สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๔ (๙/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศ.เกียรติคณ
ุ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จานวน ๔ ท่าน
รับทราบ
๑.๒ พฤติกรรมการใช้ งาน internet
จากข้ อมูลในวารสารการค้ าระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๖ เดือนเมษายน –มิถุนายน ๒๕๖๐
ได้ มีการสารวจพฤติกรรมการใช้ งาน internet ประจาปี ๒๐๑๗ จาก ๒๓๘ ประเทศทั่วโลก พบว่า
ประชากรทั่วโลก ๗,๔๗๖ ล้ านคน มีผ้ ใู ช้ internet ถึง ๓,๗๗๓ ล้ านคน คิดเป็ น ๕๐% ทั้งนี้ พบว่า เห็นชอบ
พฤติกรรมการใช้ Internet ของไทย มีถึง ๖๗% จากจานวนประชากรทั้งหมดในไทย ที่เข้ าถึง
Internet คิดเป็ นลาดับ๑๘ ของโลก ทาให้ เห็นถึงความสาคัญของการนาเอา Digital Teachnology
เข้ ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ ประกาศที่จะเป็ น Digital
University จึงขอให้ ฝ่ายบริหารได้ นามาเสนอสภาฯ เพื่อให้ แสดงความคิดเห็นและรับรู้ร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
๒๓ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๓ จานวน ๖ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๐ “วาระลับ” ในวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ง รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ ไข
ทางวิชาการ และวาระ ๖.๒ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
การดาเนินงานของศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
สืบเนื่องจากที่รักษาการแทนอธิการบดี ผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา และ
๓.๑
คณะ ได้ ประชุมร่ วมกับรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการพิจารณาเรื่องการดาเนินงานของ
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เพื่อยกฐานะเป็ น“สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการการวิเคราะห์”
โดยเห็นว่า ศูนย์ฯเป็ นหน่วยงานที่มีความสาคัญ เห็นควรเป็ นสถาบันที่มีการเรียนการสอน การวิจัย รับทราบ และเห็นชอบให้ ดาเนินการต่อไป
และยังคงมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ WADA ไว้ จึงขอให้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ มีการพิจารณาที่จะ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพศูนย์ฯ โดยยกฐานะเป็ น “สถาบันการศึกษา” ที่ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษา
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ าม
ในนักกีฬา ได้ นาเสนอรายละเอียดความเป็ นมาของศูนย์ฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวคิดการยกระดับ
เป็ นสถาบัน เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) จะได้ เข้ ามาชี้แจงเพื่อยืนยันในเรื่องดังกล่าว ในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๕ ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

