สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ (๑/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๑ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓ วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓ วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒ “วาระลับ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจาปี
๓.๑ งบประมาณ ๒๕๕๘
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เสนอรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๘ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
การตรวจสอบภายใน
๑. เห็นชอบในการจัดทาข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และ
ส่วนงาน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในแนวทางการตรวจสอบภายในของทั้งมหาวิทยาลัย และ
การจัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายใน
๒. เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในของศูนย์ตรวจสอบภายใน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ซึ่งให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ ๑. การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ๒. การติดตามสถานะการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ๓. การจัดการ
ข้ อมูลของมหาวิทยาลัย และ ๔. การบริหารความเสี่ยง
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยมหิดล สาหรับปี สิ้นสุด วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ : คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ สอบทานผลการปรับปรุงแก้ ไขของ
มหาวิทยาลัยต่อข้ อสังเกตของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่ามหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไข ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แต่อาจมีบางประเด็นที่ต้องใช้ เวลานานเกินกว่า ๑ ปี
งบประมาณในการปรับปรุงแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จ
๓.๒ สรุปผลการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล (Retreat) ประจาปี ๒๕๕๘
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ รายงานผลการสัมมนาสภามหาวิ ทยาลัยมหิดล (Retreat)
ประจาปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทาอย่างไรมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก” วันศุกร์ท่ ี
๘ –วันเสาร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่ อง
จ.นครราชสีมา มีกรรมการสภาฯ เข้ าร่วมสัมมนา จานวน ๒๐ ท่าน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จานวน ๕ ท่าน โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นวิทยากร
บรรยายเรื่อง “How to create a world class university ” และมีการระดมความคิดเห็นของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ บริหาร ในการหาแนวทางใหม่ ท่ ีจะเป็ นจุ ดเปลี่ยนในการ
ขับเคลื่อนให้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกตามวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้ แก่ ๑.ด้ านการบริหารองค์กร ๒.ด้ านวิจัย และ ๓.ด้ านการศึกษา

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขรายงาน
ตามข้ อเสนอของที่ประชุมแล้ ว
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

๑. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
๒. เห็นชอบให้ มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
และการจัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายใน
๓. รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงาน
การเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ควร
ส่งให้ ฝ่ายบริหารปรับแก้ ตามข้ อสังเกต ก่อนที่จะ
ส่งให้ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานฯ
ได้ พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยและฝ่ ายบริหาร โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์ เป็ นประธาน เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการดาเนินการต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
มัติโครงการศูนย์นวัตกรรมด้ านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ๑. เห็นชอบหลักการโครงการศูนย์นวัตกรรมด้ านการ
๔.๑ ขออนุ
ศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ โดยใช้
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขออนุมัติโครงการศูนย์นวัตกรรมด้ านการศึกษา
ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา(๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) และ
วโรกาสที่สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๕ รอบ (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ กบั นักศึกษาแพทย์
ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่จะเริ่มดาเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะฯ ขอใช้ พ้ ืนที่ด้านหน้ า
ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อก่อสร้ างอาคารสูง ๒๐ ชั้น และที่จอดรถชั้นใต้ ดิน ๓ ชั้น คาดว่า
โครงการฯ จะแล้ วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และจะใช้ งบประมาณเงินรายได้ คณะฯ
ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์
๔.๒ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรียบร้ อยแล้ ว
หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ที่จะผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถทางชีวสารสนเทศทาง
การแพทย์ อีกทั้งพัฒนาการบริการสุขภาพและการบริการวิชาการทางด้ านการแพทย์เฉพาะบุคคล
ของประเทศไทยให้ ก้าวขึ้นสู่ระดับนานาชาติ

งบประมาณเงินรายได้ คณะฯ จานวน ๑,๙๐๐ ล้ านบาท
โดยมีเงื่อนไขว่า ขอให้ ดาเนินการผ่านการพิจารณา
ตามขั้นตอนปกติและเสนอสภามหาวิทยาลัยภายหลัง
การศึกษา Feasibility ของโครงการอย่างรอบด้ านแล้ ว
๒. หากมีโครงการในลักษณะเดียวกันนี้เสนอให้ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ขอให้ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
ได้ จัดทาข้ อมูลวิเคราะห์ท่คี รบถ้ วนประกอบการพิจารณา
ด้ วย

