงมีการส่งเสริมให้ ทุกส่วนงานดาเนินการ
ตามระบบแบบบูรณาการ เพื่อให้ การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ในระยะเวลา ๔ ปี ข้ างหน้ า (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ดังนี้ (๑) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสร้ าง
แบรนด์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้ าหมายเพื่อสร้ างการรับรู้ และความเข้ าใจให้ กับกลุ่มเป้ าหมาย
ภายใน คือบุคลากร และนักศึกษา ประกอบกลยุทธ์ SPEED Communication และ MUST KNOW
Communication (๒) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสร้ างแบรนด์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มีเป้ าหมายเพื่อสร้ างการรับรู้ และความเข้ าใจให้ กบั กลุ่มเป้ าหมายภายนอก คือ นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย ผู้ปกครอง องค์กรภาคเอกชนและราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน
และประชาชนทั่วไป ประกอบกลยุทธ์ Awareness Raising and Reputation Dissemination และ
Mahidol Channel (๓) การสื่อสารในภาวะวิกฤต ได้ แก่ การจัดการข่าวด้ านลบ และด้ านบวก
๓.๒ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งตามมติท่ปี ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้ วยศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นประธาน มีศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ดร.ทวีศกั ดิ์
กออนันตกูล นายประสัณห์ เชื้อพานิช และนางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร เป็ นกรรมการ ได้ รายงาน
การบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ข้อบังคับฯ
ว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดไว้ โดยได้
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้ านการตรวจสอบภายใน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ของศูนย์ตรวจสอบภายใน ที่ได้ ทาการตรวจสอบส่วนงานตามแผนการตรวจสอบทั้งสิ้น ๑๓ ส่วนงาน
พบประเด็นข้ อตรวจพบจานวน ๗๙ ข้ อ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นประเด็นที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะที่สาคัญ คือควรระบุสาเหตุของ
ข้ อตรวจพบที่พบบ่อย หากเป็ นปั ญหาเชิงระบบ ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง ควรที่จะต้ องดาเนินการ
ให้ เกิดการพัฒนาระบบ และศูนย์ตรวจสอบภายในควรสอบทานและปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับศูนย์
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ ม่นั ใจได้ ว่าการประเมินความเสี่ยงมีความครบถ้ วน ทราบได้ ถึง
สาเหตุท่แี ท้จริงของความเสี่ยง สามารถนาไปสู่กระบวนการแก้ ไข/ลดความเสี่ยง ให้ ตรงจุด
๓.๓ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ต่อผลการดาเนินงานของ
วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา สาหรับ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ได้ รับรายงานการเงินประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา
เพื่อเป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ ๔ วิทยาลัยดังกล่าว เสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับผล
การดาเนินงานและรายงานทางการเงิน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อแสดงความเห็นก่อน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ รับฟั งคาชี้แจงของผู้บริหารวิทยาลัยดังกล่าวแล้ ว มีความเห็น
และข้ อเสนอแนะ เช่น เสนอให้ วิทยาลัยการจัดการ หาคู่เทียบเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรด้ านการจัดการ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่จะนาไปสู่ความเป็ นเลิศจะช่ วยดึงคนเข้ ามาเรียน
ได้ มากขึ้น เสนอให้ มีการควบรวมวิทยาลัยศาสนศึกษา กับศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา เนื่องจากเป็ น
ส่วนงานที่มีลักษณะการให้ บริการในด้ านปรัชญาเช่ นเดียวกัน และมีจุดแข็ง จุ ดอ่อนที่เสริมเติมเต็ม
กันและกันได้ ดี เสนอให้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีการใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน โดยอาจบูรณาการกับหน่วยงานอื่น และเสนอให้ วิทยาลัย
นานาชาติ เป็ นผู้นาของกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีทุนให้ นักศึกษาเข้ ามาศึกษา การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน
๓.๑

รับทราบ

รับทราบ โดยให้ นาข้ อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับใช้
ในการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร
งานประจามหาวิทยาลัยต่อไป

