สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๔ (๑๑/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๓ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
๑.๒ หนังสือแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑. หนังสือธรรมะใกล้ มือ ของพุทธทาสภิกขุ เรือง “อย่าให้ โอกาสแก่กเิ ลส”
๒. วารสารข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือเล่มเล็ก “ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP”
ของสถาบันคลังสมองของชาติ

รับทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๓ วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
จานวน ๒๔ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๓ วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
“วาระลับ” (เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๑)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๗

๓.๒

๓.๓

อธิการบดีนาเสนอแนวคิดเรื่อง “บทบาทของห้ องสมุดในศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะฐานสาคัญในการสร้ างคน สร้ างองค์ความรู้ และสร้ างนวัตกรรมต่างๆ
จึงได้ มีการแนวคิดในการปรับพื้นที่การเรียนรู้ โดยการสร้ างห้ องสมุดแห่ งศตวรรษที่ ๒๑ โดยจะ
ออกแบบให้ มีบทบาทเป็ น Transparent Learning Hubs คือเป็ นสถานที่ท่นี ักศึกษาสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ท่ ี
ตัวนักศึกษา ดังนั้น พื้นที่ Transparent Learning Hubs จะถูกออกแบบให้ เกิดความเชื่อมโยง รับทราบ
ระหว่างผู้ใช้ งาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่ม รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดความสะดวกสบาย
มากขึ้นต่อนักศึกษา อาจารย์ และบรรณารักษ์ ซึ่งบทบาทของบรรณารักษ์จะเปลี่ยนไปคือ จะต้ องเป็ นนัก
กิจกรรมมากขึ้น เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงสุด ทั้งนี้ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ (แห่งใหม่ ) ได้ มีการกาหนดพื้นที่ออกเป็ น ๔ ชั้น
ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยจะมีห้องขนาด ต่างๆ กัน จานวน ๓๗ ห้ อง ที่น่งั เดี่ยว เป็ นโซนเงียบสงบ
เพื่อใช้ ในการวิจัยเป็ นหลัก และจะมีส่วนของอาคารที่เปิ ดเป็ นที่อ่านหนังสือตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ซึ่งงบประมาณการก่อสร้ างหอสมุดฯ แห่งใหม่น้ ี รับจากการบริจาคทั้งหมด
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นาเสนอ
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยสรุป รับทราบ
ได้ ดังนี้ สถาบันฯ มีวิสยั ทัศน์ท่จี ะเป็ นสถาบันชั้นนาของอาเซียนในการศึกษาวิจัยด้ านภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา โดยมีจุดแข็ง ได้ แก่ สั่งสมประสบการณ์การวิจยั ด้ านภาษาและวัฒนธรรม
(๔๒ ปี ) สร้ างผลงานที่ส่งผลกระทบด้ านนโยบาย มีความเชี่ยวชาญในการวิจย
ั ที่พัฒนาคนกลุ่มน้ อย
ด้ อยโอกาส มีเครือข่ายวิชาการทั้งใน/นอกประเทศ มีศกั ยภาพในการหาทุนวิจัยต่างประเทศ
และมีศกั ยภาพในการบริการวิชาการที่สร้ างผลตอบแทน ทั้งนี้ สถาบันฯ จะมีการดาเนินการ
ในพันธกิจหลัก ๕ ด้ าน คือ ด้ านการวิจัย ด้ านการศึกษา ด้ านการบริการวิชาการ ด้ านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้ านบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นาเสนอเรื่องผลการดาเนินงานด้ านการพัฒนาคุณภาพ
ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วง ๒๒ เดือนที่ผ่านมา สรุปได้ ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีวิสยั ทัศน์ในการที่จะเป็ น World Class University (WCU) ซึ่งใช้
มาถึง ๓ สมัยของอธิการบดีแล้ ว โดยนิยามหนึ่งที่ใช้ อธิบายความเป็ น WCU จะอิงคาอธิบาย
ของ World Bank ซึ่งจะมีองค์ประกอบ ๓ อย่างที่สาคัญคือ มีคนเก่ง อาจารย์เก่ง นักวิจัยเก่ง
มีแหล่งทุนจานวนมาก และมีระบบธรรมาภิบาลที่เหมาะสม โดยจะต้ องมีวฒ
ั นธรรมสู่ความเป็ นเลิศ รับทราบ
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ใช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
ในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมี ๔ พันธกิจหลักใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มี
input เป็ นนักเรียน งบประมาณทุนวิจัย มีผลผลิตเป็ นบัณฑิต งานบริการวิชาการ และผลงานวิจัย
และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยจะต้ องดาเนินการเรื่องการประกันคุณภาพตามที่กฎหมายกาหนด
คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ ๑.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งต้ อง
จัดทาทุกปี ๆ ละ ๑ ครั้ง จะใช้ ๒ เกณฑ์คือในระดับมหาวิทยาลัยและคณะใช้ EdPEx ส่วนระดับ
หลักสูตรใช้ เกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน คือ AUN-QA ๒. การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก จะต้ องดาเนินการทุก ๕ ปี การศึกษา ซึ่งจะจัดทาโดย สมศ.
สาหรับปัจจัยแห่งความสาเร็จและความยั่งยืนของระบบคุณภาพ : มหาวิทยาลัยต้ องกาหนด
นโยบายชัดเจนและมียุทธศาสตร์ท่นี าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นขั้นตอน ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส่วนงานให้ ความสาคัญ และนาไปปรับใช้ อย่างจริงจัง มีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง ใน
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพด้ วยเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA สู่ประชาคม การให้ ความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์คุณภาพและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ างต่ อเนื่อง มีผ้ ูเชี่ยวชาญที่เป็ นผู้ประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่เี ป็ นแกนนาในการจัดกิจกรรมพัฒนาในด้ านต่างๆ มีการพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยจะมีการจัดงานมหกรรมคุณภาพใน
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
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๔.๒.๑

