สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๙ (๒/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๖ ท่าน และลาประชุม จานวน ๒ ท่าน
รับทราบ
๑.๒ การนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีฟ้องร้ องที่มีผลต่อการเสนอขอโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.บรรจง
มไหสวริยะ ให้ ดารงตาแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๓ เรื่อง ได้ แก่ เรื่องที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ฟ้ องสภามหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจงฯ ต่อศาลปกครอง พร้ อมคาขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคาพิพากษา
เพื่อให้ ศาลมีคาพิพากษาเพิกถอนมติสภาฯ ที่เสนอโปรดเกล้ าฯ ให้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจงฯ ดารง
ตาแหน่งอธิการบดีฯ โดยเน้ นว่าขาดคุณสมบัติ แต่ศาลปกครองกลางได้ มีคาสั่งไม่รับคาขอคุ้มครอง รับทราบ
ชั่วคราวแล้ ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยได้ ส่งคาให้ การแก้ คาฟ้ อง
อย่างสมบูรณ์ไปเรียบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๒ ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์
ไชยโรจน์ ยื่นฟ้ องศาสตราจารย์ นพ.บรรจงฯ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กรณี
จงใจไม่เสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ฯ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ซึ่งต่อมาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาลได้ มีคาพิพากษายกฟ้ อง เรื่องที่ ๓ รองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข ยื่นฟ้ อง ศาสตราจารย์ นพ.บรรจงฯ กับพวกรวม ๕ คน ต่อศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรณีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ และในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาลได้ มีคาพิพากษายกฟ้ อง ดังนั้น ข่าวดังกล่าว
ที่ออกตามสื่อต่างๆ ว่ามีท้งั หมด ๗ คดีน้ัน น่าจะมีความคลาดเคลื่อน จึงขอเสนอที่ประชุมได้ รับ
ทราบ และขอให้ กรรมการได้ มีการชี้แจงข่าวในทางบวกเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันต่อไป
๑.๓ ทักษะความเป็ นมนุษย์ท่ดี ี ๑๐ ประการ (Top 10 skills)
ในรายงาน “The Future of Jobs” จัดทาขึ้นโดย “World Economic Forum” ได้ รวบรวมทักษะ
ความเป็ นมนุษย์ท่ดี ที ่ปี ระเสริฐ ๑๐ ประการ ในปี ๒๐๒๐ ซึ่งเป็ นทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้ องการ
โดยครอบคลุมทุกสายอาชีพ และทุกระดับการทางานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับบริหาร
ประกอบด้ วย ๑. ทักษะการแก้ ไขปัญหาที่ซับซ้ อน (Complex Problem Solving) ๒. ทักษะการคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) ๓. ทักษะความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) ๔. ทักษะการบริหาร รับทราบ
จัดการบุคคล (People Management) ๕. ทักษะการทางานร่ วมกัน (Coordinating with Others)
๖. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ๗. ทักษะรู้จักประเมินและตัดสินใจ
(Judgment and Decision Making) ๘. ทักษะมี ใจรักบริการ (Service Orientation) ๙. ทักษะ
การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ๑๐. ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility)
ทั้งนี้ เป็ นทักษะที่ได้ เปลี่ยนแปลงจากที่ได้ กาหนดไว้ ในปี ๒๐๑๕ ทักษะเหล่านี้ มีความสาคัญ
ต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนากาลังคนทั้งด้ าน Hard Skill ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีความ
เข้ มแข็งอยู่แล้ ว และควรส่งเสริมความพร้ อมทางด้ าน Soft Skill

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๘ วันพุ ธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๒๒ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๘ จานวน ๗ หน้ า
ทั้งนี้ ประธานเสนอแนวคิดที่จะให้ การจัดทารายงานการประชุมสั้นกระชับ ส่วนรายละเอียดให้
เก็บบันทึกไว้ ในเทปบันทึกเสียง
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๘ วันพุ ธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“วาระลับ” ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๗ (วาระ ๒.๒) และเรื่อง
ขออนุ มั ติ แต่ งตั้ง และยั งไม่ แต่ งตั้ งบุ คคลให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) โดย
รายงานการประชุมลับดังกล่าว มีจานวน ๕ หน้ า