เห็นชอบการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ /แต่งตั้งผูบ้ ริหารส่วนงาน
ผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่าง
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๑.๑
ได้ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ซึ่งขอลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. เห็นชอบให้ นางโชติกา สวนานนท์ ดารงตาแหน่ง
๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีนายกสภามหาวิทยาลัย เป็ นประธาน ได้ ดาเนินการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่ง
ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ว่าง ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจัดประชุม ๒ ครั้ง คือวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๓ กันยายน ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ และให้ ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จากรายชื่อที่ได้ รับการเสนอโดยบุคคล
และหน่วยงานที่มีสทิ ธิท่จี ะเสนอชื่อตามข้ อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ ว และมีมติให้ เสนอชื่อนางโชติกา โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป
สวนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จากัด ให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่าง เสนอสภาฯเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
๔.๑.๒ แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคสิลป์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่ แทน อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ณรงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.
ปรางค์เจริญ ให้ ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัย
๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอชื่อ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ พนักงาน
ดุริยางคศิลป์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี ให้ ดารงตาแหน่งคณบดี ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คนต่อไป
๔.๒ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในวงเงิน ๑๔,๒๖๗,๙๓๙,๓๐๐ บาท โดยจาแนกงบประมาณได้ ดังนี้ (๑) งบบุคลากร จานวน
๙,๒๔๖,๗๗๘,๑๐๐ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๖๔.๘๑ (๒) งบดาเนินงาน จานวน ๖๖๖,๗๕๖,๙๐๐ บาท
คิดเป็ นร้ อยละ ๔.๖๗ (๓) งบลงทุน จานวน ๒,๐๘๖,๙๔๕,๔๐๐ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๑๔.๖๓ และ
(๔) งบเงินอุดหนุน จานวน ๒,๒๖๗,๔๕๘,๙๐๐ บาท คิดเป็ นร้ อยละ ๑๕.๘๙
อนุมัติงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสมทบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอีกจานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท โดยแหล่งงบประมาณรายรับที่ (สี่หมื่นสี่พันแปดร้ อยสี่สบิ ห้ าล้ านสามแสนสามหมื่น
จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จานวน ๔๕,๔๑๗,๒๓๔,๑๐๐ บาท ได้ แก่ หกพันแปดร้ อยบาทถ้ วน) ตามที่เสนอ
๑. เงินรายได้ จากการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๔๒,๘๘๕,๐๘๒,๗๐๐ บาท ๒. นาเงิน
รายได้ สะสมมาสมทบ จานวน ๒,๕๓๒,๑๕๑,๔๐๐ บาท รวมเป็ นงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๕๙,๑๑๓,๒๗๖,๑๐๐ บาท จึงเสนอสภาฯ เพื่ ออนุมั ติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๓ ข้ อหารือการบริหารงาน “วาระลับ” จานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๔.๓.๑ กรณีการแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วาระลับ)
ตามที่ดร.ธนิต ชังถาวร ได้ ขอลาออกจากตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และคณะกรรมการอานวยการสถาบั นบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้ มีมติเห็นชอบการลาออกแล้ วโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้ อ ๑๘ กาหนดว่า เมื่อตาแหน่ งผู้อานวยการฯ ว่างลง ให้ สถาบันฯ ดาเนินการแต่งตั้ง
ผู้อานวยการฯ ตามข้ อบังคับนี้ ให้ แล้ วเสร็จก่อนผู้อานวยการฯ พ้ นจากตาแหน่งอย่างน้ อยสามสิบวัน
(กรณีท่ท
ี ราบวันพ้ นจากตาแหน่ง) หรือภายในหกสิบวัน (กรณีท่วี ่ างลงด้ วยเหตุอ่นื ) และตามข้ อ
๑๓ กาหนดว่า ให้ สภามหาวิทยาลัยโดยการเสนอของคณะกรรมการอานวยการฯ แต่ งตั้งผู้ท่มี ี
คุณสมบัติตามข้ อ ๑๔ คนหนึ่งเป็ นผู้อานวยการฯ หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการอานวยการฯ กาหนด โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้ รับแต่งตั้ง
ใหม่อกี ได้ … แต่เนื่องจากศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ได้ รับอนุมัติให้ ลาออกจากตาแหน่ง
อธิการบดี มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตามข้ อ ๘ วรรคสี่ของข้ อบังคับดังกล่าว กาหนดว่า
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้ กรรมการพ้ นจากตาแหน่งด้ วย แต่อาจให้ ได้ รับแต่งตั้งใหม่ อีกได้
