สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๖ (๑๑/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๔ ท่าน และลาประชุม จานวน ๔ ท่าน
๑.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนฃัย ขอลาออกจากตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีภารกิจสาคัญที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
จนทาให้ ไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าวได้ อย่างเต็มที่

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ และให้ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป หลังพิจารณาระเบียบ
วาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๕ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอขอแก้ ไข
๑๔ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๕ จานวน ๕ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๕ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ “วาระลับ”
ในวาระที่ ๖.๑ เรื่องขออนุมัติ แต่ งตั้ง และยังไม่ แต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ และ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอขอแก้ ไข
วาระที่ ๖.๒ เรื่องพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

๓.๒

ผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้ นาเสนอผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ของมหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล ตามนโยบายคุ ณ ภาพที่ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางการด าเนิ นเพื่ อให้
มหาวิทยาลั ยมหิ ดลมุ่ งสู่การเป็ น World Class University มหาวิ ทยาลัยใช้ กรอบแนวคิ ดระบบ
คุณภาพ ๒ ระบบ คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดั บส่วนงาน คือ EdPEx และการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในระดั บหลั กสูตร คื อ AUN-QA ซึ่งเป็ นกรอบแนวคิ ดของกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยอาเซียนที่ใช้ ประกันคุ ณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยใช้ LET’S Develop
(ชวนกันพัฒนา) ซึ่งเน้ นกลยุทธระบบคุณภาพ หรือ QD Strategy ในการเข้ าถึงส่วนงาน
ผลการดาเนินงานของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕– ๒๕๖๐)
ซึ่งในปี ๒๕๖๐ นี้ มีส่วนงานที่ได้ คะแนนประเมิน MU EdPEx เกิน ๒๐๐ คะแนน จานวน ๑๙ ส่วนงาน
โดย ๕ ส่วนงานที่ได้ เกิน ๓๐๐ คะแนน คือ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ส่วนอีก
๑๔ ส่วนงาน ได้ คะแนนระหว่ าง ๒๐๐-๓๐๐ คะแนน ซึ่ง สกอ.ก็มีโครงการ EdPEx 200 ท าให้
มั่นใจว่าส่วนงานเหล่านั้นสามารถพัฒนาได้ ตามทิศทางของตัวเอง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ เปิ ดหลักสูตร MU-Quality Management Program (MU-QMP) รุ่นที่ ๑
เพื่อสร้ างนักบริหารพัฒนาคุณภาพให้ กับส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ส่วนการพัฒนาคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ที่ใช้ AUN-QA ที่ได้ ดาเนินการเป็ นปี ที่ ๔ แล้ ว โดยได้ ทาการตกลงกับบัณฑิต
วิทยาลัย และกองบริหารการศึกษา ในการจัดทาหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ว่าทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้ องใช้ กรอบแนวคิดของ Outcome Based Education
ซึ่งปั จจุบันได้ เพิ่มเป็ น ๓๕๔ หลักสูตรแล้ ว มหาวิทยาลัยได้ แบ่งระดับการตรวจประเมินหลักสูตร
ออกเป็ น ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ Paperless Assessment มอบหมายให้ ส่วนงานดาเนินการ
โดยยังไม่ต้อ งเขีย นรายงาน เป้ าหมาย ๑๐๐ % ระดับ ที่ ๒ MU AUN-QA Assessment
โดยมหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจประเมิน และส่วนระดับที่ ๓ ASEAN AUN-QA Assessment
หรือ Other International Accreditation โดยพิ จารณาหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานเข้ ารับการประเมิ น
AUN-QA ระดับ ASEAN หรือรับการประเมินระดับนานาชาติอ่ น
ื ๆ ซึ่งเป้ าหมายคือ ร้ อยละ ๑๕
ของหลักสูตรทั้งหมด และในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับเกียรติ
เป็ นเจ้ าภาพร่ วมกับAUN และ AUN-QA ในการจั ด ประชุ ม AUN-QA2018 International
Conference
ทั้งนี้ หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ ระบบ
ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังคะแนนหรือรางวัลใดๆ”
รายงานผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบ ๒ ปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นดังนี้
ด้ านการบริหารจัดการการศึกษา ได้ แก่ การทา Benchmarking การสารวจ Stakeholders
การพัฒนาฐานข้ อมูลกลาง การพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบบริการการศึกษา (online admission
E-form E-thesis E-progress transcript E-payment) จัดทาระบบทุนการศึกษา Lecture tour (both
domestic and international)

