สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๗ (๑๒/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จานวน ๓ ท่าน
รับทราบ
๑.๒ การดาเนินการของฝ่ ายเลขานุการเรื่อง “เอกสารลับ การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และ
การจัดเลี้ยงเครื่องดื่มรับรอง
เพื่อให้ การจัดการประชุมสภาฯ ดาเนินไปด้ วยความเรียบร้ อย ฝ่ ายเลขานุการได้ จัดทารายชื่อของ
กรรมการกากับไว้ บนเอกสารลับแต่ละเรื่องและใส่ในซองเดียวกัน โดยขอความร่วมมือจากกรรมการ
ทุกท่านได้ ส่งคืนเอกสาร “ลับ” ทุกฉบับ หลังเสร็จสิ้นการประชุม และขอความกรุณางดส่งข้ อความ รับทราบ
หรือการถ่ายภาพออกนอกห้ องประชุม นอกจากนี้ ในการประชุมวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเพื่อ
เลือกกรรมการสรรหา ฝ่ ายเลขานุการได้ จัดเตรียมการใช้ ระบบ Electronic Vote และจัดหาแผ่นฟิ ล์ม
กรองแสงป้ องกันการแอบมองมาติดที่หน้ าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อป้ องกันการเห็นการลงคะแนนของ
กรรมการแต่ละท่านที่น่งั ข้ างกัน ส่วนการจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม ฝ่ ายเลขานุการได้ จัดทาแบบสอบถาม
เพื่อสามารถบริการเครื่องดื่มได้ ตรงตามความต้ องการของกรรมการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๖ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอขอแก้ ไข
จานวน ๒๐ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖ จานวน ๗ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๖ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
“วาระลับ” ส่วนที่เป็ น “วาระลับ” ในวาระที่ ๖.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขตามที่มีการ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และวาระ ๕.๑ การระบุมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอโปรดเกล้ าฯ เสนอจากกรรมการแล้ ว
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรายงานลับดังกล่าว มีจานวน ๗ หน้ า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
การยกสถานะ“ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา” เป็ น “สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการ
๓.๑ การวิเคราะห์”
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ได้ เข้ าชี้แจงกรณี
การยกสถานะ“ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา” เป็ น “สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการ
การวิเคราะห์” เนื่องจาก ปั จจุ บันนานาชาติได้ ให้ ความสาคัญต่ อการกีฬาที่สะอาดบริสทุ ธิ์ เน้ น
หลักคุณธรรม คานึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬา การปกป้ องเยาวชน และกาหนดแนวทางป้ องกัน
การใช้ สารต้ องห้ ามทางการกีฬา ซึ่งประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทย
เป็ น Sports Hub และ Sports Tourism ในอาเซียน ดังนั้น ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
ซึ่งเป็ นหน่วยงานสาคัญที่สนับสนุนการกีฬาของชาติ เป็ นความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยที่มีห้อง
ปฏิบัติการระดับนี้ ซึ่งเป็ นแห่งเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงควรมีการเตรียมความพร้ อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และเห็นว่าควรยกสถานะ “ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา” เป็ น
“สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการการวิเคราะห์” เพื่อสามารถสร้ างบุคลากรที่มีความสามารถ
ได้ อย่างเหมาะสมกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รับทราบการจัดจ้ าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
เพื่อดาเนินการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น ๔๒ ส่วนงาน ตามมาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๔๔ แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ วันที่ ๒ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมิ นส่วนงานนั้น เพื่ อนาข้ อมู ลและข้ อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนา และสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับมหาวิทยาลัย โดยทีมผู้ประเมิ นจาก บริษัท ทริส
คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้ นาผลการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย เสนอต่ อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบ และให้ ข้อคิดเห็น ซึ่งประเด็นที่นาเสนอ ได้ แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอน
การประเมินผลและแผนการดาเนินงาน กรอบการประเมิ นผลส่วนงานของมหาวิทยาลัย สรุป
ตัวชี้วัดที่ใช้ ประเมินผลส่วนงาน สรุปผลคะแนนจากการประเมินส่วนงาน ตามกรอบ ๕ มิติ
ผลการประเมิ น รายมิ ติ การประเมิ นผลโดยใช้ การสารวจความพึ งพอใจ/ทัศนคติ /ความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน และการประเมินโดยใช้ การ
วิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis ทั้งนี้ ได้ ให้ ข้อสังเกต ข้ อเสนอแนะในภาพรวม ทางด้ านการ
วิจัย ด้ านการจัดการศึกษา ด้ านการเงิน ด้ านการกากับองค์กรที่ดี โดยเสนอให้ มีการจัดจ้ างผู้ตรวจ
สอบภายใน/ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ที่มีช่ ือเสียง เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เข้ ามาทาการ
ตรวจอสบการดาเนินงานเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มีข้อมูลหรือมุมมองจากบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ
ทั้งในเรื่องการสรรหา "บุคลากรทางการศึกษา" ที่มีคุณภาพ ภายใต้ การแข่ งขันที่สงู การวางแผนพัฒนา
บุ คลากรสนั บสนุ นให้ เชื่ อมโยงกับขี ดสมรรถนะที่ต้ อ งการตามต าแหน่ งงาน และควรก าหนด
นโยบาย และกรอบแนวทางการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ ชัดเจน