จึงทาให้ มีระยะเวลาที่จากัด และการดาเนินการต้ องเป็ นไปด้ วยความรีบเร่ง โดยคณะกรรมการ
อานวยการฯ จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งเช่นกัน ดังนั้น ถึงแม้ จะมีการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการฯ ต่ อคณะกรรมการอานวยการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันสุดท้ าย) เพื่อให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอหารือเรื่อง
การแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๓.๒ กรณีการให้ ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วาระลับ)
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กับผู้ร้องรวม ๔ คน
ยื่นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ ทบทวนมติ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งรับรองและอนุมัติให้ ศาสตราจารย์
นพ.บรรจง มไหสวริยะ เป็ นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๔ ประเด็น
การเสนอให้ ทบทวนฯ จึงสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๔.๓.๓ กรณีการปฏิบัติหน้ าที่อาจารย์ โดยประธานสภาคณาจารย์ (วาระลับ)
ตามที่มหาวิทยาลัยและประธานสภาคณาจารย์ได้ รับหนังสือจากอาจารย์สงั กัดวิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อขอร้ องเรียนคาสั่งสิ้นสุดสัญญาจ้ าง โดยผู้ร้องเห็นว่าคาสั่งสิ้นสุดสัญญาจ้ างที่อ้างถึงมติสภา
มหาวิทยาลัยและมีความประสงค์ท่จี ะไม่ต่อสัญญาจ้ างของผู้ร้อง ไม่เป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย
ที่ให้ ต่อสัญญาให้ แก่ผ้ รู ้ องเป็ นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยสภามหาวิทยาลัย
มีเจตนารมณ์ท่จี ะป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินที่ไม่มคี วามชัดเจน และ
เพื่อให้ มีเวลาในการสร้ างระบบประเมินที่เป็ นธรรมและจะนามาใช้ ในการประเมินบรรจุอาจารย์สงั กัด
วิทยาลัยนานาชาติเป็ นพนักงานประจาก่อนที่สญ
ั ญาจ้ างของผู้ร้องจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐ (ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๑๓)
ทั้งนี้ ผู้ร้องมีความข้ องใจถึงกระบวนการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน
ดังกล่าว เพราะหนังสือที่คณบดีแจ้ งคาสั่งสิ้นสุดสัญญาจ้ าง ไม่ได้ ระบุว่ามีการประเมินการบรรจุ
เป็ นพนักงานประจา หรือหากกรณีท่ไี ด้ มีการประเมินจนเสร็จสิ้นแล้ ว ก็ไม่ ปรากฏถึงการชี้แจง
รายละเอียดเพื่อแสดงว่าการประเมินดังกล่าวมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และปราศจากอคติ
หรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีประเด็นที่พิจารณา คือ วิทยาลัยนานาชาติได้ มีทบทวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร หากวิทยาลัยนานาชาติมิได้ ดาเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัย และมีคาสั่งสิ้นสุดสัญญาจ้ างของผู้ร้อง นั้น การเลิกสัญญาจ้ างของ
ผู้ร้องชอบหรือไม่ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔.๔ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากตาม
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ ข้ อ ๖๒
กาหนดว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยผู้พ้นสภาพการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้ อ ๕๗ (๒) (๔)
(๖) หรือ ข้ อ ๕๙ เท่านั้นที่จะมีสทิ ธิได้ รับเงินชดเชยตามอัตราที่ข้อบังคับฯ กาหนด ได้ แก่ ครบ
เกษียณอายุงาน ถูกสั่งให้ ออกกรณีไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนด การให้ ออกกรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่ างสม่ าเสมอ
หรือขาดคุณสมบัติในกรณีต่างๆ ที่มิใช่ความผิดทางวินัย หรือครบกาหนดระยะเวลาการจ้ าง
ตามสัญญา แต่ มิได้ กาหนดกรณีท่พี นักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตายว่ าจะมีสิทธิได้ รับเงิน
ชดเชยหรือไม่ ทั้งที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานมาเกือบครบก าหนดสัญญาการจ้ างหรือใกล้
เกษียณอายุงาน แต่เมื่อถึงแก่ความตายไปก่อนสิทธิในการได้ รับเงินชดเชยที่จะนาไปใช้ จ่ายเพื่อ
ครอบครัวกลับเสียไป (ร่าง)ข้ อบังคับฯ ฉบับนี้ จึงได้ เพิ่มกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ้ นสภาพการ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ อ ๕๗ (๑) ตาย ให้ ทายาทมีสทิ ธิได้ รับเงินชดเชย เพื่อเป็ นการบรรเทา
ความเดือดร้ อนของครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแก่ความตาย และเป็ นการเพิ่มสิทธิ
ในการได้ รับเงินชดเชยกรณีดังกล่าว อันเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ได้ ผ่านการรับฟั งความคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
เมื่อวันที่ ๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านความคิดเห็นจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และการพิจารณาจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