(MOU Ministry of Justice)

ด้ านหลั กสูตรบั ณฑิตศึ กษา ได้ แก่ (๑) OBE curriculum (computer based) (๒) English
curriculum for International Program (๓) หลักสูตรความร่ วมมือกับตลาดแรงงาน (๔) Programs
and courses close down (๕) Satellite campus (๖) Long distance program (๗) Multidisciplinary
programs (ASEAN Development Study Dynamic of Aging, Performing Arts Medicine)
(๘) Double degree programs (๙) International practicum (๑๐) Collect courses for degree

ตัวชี้วัดที่มุ่งหวัง ได้ แก่ (๑) จานวนนักศึกษาที่เพิ่ มขึ้น (๒) ความสามารถของการอยู่ได้
ด้ วยตัวเองของหลักสูตร (๓) จานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และ
(๔) การเผยแพร่ช่ ือเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณาในการปรับตัว ได้ แก่ ๑. หลักสูตรตรงความต้ องการของตลาดแรงงาน
(สาขาวิชาที่ตรง / เวลาที่ศึกษาสะดวก) ๒. รูปแบบหลักสูตรที่หลากหลาย โดยนักศึกษา
เลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ เองระดับหนึ่ง ๓. คุณภาพของนักศึกษาขาเข้ า ๔. จบการศึกษา
ในเวลาไม่นาน ๕. ได้ ฝึกงานในสถานที่จริง

รับทราบ

๑. รับทราบ
๒. เสนอให้ บัณฑิตวิทยาลัยจัดทา Strategic Planning
เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนหลักสูตรในลักษณะเชิงรุก
และเป็ นแบบออนไลน์ให้ มากขึ้น โดยเน้ นการวิจัยและ
พัฒนา

-๒ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

มติที่ประชุม

๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
ผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
๔.๑.๑
ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ ดาเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม ซึ่งได้ เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
และไม่ประสงค์จะต่อเวลาปฏิบัติงานในตาแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ จัดการประชุม ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการสรรหา จานวน
๓ คน แสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นพ้ องว่ า ยังไม่ มีผ้ ูท่ มี ีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา และได้ รับอนุมัติจากสภาฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ ขยายระยะเวลาการสรรหาโดยจะนาผลการสรรหาเสนอ
สภาฯ พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น แต่เนื่องจาก
ในการประชุมเมื่อช่วงเช้ าวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ยังไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมใน
การดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติขอเสนอสภาฯ ในการอนุมัติขยาย
เวลาการสรรหาออกไป เพื่อให้ มีการดาเนินการสรรหาใหม่ โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิม และ
ในระหว่ างการสรรหา ขอแต่ งตั้ งให้ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ ายการคลั งไปรั กษาการใน
ตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
อนึ่ง ระหว่างการประชุม คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และรองศาสตราจารย์
นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์ ขอถอนตัวจากการเป็ นกรรมการสรรหา ในการนี้ จึงขอเสนอ
สภาฯ แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ แทนผู้ท่ถี อนตัวดังกล่าว
ผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๔.๑.๒
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ มีมติอนุมัติ
ให้ ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน แทนศาสตราจารย์ ดร.สุภา