๔.๒.๒

๔.๒.๓

๔.๓
๔.๓.๑

แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่แทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกุล ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีฯ
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธนายุส ธนธิติ พนักงานมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ให้ ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้ ดาเนินการสรรหา
ผู้อานวยการคนใหม่แทนศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ซึ่งได้ ครบวาระการดารง
ตาแหน่ งผู้อานวยการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงเสนอชื่อ
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งศาสตราจารย์
อาวุโส ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล
แต่งตั้งกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ
อธิการบดีขอเสนอแต่งตั้งกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่
แทนชุดเดิมที่ครบวาระไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๐ ท่าน เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามรายชื่อ ดังนี้ ๑.ศ.เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา
หุ่นสวัสดิ์ ๒. ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ๓. พล อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ๔. นายชัยวัฒน์
วิบูลย์สวัสดิ์ ๕. นายสมภพ เจริญกุล ๖. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล ๗. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
๘. นพ.ชาตรี ดวงเนตร ๙. นางสาวถนอมวงศ์ แต้ ไพสิฐพงษ์ ๑๐.นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
โดยมีอธิการบดี เป็ นประธาน และคณบดี เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาเอก
จัดการศึกษาแบบภาคปกติ โดยเริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์หลักสูตร คือ
ผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ที่สามารถเรียนรู้และเข้ าใจองค์ความรู้ท่มี ีอยู่ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ความรู้สงั คมศาสตร์
สิ่งแวดล้ อมในการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาทันตกรรมผู้สงู อายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาโท
จัดการศึกษาแบบภาคปกติ เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งศาสตร์
ทางด้ านทันตกรรมเกี่ยวกับผู้สงู อายุ อายุรศาสตร์ผ้ ูสงู อายุ พฤติกรรม จิตวิทยา เภสัขวิทยา
การสื่อสารกับผู้สงู อายุ เศรษฐานะของผู้สงู อายุ บัณฑิตที่จบในสาขาวิชานี้ จะเป็ นผู้นาทางด้ าน
การดูแล รวมถึงรักษาผู้ป่วยที่เป็ นผู้สงู อายุ ซึ่งในปั จจุ บัน และอนาคตจะมีผ้ ูสงู อายุเพิ่มมากขึ้น
หลักสูตรนี้จึงเปิ ดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางทันตกรรม ซึ่งจะตอบสนองความต้ องการของสังคม
และประเทศ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สงู อายุ
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลวัตผู้สูงอายุและ
การพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลวัต
ผู้สงู อายุและการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็ นหลักสูตร
นานาชาติ ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา แบบภาคพิเศษ เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตรนี้มุ่งสร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ วยการพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ด้านผู้สงู อายุ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้ างความเป็ น
เลิศในการวิจัย เพื่อเป็ นผู้นาในเวทีระดับชาติ และนานาชาติด้านผู้สงู อายุ ผลักดันให้ เกิด
ประโยชน์สขุ แก่สงั คมไทยและมวลมนุษยชาติเช่นเดียวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ / ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) และร่างประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ จัดทา(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) และร่างประกาศมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกองทุนสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้ างพื้นฐาน มีนโยบายการลงทุน
เน้ นการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITS)
และกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน ทั้งนี้ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนายุส ธนธิติ ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์
ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ให้ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

อนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สงู อายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลวัตผู้สงู อายุและการพัฒนา (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙

เห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การจัดหาประโยชน์จากทรั พย์สินของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) และร่างประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ ประกาศบังคับใช้ ต่อไป

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

การดาเนินการสาหรับการจัดเก็บเงินทุนส่วนกลาง (COF) สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ จัดตั้งเงินทุนส่วนกลาง (Central Operating Fund-COF) เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ ทุกส่วนงานควรมีส่วนร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่มีความแข็งแกร่ งทางการเงินมากควรมีส่วนร่ วมมากในการสนับสนุ น
เพื่อให้ ส่วนงานที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินน้ อยกว่า มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๔๘๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติเงินทุนส่วนกลาง (Central
Operating Fund) ตามที่เสนอ และให้ ดาเนินการในแนวเดียวกันสาหรับปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
แล้ วนั้น มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้ มีข้อเสนอการดาเนินการสาหรับการจัดเก็บ
COF สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยใช้ หลักเกณฑ์เดิม กาหนดวงเงินจัดสรร จานวน
๑๐๐ ล้ านบาท คิดเงินจากฐานของรายรับสูงกว่ารายจ่าย โดยใช้ ตัวเลขของปี ปั จจุบัน โดยจัดเก็บ
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อน
ในอัตราร้ อยละ ๕ ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย (มีกรอบ Minimum-Maximum : ศิริราช
๔๐-๕๐ ล้ านบาท , รามาฯ ๒๕-๔๐ ล้ านบาท) ซึ่งจากวงเงิน ๑๐๐ ล้ านบาท เมื่อหักการจัดเก็บ
จาก ๒ คณะใหญ่แล้ ว ที่เหลือให้ เฉลี่ยจากส่วนงานต่ างๆในร้ อยละของรายรับสูงกว่ารายจ่ ายที่
เท่าๆกัน แต่ไม่เกินร้ อยละ ๕ เพื่อให้ ทุกส่วนงานมีส่วนร่ วมในการจัดสรร ส่วนงานที่มีงบการเงิน
ติดลบให้ อ้างอิงการสมทบจากส่วนงานที่จัดสรรเงินน้ อยที่สดุ แล้ วทาให้ น้อยกว่าโดยปั ดเศษลง
ทั้งนี้ ใช้ สาหรับการจัดเก็บ ๓ ปี ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๔.๕ คาวินจิ ฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอุทธรณ์คาสั่ง
๔.๕.๑ ลงโทษทางวินัย (คาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๓๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ลงโทษปลดออกจากงาน)
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ รับหนังสืออุทธรณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินยั ตามคาสัง่ มหาวิทยาลัย
มหิดลที่ ๒๓๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากงาน โดยขอให้
พิจารณาลดโทษทางวินยั ให้ ลดขั้นหรือตัดเงินเดือน เพื่อให้ ผ้ อู ุทธรณ์ได้ มีโอกาสทางานที่วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป หรือลงโทษทางวินยั สถานเบากว่าการปลดออกจากงานเนื่องจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นเป็ นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ พิจารณาข้ อเท็จจริงและพยาน
เอกสารแล้ ว เห็นเป็ นไปในแนวทางที่เป็ นความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและความเห็น
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยว่า ผู้อุทธรณ์ได้ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีได้ รับ
มอบหมายให้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ แล้ วขอให้ ร้านค้ าทั้งสองเขียนใบเสร็จรับเงินสูงกว่าราคาจริง
ทาให้ ผ้ อู ุทธรณ์ได้ รับประโยชน์เป็ นเงินส่วนต่างของราคาดังกล่าว คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึง
เห็นควรยกคาอุทธรณ์ดังกล่าว

มติที่ประชุม

๔.๔

๑. เห็นชอบตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินทุนส่วนกลาง
สาหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามที่เสนอ
๒.ขอให้ ยืนยันไปยังทุกส่วนงานเพื่อให้ เห็นถึงคุณค่า
ของนโยบายมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์
ต่อส่วนร่วม และควรให้ ความร่วมมือ