๑. ไม่อนุมัติการแต่งตั้งผู้ อานวยการสถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากต้ องการเปิ ด
โอกาสให้ มีระยะเวลาในการเฟ้ นหาบุคคลที่เหมาะสม
มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน
บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดาเนินการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
โดยมิให้ จากัดสิทธิ์ของผู้ถูกเสนอชื่อในครั้งที่แล้ ว
ในการได้ รับการเสนอชื่อรอบใหม่

รับทราบคาชี้แจง และเห็นว่ากระบวนการสรรหาดาเนินการ
ไปอย่างถูกต้ องตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไม่จาเป็ นต้ องทบทวน
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐ (วาระลับ) และให้ ดาเนินการเพื่อเสนอชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดีเพื่อโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป
ให้ อธิการบดี แจ้ งวิทยาลัยนานาชาติให้ ดาเนินการดังนี้
๑. ให้ ทบทวนกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้ าง และ
การเปลี่ยนจากสัญญาจ้ างเป็ นพนักงานประจาให้ ชัดเจน
และเป็ นธรรม และนาเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อเห็นชอบก่อน
๒. ให้ ดาเนินนาหลักเกณฑ์ และวิธกี ารฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้ อ ๑ มาใช้
ประเมินกับพนักงานวิทยาลัย รวมทั้งในกรณีของอาจารย์
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ร้องเรียน
๓. ให้ ขยายระยะเวลาของสัญญาจ้ าง อาจารย์สงั กัดวิทยาลัย
นานาชาติ ผู้ร้องเรียน ต่อไป จนกว่าวิทยาลัยจะได้ ดาเนินการ
ในข้ อ ๑ และ ๒ แล้ วเสร็จ
๔. เมื่อวิทยาลัยดาเนินการตามข้ อ ๑ – ๓ แล้ วเสร็จ
ขอให้ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบด้ วย

อนุมัติ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดล ว่าด้ วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๔.๒ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารพนักงานวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ
และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เป็ นผลทาให้ การออกข้ อบังคับของทั้งสาม
วิทยาลัย ได้ แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เกี่ยวกับการ
บริหารพนักงานวิทยาลัย ให้ คณะกรรมการอานวยการเสนอแนะความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
แต่หากเป็ นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้ าวหน้ าในสายงาน วินัยและการดาเนินการ
ทางวินัย จรรยาบรรณและการดาเนินการทางจรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้ องทุกข์ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย นั้น วิทยาลัยการจัดการโดยคณะกรรมการอานวยการ ได้ เสนอแนะขอ
แก้ ไขข้ อบังคับวิทยาลัยการจัดการ ว่าด้ วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้ สามารถบริหารพนักงานวิทยาลัยด้ วยความเรียบร้ อยและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการก็ได้ เสนอบรรดาประกาศของวิทยาลัยที่มีสภาพเป็ นกฎ
และเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิ จารณา
ให้ ความเห็นชอบด้ วยแล้ ว ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และ
วิทยาลัยดุริงยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้ บังคับ จึงขอเสนอสภาฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
(ร่าง) ข้ อบังคับวิทยาลัยการจัดการ ว่าด้ วยการบริหารพนักงานวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๔.๕ คาวินจิ ฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๕.๑ กรณีบุคลากรศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย จานวน ๔ ราย ร้ องทุกข์การบริหารงานการกากับดูแล
ศูนย์ภาษา ที่ไม่เป็ นธรรม ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ด้ วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ รับเรื่องร้ องทุกข์ของบุคลากรศูนย์ภาษา บัณฑิต
วิทยาลัย จานวน ๔ ราย โดยผู้ร้องทุกข์เป็ นอาจารย์ ๑ ราย และผู้ช่วยอาจารย์ ๓ ราย เพื่อขอร้ อง
ทุกข์การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้ทา