๑. เห็นชอบให้ ยกฐานะ“ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ าม
ในนักกีฬา” เป็ น “สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการ
การวิเคราะห์”
๒. ขอให้ ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬาจัดทา
โครงการความร่วมมือที่เน้ นในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา
โภชนาการการกีฬา เศรษฐศาสตร์การกีฬา และอื่นๆ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิ ดล กับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๑. รับทราบ
๒. ขอให้ ฝ่ายบริหารได้ นาผลการประเมินส่วนงานตาม
ข้ อมูลที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด จัดทา แจ้ งให้
แต่ ละส่วนงานได้ รับทราบ และนาข้ อมู ลที่ได้ รับจาก
ส่วนงานมาประมวล เพื่ อน าเสนอสภามหาวิทยาลั ย
ต่อไป

-๒ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

มติที่ประชุม

๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
๔.๑.๑
ตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ ขอลาออกจากตาแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป ทาให้ ตาแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยว่ างลงก่อนวาระ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
มหิดล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็ นประธาน นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ ดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีการประชุมพิจารณา
ทั้งสิ้น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ นาเสนอถึงกระบวนการสรรหา ซึ่งเป็ นไป
ตามที่ข้อบังคับฯ กาหนด โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ว่า ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็ นผู้ท่เี หมาะสมในการดารงตาแหน่ งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ เพื่อดาเนินการเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป
แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๑.๒
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากรณี
การแต่ งตั้งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนดร.ธนิต ชังถาวร ซึ่งได้ รับ
อนุมัติให้ ลาออกจากตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสภาฯ ได้ มี
มติไม่อนุมัติการแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามที่เสนอ
เนื่องจากต้ องการเปิ ดโอกาสให้ มีระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นในการเฟ้ นหาบุคคล เพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป และให้ คณะกรรมการ
อานวยการสถาบันฯ ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ใหม่ โดยมิให้ จากัดสิทธิ์ของผู้ถูก
เสนอชื่อในครั้งที่แล้ ว ในการได้ รับการเสนอชื่อรอบใหม่ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ เสร็จสิ้นแล้ ว
โดยผลการสรรหาปรากฏว่ามีผ้ ทู ่สี มควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวั ตกรรม คื อ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชั ย กีรติ สิน หั วหน้ าภาควิ ชาจุ ลชี ววิ ทยา และ
ผู้อานวยการห้ องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (ตามมาตรฐาน ISO) ซึ่งเป็ นผู้ท่ มี ีความรู้ ความสามารถ
และมี ประสบการณ์ ด้านการบริหาร รวมทั้งเป็ นที่ร้ ูจักในวงการแพทย์และการวิจัย และมี ผลงานเป็ นที่
ประจักษ์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ งตั้งศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
์
๔.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริ์ ญญากิตติมศักดิ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้ การดาเนินการเรื่องปริญญากิตติมศักดิ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้ อยและทัน
เข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภาฯ พิจารณา
แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ท่ สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตามองค์ประกอบที่กาหนดในข้ อ ๗ แห่งข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังนี้ อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ โดยมีประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารสองคน
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจาสองคน และกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็ นเลขานุการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐

๔.๑.๔

แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ตามที่รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี จะครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึง
เตรียมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวคนต่อไป
ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ อ ๙ กาหนดว่า “ในการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน ให้ มี
คณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี
(๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน (๓) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร จานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา จานวนหนึ่งคน (๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้เสนอชื่อ
จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสถาบั น ฯ จะได้ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็ นกรรมการสรรหาฯตามข้ อ ๙(๖)และเสนอชื่อมายัง
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่ งตั้งต่ อไป ในการนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่ งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ตามองค์ประกอบที่ข้อบังคับฯ กาหนด ใน(๒) (๓) และ (๔)

เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุ ณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มหิดล และให้ ดาเนินการเพื่อนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งต่อไป

อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้ นไป

อนุมัติแต่งต้ั งคณะกรรมการสรรหาผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายชื่อดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาคณาจารย์
กรรมการ
๓. นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
กรรมการ
๔. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
กรรมการ
๕. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ
๖. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการ
๗. ศ. นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการ
๘. ศ.คลินกิ นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
กรรมการ
๙. รศ. นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
กรรมการ
๑๐. ดร.สถาพร สาธุการ
กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เลขานุการ

อนุมัติแต่งต้ั งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ตามองค์ประกอบตาม
ข้ อ ๙ (๒) (๓) และ (๔) โดยมีรายชื่อดังนี้
(๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
กรรมการ
์
(๓) ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ กรรมการ
(๔) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ กรรมการ

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้แทนตาแหน่งที่ว่างลง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔๙๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ พิจารณา
ผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คนใหม่ แทนรองศาสตราจารย์ ดร.
วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ฯ ตั้งแต่ วันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติว่ายังไม่มีผ้ ูเหมาะสม โดยได้ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ (รองอธิการบดีในขณะนั้น) รักษาการแทนผู้อานวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และให้ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ได้ ดาเนินการ
สรรหาผู้ท่เี หมาะสมเพื่อมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันฯ ต่อไป
รักษาการอธิการบดีเห็นสมควรให้ มีการดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง แต่เนื่องจากกรรมการสรรหาในลาดับที่ (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.
สุกรี เจริญสุข ได้ พ้นจากการเป็ นกรรมการสภาฯ จากผู้บริหารแล้ ว ดังนั้นเพื่อให้ การสรรหา
ผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ดาเนินการต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ และพิจารณาเลือกกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารจานวนหนึ่งคน
อนึ่ง เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมได้ มีการแต่งตั้งไว้ นานแล้ ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กรรมการสภาฯ จึงได้ มีการเสนอให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้ใหม่ท้งั ชุด เสนอที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๑.๖
ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ชุดปัจจุบันจะครบวาระ
การดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการ
ร้ องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๘ (๑) ได้ กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ
ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการฯ กาหนดให้ สภามหาวิทยาลัย แต่ งตั้งจากกรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เป็ นไปอย่างเรียบร้ อย
และต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน เพื่อเป็ นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ
๔.๒ ขออนุมตั ิหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
๔.๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งใช้ ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบไตรภาค โดยจะดาเนินการเปิ ดรับสมัคร
นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๐(เดือนมกราคม ๒๕๖๑) และจะรับนักศึกษา
แต่ละปี การศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) (ผู้สาเร็จปริญญาโท) ปี ละ ๖ คน โครงสร้ างหลักสูตรใหม่น้ ี
มีการจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณ ฑิตศึก ษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลัก สูต รปริญ ญาเอก แบบ ๒ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๔.๒.๒ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งใช้ ระบบการจัด
การศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยจะดาเนินการเปิ ดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และจะรับนักศึกษาเข้ าในแต่ ละปี การศึกษา หลักสูตรภาคปกติ แบบ ๑.๑
สาหรับผู้จบปริญญาโท ประมาณปี ละ ๓ คน แบบ ๒.๑ สาหรับผู้จบปริญญาโท ประมาณปี ละ
๒ คน แบบ ๒.๒ สาหรับผู้จบปริญญาตรี ประมาณปี ละ ๑ คน หลักสูตรภาคพิ เศษ แบบ ๑.๑
สาหรับผู้จบปริญญาโท ประมาณปี ละ ๓ คน ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ กรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ ว
๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี -