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา
๔.๓ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

๔.๔

๔.๕

๔.๖

๔.๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจามหาวิ ทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวั นที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เรียบร้ อยแล้ ว หลักสูตรเป็ นหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมระหว่างสาขา วิชาอาชีวอนามัย
พิ ษวิ ทยา เวชพั นธุ ศาสตร์ ระบาดวิ ท ยา สุข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมและความปลอดภั ย
วิ ทยาศาสตร์ สุขภาพ และสิ่งแวดล้ อม มุ่งผลิตมหาบั ณฑิตผู้ มี ความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาและประยุกต์ศาสตร์ สาขาดังกล่ าว เพื่อนามาใช้ แก้ ไขปั ญหาและให้ คาปรึกษาเพื่อ
สร้ างเสริมและดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการ มีทกั ษะในการทาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล
งานวิจัยอย่างเป็ นระบบ เป็ นผู้นาความก้ าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ที นั สมัย มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การเสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็ นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ เสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเป็ นหลักสูตร
ที่ม่งุ สร้ างบัณฑิตเป็ นแพทย์นักวิจัยที่มีศกั ยภาพสร้ างองค์ความรู้ใหม่ มีความรู้ระดับสากล และ
เป็ นนักพัฒนาประเทศที่มีความเป็ นผู้นา สามารถทางานเป็ นทีม มีทกั ษะในการสื่อสารและ
บริหารจัดการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีคุณธรรมประจาใจ
มีทกั ษะทางการแพทย์ท่ดี ี และรู้จักบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โครงสร้ างหลักสูตรที่เสนอ
ขอเปิ ดใหม่ มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ.๑) รองรับแล้ ว
และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ จะรับนักศึกษา
จานวน ๓๒ คนต่อปี
คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีเรื่องอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษทางวินัย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยฯ ได้ พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขออุทธรณ์
คาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน และประสงค์ขอความเป็ นธรรมให้ ยกเลิกคาสั่งดังกล่าว โดยคณะ
กรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริง และพยานเอกสารที่รับฟั งได้ แล้ ว
เห็นเป็ นไปในแนวทางที่เป็ นความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า แม้ การกระทาของผู้อุทธรณ์จะ
ไม่ใช่หน้ าที่ตามที่ระบุไว้ ในภาระงาน แต่การที่ผ้ อู ุทธรณ์ได้ รับมอบหมายหรือได้ รับการร้ องขอให้
ช่วยปฏิบัติงานที่ศนู ย์ทนั ตกรรมสหสาขานั้น ถือเป็ นหน้ าที่โดยพฤตินัยคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
จึงมีคาวินิจฉัยว่ าเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง ฐานทุ จริตต่ อหน้ าที่ และคงยื นตาม
คาสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่องลงโทษตัดเงินเดือน
ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องร้ องทุกข์ จานวน ๔ ราย
ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ชุดเดิม ได้ รับเรื่องร้ องทุกข์
ของบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๔ ราย นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ ซึ่งได้ รับ
คาสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นว่า ตามที่ข้อบังคับได้ กาหนดระยะเวลาการ
พิจารณาในกรอบ ๖๐ วัน นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่จาเป็ นจะต้ องใช้ ระยะเวลา
การพิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ร้องทุกข์ท้งั ๔ ราย รวมทั้งจะต้ องเชิญผู้ร้องทุกข์ท้งั ๔ ราย
และผู้ท่เี กี่ยวข้ องเรื่องดังกล่าวมาชี้แจง และเพื่อให้ การพิจารณาข้ อร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว
ครบถ้ วนทุกประเด็น จึงจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาที่เกินกว่ าระยะเวลาตามที่ข้อบังคับฯ
กาหนดไว้ (๖๐ วัน) จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอคาวินิจฉัย ทั้ง ๔ ราย โดยจะขอ
นาเสนอเข้ าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม (วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙)
ขอขยายเวลาการดาเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามที่มหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งที่ ว่างลงก่อนวาระ หนึ่งตาแหน่ง ซึ่งจะต้ องดาเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในสี่สบิ ห้ าวัน
นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ ๑๖ วรรคสาม
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจาที่ว่างลงก่อนวาระ
ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าอาจไม่สามารถดาเนินการเลือกตั้งซ่อมให้ เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กาหนด
ในข้ อบังคับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัตขิ ยายระยะเวลา
การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระ
ออกไปอีก ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