หน้ าที่กากับดูแลศูนย์ภาษา ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ นั้น
เนื่องจากในหนังสือร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ท้งั ๔ ราย มีท้งั เรื่องร้ องเรียนทางฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และเรื่องร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ปะปนกันอยู่ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
ได้ ให้ โอกาสผู้ร้องทุกข์ย่ืนหนังสือร้ องทุกข์เพิ่มเติม โดยให้ ระบุข้อร้ องทุกข์ท่ ชี ัดเจนมาให้ คณะ
กรรมการอุทธรณ์ฯพิจารณาใหม่ แต่ปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ มายื่นหนังสือเพิ่มเติมแต่ประการใด
ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการแก้ ไขปัญหาและความเป็ นธรรม คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงรับ
พิจารณาเฉพาะประเด็นข้ อร้ องทุกข์ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ สามารถเข้ าใจได้ จากเอกสาร
ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่ า การที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
มอบหมายภาระงานสอนให้ ผ้ ูร้องทุกข์ และกาหนดเวลาทางานของผู้ร้องทุกข์ เป็ นไปโดยชอบ
แล้ ว ทั้งนี้ หากอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ท่มี ีการสอนเกินกว่าภาระงานที่รับผิดชอบ บัณฑิตวิทยาลัย
จะจ่ ายค่าตอบแทนการสอนล่วงเวลาการทางานดังกล่ าวตามที่กาหนดไว้ ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ ายเงินค่ าตอบแทนของบั ณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีคาวินิจฉัยให้ ยกคาร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ท้งั ๔ ราย
๔.๕.๒ กรณีบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป ร้ องทุกข์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายสนับสนุนปี ๒๕๕๙ ไม่เป็ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ช้ วี ัดในรายงานผลการดาเนินงานตามข้ อตกลงการปฏิบัติงาน
ด้ วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ของบุคลากร กองบริหารงานทั่วไป
สานักงานอธิการบดี เพื่อขอร้ องทุกข์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน
ปี ๒๕๕๙ โดยผู้ร้องทุกข์เห็นว่า ไม่รับความเป็ นธรรมจากวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานในปี
๒๕๕๙ ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ช้ ีวัดที่ได้ ตกลงกัน และไม่ตรงกับการปฏิบัติงานตามความเป็ นจริง
ทาให้ ผลคะแนนอยู่ในระดับต่ามาก และเห็นว่าคณะกรรมการประเมินฯ ใช้ วิธีการอิงกลุ่มในระดับ
คะแนนต่าแทน หรือนาเกณฑ์อ่นื มาใช้ ตามความพึงพอใจ ด้ วยเหตุน้ ีจึงประสงค์ขอให้ ยกเลิกการ
นาผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๙ มาใช้ ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ปี ๒๕๕๙ เงินรางวัลประจาปี ในปี ถัดไป การทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งในระดับที่สงู กว่า และการต่ อ
สัญญาการจ้ างงานต่อไป บัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ มีคาวินิจฉัย โดยได้ พิจารณา
จากหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริงและพยานเอกสารที่รับฟั งได้ แล้ ว มีความเห็นว่ า การที่ผ้ ูร้องทุกข์ได้ คะแนน
ประเมินต่าตามที่ผ้ ูร้องทุกข์กล่ าวอ้ างในหนังสือร้ องทุกข์น้นั เป็ นไปตามรูปแบบที่กองบริหารงานทั่วไป
ได้ กาหนดการประเมินไว้ ให้ คณะกรรมการประเมินเป็ นผู้ประเมินทั้งในส่วนการประเมินผลงานและการ
ประเมินสมรรถนะออนไลน์ ซึ่งการดาเนินการประเมินผลฯ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของผู้ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ แล้ ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีมติเห็นควรยกคาร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักการ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. .... ของวิทยาลัยการจัดการ โดยขอให้ นาไปปรับตาม
ความเห็นของกรรมการ และเสนอคณะกรรมการกฎหมาย
และธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