รับทราบ

-๒ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕๓๓
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อดาเนินการสรรหาคณบดีคนต่อไป แทนรองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล ซึ่งจะครบวาระ
การดารงตาแหน่งฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ
กาหนดวันประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๑๕ ได้ กาหนดว่า “การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน กรณีท่ ี
หัวหน้ าส่วนงานเดิมครบวาระ หรือทราบวันพ้ นจากตาแหน่ งที่แน่นอน ให้ คณะกรรมการสรรหา
ดาเนินการสรรหาให้ เสร็จสิ้นก่อนหัวหน้ าส่วนงานเดิมพ้ นจากตาแหน่งอย่างน้ อยหกสิบวัน” จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะนาเสนอ
ผลการสรรหาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔.๒ ขออนุมตั ิหลักการ / ขออนุมตั ิ การเปิ ดหลักสูตรใหม่
มัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์
๔.๒.๑ ขออนุ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็ นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษา เป็ นรูปแบบภาคปกติ
โดยจะเริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ สร้ างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทางการออกแบบทางชีวการแพทย์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้ เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ทางด้ านการวินิจฉัย
การรักษา หรือการพัฒนากระบวนการบริการทางห้ องปฏิบัติการ พัฒนาผู้เรียนให้ มีทกั ษะการเรียนรู้
ด้ วยตนเองใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ คิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ส่งเสริมให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้
กระบวนการ และลงมือทางานวิจัย ดูแลติดตามความก้ าวหน้ าของนักศึกษาอย่างใกล้ ชิดเป็ นรายบุคคล
ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้ านการออกแบบทางชีวการแพทย์ สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี อดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในอนาคต โดยดุษฎีบัณฑิต แสดงออก
ถึงการปฏิบัติงานในฐานะของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ สามารถวิเคราะห์
และแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบและมีวิจารณญาณ ใช้ ภาษาในการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน
อย่างเหมาะสมตามบริบทสากล และสามารถประเมินสารสนเทศหรือสภาวการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
ขออนุ
ิหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์
๔.๒.๒ (หลักมสูัตตรนานาชาติ
) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา เป็ นรูปแบบภาคปกติ โดยจะ
เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตร Biodesign in Biomedicine นี้ กาลังเป็ นที่นิยมมาก
ในต่างประเทศ หลักสูตร ฯ นี้เน้ นผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถด้ านการออกแบบที่เกี่ยวข้ อง
กับชีวการแพทย์ เพื่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์นวัตกรรม การประดิษฐ์ ทางการแพทย์ท่คี รอบคลุมการพัฒนา
ให้ เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อการรักษาการวินิจฉัย/รักษา หรือพัฒนากระบวนการ หรือพัฒนางาน
บริการทางห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีการฝึ กทักษะภาคปฏิบัติ นอกจากนี้บัณฑิตยังได้ ฝึก
ความรู้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน สามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้ านการจัดการ มาต่อยอด
ในการสร้ างธุรกิจ (start up) หลักสูตรนี้จึงตอบสนองความต้ องการของสังคมและประเทศตาม
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ส่งเสริมเรื่องการสร้ างสรรค์นวัตกรรม
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จึงเป็ นที่ต้องการของภาคอุตสากรรมทางการแพทย์ หรือสามารถ
นาไปประยุกต์เพื่อเป็ นเจ้ าของธุรกิจ (startup) ที่เหมาะสมกับแนวคิดของผู้เรียนในปัจจุบัน
ขออนุ
ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔.๒.๓ (หลักมสูตัตรนานาชาติ
-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา
และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว ทั้งนี้ หลักสูตรได้ รับอนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๑๐
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป และจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ าในแต่ ละปี การศึกษา ประมาณ
ปี ละ ๑๕ คน ทั้งนี้ จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข นักศึกษาที่จบหลักสูตร
จะเป็ นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีพันธกิจสาคัญ
เกี่ยวกับอาเซียน และบริษัทเอกชนที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ในอาเซียน เนื่องจาก
จะมีความรู้ด้านอาเซียนในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ทางด้ านสังคมศาสตร์เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ ไขปัญหา พัฒนาภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

