สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๗ (๒/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
มติที่ประชุม
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ขอเชิญฟั งการแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ ๙
เรื่อง “การแพทย์และสาธารณสุข ๔.๐” โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในงานครบรอบ ๔๘ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้ องบรรยาย
ศาสตราจารย์ นพ.กษาน จาติกวนิช สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑.๒ หนังสือธรรมะใกล้ มือ ที่นามามอบให้ กรรมการ เป็ นงานธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ
เรื่อง “ธรรมะ คือเรื่องตัวเราเอง” ที่บรรยายแก่นิสติ ปริญญาโท-เอก จาก มศว.ประสานมิตร
๑.๓ การประชุม World Economic Forum (WEF) ซึ่งเป็ นการประชุมเศรษฐกิจประจาปี ๒๐๑๗
ที่เมือง Davos ประเทศสวิสเซอแลนด์ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ มีประเด็นเรื่อง
“ปฏิวัติอต
ุ สาหกรรม” จากยุค ๑.๐ ยุค ๒.๐ ยุค ๓.๐ จนถึงยุค ๔.๐ ซึ่งเป็ นการบรรจบกัน
ของ ๓ ระบบ คือระบบฟิ สิกส์ ระบบดิจิตอล และระบบเทคโนโลยีชีวภาพ
๑.๔ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราโชบายด้ านการศึกษา
ว่า การศึกษาต้ องมุ่งสร้ างพื้นฐานให้ แก่ผ้ ูเรียนในเรื่อง ๑.ทัศนคติท่ถี ูกต้ อง ๒. พื้นฐานชีวิต
(=อุปนิสยั ) ที่ม่นั คงเข้ มแข็ง ๓. มีอาชีพ-มีงานทา และ ๔. เป็ นพลเมืองดี
๑.๕ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๓ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
จานวน ๒๓ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
“วาระลับ” (วาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ แก้ ไขตามที่
ที่ประชุมเสนอแล้ ว
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข

และ วาระ ๖.๒ การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน

๓.๒

รองศาสตราจารย์ ดร.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน นาเสนอวิสยั ทัศน์
ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๐๓ และจะครบ ๕๗ ปี ในเดือนเมษายน
๒๕๖๐ จุดประสงค์เพื่อศึกษาโรคต่างๆ ในเขตร้ อน เป็ นคณะด้ านนี้แห่งเดียวในประเทศไทยและ
เป็ นคณะที่มีผลงานวิจัยจานวนมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก ทั้งยังมีโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้ อน
ที่เปิ ดให้ การรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้ านโรคเขตร้ อน อายุรกรรมทั่วไป และอายุรกรรมเฉพาะ รับทราบ
ทางหลากหลายสาขา ได้ เปลี่ยนชื่อจาก คณะอายุรศาสตร์เขตร้ อน เป็ น"คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน"
ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะฯ ได้ รับการยกฐานะเป็ นศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้ วย
เวชศาสตร์เขตร้ อนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Tropical Medicine) มีหน้ าที่
รับผิดชอบสาคัญด้ านการสอนในระดับหลังปริญญา ให้ แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขในประเทศสมาชิกของซีมีโอ รวม ๑๐ ประเทศ
วิสยั ทัศน์ : คณะเวชศาสตร์เขตร้ อนมุ่งสู่การเป็ นหนึ่งในสถาบันชั้นนาของโลกด้ านเวชศาสตร์เขตร้ อน
พันธกิจ : นาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศระดับสากล ด้ านการวิจัยการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และการบริการสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีอตั ลักษณ์มหิดล และเป็ นสถาบันสร้ างองค์ความรู้ท่เี ข้ มแข็ง
ด้ านเวชศาสตร์เขตร้ อน
๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้ แก่ ๑. มุ่งสู่ความเป็ นเลิศด้ านวิจัย ๒. สร้ างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ความเป็ นเลิศด้ านวิชาการ ๓. เป็ นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ ๔. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ
ผลรายงานผลการดาเนินงาน Liberal Arts Education
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ รายงานผลการดาเนินงาน
ด้ าน Liberal Arts Education ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ในการเห็นชอบให้ คณะศิลปศาสตร์มีการดาเนินการขับเคลื่อนให้ เกิด Liberal Arts
Education อย่างแท้ จริง โดยสรุปได้ ดังนี้
๑. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ท่เี ป็ น Liberal Arts อย่างแท้จริงให้ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยร่วมมือกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทางด้ านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รับทราบ
๒. การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ใหม่ คณะฯ ได้ รับอนุมัติหลักการหลักสูตรใหม่จากสภาฯ
๒ หลักสูตร และอยู่ระหว่างการพิจารณาระดับบัณฑิตศึกษา อีก ๒ หลักสูตร
๓. การเสริมสร้ างความเป็ น Liberal Arts ให้ แก่หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
จัดทารายวิชาใหม่ จานวน ๓ รายวิชา ได้ แก่ วิชาอาเซียนศึกษา วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพั ฒนาคุณภาพชี วิ ต และวิ ชาสื่อนฤมิ ตขั้ นแนะนา เพื่ อให้ เป็ นรายวิ ชาศึกษาทั่วไปแบบ
Liberal Arts Education สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
๔. คณะฯ ได้ ร่วมดาเนินการในโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างความเป็ น Liberal Arts ในระดับ
มหาวิทยาลัย ได้ แก่ โครงการ English Reform การสร้ าง MU-Test วิชาภาษาอังกฤษ และการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ SPOC ภายใต้ ในโครงการ MUx