เห็นชอบยกคาร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ท้งั ๔ ราย ตาม
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย

เห็นชอบยกคาร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ตามคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ อนุมัติ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง และตาแหน่ งนักวิจัย ระดับ ๓ (วิธีพิเศษ) แล้ ว เห็นสมควร
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๘ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน
๖ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั้นสูง จานวน
๑ ราย ตาแหน่ งนักวิจัย ระดับ ๓ (วิธีพิเศษ) จานวน ๑ ราย และยังไม่ แต่ งตั้งตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย

-๔ระเบียบ
วาระที่
๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๖.๖

เรื่องที่เสนอ
พิจารณาการเปลี่ยนประเภทผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาดาเนินการเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ว่ าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ปิ ฎกรัชต์ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีท่ี ๒) สาขาวิชาดนตรี ได้ ต้งั แต่วันที่ ๗ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง) ซึ่งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการ
ของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ พิจารณาหนังสือ “สารานุกรมเพลงไทย” ของ
บุคคลดังกล่าวแล้ วเห็นว่า มีลักษณะเป็ นงานเขียนสารานุกรมเพลงไทย โดยไม่เข้ าข่ายเป็ น
หนังสือตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด จึงมีมติให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประเภทของ
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอีกครั้ง นั้น คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ วมีความเห็นว่ า
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ”
และมีคุณภาพเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนด
หากจะเปลี่ยนประเภทผลงานทางวิชาการเป็ น “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สารานุกรม)”
จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่า เห็นชอบให้ เปลี่ยนประเภทของ “หนังสือสารานุกรม
เพลงไทย” เป็ น “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สารานุกรม)” ได้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณา
แล้ วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการของดร.ภกญ.สมหญิง พุ่มทอง
ที่คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอเทียบตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้ ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่จะเทียบเป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ ต้ังแต่วันที่บรรจุเข้ าทางาน
โดยให้ มีสิทธิได้ รับเงินประจาตาแหน่ งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งแต่ งตั้งตาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระของอธิการบดี (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ตามความในข้ อ ๘ วรรคสาม ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้ การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นไป
ตามความในข้ อ ๘ ของข้ อบังคับดังกล่าว สถาบันฯ โดยคาแนะนาของอธิการบดีจึงขอเสนอสภาฯ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แต่งตั้งกรรมการนโยบายศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
ตามข้ อ ๖ แห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานในศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ าม
ในนักกีฬา พ.ศ.๒๕๕๘ กาหนดว่า คณะกรรมการนโยบายศูนย์ ประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็ นประธาน มีอธิการบดี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิ คแห่งประเทศไทย
เป็ นรองประธาน และมีผ้ ูว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิ ค
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสานักงบประมาณ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ไม่เกิน ๕ คน (ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
นโยบายโดยตาแหน่ง) เป็ นกรรมการ มีผ้ ูอานวยการศูนย์ฯ เป็ นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้ า
สานักงานผู้อานวยการ เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ นั้น คณะกรรมการนโยบายศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ าม
ในนักกีฬา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จานวน ๕ คน เป็ นกรรมการนโยบายศูนย์ฯ มีวาระการดารงตาแหน่งสองปี
แต่ อาจได้ รับแต่ งตั้งใหม่อีกได้ ตามรายชื่อดังนี้ (๑) นางขนิษฐา ห้ านิรัติศัย (๒) นายธวัชชัย
กิจรัตนะกุล (๓) ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (๔) นพ.เรืองศักดิ์ ศิริผล (๕)
รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการนโยบายศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันถัด
จากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็ นต้ นไป
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน (เพิ่มเติม)
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ มีคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และการลงทุน แล้ วนั้น ในการนี้ เพื่อให้
การบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุด
และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ และ
การลงทุน เพิ่มเติม ดังนี้ (๑) อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ (๒) รองอธิการบดี เป็ นกรรมการ
และ (๓) รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็ นกรรมการ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้ อ ๓ ที่ระบุว่า
“ให้ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก
เงินรายได้ และการลงทุนคณะหนึ่ง”

มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนประเภทผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์ ว่ าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย
ปิ ฎกรัชต์ จากผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ
สารานุกรมเพลงไทย” เป็ น “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
(สารานุกรม)” และยืนยันวันที่แต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ ว่ าที่
ร้ อยตรีณรงค์ชัย ปิ ฎกรัชต์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรี เป็ นวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่
มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง) ตามเดิม

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๗ ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
๖.๗.๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
อายุรศาสตร์เขตร้ อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่ม อนุมัติ
ใช้ หลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๗.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ หลักสูตร อนุมัติ
ที่ปรับปรุงนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑
๖.๗.๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมตั ิ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงในวาระที่ ๖.๗.๑-๖.๗.๓ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยหลักสูตรในวาระ ๖.๗.๑
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส่วนหลักสูตรในวาระ ๖.๗.๒๖.๗.๓ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เริ่มใช้ หลักสูตรที่
ปรับปรุงดังกล่าว ทั้ง ๓ หลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป

๖.๘ ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๘.๑ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอเปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชา อนุมัติ
เลือก จานวน ๒ รายวิชา
๖.๘.๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย อนุมัติ
ขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
๖.๘.๓ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอเปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือก อนุมัติ
จานวน ๒ รายวิชา
๖.๘.๔ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอเปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือก อนุมัติ
จานวน ๑ รายวิชา
๖.๘.๕ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตร อนุมัติ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
๖.๘.๖ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ อนุมัติ
โดยขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
๖.๘.๗ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร อนุมัติ
และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขในวาระที่ ๖.๘.๑-๖.๘.๗ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้ อยแล้ ว โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ วในวาระ ๖.๘.๒ และ
๖.๘.๕-๖.๘.๗ เริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ส่วนหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ วในวาระ ๖.๘.๑ และ ๖.๘.๓ -๖.๘.๔ เริ่มใช้ ต้งั แต่
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป
๖.๙ ขออนุมตั ิเปิ ด / ปิ ด รายวิชา
๖.๙.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุ มั ติ เปิ ดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
ระดับปริญญาตรี (จานวน ๑ รายวิชา)
ขออนุ
มัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
๖.๑๐
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การ
ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๓๔๒ ราย
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๓๔๒ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๖ ราย ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ๑ ราย ปริญญาโท ๑๐๔ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔ ราย และปริญญาตรี และอนุมัติการขอแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
๒๑๗ ราย ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติแก้ ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ของนักศึกษา ของนักศึกษา ที่ได้ รับอนุมตั ิปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
ลาดับที่ ๑๙ จากเดิม ๒.๙๗ แก้ ไขเป็ น ๒.๙๙ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อ แล้ ว ตามที่คณะศิลปศาสตร์เสนอขอ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ได้ เสนอแล้ ว