๔.๑.๕

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม และ
ให้ ดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดใหม่
๒.ขอให้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ เสนอชื่อกรรมการ
สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันฯ จานวน ๒ คน
เพื่อเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่
๓.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาชุดใหม่ ตามองค์ประกอบ
ข้ อ ๙ (๒) (๓) และ (๔) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการ
สรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ตามรายชื่อดังนี้
(๒) นายมีชัย วีระไวทยะ
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
(๔) อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์

เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์
ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ให้ ดารงตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
อีกวาระหนึ่ง

อนุ มัติการเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุ มัติการเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑

การจัดทาคาให้ การแก้ ฟ้องคดีปกครอง กรณีการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่มีการยื่นฟ้ องสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑ และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ที่ ๒ ต่ อ
ศาลปกครองกลาง และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ กองกฎหมายทาความเห็นเสนอต่อสภาฯพิจารณาก่อนดาเนินการต่อไป นั้น
ในการนี้ กองกฎหมายได้ ดาเนินการจัดทาความเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดใน “เอกสารลับ”
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาลปกครองกลางได้ มีคาสั่งเกี่ยวกับคาขอวิธกี ารชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา ในคดีเดียวกัน ไม่ รับคาขอคุ้มครองชั่วคราวก่ อนการพิพากษา ตามที่ผ้ ูฟ้ องคดี
กล่ าวอ้ าง เหตุเพราะไม่ มี เหตุ ผลเพี ยงพอ และสาระอันควรได้ รับการพิ จารณา จึ งขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อ (๑) พิจารณาประเด็นการจัดทาคาให้ การแก้ ฟ้อง (๒) พิจารณาการมอบอานาจ
ให้ กระท าการแทนสภามหาวิ ทยาลั ย ในการด าเนิ นคดี ดั งกล่ าว และ(๓) รับทราบค าสั่งศาล
ปกครองกลางที่ไม่รับคาขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๑. รับทราบคาสั่งศาลปกครองที่ไม่รับคาขอคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทาคาให้ การแก้ คาฟ้ องตามที่
กองกฎหมายนาเสนอ และเห็นควรให้ มีการกล่าวถึงกระบวนการ
สรรหาอธิการบดีด้วยว่า คณะกรรมการสรรหาได้ ดาเนินการ
ด้ วยความถูกต้ องตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยยึดหลักการ ๓ ประการ
ได้ แก่ ความถูกต้ อง ความสง่างาม ความสามัคคี และ
ไม่ ต้องการให้ ผ้ ูใดเสียหาย ทั้งนี้ ได้ คานึงถึงคุณสมบั ติ ของ
ผู้รับการสรรหา เป็ นผู้ใดก็ได้ ที่ไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
๓. เห็นชอบการมอบอานาจให้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งปฏิบัติหน้ าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้ดาเนินคดี
ปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยจนถึงที่สดุ ทั้งในฐานะ
ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้ องคดี