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ ขออนุมตั ิหลักสูตร
ขออนุมัติหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่
๔.๑.๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๑.๒

๔.๒.๓

คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ ว ใช้ ระบบการจัดการศึกษา
แบบหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยจะเปิ ดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
จานวนปี การศึกษาละ ๑๐ คน โครงสร้ างของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพทางด้ านกายอุปกรณ์ เช่น นักกายอุปกรณ์ อาจารย์ นักวิชาการ/
นักวิจัยด้ านกายอุปกรณ์ในสถาบัน การศึกษาหรือองค์กรอื่นๆ และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสนอขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็ นหลักสูตร
ไทย ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาเป็ นรูปแบบภาคพิเศษ เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการนาความรู้ทางสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ ใน
การแพทย์ซ่งึ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างองค์รวม การกาหนด
นโยบายในระบบสุขภาพและการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นหลักสูตร
ที่เปิ ดโอกาสให้ อาจารย์แพทย์ แพทย์ทว่ั ไป และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์
ที่สนใจ ได้ มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้ านระบาดวิทยา ระบบสุขภาพและเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข โครงสร้ างหลักสูตร ที่เสนอขอเปิ ดใหม่ มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (มคอ.๑) รองรับแล้ ว และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกายภาพบาบัด เสนอขออนุมิหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นหลักสูตรไทย
ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาแบบภาคปกติ เริ่มเปิ ดสอนปี การศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เพื่อให้ การศึกษาสาขากายภาพบาบัด ทั้งด้ านพื้นฐานและด้ านวิชาชีพ ซึ่งจะทาให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพนักกายภาพบาบัด และนักวิจัย (สาขา)
กายภาพบาบัด หลักสูตรมีเนื้อหาและจุดเน้ นในการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบาบัด นักวิชาการ
และนักวิจัยในสาขากายภาพบาบัด คล้ ายกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
ที่คณะเปิ ดสอนอยู่เดิม แต่จะมีการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหาวิชาและ
แนวการทาวิทยานิพนธ์ท้งั ในแนวกว้ างและลึกให้ สอดคล้ องกับนักศึกษาต่างชาติในภูมิภาค
อาเซียนและนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอื่นที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร โครงสร้ าง
ของหลักสูตร มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ.๑) รองรับ
แล้ ว และเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุมัติหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๒ ขออนุมตั ิ (ร่าง) ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
๔.๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....