๑.รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ ไขตามที่มี
การเสนอจากกรรมการแล้ ว
๒. เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ นาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
แผนการดาเนินงานของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ ว่า ในการพัฒนา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้ มีส่วนร่วมในการพลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ เป็ น World
Class University นั้น สิ่งที่จะต้ องท าเป็ นอันดับแรก คือการพั ฒนาการศึกษาของวิทยาลัยให้
อยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีแนวคิดและการดาเนินการที่เป็ นสากล มุ่งเน้ นการเรียนการสอนแบบ
21st Century ในการด าเนิ นชี วิตและการประกอบการในรูปแบบใหม่ โดยเน้ นให้ นั กศึกษามี
Global awareness เพื่อจะได้ เข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เมื่อจบการศึกษา จะได้
นาไปประกอบอาชีพที่เหมาะสม ส่วนเรื่องการพัฒนาระบบที่ย่ังยืน เน้ นการดาเนินงานที่โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ การตอบแทนสังคมควรเป็ นหน้ าที่หลักอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย
จึงมีแนวคิดที่จะสร้ างสังคมในอุดมคติ สังคมที่น่าอยู่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน โดยอาศัย
ความเชี่ยวชาญทางด้ านดนตรี

๑. รับทราบ และแสดงความชื่นชม
๒. ขอให้ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับข้ อเสนอของ
กรรมการไปปรับใช้ ในการบริหารวิทยาลัยฯ และให้ มา
รายงานความก้ าวหน้ าในทุกมิติของการดาเนินงานทั้ง
ด้ านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ
วิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในอีก ๖ เดือนข้ างหน้ า

-๒ระเบียบ
วาระที่
๓.๒

๓.๓

เรื่องที่เสนอ
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้ านทรัพยากร
บุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร/บุคลากร
ตามที่ได้ รับมอบหมายนั้น คุณมนูญ สรรค์คุณากร ประธานคณะกรรมการ ได้ เสนอ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและให้ ข้อคิดเห็น
สรุปได้ ดังนี้
หลักการในการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยี และการเมือง ที่จะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดทา SWOT Analysis วิเคราะห์ข้อจากัดทาง
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และจัดทา Strategic Alignment ประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์
และนโยบายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้ แก่ ๑. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีโอกาสแสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่ ๒.การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ ๓. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรม ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มี ๘ เรื่อง
ได้ แ ก่ (๑) Workforce Development (๒) HR Strategy (๓) Manpower Planning
(๔ ) Recruitment (๕) Reward (๖) Compensation & Benefit (๗) Performance
Management และ (๘) Talent & Succession นอกจากนี้ ต้ องมีการปรับ Mahidol Core Values
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ สอดคล้ องกับยุคดิจิทลั โดยปรับเป็ น MAHIDOL-DEE โดยเพิ่ม
D-Digital Skill E-Entrepreneurial Minded และ E-Engagement อนึ่ง บุคลากรทางด้ าน
ทรัพยากรบุ คคล ต้ องพั ฒนา ๓ เรื่องได้ แก่ ๑. พั ฒนา ๘ พฤติกรรม (Eight behaviours)
๒. พั ฒนามืออาชีพ ๑๐ อย่ าง (Ten professional areas) และ ๓. การแบ่ งบุคลากรออกเป็ น
๔ ระดับ (Four bands of professional competence) ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็น พบว่า
มี ๒๐ ความคิดริเริ่มด้ านทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ โดยได้ มีการเริ่มดาเนินการแล้ วเมื่อปลายปี ๒๕๖๐
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ เป็ นแบบอย่างในอนาคต หากทาได้ สาเร็จ
จะขยายไปยังส่วนงานอื่นๆ ต่อไป
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
รักษาการอธิการบดี นาเสนอเรื่อง “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ของ Times Higher
Education Asia University Rankings ๒๐๑๘” ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ ๗ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๑
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็ นอันดับ ๑ ของประเทศไทย และเป็ นอันดับที่ ๙๗ ของเอเชีย จาก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจานวนกว่า ๓๕๐ แห่ง จาก ๒๕ ประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
มหาวิทยาลัยไทยอีก ๙ แห่ง ที่ได้ รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ การจัดอันดับ
Asia University Rankings ๒๐๑๘ ในครั้งนี้ ใช้ ตั วชี้ วั ดและค่ าน้าหนั ก ๕ ด้ าน คื อ Teaching
(the learning environment) ร้ อยละ ๒๕ Research (volume, income and reputation) ร้ อยละ ๓๐
Citations (research influence) ร้ อยละ ๓๐ International outlook (staff, students and
research) ร้ อยละ ๗.๕ และ Industry income (knowledge transfer) ร้ อยละ ๗.๕

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. เสนอให้ มีการจัดทาคู่มือแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่
ทาง IT หรือ Application เพื่อให้ การสื่อสารใช้
ประโยชน์ได้ มากขึ้น