เพ่ งพิศ ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่งฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ออกไปอีก ๖ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิม
ซึ่งในช่ วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้งให้
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี (ปั จจุบัน) ให้ รักษาการ
แทนผู้อานวยการสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ช่ วงที่ ๑)
และตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ช่ วงที่ ๒) ทั้งนี้ กองทรัพยากรบุคคล
ได้ ร่วมกับสถาบันฯ จัดสัมมนาบุคลากรสถาบันฯ ในหัวข้ อ“มองหลัง แลหน้ ากับทิศทางก้ าวต่อไป
ของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน” เพื่อระดมความเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ
ในการทบทวนบทบาท พันธกิจ ทิศทางของสถาบัน และร่วมกันกาหนดรูปแบบการได้ มา และ
คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันที่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุมสถาบัน
วิจัยประชากรและสังคม ผลการสัมมนาดังกล่าว ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยบุคลากรยังคง
แบ่ งเป็ นกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ มี
ข้ อคิดเห็นว่าพันธกิจเริ่มต้ นของสถาบันนี้ เป็ นเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งหลักสูตรอาจจะซา้ ซ้ อน
กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขณะนี้ มีความแตกแยกอย่างมากในสถาบัน จึงเสนอให้ มีการปรับ
โครงสร้ างการบริหารงานของสถาบันฯ ให้ เป็ นปัจจุบันมากขึ้น โดยการไปเสริมกับส่วนงานที่
ภารกิจใกล้ คียงกัน และผู้ท่มี าเป็ นผู้อานวยการสถาบันฯ อาจจะไม่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี และ
ขอเสนอแต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ในแนวคิดดังกล่าวด้ วย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
๔.๑.๓
ตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ รับโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสี่ปี แต่ เนื่องจากมีภารกิจสาคัญที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น จึงขอลาออกจากการ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ซึ่งตามข้ อบังคับฯ
ว่าด้ วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ข้ อ ๘ วรรคสอง บัญญัติว่า
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งแทนตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยที่ว่างลงก่อนวาระ ให้ กระทาให้ เสร็จสิ้นภายในสี่สบิ ห้ าวันนับแต่ วันที่ตาแหน่ งนั้น
ว่างลง เว้ นแต่ ตาแหน่งนายกสภาฯ ที่ว่างนั้น มีวาระของการดารงตาแหน่ งเหลือน้ อยกว่ าเก้ าสิบวัน
จะไม่ทาการสรรหาก็ได้ ทั้งนี้ วาระการดารงตาแหน่งของนายกสภาฯ จะเหลืออีกประมาณ ๒ ปี
๗ เดือน จึงต้ องดาเนินการสรรหาใหม่ โดยต้ องให้ แล้ วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับจากวันลาออก
คือภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(๑) แต่งต้ั งคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ ตามข้ อ ๖ ของข้ อบังคับฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบ
ด้ วยกรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ สามคน กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
สองคน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา สองคน กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่ คณาจารย์ประจา อธิการบดี ประธาน สภาคณาจารย์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็ นกรรมการ
โดยให้ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน และประธานสภาคณาจารย์เป็ นรองประธาน
กรรมการ ดาเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

๑. อนุมัติขยายเวลาการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัยราชสุดา
ออกไปอีก ๙๐ วัน
๒. อนุมัติให้ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ในระหว่างที่มี
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
๓. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหา แทนกรรมการสรรหา
ที่ขอถอนตัว ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

๑. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างขององค์กรเพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง ประกอบด้ วย
(๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
(๓) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๒. ขอให้ ชะลอกระบวนการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยให้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างสถาบันฯ ก่อน
และนามารายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๓. ขอให้ แต่งตั้งรองอธิการบดีท่านหนึ่งไปรักษาการ
ผู้อานวยการสถาบันฯ จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้ าง
สถาบัน

อนุมัติแต่งต้ั งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ตามรายชื่อดังนี้
๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาคณาจารย์
รองประธานกรรมการ
๓. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
กรรมการ
๔. ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
กรรมการ
๕. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการ
๖. ศ. นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการ
๗. อ. ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
กรรมการ
๘. รศ. นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
กรรมการ
๙. ดร.สถาพร สาธุการ
กรรมการ
๑๐. อธิการบดี
กรรมการ
๑๑. นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
กรรมการ
๑๒. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๒ ขออนุมตั ิหลักสูตรใหม่
มัติหลักการเปิ ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒.๑ ขออนุ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ ขออนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็ นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี จัดการศึกษา แบบภาคปกติ
โดยเริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๒ การเปิ ดสอนหลักสูตรมีความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการมุ่งสร้ างบัณฑิตให้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้ าน
ความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมในวงกว้ าง ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้ องการของสังคมอย่างมีส่วนรวม
หลักสูตรนี้ยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนทั้งที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงผู้ท่ี
เคยผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ ว ที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาล หรือประกอบการธุรกิจทางการพยาบาลในท้ องถิ่นที่อยู่เมื่อสาเร็จการศึกษา โดยเน้ น
ผู้เรียนที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในพื้นที่ชนบทและผู้เรียนในประเทศลุ่มนา้ โขง
๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี ๔.๔ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๔.๑ กรณี บุ คลากรคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขออุทธรณ์ ค าสั่งลงโทษทางวินัย เรื่อง
ลงโทษปลดออกจากงาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ได้ พิจารณาการขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ทางวินัย เรื่อง ลงโทษปลดออกจากงาน ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งขณะ
เกิดเหตุเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตาแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดภาควิชา
นิติเวชศาสตร์ โดยผู้อุทธรณ์ได้ ช้ ีแจงเหตุท่ ขี าดงานช่ วงแรกในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และช่ วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ในการนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนการชี้แจงข้ อเท็จจริง
ของผู้อุทธรณ์และผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการอุทธรณ์และ
การร้ องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ การอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ แล้ ว มีความเห็น
เป็ นไปในแนวทางเดียวกับความเห็นของมหาวิทยาลัยว่า การที่ผ้ อู ุทธรณ์ไม่ได้ มาปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และตั้งแต่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ สบื สวนและให้ โอกาสชี้แจงแล้ ว แต่คาชี้แจง
ไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีการลาโดยถูกต้ องตามประกาศหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง การกระทา
ของผู้อุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อใน
คราวหน้ าเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และการที่มหาวิทยาลัย
ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงานตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๕๑ ของข้ อบังคับฯ ดังกล่าว จึงเป็ นไป
โดยชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเห็นควรยกคาอุทธรณ์ดังกล่าว
๔.๔.๒ กรณีบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย เรื่องลงโทษ
ปลดออกจากงาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ได้ พิจารณาการขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ทางวินัย เรื่องลงโทษปลดออกจากงานของบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเคยเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยผู้อุทธรณ์ได้ ช้ ีแจงจากที่ผ้ ูอุทธรณ์ได้ รับทราบ
คาสั่งลงโทษทางวินัยโดยอ้ างมติของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า
ผู้อุทธรณ์ร่ารวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สนิ มากผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ โดยให้ ถือว่า
ผู้อุทธรณ์กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้ าที่ ตามมาตรา ๘๐(๔) ประกอบมาตรา ๙๒ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
เป็ นความผิดอย่ างร้ ายแรงฐานทุจริตต่อหน้ าที่ ตามข้ อ ๔๕(๓) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ผู้อุทธรณ์เห็นว่าคาสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ยังคลาดเคลื่อนต่อข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย จึงไม่เห็นด้ วยกับคาสั่งดังกล่าวฯ และประสงค์
ขอให้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีคาสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกคาสั่งปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน โดย
ให้ มีคาสั่งรับผู้อุทธรณ์กลับเข้ าทางานในตาแหน่งเดิม
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริงและพยานเอกสารที่รับฟั งได้
แล้ ว คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เห็นว่า การที่สานักงานป.ป.ช.ได้ มีหนังสือแจ้ งมายังมหาวิทยาลัย
ให้ ดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้อุทธรณ์ โดยให้ ถือว่าการกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้ าที่
ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๘๐(๔) และมหาวิทยาลัยได้ มีคาสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้ าที่
ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เป็ นเรื่องที่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ กาหนดชัดเจนให้ มหาวิทยาลัยจะต้ องปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และต้ องถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็ นสานวนการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการอุทธรณ์ฯจึงไม่สามารถใช้ ดุลพินิจพิจารณา
เป็ นอย่างอื่นไปได้ และหากมหาวิทยาลัยไม่ดาเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ งมาแล้ วนั้น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้ นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเห็นควรยกคาอุทธรณ์ดังกล่าว
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อนุมัติหลักการการเปิ ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

เห็นชอบยกคาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยเรื่องลงโทษ
ปลดออกจากงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล และเห็นชอบ
ให้ ตัดรายชื่อของกรรมการอุทธรณ์ฯ ๒ ท่าน ซึ่งเป็ น
กรรมการสภาฯ และเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ออกจากรายชื่อ
กรรมการที่พิจารณาตามที่เสนอ

เห็นชอบยกคาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย เรื่องลงโทษ
ปลดออกจากงานของบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล ตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล

-๔ระเบียบ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง

เรื่องที่เสนอ

๕.๑

การระบุมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล (วาระลับ)
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
มีมติรับรองและอนุมัติเป็ นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ เป็ นผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และเห็นชอบให้ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีการพิจารณากรณีท่มี ีการขอให้ ทบทวนมติสภาฯ
ครั้งที่ ๕๒๒ กรณีผ้ ทู ่ไี ด้ รับการสรรหาให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้ มีมติ
รับทราบคาชี้แจงจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และเห็นว่ากระบวนการสรรหาดาเนินการ
ไปอย่างถูกต้ องตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ ดาเนินการเสนอชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีเพื่อโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป นั้น
ต่อมาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ รับแจ้ งจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่า หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ต่อไปแล้ ว ขอให้ มีการระบุถ้อยความในมติท่ปี ระชุมสภาฯ ว่า "เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ต้งั แต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป”
จึงเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการคัดค้ านและการยื่นฟ้ อง กรณีขอเสนอโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอนุมัติระบุถ้อยความฯ "เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ต้งั แต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งต่อไป”

๕.๒

รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของวิทยาลัยนานาชาติ
สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
กรณีการปฏิบัติหน้ าที่อาจารย์ โดยประธานสภาคณาจารย์ (วาระลับ) สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้ รักษาการแทนอธิการบดีฯ แจ้ งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อดาเนินการตามมติสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๔
ต่อมาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ รับหนังสือชี้แจงว่า วิทยาลัยฯ
ได้ ดาเนินการต่ออาจารย์ผ้ ูร้องเรียนอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมแล้ ว ซึ่งหนังสือชี้แจงดังกล่าว
มิได้ ระบุช่ ือผู้ลงนาม แต่ระบุเพียง “วิทยาลัยนานาชาติ” ดังนั้น การประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๕
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติขอให้ ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์หนังสือชี้แจงฉบับ
ดังกล่าว และให้ นามารายงานสภาฯ ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป ที่ประชุม
ได้ พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้ มีหนังสือชี้แจงมหาวิทยาลัยถึงการดาเนินการตามมติสภาฯ
ว่าได้ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้ ว โดยดาเนินการตาม
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา และคัดเลือกบุคคล การบรรจุและ
แต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นเรื่องที่ถูกต้ อง
และเป็ นธรรมแล้ ว ซึ่งอาจารย์ผ้ ูร้องเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประกอบกับได้ ครบระยะเวลา
สัญญาจ้ าง ส่งผลให้ ต้องพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า ไม่ปรากฏว่าวิทยาลัยฯ ได้ ดาเนินการทบทวนข้ อบังคับวิทยาลัยฯ ว่าด้ วย
การบริหารพนักงานวิทยาลัยที่มอี ยู่ให้ สอดคล้ องกับข้ อบังคับดังกล่าว และนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเห็นชอบก่อน การที่วิทยาลัยฯ ได้ กล่าวอ้ างว่าได้ ดาเนินการตามมติ
สภาฯ นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้
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๑. กรณีผ้ ูร้องเรียนคัดค้ านการเสนอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ มีมติไปแล้ ว และขอให้ พิจารณาทบทวนมติสภาฯ ใหม่
ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ และได้ มีมติยืนยันว่ากระบวนการสรรหาดาเนินการ
ไปอย่ างถูกต้ องตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๔ แล้ ว ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย
ได้ พิจารณาหยิบยกเรื่องดังกล่ าวมาหารืออีกครั้ง ตามหนังสือ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบั บลงวันที่
๑๗ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมยังคงยื นยั นมติ สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เหมือนเดิม และเห็นชอบให้ ระบุถ้อยความเพิ่มเติม
“เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เป็ น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งต่ อไป” ในมติสภามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๒. กรณีการร้ องเรียนคัดค้ านการเสนอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ที่ประชุมมีมติว่า รักษาการอธิการบดี
ได้ ดาเนินการเสนอชื่อ ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่ อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไม่ อนุมัติ
การแต่งตั้งฯ เป็ นอานาจของสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ มีระยะเวลาในการเฟ้ นหาบุคคลที่เหมาะสมมากขึ้น
และประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบั นบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป
๓. กรณีการยื่นฟ้ องสภามหาวิทยาลัยต่อศาลปกครอง
นั้น ขอให้ ฝ่ายกฎหมายได้ ทาข้ อคิดเห็นเพื่อนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ และเห็นชอบ
ให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปิ ดเผยข้ อมูลการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ (วาระลับที่ ๒.๒.๒) และ
ครั้งที่ ๕๒๔ (วาระลับที่ ๒.๒.๒.) ให้ ฝ่ายกฎหมาย
เป็ นข้ อมูลเพื่อจัดทาข้ อคิดเห็นต่อไป
๔. รับรองมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖
วาระที่ ๕.๑ (วาระลับ ) เพื่ อสามารถไปดาเนินการ
ด้ านเอกสารให้ ทนั เวลา