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๓
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงาน รับทราบ
ตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานประจาปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งเป็ นการ รับทราบ
เผยแพร่ ข้ อมู ลผลการด าเนิ นงานของมหาวิ ทยาลั ย ตามยุ ทธศาสตร์ ๔ ยุ ทธศาสตร์ ของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒

-๖ระเบียบ
วาระที่
๗.๓

๗.๔

๗.๕

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๔๑,๘๗๓,๒๗๗,๐๐๐
บาท โดยได้ มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพิ่มเติม อีกจานวน ๓ ครั้ง รวมจานวน
๔๑๖,๔๓๖,๗๐๐ บาท นั้น บัดนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาเขตกาญจนบุรีมีความจาเป็ นต้ อง
ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม อีกจานวน ๓๐,๐๗๑,๑๐๐ รับทราบ
บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ ๑.๐๗ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติต้นปี ซึ่งตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๙ หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม
ทั้งหมดไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมาณประจาปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ แล้ วให้ อธิการบดี
อนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๑๑ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่ าบารุงการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่างๆ รวม รับทราบ
จานวน ๑๑ ฉบับ ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้ ว จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการบริหารเงินงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๙ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัตงิ านสังกัดส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
จานวน ๙ ราย ซึ่งได้ กระทาผิดวินัย ดังนี้
๑. กรณีกระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๕ ราย
๒. กรณีกระทาผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่
ของตนมิให้ เสื่อมเสีย ทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยปลอมแปลงเอกสารและปลอม รับทราบ
ลายมือชื่อของผู้อ่นื จึงลงโทษภาคทัณฑ์เป็ นเวลา ๑ ปี
๓. กรณีถูกตารวจจับคุมในคดียาเสพติด และถูกดาเนินคดี ๒ คดี จึงเป็ นกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ ายแรง ฐานกระทาความผิดอาญาจนได้ รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก จึงลงโทษ
ปลดออกจากงาน
๔. กรณีแอบอ้ างชื่อของผู้อ่นื ในการโทรศัพท์แจ้ งข้ อมูลแก่ญาติผ้ เู สียชีวิตโดยไม่มีสทิ ธิและไม่ได้
รับอนุญาต และยุยงญาติผ้ ูเสียชีวิตให้ มาค้ นประวัติผ้ ูเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และเรียกค่าเสียหาย
จึงเป็ นความผิดวินัยอย่ างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้ าที่ของตนตามนโยบาย คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ
ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษ
งดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ในปี ที่ถูกลงโทษ
๕. กรณีท่คี ณะกรรมการ ป.ช.ช. ได้ มีมติว่าร่ ารวยผิดปกติ กรณีมีเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรโดยมิชอบฝากเข้ าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จากัด โดยไม่สามารถชี้แจงถึงที่มาของทรัพย์สนิ ได้ ถือว่ากระทาความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้ าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

ขออนุมัติการขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
ตามที่ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา จะเกษียณอายุงาน ใน
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่ประสงค์จะต่อเวลาปฏิบัตงานในตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ แต่ งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เพื่อสรรหาคณบดีฯ คนต่อไปนั้น คณะกรรมการสรร
หาฯ ได้ มี การจั ดประชุ มสรรหา ครั้ งที่ ๑ เมื่ อวั นที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อพิ จารณา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา และมีกาหนดประชุมสรรหาครั้งที่ ๒ ในวันที่
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าให้ ไม่ ทันก าหนดวันพ้ นจากต าแหน่ งในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ อธิการบดีจึ งขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ ขยายระยะเวลาการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา โดยจะขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณบดีฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
คณบดีในระหว่างที่ยังดาเนินการสรรหาไม่แล้ วเสร็จ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๕ วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อนุมัติการขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
ราชสุดา โดยให้ นาผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุมัติให้ มี
การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีในระหว่างที่การ
ดาเนินการสรรหายังไม่แล้ วเสร็จ

รับทราบ

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