เห็นควรยกคาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยตามความ
เห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
คาวินิจ ฉัย คณะกรรมการอุท ธรณ์และร้ อ งทุก ข์ป ระจามหาวิท ยาลัย มหิด ล เรื่อ งร้ อ งทุก ข์
๕.๑ ผลการสืบความเบื้องต้ น กรณีร้องทุกข์ต่อการเพิกเฉยของผู้บังคับบัญชาต่ อการบริหารทุนวิจัย
ตามโครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร และการสร้ างเครือข่ าย สาหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่ าง ๑ ที่ส่งผลกระทบเดื อดร้ อนและเสียหายต่ อหั วหน้ าโครงการ (เดิ ม) และขอให้ แก้ ไข
ความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
ตามทีค่ ณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ของอาจารย์ประจาสาขาพาณิชยศาสตร์และ
การจัดการ สานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อขอร้ องทุกข์ผลการสืบความเบื้องต้ น กรณี
ร้ องทุกข์ต่อการเพิกเฉยของผู้บังคับบัญชาต่อการบริหารทุนวิจัยตามโครงการพัฒนาการปลูกพืช
สมุนไพร และการสร้ างเครือข่ายสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ที่ส่งผลกระทบเดือดร้ อน
และเสียหายต่อหัวหน้ าโครงการ (เดิม) และขอให้ แก้ ไขความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชา โดยได้ ส่งหนังสือร้ องทุกข์มา ๓ ฉบับ ฉบับแรกไม่ ได้ ระบุคาขอที่ชัดเจนว่าประสงค์
จะให้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ดาเนินการอย่างไร แต่สรุปสาระสาคัญในหนังสือร้ องทุกข์ดังกล่าว
รับฟังว่าผู้ร้องทุกข์ประสงค์ร้องทุกข์ ๒ เรื่อง คือ ๑. ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมเซ็นต์ให้ มีการเบิกเงิน
ที่ผ้ รู ้ องทุกข์ได้ สรุปรายการค่าใช้ จ่ายเพื่อนาไปเบิกเงินยืมคืนกองคลัง ทาให้ ผ้ ูร้องทุกข์ตกเป็ น
ลูกหนี้กองคลัง และได้ รับการทวงหนี้เป็ นระยะ และ ๒. ผู้บังคับบัญชามีความพยายามดาเนินคดี
กล่าวโทษผู้ร้องทุกข์ ในฉบับที่ ๒ เป็ นการเพิ่มเติม โดยผู้ร้องทุกข์ขอให้ ประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ ทราบว่าผู้ร้องทุกข์จะรีบดาเนินการส่งประเด็นและเอกสารเพิ่มเติมให้ เร็วที่สดุ และให้
โอกาสในการรับเรื่องไว้ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามกระบวนการอุทธรณ์ ส่วนฉบับที่ ๓ เป็ นการส่ง
หลักฐานเพิ่มเติม คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ พิจารณาข้ อเท็จจริงและพยานเอกสารแล้ ว เห็นว่ า
เป็ นปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับผู้ร้องทุกข์ ที่มีเพียงการติดต่อสื่อสาร
ทางอีเมล ไลน์ และโทรศัพท์ และไม่ได้ มกี ารชี้แจงทาความเข้ าใจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่องการใช้
กฎระเบียบในการดาเนินงานโครงการก่อน จึงส่งผลให้ เอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานโครงการของผู้ร้องทุกข์ไม่ถูกต้ องครบถ้ วน และไม่เป็ นไปตามประกาศหรือข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ทาให้ ผ้ บู ังคับบัญชาไม่สามารถลงนามเรื่องดังกล่าวได้ จึงมิใช่ เรื่องที่ผ้ บู ังคับบัญชา
และผู้บังคับบัญชาชั้นต้ น เพิกเฉยต่อการบริหารทุนวิจัยของโครงการที่ผ้ ูร้องทุกข์กล่าวอ้ างแต่
อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯเห็นควรยกคาร้ องทุกข์ในประเด็นดังกล่าว ส่วนปัญหาเรื่องการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างของผู้ร้องทุกข์ท่ไี ม่เป็ นไปตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
อาจมีบางกรณีท่สี ามารถได้ รับยกเว้ นได้ ตามข้ อ ๙(๓) ของข้ อบังคับฯ ดังกล่าว ว่า คณะกรรมการ
พัสดุมหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้ าที่พิจารณาการขออนุมัติยกเว้ น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ
ตามข้ อบังคับนี้และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เห็นควรยกคาร้ องทุกข์ในประเด็นเรื่องร้ องทุกข์ ผลการ
สืบความเบื้องต้ น กรณีร้องทุกข์ต่อการเพิกเฉยของ
ผู้บังคับบัญชาต่อการบริหารทุนวิจัยตามโครงการ
พัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร และการสร้ างเครือข่าย
สาหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ที่ส่งผลกระทบ
เดือดร้ อนและเสียหายต่อหัวหน้ าโครงการ (เดิม) และ
ขอให้ แก้ ไขความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชา ตามความเห็นของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่ งแล้ ว จึงขอ เสนอ
แต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๙ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๐ ราย
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ จานวน ๕ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่ งสูงขึ้น
จานวน ๑ ราย ตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ จานวน ๑ ราย โดยยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวน ๑ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
คณะเภสัชศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๑๙/๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว
ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
ส่วนงานต่างๆ ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ จานวน
ทั้งสิ้น ๖๓ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๒ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑ ราย ปริญญาโท
๔๕ ราย และปริญญาตรี ๕ ราย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอแก้ ไขตัวสะกดชื่อสกุลของ นางสาว
พรนภัส วิชานนะณานนท์ จากเดิม วิชานะณานนท์ แก้ ไขเป็ น วิชานนะณานนท์ ในประชุมสภา
ครั้งที่ ๕๐๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร และ
ประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาจานวน ๖๓ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา และขออนุมัติการแก้ ไขตัวสะกดชื่ อของผู้ท่ ไี ด้ รับ
อนุมัติปริญญาบัตรไปแล้ วตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การ
ศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา จานวน ๖๓ ราย
และอนุมัติการแก้ ไขตัวสะกดชื่อของผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรไปแล้ วตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการดาเนินการ รับทราบ
ของหน่วยงานตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีท้งั ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่ าง
ดาเนินการ ทั้งนี้ รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในเรื่องที่ยังอยู่ระหว่ าง
ดาเนินการของการประชุมครั้งที่ ๕๐๙ ครั้งที่ ๕๑๑ และครั้งที่ ๕๑๒
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
บัณฑิตวิทยาลัย จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๘ ที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยได้ มี
การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นข้ อมูล รับทราบ
ย้ อนกลับไปยังหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ จานวนรวม ๑๔๘ หลักสูตร แยกเป็ นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน ๓ หลักสูตร ปริญญาโท จานวน๙๗ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จานวน
๒ หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน ๔๖ หลักสูตร