๑. ที่ประชุมเห็นว่าวิทยาลัยนานาชาติยังไม่ได้ ดาเนินการ
ตามมติสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ วันที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๐ และเห็นชอบให้ วิทยาลัยฯ เร่ งดาเนินการ
ตามมติสภาฯ เพื่อเกิดหลักประกันความมั่นคงให้ กับ
พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้
(๑) ให้ ทบทวนกาหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารประเมินผล
การปฏิบั ติงาน ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การประเมิ นฯ
ของมหาวิทยาลัย
(๒) นาหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ ประเมินพนักงาน
วิทยาลัย รวมทั้งกรณีของอาจารย์ผ้ ูร้องเรียน
(๓) ให้ ขยายระยะเวลาสัญญาจ้ างอาจารย์ผ้ ูร้องเรียน
ต่อไป จนกว่าวิทยาลัยนานาชาติ จะดาเนินการในข้ อ
(๑) และ (๒) แล้ วเสร็จ
(๔) เมื่อวิทยาลัยนานาชาติ ดาเนินการตามข้ อ (๑)(๓) แล้ วเสร็จ ให้ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้
ความเห็นชอบ
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๒. กรณีท่มี ีหนังสือชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่มิได้ ระบุช่ ือผู้ลงนาม แต่ระบุเพียง
“วิทยาลัยนานาชาติ” ส่งถึงกรรมการสภาฯ โดยมีรายละเอียดในหนังสืออ้ างว่า หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ สอดคล้ องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย จึงไม่จาเป็ นต้ องทบทวนแก้ ไขและขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดล (กบค.) ซึ่งการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานอาจารย์ผ้ ูร้องเรียน ได้ คะแนน
ประเมินต่ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนด และครบระยะเวลาสัญญาจ้ าง ส่งผลให้ ต้องพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ ขอให้ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้ ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว
ซึ่งได้ รับการชี้แจงจากคณบดีฯ ว่า วิทยาลัยฯ ได้ ตรวจสอบข้ อมูลในหนังสือชี้แจงที่ไม่ ระบุผ้ ลู งนามแล้ ว
เป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ องในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
และปฏิบัติงานตามมติสภาฯ และคาสั่งมหาวิทยาลัย มหิดลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ ได้ มีมติเห็นชอบด้ วยกับการปฏิบัติ จึงเกิดหนังสือฉบับดังกล่ าวขึ้น ที่ประชุมขอให้ วิทยาลัย
ยืนยันหนังสือชี้แจงดังกล่าว โดยขอให้ คณบดีลงนามให้ ถูกต้ อง
๓. ความเห็นของกองกฎหมาย ที่ว่ า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมิ ได้ มี การก าหนดหลักเกณฑ์ การ
เปลี่ยนสัญญาจ้ างเป็ นพนักงานประจาไว้ การที่วิทยาลัยฯ ได้ นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้ บังคับกับ
บุ คลากรสายวิ ชาการของวิ ทยาลั ยฯ เช่ นเดี ยวกับอาจารย์ ผ้ ู ร้ องเรียน ด้ วยแล้ ว หากให้ ทบทวน
หลักเกณฑ์ดังกล่ าว ย่ อมส่งผลกระทบกับบุคลากรท่านอื่นด้ วย จึงมีความเห็นว่ าการดาเนินการ
ดังกล่ าวเป็ นธรรมสาหรับทุ ก คนแล้ ว ส่วนเรื่อ งการต่ อสัญญาจ้ าง มหาวิทยาลัยมี ความเห็นว่ า
เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติมิได้ กาหนดหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้ างนั้น สิทธิการต่อสัญญาจ้ าง
เป็ นอานาจของฝ่ ายบริหาร ซึ่งเป็ นดุลยพินิจที่จะทาได้ โดยชอบด้ วยกฏหมาย ที่ประชุมไม่ เห็นด้ วย
กับความเห็นดังกล่าว เพราะไม่สอดคล้ องกับมติสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒. เห็นว่ าวิทยาลัยนานาชาติต้องดาเนินการลงนามใน
หนังสือชี้แจงดังกล่าว เพื่อยืนยันการชี้แจง มิใช่ ระบุ
แต่เพียง “วิทยาลัยนานาชาติ”
๓. มอบหมายให้ รักษาการอธิการบดี ไปติดตามการ
ดาเนินการตามมติสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ (วาระ
ที่ ๔.๓.๓) และรายงานความคืบหน้ าต่ อที่ประชุ มสภาฯ
ในวาระสืบเนื่ อง จนกว่ าจะแล้ วเสร็จ และให้ วิทยาลัย
นานาชาติเร่งดาเนินการขยายระยะเวลาสัญญาจ้ างอาจารย์
ผู้ร้องเรียน เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตาแหน่งทางวิชาการ
มัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ
ขอตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่ ง
นักวิจัย ระดับ ๒ และตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๓ แล้ ว จึงขอเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารง ๑. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๑ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ตาแหน่ง ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ
ศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ตาแหน่ งนักวิจัย ระดับ ๒ จานวน ๑ ราย ตาแหน่งนักวิจัย
ระดับ ๓ จานวน ๑ ราย และยังไม่ แต่ งตั้งตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย และ ๒. เห็นชอบการดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ตามที่
ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย
อนึ่ง สาหรับบุคคลที่เสนอขออนุมัติแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ดังนี้ เสนอต่อไป
๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธีท่ ี ๒) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ได้ ต้ังแต่
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง) และ ๒. รองศาสตราจารย์
นพ.มานพ พิทกั ษ์ภากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ ดารง
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธีท่ ี ๑) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ได้ ต้งั แต่ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
(วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเอกสารฉบับสมบูรณ์) ซึ่งเป็ นข้ าราชการ ให้ ดาเนินการเสนอ ก.พ.อ. ให้
ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนา เสนอนายกรัฐมนตรีนาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ต่อไป ส่วน
(๓) รองศาสตราจารย์ พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธีท่ ี ๒) สาขาวิชาอายุรศาสตร์