๔.๒.๒

มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... ซึ่งเป็ นการยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ เป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการให้ ยกเลิกข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
การจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
เพื่อให้ เป็ นตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในการให้
มหาวิทยาลัยตรวจสอบและทบทวนหลักเกณฑ์ในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อแก้ ไข
ปัญหาผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็ นธรรม และการไม่เปิ ดเผยรายละเอียดการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๙ ในการให้ ฝ่ายบริหารไปทบทวนข้ อบังคับของ ๓ วิทยาลัย คือวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
การจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้ เป็ นไปตาม ๓ หลักการ คือ ๑. ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย
ต้ องเป็ นเอกภาพ ๒) ดาเนินการอย่างโปร่งใส ๓) ให้ ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย มหาวิทยาลัยจึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงาน
ในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
ซึ่งเป็ นการแก้ ไขข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และ

อนุมัติ และให้ ประกาศบังคับใช้ ต่อไป

๑. อนุมัติ(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
๒. ขอให้ เชิญคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีวทิ ยาลัย
การจัดการ และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มารับฟัง
คาชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ก่อนการประกาศใช้ บังคับ และแจ้ งความคืบหน้ า
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ เพื่อ
ทราบต่อไป

-๓ระเบียบ
วาระที่

๔.๒.๓

๔.๒.๔

เรื่องที่เสนอ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ การ
บริหารงานบุคคลพนักงานวิทยาลัยของทั้ง ๓ วิทยาลัยดังกล่าว มีความเป็ นเอกภาพ โปร่งใส และ
เป็ นธรรม สาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ ปรับแก้ ไขให้ คณะกรรมการอานวยการของวิทยาลัย
มีอานาจหน้ าที่เสนอแนะความเห็นต่ อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกข้ อบังคับวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การบริหารงานพนักงานวิทยาลัย ยกเว้ นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้ าวหน้ าในสายงาน
วินัยและการดาเนินการทางวินัย จรรยาบรรณและการดาเนินการทางจรรยาบรรณ อุทธรณ์และ
ร้ องทุกข์ ต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย และกาหนดให้ การออกประกาศ และคาสั่งที่
มีสภาพเป็ นกฎเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จะต้ องนาเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนประกาศใช้
ทั้งนี้ การเสนอร่างข้ อบังคับฉบับนี้ ไม่ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยก่อน เนื่องจากเป็ นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารไปดาเนินการ
ไม่ใช่เป็ นเรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัย และเรื่องนี้เป็ นเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึ่งไม่ต้องผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยก่อน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้ เปิ ดโอกาสให้ ท้งั ๓ วิทยาลัย
ได้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้ อบังคับดังกล่าว โดยผ่านทางหนังสือแสดงความคิดเห็น
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... เป็ นการยกเว้ นการเทียบรายวิชา
และการโอนย้ ายหน่วยกิต ในข้ อ ๑๔ ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยร่างข้ อบังคับฯ ดังกล่าวเป็ นการกาหนดการโอนย้ ายหน่วยกิต และผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่ได้ ศึกษาตามหลักสูตร หรือศึกษาเป็ นบางรายวิชาจากสถาบัน อุดมศึกษาอื่น อนุมัติ และให้ ประกาศใช้ บังคับต่อไป
ภายใต้ โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่ างสถาบันในต่างประเทศ
ในหลักสูตรหรือความร่วมมือ ด้ านการศึกษา การโอนย้ ายหน่วยกิตดังกล่าว นักศึกษาสามารถ
โอนย้ ายหน่วยกิตและผลการศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ท่มี ีแต้ มประจาได้ และสามารถนาไปรวมจานวน
หน่วยกิตเพื่อใช้ ในการคานวณแต้ มเฉลี่ย และให้ บันทึกผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้
ให้ หัวหน้ าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจาภาควิชาที่เกี่ยวข้ อง และ/
หรือคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้พิจารณานาเสนอพร้ อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาเป็ นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีสาหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... เพื่อให้ เป็ นไปตาม อนุมัติ และให้ ประกาศใช้ บังคับต่อไป
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มนี โยบายทางด้ านการศึกษาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทัว่ ไป
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนด ได้ เข้ ามาศึกษาในรายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ให้ บุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะบุคคล
ที่ไม่สามารถเข้ าศึกษาได้ ตามระบบ อันจะเป็ นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
าเนินการปรับระบบวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๕.๑ การด
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล โดย
ยกฐานะ งานวิจัย เป็ นฝ่ ายวิจัย สังกัดสานักงานคณบดี และแบ่งงานในฝ่ ายออกเป็ น ๖ งาน ทั้งนี้ รับทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้ คณะฯ ได้ นารายละเอียดการปรับโครงสร้ างภายใน
มานาเสนอแก่ท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนงานอื่นต่อไป
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอนาเสนอแนวคิด วิธกี าร และรูปแบบที่จะนาไป
พัฒนาและปรับระบบวิจัยของคณะฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ ข้อคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๐
๖.๑ ผู้สมควรได้
คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลป-

