สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๑ (๘/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จานวน ๕ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐ วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐ วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒.๒
“วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทักท้ วง วาระ ๖.๑)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา
๓.๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยราช

๓.๒

๓.๓

สุดา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา โดยสรุปได้ ดังนี้
วิสยั ทัศน์ : เป็ นสถาบันชั้นนาด้ านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ และศูนย์กลางเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์ ๕ ด้ าน ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๑ พัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้ างความเป็ นเลิศด้ านการวิจัยในระดับ
ชาติ และนานาชาติท้งั ด้ านคุณภาพ และปริมาณ
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๒ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๓ ให้ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการที่ได้ มาตรฐาน และสามารถเป็ นแบบอย่างได้
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ และองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ท่ ี ๕ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน
รายงานผลการดาเนินงานด้ านทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินงานด้ านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย ผลงานที่ได้ ดาเนินการเสร็จแล้ ว ได้ แก่
๑. หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบตั ิงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
ธุรกิจเอกชน (Talent Mobility)
๒. ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การประเมินผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน หรือสั่งให้ ออกจากงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๔. การเปลี่ยนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
๕. การบริหารอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้ มี
ประสิทธิภาพ
๖. การพัฒนาสวัสดิการด้ านกีฬาเพื่อสร้ างค่านิยม WE MAHDOL
และเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ได้แก่
(๑) การกาหนดกรอบระยะเวลาในการเข้ าสู่ตาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วย-ศาสตราจารย์
และระดับรองศาสตราจารย์
(๒) การกาหนดเกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อใช้ ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ าส่วนงานโดยใช้ ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๔) การพัฒนากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้ วย ๑) คณะกรรมการที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) คณะกรรมการที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และ ๓) คณะกรรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ แต่งตั้ง
เพื่อให้ การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
จานวน ๔ ชุด ดังนี้
๑. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา
๒. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย
๓. คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
๔. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

รับทราบ

๑. รับทราบ
๒.ให้ ฝ่ายบริหารปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงาน
ด้ านทรัพยากรบุคคลตามข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
และกลับมานาเสนอภายใน ๖-๙ เดือน

๑. เห็นชอบให้ มีคณะกรรมการทั้ง ๔ ชุดตามที่เสนอ
๒. เห็นชอบแต่งตั้งประธานคณะกรรมการดังนี้
๒.๑ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็ นประธานคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา
๒.๒ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็ นประธานคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย
๒.๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
เป็ นประธานคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
๒.๔ นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็ นประธานคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ให้ ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดเสนอชื่อกรรมการ
ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
๔.๑.๑

๔.๑.๒

๔.๑.๓

๔.๑.๔

๔.๑.๕

๔.๑.๖

๔.๒
๔.๒.๑

๔.๒.๒

แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ กาหนดให้ สภามหาวิทยาลัย
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็ นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ทาหน้ าที่
เป็ นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่แทน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์ ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีฯใน
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา
จุฬาวัฒนทล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้ ดาเนินการสรรหา
ผู้อานวยการคนใหม่แทนรองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจาปา ซึ่งจะครบวาระการดารง
ตาแหน่ งผู้อานวยการฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่ อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาภาษา วัฒ นธรรม
การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ชุด
ใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดล
ว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ ๕ ซึ่งให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้ วย
๑. ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินสามคน
๓. กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความจาเป็ นจานวนไม่เกินสามคน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์ ให้ ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแล้ วนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการชุดใหม่ ทั้งคณะ ตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้
ในข้ อ ๗ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ด้ วย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย ได้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามวาระ เมื่อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทาให้้ พ้นจากตาแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯด้ วย จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยนโยบายและระบบ
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั ณฑิต สาขาวิ ชาการวิ จั ยนโยบายและระบบสุขภาพ (หลั กสูตรนานาชาติ -ภาคพิ เศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อตอบสนองต่ อความต้ องการองค์ความรู้ใหม่ ในการแก้ ไข
ปัญหาสุขภาพในระดับประชากร การพัฒนานโยบายสุขภาพ และการเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ของระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการอภิบาล
ระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการอภิบาลระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อผลิตผู้นาในแก้ ไขปั ญหาสุขภาพในระดับประชากร ผู้นาในการ
พั ฒนานโยบายสุขภาพ และผู้ น าในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของระบบสุขภาพ ทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ ให้ ดารงตาแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.สุวัฒนา จุ ฬาวัฒนทล ให้ ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๑. อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ง ๔ ปี
๒. แต่งตั้งคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็ น
ที่ปรึกษาของสถาบันฯ

อนุมัติแต่งตั้ง ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ให้ ดารงตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร งานประจา
มหาวิทยาลัย โดยให้ ประธานเสนอชื่อกรรมการตามที่
กาหนดในข้ อบังคับฯและให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตามรายชื่อที่เสนอ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๐