เห็นชอบตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยในการยืนตามคาสั่ง
คณะทันตแพทยศาสตร์เรื่องลงโทษตัดเงินเดือน

อนุมัติขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยฯ เรื่องร้ องทุกข์ของ
บุค ลากรของวิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๔ ราย
ตามที่เสนอ

อนุมัติขยายเวลาการดาเนินการเลือกตั้งซ่ อมกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง ออกไปอีก ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๔.๘ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดาเนินการสอบข้ อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง
ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘

๔.๙

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง เรื่องร้ องเรียนการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ ตาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการทาหน้ าที่สอบหา
ข้ อเท็จจริงให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙) นับแต่วันที่ประธานคณะ
กรรมการได้ รับทราบคาสั่ง เนื่องจากคณะกรรมการจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการรวบรวมข้ อเท็จจริง
ทั้งจากบุคคลและเอกสารจานวนมาก ทาให้ ไม่ สามารถสอบข้ อเท็จจริงได้ แล้ วเสร็จตาม
ระยะเวลากาหนด จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาสอบข้ อเท็จจริงออกไปอีก ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
วิจัยประชากรและสังคม ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ ดาเนินการสรรหาฯ เสร็จสิ้นแล้ ว ผู้สมควรได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.
รศรินทร์ เกรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.รศรินทร์ เกรย์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

อนุมัติขยายระยะเวลาการดาเนินการสอบข้ อเท็จจริง
ของคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง ออกไปอีก ๔๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.รศรินทร์ เกรย์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
วิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
๕.๑.๑ ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ซึ่งออก
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดให้
มหาวิทยาลัยออกข้ อบังคับฯ ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันหลังจากที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และรายงานให้ สกอ. ทราบภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
๕.๑.๒ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management)
พ.ศ....
ขอถอนเรื่องออก เพื่อนากลับไปพิจารณาทบทวนให้ เกิดความชัดเจนมากขึ้นตามข้ อเสนอ
ของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
๕.๑.๓ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการแก้ ไขปรับปรุงข้ อบังคับเดิมให้ มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินสบทบเข้ ากองทุน ซึ่งมาตรา ๑๐ กาหนดว่า “ทุกครั้งที่มี
การจ่ายค่าจ้ าง ให้ ลูกจ้ างจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนโดยให้ นายจ้ างหักจากค่าจ้ าง และให้ นายจ้ าง
จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนตามอัตราที่กาหนดในข้ อบังคับของกองทุนซึ่งการจ่ายเงินสะสม
และเงินสมทบต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละสองแต่ไม่เกินร้ อยละสิบห้ าของค่าจ้ าง”
๕.๒ รายงานความคืบหน้ าคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริง ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ๕๐/๒๕๕๘
“วาระพิจารณาลับ”

เห็นชอบ(ร่าง)ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

รับทราบ

เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ผู้สมควรได้ รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ได้ พิจารณากลั่นกรอง ผู้ท่มี ีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเหมาะสมและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นพ.ประมุข มุทริ างกูร
สาขาแพทยศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธยิ านันท์ สาขาแพทยศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
สาขาแพทยศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ สาขาแพทยศาสตร์

อนุมัติตามที่เสนอ

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ขออนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และยังไม่แต่งตั้ง
๖.๒ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ “วาระลับ”

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๖.๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔
๖.๑๕
๖.๑๖
๖.๑๗