(โรคต่อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม) ได้ ต้งั แต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (วันที่มหาวิทยาลัย
ได้ รับเรื่อง) ซึ่งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้ เสนอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
๖.๑.๒ ผู้สส่มควรได้
วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่พ้นจากการปฏิบัติงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ และมีคณ
ุ สมบัตทิ ่จี ะได้ รับการแต่งตั้งเป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จานวน
๕ ราย ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อนุมัติ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล คณะวิทยาศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัชรี อัตถทิพพหลคุณ คณะเทคนิคการแพทย์
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สธุ ี ยกส้าน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
๖.๒ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จานวน ๒ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการบริหารมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแล้ ว โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ หลักสูตรปรับปรุง
ดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ดังนี้
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คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อนุมัติ
๖.๒.๑ สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
๖.๒.๒ สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร จานวน ๕ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุบัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแล้ ว โดย
หลักสูตรวาระที่ ๖.๓.๑ -๖.๓.๓ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนหลักสูตรวาระที่ ๖.๓.๔-๖.๓.๕ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขดังกล่ าว ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ยกเว้ นหลักสูตรใน
วาระที่ ๖.๓.๒ เริ่มใช้ ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ดังนี้
๖.๓.๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข อนุมัติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗
๖.๓.๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทยศาสตร อนุมัติ
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๓.๓ คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. อนุมัติ
๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๓.๔ คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๓.๕ คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อนุมัติ
ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ขออนุ
มัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
๖.๔
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จ อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี
การศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่ างๆ ซึ่งมีคุณสมบั ติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่สาเร็จ การศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น
การศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน
ทั้งสิ้น ๑๙๑ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๒๐ ราย ปริญญาโท ๑๔๐ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๙๑ ราย
๒๐ ราย และปริญญาตรี ๑๑ ราย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน
๗ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๒. รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ๓. รองศาสตราจารย์
ธนัญญา บุณยศิรินันท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๔. รองศาสตราจารย์จิตติมา มโนนัย
บาร์ทเล็ทท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๕. รองศาสตราจารย์ฉัตรสุมน พฤฒิภญ
ิ โญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๖. รองศาสตราจารย์บณ
ั ฑิต เจตน์สว่าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
๗. รองศาสตราจารย์มัลลิกา อิ่มวงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ จัดทากาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น
เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัย มีการดาเนินการเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้ วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกาหนดประชุม เดือนละ ๑ ครั้ง ใน
วันพุ ธ ที่ ๓ ของเดื อน เริ่ม ตั้ งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ มศาสตราจารย์ เกียรติ คุ ณ
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๔
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตาม
มติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ กาหนดตัวบ่ งชี้ บังคับหนึ่งที่ต้องดาเนินการเพื่ อให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ฯ คือ การจั ดท า
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนิ นงานของหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ประจาปี การศึกษา เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
รายงานความคืบหน้ า เรื่องการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้ นกาหนด
๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งตามมาตรา ๖ วรรค ๒ กาหนดให้ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ สามารถจัดให้ มีระเบียบ ข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างขึ้นใช้ เองโดยต้ องดาเนินการให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว
มหาวิทยาลัย จึงได้ จัดทาร่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพั สดุ
และส่งให้ กรมบั ญชี กลางนาเสนอคณะกรรมการนโยบายพิ จารณา ซึ่งกรมบั ญชี กลาง ได้ แจ้ งให้
แก้ ไขและจัดส่งให้ พิจารณาใหม่ อีกครั้ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ มีหนังสือแจ้ งแนวทางปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมจัดประชุม
ชี้แจงการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่พัสดุและที่เกี่ยวข้ องทุกส่วนงาน