อนุ มัติ หลักการเปิ ดหลั กสูตรปรั ชญาดุ ษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าการวิ จั ย นโยบายและระบบสุ ข ภาพ
(หลั กสู ต รนานาชาติ -ภาคพิ เศษ)หลั กสู ต รใหม่
พ.ศ.๒๕๕๙

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นาและการอภิบาลระบบสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๙

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๔.๒ ขออนุมตั ิหลักสูตร (ต่อ)
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
๔.๒.๓ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็ นหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
แบบพหุสาขาศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาและสร้ างความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยีทางการแพทย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งสอดคล้ องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ น
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถจนเป็ นที่ยอมรับ รวมทั้งมุ่งส่งเสริม
และผลักดันความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยในระดับสากล

๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
๔.๓.๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ด้ วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกกฏ ก.พ.อ. ว่าด้ วยการสั่งให้ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่ สามารถปฏิบัติราชการให้ มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๘ และมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ นาแนวทางดังกล่าวมาใช้ กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินฯ ในระดับต้ องปรับปรุงด้ วย มหาวิทยาลัยจึงเสนอ (ร่าง) ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
โดยปรับแก้ ถ้อยความในข้ อ ๒๐ วรรคสอง และวรรคสาม ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อความ
ตามกฎ ก.พ.อ.
๔.๓.๒ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยเสนอ(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับแก้ และ
เพิ่มเติมถ้ อยคาในคาจัดกัดความข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ ชัดเจนและ
ครอบคลุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับ (ร่ าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... และสอดคล้ องความตามข้ อความในกฎ ก.พ.อ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง

๕.๑
รายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๕๐๗ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องร้ องทุกข์ของอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ โดยสภาฯมี
มติ “ให้ มหาวิทยาลัยเข้ าไปตรวจสอบและทบทวนการบรรจุเป็ นพนักงานประจาของผู้ร้องทุกข์
และกาหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตาแหน่ งจากพนักงานชั่วคราว เป็ นพนักงาน
ประจ า โดยก าหนดระยะเวลาด าเนิ นการทั้งสองเรื่ องดั งกล่ าวให้ แล้ วเสร็จภายใน ๙๐ วั น”
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการทบทวนและประเมินการเปลี่ยนประเภทการจ้ างของ
บุคลากรในวิ ทยาลั ยนานาชาติ แต่ เนื่องจากมี ข้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับค าสั่งดั งกล่ าวว่ าชอบด้ วย
กฎหมายและมติสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ ประกอบกับการดาเนินการเรื่องนี้ยั งไม่ แล้ วเสร็จ
มหาวิทยาลัยจึงขอขยายระยะเวลาการดาเนินการออกไปจากมติเดิม เพื่อให้ การดาเนินการ
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง โปร่งใส และเป็ นธรรม

๑. ให้ ปรับแก้ ไขข้ อบังคับฯว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็น
ของกรรมการ
๒. เห็นสมควรให้ มีการทบทวนเรื่องการบริหารงานบุคคล
ให้ เป็ นเอกภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ ทุกส่วนงาน
อยู่ภายใต้ กฎระเบียบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

๑. สภามหาวิทยาลัยยืนยันว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ดาเนินการถูกต้ องแล้ วในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทบทวน และประเมินผู้ร้องทุกข์ท้งั ๒ ราย เพื่อกาหนด
มาตรฐานหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตาแหน่งจากพนักงาน
ชั่วคราวเป็ นพนักงานประจา ตามมติเดิมในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๗ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
๒.เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
ว่าการประเมินของคณะกรรมการประเมินของวิทยาลัย
นานาชาติท่ปี ฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๒ รายเมื่อวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ไม่ถูกต้ อง และไม่เป็ นธรรม
ต่อผู้รับการประเมิน
๓. อนุมัติการขยายระยะเวลาดาเนินการตามมติสภาฯ
ในการประชุมครั้งที่๕๐๗ ไปจนกว่าจะแล้ วเสร็จ
๔. หากดาเนินการไม่แล้ วเสร็จก่อนหมดสัญญาจ้ างของ
อาจารย์ผ้ ูร้องทุกข์ ให้ ต่อสัญญจ้ างของผู้ร้องทุกข์ไป
อีก ๑ ปี นับจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่า
สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็ นอย่างอื่น

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑

ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งแล้ ว จึงเสนอแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๗ ราย
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๙ ราย (วิธีปกติ จานวน ๘ ราย และวิธีพิเศษ จานวน ๑ ราย)
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง จานวน ๑ ราย
ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์(วิธีพิเศษ)
จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย

อนุมัติ

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
พิจารณาผลการทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของรองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์แล้ ว มีมติยืนยันตามมติเดิม
คือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
กาหนดสาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธที ่ ี ๒)
การต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๖.๓
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงาน
ให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้ พิจารณากลั่นกรองการขอต่ อเวลาฯ ตามที่ส่วนงานเสนอเสร็จ
เรียบร้ อยแล้ ว โดยข้ าราชการที่เสนอขอต่ อเวลาราชการจาก ๗ ส่วนงาน ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดจานวน ๗ ราย และไม่ผ่านการพิจารณาจานวน ๒ ราย
๖.๔ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๕ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้ าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๖ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๗ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๘ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติ ปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๗
๖.๙ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๑๐ วิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
๖.๑๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๑๓ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้ าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๑๔ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกาลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๑๕ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๑๖ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๑๗ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๑๘ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๑๙ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๒๐ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๒๑ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรั บ ปรุง หลักสูต รพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๒๒ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุ มัติปรั บปรุง หลักสูตรเภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๒

ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทาง
วิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๒)
อนุมัติการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการจานวน
๗ ราย ตามที่เสนอ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๒๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๒๔ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิต วิทยาลัย เสนอขออนุ มัติ ปรับปรุง
แก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้ อมที่
ยั่งยืน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๒๕ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๒๖ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๒๗ การพิจารณาทบทวนการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากร
ชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามข้ อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖.๒๘ ขออนุมัติปริญญาบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่ างๆ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน
๗๑ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๐ ราย ปริญญาโท ๕๒ ราย และปริญญาตรี ๙ ราย เพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่ วันที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา และขออนุมัติแก้ ไข
การได้ รับปริญญาเกียรติ นิยมของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชา
ศาสนศึกษา ลาดับที่ ๑๓ จากเดิม เกียรตินิยมอันดับ ๒ แก้ ไขเป็ น ไม่ได้ รับเกียรตินิยม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ได้ เสนอแล้ ว

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติปริญญาบัตร แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา ประจาปี การ
ศึกษา ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๗๑ ราย และอนุมัติแก้ ไข
ข้ อมูลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา ลาดับที่ ๑๓ ตามที่วิทยาลัย
ศาสนศึกษาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ แจ้ งมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันพุธ รับทราบ โดยขอให้ มีการแจ้ งผลรายงานตามมติสภาฯ
ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไปยังหน่วยงานและผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ องเพื่อให้ ดาเนินการตาม
มติ ดั งกล่ า ว โดยได้ รวบรวมและจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ นการตามมติ ท่ ีป ระชุ มสภา ทุกครั้งไม่ว่าจะดาเนินการเสร็จหรือไม่กต็ าม
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบ
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
รับทราบ
ราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ขออนุมัติ
ตั้ง งบประมาณเงิน รายได้ ป ระจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ ๓ จ านวน
๖๒,๔๓๙,๗๐๐ บาท และเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ อีกจานวน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๙ กรฎาคม ๒๕๕๘ มีมติ รับทราบ
รับทราบและรับรองสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทย
ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้ อยแล้ ว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๑๐ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ จัดทาประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับบุคคลทั่วไปเข้ าศึกษารายวิชาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา และสาหรับนักศึกษา รับทราบ
บั ณฑิตวิ ทยาลัย ของส่วนงานต่ างๆ รวมจ านวน ๑๐ ฉบั บ โดยได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ ว
การดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๘ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๘ ราย ดังนี้
๑. กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า
เจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
กฎ ข้ อบั งคับ ประกาศและแบบธรรมเนี ยมของมหาวิทยาลัย จึ งลงโทษปลดออกจากงาน รับทราบ
จานวน ๓ ราย

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)
๗.๕
(ต่อ)

๗.๖

๒. กระทาความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานไม่ รักษาชื่อเสียงของตนและไม่ รักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย และกระทาการใดๆอันทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
และฐานปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์ท่มี ิควรได้ ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ทุจริตต่อหน้ าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๔ ราย
๓. กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ระวังรักษาประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย และประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้ าที่ จึงลงโทษงดการเลื่อนเงินเดือน
ประจาปี ในปี ที่ถูกลงโทษทางวินัย จานวน ๑ ราย
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายนามผู้ท่ไี ด้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ไี ด้ รับอนุมัติให้ ได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์สาขา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๗ ท่าน ตามรายชื่อดังนี้
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ.สรรใจ แสงวิเชียร
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.สมมาตร แก้ วโรจน์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๖. ดร.ซูชาน อลิซาเบธ มาโลน (Dr. Susan Elisabeth Malone)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาศาสตร์)
๗. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๘.๒

รับทราบ

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งคณะ โดยมีวาระ
มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี การดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และนวัตกรรม ทั้งคณะ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันถัดจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
เป็ นต้ นไป
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นต้ นไป
(ร่ า ง)พระราชบัญ ญัติก ารจัด ซื้ อจัด จ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. .... และ
(ร่ า ง )พระราชบัญ ญั ต ิคุ้ ม ครองผู้ เ สีย หายจากการรั บ บริ ก ารสาธารณสุข พ . ศ . ....
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ อาจจะได้ รับผลกระทบจากร่าง รับทราบ
พระราชบัญญัติท้งั สองฉบับ ดังกล่าวที่กาลังจะออกมา จึงเสนอให้ มีการติดตามและศึกษาถึง
รายละเอียด ทั้งเตรียมการ ออกระเบียบหรือข้ อบังคับฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติดังกล่าว
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