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๔ ราย ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย และยังไม่ แต่ งตั้ งตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดร.ปรีดี
พิศภูมิวิถี ที่คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ แล้ ว มีความเห็นว่า ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ท่จี ะเทียบเป็ นตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ได้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติเทียบตาแหน่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เป็ นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส
แต่งตั้งกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน
อธิการบดีขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้
และการลงทุน ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ ข้ อ ๖ (๕)
การใช้ เกณฑ์ WFME ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ได้ แจ้ งขอความร่วมมือมายังคณะแพทย
ศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดาเนินการนา
เกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement,
The 2012 Revision (WFME ) ไปใช้ ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลัก สูตร
แพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกาหนดให้ ๔ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ได้ แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี ใช้ เกณฑ์
ดังกล่าวด้ วย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบการนาเกณฑ์ WFME
ไปใช้ ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังกล่าว
โครงการร่วมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิต
วิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้ าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตร
ปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการสิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔
สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกาศ
นียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘
คณะศิลปศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖
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อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
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-๕ระเบียบ
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เรื่องที่เสนอ

คณะศิลปศาสตร์เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์
๖.๑๘ และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติเสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๖.๑๙ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยนานาชาติเสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๖.๒๐ เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ขออนุมัติปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บัญชีกลางของมหาวิทยาลัย จานวน ๑
๖.๒๑ รายวิชา ของวิทยาลัยราชสุดา
ขออนุมัติปริญญาบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
๖.๒๒
วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยการจัดการ และ

มติที่ประชุม
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

บัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน อนุมัติปริญญาบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี
๑๖๙ ราย แยกเป็ น ระดับ ปริญ ญาเอก ๑๖ ราย ระดับ ปริญญาโท ๑๕๑ ราย และระดั บ
ปริญญาตรี ๒ ราย เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่นักศึกษาสาเร็จ การศึกษา ๒๕๕๘ จานวนทั้งสิ้น ๑๖๙ ราย
การศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
๗.๑ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สานักราชเลขาธิการ แจ้ งมหาวิทยาลัยมหิดลทราบว่ า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ในวัน
ศุกร์ท่ี ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งช่ วงเช้ า และช่ วงบ่าย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๗.๒ สรุปมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
สรุปสาระสาคัญการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
๑. มีมติเสนอแต่งตั้งรศ. ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ เป็ นกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัย แทนรศ. นพ.สาธิต โหตระกิตย์ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๐๓
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าว แล้ ว
๒. พิจารณา (ร่าง)ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดย
เห็นควรให้ แบ่งเป็ นหมวดหมู่ของเนื้อหาให้ ชัดเจน เพื่อทาให้ เห็นการเชื่อมโยงของข้ อมูล และ
ปรับแก้ ข้อความ/รูปประโยคในบางข้ อเพื่อให้ กระชับเข้ าใจง่ายอีกด้ วย ทั้งนี้ ได้ มอบหมายให้
รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ และผู้อานวยการสานักงานสภาฯ
ร่วมกันปรับปรุงร่างข้ อบังคับฯ ตามข้ อเสนอแนะ และนามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กิจการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
๓. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบัติหน้ าที่ผ้ อู านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ เพิ่มเติม ผู้อานวยการ
กองทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในเรื่อง
เอกสาร และเสนอให้ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลให้ ชัดเจนลงในประกาศด้ วย
๔. เสนอให้ ฝ่ายบริหารตั้งคณะกรรมการเพื่อหาวิธีการจัดทาระบบข้ อมูลข้ อมูลด้ านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและเป็ นข้ อมูลในการกาหนดนโยบาย
๕. เสนอให้ นาสาระข้ อคิดเห็นเชิงสร้ างสรรค์จากการประชุมสภาฯ มาสังเคราะห์และโยงเป็ น
ประเด็นเชิงพัฒนาใหญ่ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการจัดกลุ่ม
ประเด็นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ เห็นความเห็นของกรรมการสภาฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น
ประกาศผลผู้ได้ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์
๗.๓ คิดค้ น ประจาปี ๒๕๕๙
สานั กงานคณะกรรมการวิ จั ยแห่ งชาติ (วช.) ได้ ประกาศผลรางวั ลสภาวิ จั ยแห่ งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ ได้ แก่ ศาสตราจารย์ พญ.พรรณี
ปิ ติสทุ ธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
๒. รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี ๒๕๕๘
๒.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ รศ.พญ. วิรงค์รอง
เจียรกุล, Prof. Nicholas P.Day, รศ.นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล, Prof. Sharon J.Peacock,
รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์ (คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน)
๒.๒ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ รศ. นพ.วิปร วิประกษิต
และคณะ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
๒.๓ รางวัลระดับ ดีม ากในสาขาวิท ยาศาสตร์ก ายภาพและคณิต ศาสตร์ ได้ แก่
รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์)
๒.๔ รางวัลระดับดีมากในสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร
(วิทยาลัยการจัดการ)
๒.๕ รางวัลระดับดีในสาขาปรัชญา ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
และคณะ (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)
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๓. รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี ๒๕๕๘
๓.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้ แก่ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร
๗.๓
(คณะวิ
ท
ยาศาสตร์)
(ต่อ)