มติที่ประชุม

อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบทางชีวการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒.๔ ขออนุโครงการจั
ดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ รับอนุมัติหลักการจากสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยแบ่งคุณสมบัติ
ผู้เข้ าศึกษาเป็ น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) กลุ่ มที่ ๒ส าเร็จการศึกษาในระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) กลุ่มที่ ๓
สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มที่ ๔ สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และกลุ่มที่ ๕ เป็ นผู้ท่ปี ระกอบอาชีพด้ านการเกษตรและมีผลงานเชิง
ประจักษ์ ทั้งนี้ ทุกกลุ่มต้ องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะดาเนินการเปิ ดรับนักศึกษา
ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป และคาดว่ าจะรับเข้ าศึกษาในปี
การศึกษาละ ๔๐ คน
๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การให้ บริการรับทาวิจัยและให้ บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ....
คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอเสนอ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การให้ บริการรับทาวิจัยและให้ บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... เพื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา โดยได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ แล้ ว (ร่าง)ข้ อบังคับฯ ดังกล่าว จะทาให้ การดาเนินงานด้ านการ
ให้ บริการรับทาวิจัยและให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถรวบรวมข้ อมูลที่ครบถ้ วน ตามหลักธรรมาภิบาล อันจะนา
มหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ จะมีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการโอนโครงการบริการวิชาการภายใต้ ศนู ย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบริการวิชาการของโครงการภายใต้ ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ขออนุมัติแลกเปลี่ยนรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ๓.๐ เทสลา
๔.๔ จานวน ๑ เครื่อง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ด้ วยงานรังสีวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มีความประสงค์ต้องการแลกเปลี่ยน
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ขนาด ๑.๕ เทสลา ซึ่งเป็ นครุภณ
ั ฑ์ท่ไี ด้ มาเมื่อ
ปี ๒๕๕๓ ด้ วยเงินไทยเข้ มแข็ง โดยใช้ งานมานาน ๘ ปี ให้ เป็ นเครื่องที่มีเทคโนโลยีท่ที นั สมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา สามารถสร้ างภาพแบบ Coronal Sagittal Oblique
และภาพสามมิติ (๓D) ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งโปรแกรมตรวจรักษาด้ านต่างๆ รวมทั้งสามารถรองรับ
เทคโนโลยี ๓D Printingได้ ด้วย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ อนุมัติดาเนินการจัดหา
แลกเปลี่ยนด้ วยวิธกี ารจัดซื้อโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้ า ๓.๐ เทสลา จานวน ๑ เครื่อง วงเงินดาเนินการ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้ างเห็นควรแลกเปลี่ยนกับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้ วยคลื่นสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า ขนาด
๑.๕ เทสลาดังกล่าว โดยคณะกรรมการประเมินราคาครุภัณฑ์ท่จี ะทาการแลกเปลี่ยน คงเหลือเป็ นเงิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) โดยทาการแลกเปลี่ยน กับ บริษัท เควีไฟว์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้แทน
จาหน่าย ที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว ในวงเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งเป็ นราคาขายพร้ อม
ราคารับซื้อคืนเท่ากับวงเงินดาเนินการและราคากลางในการแลกเปลี่ยน และบริษัทยินดีให้ อุปกรณ์
เพิ่มเติม จานวน ๒ รายการ เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนี้เกิน ๕๐,๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งเกิน
อานาจอนุมัติส่งั ซื้อสั่งจ้ างของหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ (อธิการบดี) จึงเห็นควรนาเสนอผู้มีอานาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น คือ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ แลกเปลี่ยนรายการดังกล่าว
๔.๕ การจ่ายค่าชดเชยค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายกรณียกเลิกโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
สุขภาพภาวะผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย

มติที่ประชุม

อนุ มัติเปิ ดอนุ มัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

เห็นชอบ และให้ ดาเนินการประกาศใช้ ต่อไป

อนุมัติให้ แลกเปลี่ยนรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้ วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า ๓.๐ เทสลา จานวน ๑ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(หกสิบห้ าล้ านบาทถ้ วน)

ขอให้ นาเข้ าพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๒

ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
ขอให้ นาเข้ าพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
ขอให้ นาเข้ าพิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๒๒ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่ าวนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๒.๑ - ๖.๒.๒ และ ๖.๒.๕ - ๖.๒.๑๙) และจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๑๓/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๒.๓ - ๖.๒.๔ และ ๖.๒.๒๐ - ๖.๒.๒๒) เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน
๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน ๕ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี้