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๗ระเบียบ
วาระที่
๗.๖

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๔ ราย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงาน จานวน
๑๔ ราย ดังนี้
๑. กรณีความผิดวินัยอย่ างไม่ ร้ายแรง ฐานอาศัยอานาจหน้ าที่ของตนไม่ ว่างทางตรงหรือ
ทางอ้ อมหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรือผู้อ่นื ตามข้ อ ๓๓ วรรคสองของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้ อ ๔๘(๒) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยวินัย
การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ จึงลงโทษตัดเงินเดือนร้ อยละห้ าเป็ นเวลา รับทราบ
สองเดือน จานวน ๑ ราย
๒. กรณีความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ ไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับฯ ว่า
ด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้ บังคับตามข้ อ ๖(๔) ของ
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับเป็ น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ตามข้ อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การ
ก าหนดกรณี ความผิ ดที่ปรากฏชั ดแจ้ งของพนั กงานมหาวิทยาลั ย ลงวั นที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จานวน ๑๓ ราย

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

๘.๓

ชี้แจงกรณีข้อร้ องเรียนเรื่องกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สืบเนื่องจากประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ ทาหนังสือลับ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๓๑/๑๙๕๗
ฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องขอให้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริงและดาเนินการทางวินัยต่ อ
กรรมการสรรหาฯ และรักษาการอธิการบดี ในกรณีกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
โดยอ้ างถึงมติของที่ประชุมสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในการกล่ าวหากรรมการสรรหาฯ รับทราบ
ทั้งคณะ และขอให้ มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริง และลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ได้ ส่งเรื่องดังกล่ าว
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้ าส่วนงาน ด้ วยนั้น
ในการนี้ กรรมการสรรหาฯ ผู้เกี่ยวข้ อง ได้ ช้ ีแจงข้ อเท็จจริงว่ า กระบวนการสรรหาได้ ดาเนินการ
ถูกต้ องตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้ วน โดยมิได้ กระทาการใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการ
ผิดข้ อบังคับแต่ประการใด ทั้งนี้ ได้ ทาหนังสือชี้แจงในรายละเอียดเพื่อให้ ทราบข้ อเท็จจริงทั้งหมด
ผลการประชุมหารือเรื่อง Public School เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
ตามที่นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ รับแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อ รับทราบ
รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงขอนาเรื่องดังกล่าวมา
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ จะได้ นาเสนอรายละเอียดในการประชุมสภาฯ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้งต่ อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๗ ในวันพุ ธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร รับทราบ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