-๔ระเบียบ
วาระที่
๕.๒
๕.๓

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยของวิทยาลัยนานาชาติ
รับทราบ
ขอเลื่อนวาระนี้ไปนาเสนอในการประชุมเดือนมกราคม ๒๕๖๑
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0
รับทราบ
ขอเลื่อนวาระนี้ไปนาเสนอในการประชุมเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
มัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้
๑๖ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๓ จานวน ๑ ราย
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ
และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
๒. เห็นชอบการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลที่ได้ รับอนุมัติ
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งให้ ผ้ เู สนอขอฯ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย ดังนี้
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๓ ราย
รายที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล ซึ่งเป็ นข้ าราชการ สังกัด
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารง
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีท่ี ๒) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ได้ ต้งั แต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ เสนอ ก.พ.อ. ให้ ความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
ตาแหน่งศาสตราจารย์ตามที่เสนอต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ต่อไป
ส่วนรายที่ ๒ รองศาสตราจารย์ นพ.วิบูลย์ บุญสร้ างสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๑) สาขาวิชาโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ได้ ต้งั แต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และรายที่ ๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์
วรรณวิมลรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
(วิธที ่ี ๒) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ ต้งั แต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ต่อไป
๖.๑.๒ ผู้สมควรได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
ส่วนงานเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์คลินิก ที่พ้น
จากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จานวน ๑ ราย ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พ.ศ.๒๕๕๒ และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ จานวน ๒ ราย ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย อนุมัติ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒. ศาสตราจารย์คลินิกคัดเค้ า วงษ์สวรรค์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก
๓. ศาสตราจารย์คลินิกชาญยุทร ศุภชาติวงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาออร์โธปิ ดิกส์
ยบตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๓ การเที
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ของ Dr.Olimpia
Cavasora Racela ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว มีความเห็น
ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่จี ะเทียบเป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ได้ ต้ังแต่วันที่ อนุมัติ
๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ (วันที่บรรจุ ) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทียบตาแหน่ ง
Dr.Olimpia Cavasora Racela เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ได้ ต้งั แต่
๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ และให้ มีสิทธิได้ รับเงินประจาตาแหน่ งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๑๑ หลักสูตร ซึ่งเป็ นการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบทุก ๕ ปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการบริหารมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรับหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับนโยบายคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งให้ ปรับหลักสูตรตาม AUN-QA ทั้งนี้
ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแล้ ว โดยหลักสูตร ในวาระที่ ๖.๒.๔-๖.๒.๖ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนวาระที่ ๖.๒.๑-๖.๒.๓ และวาระที่ ๖.๒.๗-๖.๒.๑๑
ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อนุมัติ
๖.๒.๑ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ
๖.๒.๒ ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร์ และบั ณ ฑิตวิ ทยาลัย ขออนุ มั ติ ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิต อนุมัติ
๖.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๒.๔ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒.๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒.๖ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒.๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มัติปรับปรุงหลัก สูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (หลักสูตรภาค อนุมัติ
ปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๒.๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
๖.๒.๙ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและ อนุมัติ
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒.๑๐ คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒.๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๑๒ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุบัน การปรับปรุงแก้ ไขนี้ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรแล้ ว โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไข วาระที่ ๖.๓.๑-๖.๓.๓ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนหลักสูตรในวาระที่ ๖.๓.๔-๖.๓.๑๒ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๖.๓.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร อนุมัติ
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๓.๒ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๓.๓ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ขออนุมัติป รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๓.๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๓.๕ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขออนุม ัต ิป รับ ปรุง แก้ ไ ขหลักสูต รทันตแพทยศาสตรบั ณ ฑิต อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๓.๖ วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติป รับ ปรุงแก้ ไ ขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๓.๗ วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติป รับ ปรุง แก้ ไ ขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ อนุมัติ
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๓.๘ วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุม ัติป รับ ปรุงแก้ ไ ขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ อนุมัติ
ผลิตแอนิเมชัน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๓.๙ วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อ อนุมัติ
โทรทัศน์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๓.๑๐ วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมั ติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต อนุมัติ
ภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๓.๑๑ วิทยาลัยนานาชาติ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อนุมัติ
บริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๓.๑๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ขออนุ
มัติเปิ ดสอนรายวิชา และปิ ดหลักสูตร
๖.๔
คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี รวมจานวน ๕ รายวิชา เพื่อเป็ นทางเลือกของหลักสูตรต่างๆ
ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้ าน T-Shaped breadth and depth และ Entrepreneurially minded และ
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณ ฑิต วิท ยาลัย ขออนุมัติปิดหลักสูตร จานวน ๑ หลักสูตร เนื่องจากได้ เปิ ดเป็ นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว
โดยวาระที่ ๖.๔.๑ และวาระ ๖.๔.๔ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และวาระที่ ๖.๔.๒ และ ๖.๔.๓ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐แล้ ว ดังนี้
๖.๔.๑ คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี อนุมัติ
ระดับปริญญาตรี จานวน ๒ รายวิชา
๖.๔.๒ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ อนุมัติ
คณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จานวน ๒ รายวิชา
๖.๔.๓ คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเ ปิ ดสอนรายวิช าใหม่ ใ นหมวดวิช าศึก ษาทั่ว ไป และวิช า อนุมัติ
เลือกเสรี ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ รายวิชา
๖.๔.๔ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณ ฑิต วิท ยาลัย ขออนุมัติปิ ดหลัก สูต รประกาศนีย บัต ร อนุมัติ
บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
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ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิต อนุ มัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่ างๆ ซึ่งมี คุณสมบั ติ
ครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๖๑ ราย
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวนทั้งสิ้น ๖๑ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๑๐ ราย ปริญญาโท
๔๒ ราย และปริญญาตรี ๙ ราย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ประชา นันท์นฤมิต ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขา รับทราบ
วิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่ วยงาน รับทราบ
ตามมติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
ซักซ้ อมความเข้ าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ มหี นังสือแจ้ งซักซ้ อมความเข้ าใจและทบทวนหลักการการ
ต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยอ้ างถึง ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้ าราชการ รับทราบ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกาหนดให้ ข้าราชการผู้ได้ รับการต่อเวลาราชการ จะต้ อง
ปฏิบัติหน้ าที่เฉพาะการสอนและวิจัยเท่านั้น จะดารงตาแหน่ งหรือปฏิบั ติหน้ าที่ในตาแหน่ งประเภท
ผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้ และกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ งหรือ
ปฏิบัตหิ น้ าที่ทางการบริหารอื่น ให้ เสนอ ก.พ.อ.พิจารณาเป็ นรายกรณี