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๙ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สงู อายุ (หลักสูตรภาค
ปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอให้ จั ดท าหนั งสือเวี ย นเพื่ อขอมติ รับ รองการ
และบัณฑิตวิทยาลัย
อนุ มั ติ การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒๒ หลักสูตร
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้ มีผลอนุมั ติ
๖.๒.๑๐ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒.๑๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จักรีรัช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๑๙ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๒.๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๖.๒.๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๖.๒.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖.๓ ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวม ๘ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพุธ
ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน ๑ หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๖.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
ขอให้ จัดทาหนังสือเวียนขอมติรับรองการอนุมัติการ
๖.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาค
ปรั
บปรุงแก้ ไขหลั กสูตร จ านวน ๘ หลั กสูตร จาก
ปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิ
ทยาลัย โดยให้ มี ผลอนุ มัติ ต้ั งแต่
๖.๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาค
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะพยาบาลศาสตร์
๖.๓.๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์

-๕ระเบียบ
วาระที่
๖.๔

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
กองบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน จานวน ๒,๓๘๐ ราย แยกเป็ น
ระดับปริญญาเอก ๓๘ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๔๔๖ ราย ปริญญาโท ๔๓๘ ราย
และปริญญาตรี ๑,๔๒๒ ราย และอนุมัติแก้ ไขการแก้ ไขข้ อมูลผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติปริญญาไปแล้ ว

ขอให้ จัดทาหนังสือเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอมติรับรองการอนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒,๓๘๐ ราย และอนุมัติ
การแก้ ไขข้ อมูลผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติปริญญาไปแล้ ว โดยให้ มี
ผลอนุมัติต้ังแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

๗.๘

การโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สขุ ุมาล จงธรรมคุณ คณะวิทยาศาสตร์ ๒. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ วจนะวิศษิ ฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๓. รองศาสตราจารย์กรี ติ เจริญชลวานิช คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และ ๔. รองศาสตราจารย์นงนุช สิระชัยนันท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายนามผู้ท่ไี ด้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยได้ มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายนามผู้ท่ไี ด้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ ๕๓๒ เมื่ อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้ มีมติอนุมัติให้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผ้ ูทรงคุณวุฒิผ้ ูท่สี มควรได้ รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๗ ราย ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล พันธ์เจริญวรกุ ล ๓. ศาสตราจารย์
ดร. นายแพทย์ชิเกยูกิ คาโน (Professor Dr. Shigeyuki Kano, MD, PhD.) ๔. ศาสตราจารย์
ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล (Professor Dr.Timothy William Flegel, PhD.) ๕. ศาสตราจารย์
เกี ยรติ คุ ณ โทโยกิ โคซาอิ (Professor Emeritus Toyoki KOZAI, PhD.) ๖. ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร. ภก.ญ. นันทวัน บุณยะประภัศร และ ๗. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๓
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตาม
มติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่
๒ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท
นั้น เนื่องจากมี ๓ ส่วนงาน ได้ แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบัน
ชี ววิ ทยาศาสตร์โมเลกุ ล มี ความจ าเป็ นต้ องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ อีกจานวน ๘๙,๙๐๑,๕๐๐ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๒๓ ของงบประมาณที่
ได้ รับอนุมัติต้นปี ซึ่งไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมาณประจาปี และอธิการบดีได้ อนุมัติแล้ ว
รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดล สิ้นสุด ณ วันที่
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ขอนาผลการดาเนินงานการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
และการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนและร่วมลงทุน
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ขอนาผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทุน และร่วมลงทุน โดยเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ มารายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๔๒ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบารุงการศึกษา สาหรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน จานวน
๔๒ ฉบับ โดยได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่า
ธรรมเนียมการศึกษาซึ่งทาหน้ าที่กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่ าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยเมื่ออธิการบดีอนุมัติแล้ ว ให้ ทาเป็ นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และแจ้ งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๐ ราย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานคณะแพทย
ศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสานักงานอธิการบดี รวมจานวน
๑๐ ราย กรณีกระทาความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ โดยลงโทษ
ปลดออกจากงาน ทั้ง ๑๐ ราย

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

ขอให้ นาไปเสนอเป็ นเรื่องพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยคราวต่อไป เนื่องจากเป็ นเรื่องสาคัญ

รับทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่ อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๕ ในวันพุ ธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทราบ
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