๓.๒ รางวัลระดับ ดีม ากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้ แก่
ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๓.๓ รางวัลระดับดีมากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเ ทศศาสตร์ ได้ แก่
ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๓.๔ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้ แก่ ดร.พรทิพย์
แก่งอินทร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๓.๕ รางวั ลระดั บ ดี ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ แก่ ดร.ฉลองรั ต น์ โนรี
(สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
๓.๖ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้ แก่ ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์
(คณะวิทยาศาสตร์)
๓.๗ รางวัลระดับดีในสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ ว
(วิทยาลัยการจัดการ)
๔. รางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้ น ประจาปี ๒๕๕๙
๔.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ รศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม
รามสูต และคณะ (คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน)
๔.๒ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ แก่ ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
และคณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๔.๓ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้ แก่ รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
และคณะ (คณะวิทยาศาสตร์)
๔.๔ รางวัลระดับดีในสาขาการศึกษา ได้ แก่ รศ.ดร.ปั ณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
๔.๕ รางวัลระดับดีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรวิจัย ได้ แก่ ดร.นรินทร์
บุญตานนท์ (สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์)
๔.๖ รางวัลประกาศเกียรติคุณในสาขาการศึกษา ได้ แก่ ดร.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ
อยุธยา และคณะ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ประกาศผลผู้ได้ รับทุนนักวิจัยแกนนา สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๗.๔ (สวทช.) ประจาปี ๒๕๕๘
นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และกลุ่มวิจัยไบโอเทค
ได้ รับมอบทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนา ประจาปี ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๕ ปี จานวนทุนละ
๒๐ ล้ านบาท จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการ การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้ นหาชุดของสารบ่งชี้
ทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่นาไปสู่การประยุกต์ใช้ กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรง
ของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้ เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๒ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๗.๕
๑. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
การดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๗.๖
จานวน ๗ ราย ดังนี้
๑. กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งเป็ นการกระทา
ผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จานวน ๕ ราย มหาวิทยาลัยจึงลงโทษปลดออกจากงาน
๒. กรณีกระทาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย และกระทาการใดๆ อันทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย จานวน ๑ ราย มหาวิทยาลัย จึงลงโทษงดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ในปี ที่ถูก
ลงโทษทางวินัย
๓. กรณีกระทาความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และไม่รักษา
ชื่อเสียงของตนและไม่ รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย อันเป็ น
เหตุให้ เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่ างร้ ายแรง จานวน ๑ ราย มหาวิทยาลัยจึงลงโทษ
ปลดออกจากงาน
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ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
ญชมการแสดงดนตรี
๘.๑ ขอเชิ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเชิญชมการแสดงดนตรี JAZZ ช่วงวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ และการแสดงดนตรี Radio Symphony Orchestra “Vienna” ในวันที่ ๙ และ
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ มหิดลสิทธาคาร

รับทราบ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