๗.๔

๗.๕

๗.๖

มติที่ประชุม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน ๒๘ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒๗ ฉบับ ซึ่งเป็ นการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะคณะกายภาพบาบัด คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา ศูนย์จิตตปั ญญา รับทราบ
ศึกษา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย ศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม
วิทยาลัยราชสุดา และประกาศเรื่อง อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับบุ คคลทั่วไปเข้ าศึกษารายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑ ฉบับทั้งนี้ ได้ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียบร้ อยแล้ ว
คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร รับทราบ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสภาการพยาบาล
จากที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ ก่อนเสนอให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการต่อไป
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงาน ดังนี้
๑. กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จานวน ๔ ราย ดังนี้
(๑) ผู้ปฏิบัติงานคณะทันตแพทยศาสตร์ จานวน ๑ ราย ขาดงานไปในระหว่างวันที่
๕ , ๖ , ๗ , ๑๔ ,๑๕ , ๑๖ , ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งการกระทาดังกล่าว
ถือเป็ นการกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ คณะทันตแพทยศาสตร์จึงลงโทษภาคทัณฑ์ รับทราบ
(๒) ผู้ปฏิบตั ิงานศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล กรณี
รายงานข้ อมูลสถิติการลาของบุคลากรในสังกัดไม่ตรงตามข้ อมูลจริง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
ข้ อมูล อันอาจให้ เกิดความเสียหายได้ จึงเป็ นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้ าที่
ด้ วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประมาทเลินเล่อ
ในการปฏิบัติหน้ าที่ จานวน ๑ ราย และกรณีรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปกปิ ดข้ อความ
ซึ่งควรต้ องแจ้ ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้ วย จานวน ๒ ราย จึงลงโทษภาคทัณฑ์ผ้ ปู ฏิบัติงานทั้ง
๓ ราย เป็ นระยะเวลา ๑ ปี

-๗ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๒. กรณีความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง จานวน ๓ ราย ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราว
เดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจ
ไม่ ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒)
ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งนามาใช้ บังคับ
ตามข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕
ประกอบกับเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ตามข้ อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ
และวินัย เรื่อง การกาหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒
๘.๓

การเสนอรูป แบบการด าเนิ น การเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ การลงคะแนนรั บ รองการเสนอ
แต่งตั้งผู้บริหารจากการสรรหา
เพื่อให้ การจัดการประชุมสภาฯ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ได้ มีข้อเสนอจากกรรมการ
ให้ ฝ่ายเลขานุการได้ ไปจัดทารูปแบบการดาเนินการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการลงคะแนนรับรอง รับทราบ
การเสนอแต่งตั้งผู้บริหารจากการสรรหา เพื่อให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
การอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุ ณ นพ.ประเวศ วะสี ในฐานะ
รับทราบ
ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ได้ กล่าวอวยพรปี ใหม่แก่ผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทุกท่าน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๒๘ ในวันพุ ธ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร รับทราบ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