๖.๒

มติที่ประชุม

วิทยาได้ พิจารณาผลงานของผู้ได้ รับการเสนอชื่อทั้ง ๔ รายที่ส่วนงานต่ างๆ เสนอมาแล้ ว มีมติให้
ความเห็นชอบเสนอชื่อผู้ท่มี ีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา อนุมัติ
สาขาแพทยศาสตร์ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนเสนอไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ตาแหน่ ง อนุมัติ
ศาสตราจารย์คลินิก และตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ แล้ ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๔ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์
๑ ราย และยังไม่ แต่ งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ) จานวน ๑ ราย และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย

-๔ระเบียบ
วาระที่
๖.๓

๖.๔

๖.๕

๖.๖

๖.๗

๖.๘

๖.๙

เรื่องที่เสนอ
พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)
ตามที่อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ได้ ย่ืนเรื่องเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พร้ อมส่งคาชี้แจงมาประกอบการทบทวนผลการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ ได้ พิจารณาคาชี้แจงขอทบทวนผลแล้ ว เห็นสมควรส่งคาชี้แจงให้ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ชุดเดิมพิจารณา ซึ่งได้ พิจารณาคาชี้แจง
ขอทบทวนผลการพิจารณาฯ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว มีมติยืนยันตามมติเดิมคือ งานวิจัย
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธปี กติ: แบบที่ ๒) คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาแล้ ว
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอขอแต่งตั้งนพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็ นศาสตราจารย์
เกียรติยศ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ ว ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
ศาสตราจารย์เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๗ กาหนดให้ อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ” ประกอบด้ วย อธิการบดี
เป็ นประธาน หัวหน้ าส่วนงาน หรือผู้แทนส่วนงานที่เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติยศ เป็ นกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่อี ธิการบดีแต่ งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย อีกไม่เกิน
๔ คน และให้ คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่สมควรคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ นั้น
อธิการบดีจึงขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการพิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์เกียรติยศ จานวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. ศ.เกียรติคุณ
นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์ และ ๒. ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เสนอขอเทียบตาแหน่ งแล้ ว จึ งขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ เทียบตาแหน่งทางวิชาการได้ ดังนี้
๑. อาจารย์รัฐพล แสงรุ้ง เทียบเป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิสญ
ั ญีวิทยา ได้ ต้ังแต่
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่องการเทียบตาแหน่งทางวิชาการ) ตามที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขอ
๒. ดร.สุดารัตน์ มุสกิ ะวงศ์ เทียบเป็ นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ได้ ต้งั แต่
วันที่บรรจุเข้ าทางาน ตามที่สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม เสนอขอ
โดยให้ บุคคลทั้ง ๒ รายดังกล่าว มีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สขุ ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว

มติที่ประชุม

ยืนยันผลการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของผู้เสนอขอตาแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ คือ งานวิจัยคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะ
กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธปี กติ: แบบที่ ๒)