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ (ต่อ)
๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

สรุปการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๕๙
เรื่องการจัดระเบียบและแก้ ไขปั ญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ออกคาวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ และโดยที่ประเด็นตามที่วินิจฉัย
ตรงกับปั ญหาที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เคยมีหนังสือขอหารือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการ รับทราบ
อุดมศึกษา พิจารณาแล้ วเห็นว่าคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ตอบข้ อ
หารือแล้ ว ในเรื่องสิทธิการได้ รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หริอสิทธิประโยชน์อ่นื ใด ของผู้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากในฐานะนายก
สภาฯ หรือกรรมการสภาฯ จากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น เว้ นแต่เป็ นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนดหรือให้ ความเห็นชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๔ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน
๔ ฉบับ ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บ และการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียบร้ อยแล้ ว ดังนี้
๑. ประกาศฯ สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัย รับทราบ
มหิดล หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ประกาศฯ สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ประกาศฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน มหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ประกาศฯ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๙ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๙ ราย โดยได้ มี
คาสั่งลงโทษทางวินัย ดังนี้
๑. ลงโทษตัดค่าจ้ างร้ อยละห้ าเป็ นเวลาสองเดือน จานวน ๑ ราย ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง กรณีทะเลาะวิวาทกับเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสียงดังและใช้ ถ้อยคา
ไม่สภุ าพ รวมถึงถืออาวุธ โดยอ้ างว่าป้ องกันตัวขณะเกิดเหตุ การกระทาดังกล่าวถือเป็ นความผิด รับทราบ
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็ นลูกจ้ างประจา
๒. ยกเลิกคาสั่งลงโทษปลดข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ และให้
ลงโทษไล่ ออกจากราชการ จานวน ๑ ราย เนื่องจากคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐได้ ช้ ีมูลความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีพิมพ์ใบสั่งยาออกจากระบบคอมพิวเตอร์
และเขียนรายการที่ต้องการลงในใบสั่งยา และปลอมลายมือชื่อของแพทย์ลงในใบสั่งยาแล้ ว
นาใบสั่งยาฉบับดังกล่าว ไปยื่นขอรับยาที่ห้องยาของโรงพยาบาล ถือเป็ นการกระทาผิดวินัย
อย่างร้ ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่ นื ได้ รับ
ประโยชน์ท่มี ิควรได้ เป็ นการทุจริตต่อหน้ าที่ราชการ และฐานกระทาการอื่นใดอันได้ ช่ ือว่ าเป็ น
ผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ ายแรง
๓. ลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๗ ราย ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้ มา
ปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี
พฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียม
ของมหาวิทยาลัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย (เพิ่มเติม)
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ มีมติ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จานวน ๔ ชุด รับทราบ
แล้ วนั้น ในการนี้ เพื่อให้ การปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทาง
การวิจัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
เป็ นกรรมการ เพิ่มเติม
คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ตระหนักเป็ นอย่างยิ่งถึงการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งเป็ นแนวความคิดหลักและเป็ นหลักการพื้นฐาน ของการปกครอง การบริหาร การจัดการ
ควบคุมดูแล โดยยึดถือระบบคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ มีการดาเนินการดังนี้
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้ างความ รับทราบ
ตระหนักและความเข้ าใจเรื่องโครงสร้ างและกลไกการบริหารจัดการที่ดีภายในของมหาวิทยาลัย
๒. ออกข้ อบังคับกาหนดจรรยาบรรณของบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา
๓. มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารมหาวิทยาลัย นโยบายต่อต้ าน
คอร์รัปชัน นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาตรการให้ ความ
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ รวมทั้งการเปิ ดเผยเอกสารของมหาวิทยาลัย
๔. เห็นชอบการจัดทา “คู่มือธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้น เพื่อเป็ นการประมวล
ภาพรวมธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล สาหรับใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกระดับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาเล่มคู่มือและจะให้ ใช้ ต้งั แต่วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะสอบทานความเหมาะสมและเป็ น
ปัจจุบันของคู่มอื ธรรมาภิบาล ทุก ๒ ปี

มติที่ประชุม

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
นเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๘.๑ กองทุ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ นาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนร่วมบริจาคและช่วย

๘.๒

๘.๓

๘.๔

ประชาสัมพันธ์จากกรรมการสภาฯ ในครงการกองทุนเพื่อการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ค่าใช้ จ่ายระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งกองทุนแบ่งเป็ น ๓ ประเภท ได้ แก่
๑. ทุนต่อเนื่อง จนจบหลักสูตรการศึกษา ๒. ทุนรายปี ทุนละ ๗๕,๐๐๐ บาท และทุน “ศิษย์เก่า
ช่วยน้ อง” เพื่อช่ วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภาวะฉุกเฉินร้ ายแรง ภายในวงเงินตามความเหมาะสม
โครงการประกวดเพลงสุขภาพ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ นาเสนอโครงการประกวดเพลงสุขภาพ ซึ่งเป็ น
โครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจในการดูแลสุขภาพตนเองผ่านบทเพลง
และสร้ างแรงกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งมีส่วนงานที่เข้ ามาร่ วมกิจกรรม
ด้ วยได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราขพยาบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยเป็ นโครงการประกวดแต่งเพลงที่มีเนื้อหา
ในการดูแลสุขภาพ การสร้ างเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูท่สี นใจและมี
ความสามารถในการแต่งเนื้อหาเป็ นเพลงส่งเข้ าประกวด ผู้ชนะการประกวดจะได้ รับเงินรางวัล
พร้ อมใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และได้ บันทึกบทเพลงลงแผ่นเสียง ทั้งนี้
ได้ บรรจุกิจกรรมและการตัดสินผลการประกวดในงานเลี้ยงศิษย์เก่าฯ MU Blue Night ที่จัดขึ้น
ทุกวันที่ ๒ มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็ นวันคล้ ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภาประกาศรายนามปูชนียแพทย์ ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แพทยสภา
แพทยสภาประกาศรายนามปูชนียแพทย์ ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แพทยสภา จานวน ๔๘ คน
โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ มีการจัดพิธปี ระกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ดังกล่าว
ซึ่งในจานวนนี้ จะมีรายชื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ด้ วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีกาหนดการประชุมครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๑๕ วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

รับทราบ

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