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตร อนุมัติ
ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
๖.๑๑ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย อนุมตั ิปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ จานวนทั้งสิ้น ๓๙๕ ราย
แยกเป็ นปริญญาเอก ๒๐ ราย ปริญญาโท ๘๗ ราย และปริญญาตรี ๒๘๘ ราย จึงขออนุมัติ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา จานวน ๓๙๕ ราย
ปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา จานวน ๓๙๕ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๕๑๖ เมื่ อวั นที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่ อให้ สภามหาวิ ทยาลั ยได้ รั บทราบผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีท้งั ดาเนินการแล้ วเสร็จ และ
อยู่ระหว่างดาเนินการ ทั้งนี้ รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินการตามมติสภาฯ ในเรื่องที่ยัง
อยู่ระหว่างดาเนินการของการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ และครั้งที่ ๕๐๙
รายงานการดาเนินงานของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ภายใต้ การกากับดูแลของรองอธิการบดี โดยมีรศ.
ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการสานักพิมพ์ ช่วงที่ผ่านมามีการดาเนินงานดังนี้
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. มีระบบการพิจารณาหนังสือเพื่อจัดพิมพ์ ที่เข้ มงวด โดยต้ องเป็ นหนังสือวิชาการ
๓. ใช้ ระบบการจัดพิมพ์จากภายนอก
๔. ใช้ ระบบการตลาด/การจัดจาหน่าย จากภายนอก และระบบการเงิน
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
และงบแสดงผลการดาเนินงาน สาหรับงวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการเงิน และมีข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ทั้งนี้ จากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกต ตามสรุปผลการดาเนินการแก้ ไข และรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานการเงิน ประจาปี ๒๕๕๘ ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
แจ้ งผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งให้ ออกจากราชการ จานวน ๑ ราย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ แจ้ งผลการพิจารณา กรณีข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ ย่ืนหนังสืออุทธรณ์คาสั่งให้ ออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญทดแทน ต่อประธานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ มีมติ
รับอุทธรณ์ไว้ พิจารณาโดยมีความเห็นว่า พฤติกรรมของผู้อุทธรณ์ท่ ไี ม่ มาปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
ตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๒๔๐ วัน
โดยไม่มีการยื่นใบลาหรือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่กาหนด และยังไม่ สามารถปฏิบัติงานให้ เกิด
ความสาเร็จตามภาระงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็ นแบบอย่ างที่ไม่ ดีกับบุคลากรอื่น
ในมหาวิทยาลัย แม้ ผ้ บู ังคับบัญชาจะว่ากล่าวตักเตือน ชี้แจง กฎ ระเบียบ ให้ ทราบ ผู้อุทธรณ์กย็ ัง
เพิกเฉยไม่ปรับปรุงตัวให้ ดีข้ ึน การกล่าวอ้ างว่าไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่อ่ นื ไม่ มีหลักฐานยืนยัน
ที่แน่ชัด อีกทั้งงานวิจัยที่ผ้ อู ุทธรณ์กล่าวอ้ างว่ าปฏิบัติงานอยู่กย็ ังไม่ ได้ มีการเผยแพร่ ไม่ สามารถ
ตรวจสอบได้ ว่าผู้อุทธรณ์ดาเนินการตามที่กล่ าวอ้ างและเป็ นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กาหนด
ไว้ หรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่ าวจึงเป็ นการหย่ อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการในหน้ าที่
ของตน หากให้ รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ การที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีคาสั่ง
ให้ ผ้ อู ุทธรณ์ออกจากราชการจึงเหมาะสมแล้ ว มีมติให้ ยกอุทธรณ์
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๖ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในส่วนงาน
ต่างๆ จานวน ๖ ราย ซึ่งได้ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีไม่ได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สบื สวนและติดตามแล้ ว ไม่ปรากฏว่าได้ ช้ แี จงเหตุผลของ
การขาดงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบ หรือมีการลาตามระเบียบหรือข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้ อง การกระทาดังกล่าวจึงเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อ
ในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตาม
ข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๖ ราย
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ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑ เข็มที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

๘.๒

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
อธิการบดี แจ้ งว่า มหาวิทยาลัยได้ จัดทาเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รับทราบ
รัชกาลที่ ๙ ขึ้น เพื่ อมอบให้ ท่านนายกสภามหาวิ ทยาลัย กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย และ
ผู้บริหารทุกระดับ เป็ นการน้ อมราลึกถึงพระองค์ท่าน ด้ วยความจงรักภักดี
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
สภามหาวิทยาลัย มีกาหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๑๘ วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทราบ
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