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เพื่อดาเนินการสรร
๔.๑.๑
หาคณบดีฯ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม ซึ่งครบเกษียณอายุงาน ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ โดยสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ พิจารณา
ผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดาแล้ ว มีมติอนุมัติขยายเวลาการสรรหาฯ ออกไปอีก ๙๐ วัน
โดยใช้ คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิม และแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ แทนผู้ท่ขี อถอนตัว และให้ เริ่มต้ น
ดาเนินการสรรหาใหม่น้ัน คณะกรรมการสรรหาได้ จัดประชุม เมี่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ โดยกาหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณบดีฯ ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะไม่เป็ นตามมติสภาฯ ที่ให้ ขยายระยะเวลาสรรหา
ออกไป ๙๐ วัน (ครบวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดังนั้น จึงขอเสนอสภาฯ อนุมัติขยายระยะเวลา
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา โดยจะขอนาผลการสรรหาเสนอสภาฯ ในการประชุมครั้งที่
๕๓๑ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้ าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
๔.๑.๒ การต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้ แก่
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย และได้ แต่ งตั้ งศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุ ณ นพ.ไกรสิ ทธิ์ ตั นติ ศิ รินทร์
กรรมการ สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธานคณะกรรมการนั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ ๕๒๗ เมื่ อวั นที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ มี มติ เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็ นผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ดังนั้น จึงเห็น สมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้ าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลา
การปฏิบั ติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย แทนประธานคณะกรรมการท่ านเดิ ม นอกนั้นให้
เป็ นไปตามคาสั่งเดิมทุกประการ

อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
ตามที่เสนอ

อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ทาหน้ าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงาน
ให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๔.๒

ขออนุมตั ิหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๒.๑
คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สงู อายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิด ล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุม ภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ ว
หลักสูตรใหม่น้ ี เป็ นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองต่ อนโยบายของรัฐบาลในแผนงานทันตสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ประเทศไทยในการพั ฒนาบุคลากรทางทันตสาธารณสุขในด้ านการศึกษาต่ อระดั บ
ปริญญาโททางทันตกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งหลักสูตรได้ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
ยุทธศาสตร์ด้ านการพั ฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ มี ุ่งเน้ น Self-Awareness and
Social Awareness ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมทั้งในและต่างประเทศอย่างแท้ จริง
หลักสูตรเน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ ปฏิบัตกิ บั ผู้ป่วยทางทันตกรรมผู้สงู อายุท้งั ในโรงพยาบาลทันตกรรมของ
คณะทันแตพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชนที่ผ้ ูเรียนสังกัด และมีเป้ าประสงค์ให้ ผ้ ูเรียน
ได้ นาปั ญหาสาคัญทางทันตกรรมผู้สงู อายุของชุมชนมาศึกษาวิจัย เพื่อผู้เรียนจะได้ นาไปพัฒนา
ให้ กบั ชุมชน และมีทกั ษะทางสังคม (Soft Skill)
๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
๔.๓.๑ และนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเสนอปรับปรุงแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ การดาเนินงานของสถาบันฯ มีความคล่องตัว และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ได้ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ซึ่งมีการเสนอแก้ ไขข้ อบังคับฯ ฉบับเดิม ๗ ประเด็น
ได้ แก่ ๑. เพิ่มวัตถุประสงค์ ๒. เปลี่ยนแปลงจานวนการประชุม ๓. เพิ่มองค์ประกอบโครงสร้ างคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ ๔. การสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ ในกรณีท่พี ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
ให้ ดาเนินการสรรหาให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง หากไม่สามารถดาเนินการ
ให้ แล้ วเสร็จตามที่กาหนด ให้ ขอขยายระยะเวลาต่อสภาฯ ได้ ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน ๕. ให้ สถาบันฯ
สามารถจ้ างลูกจ้ างได้ จากเดิมที่ไม่ มีการกาหนดไว้ ๖. การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และ
ร้ องทุกข์ ให้ ครอบคลุมลูกจ้ างด้ วย ๗. เพิ่มเติมข้ อความเรื่องเงินกองทุนว่า “เงินหรือทรัพย์สนิ อื่นที่
ได้ จากการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน”
(ร่าง)ข้ อบังคับนี้ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุ มคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และผ่านการพิจารณาและปรับแก้ ไขจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
แล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ขออนุมัติแก้ ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
๔.๔ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และขออนุมัติจ่ายเงินประจาตาแหน่งให้ ผู้บริหารที่
รักษาการแทนเกินหกเดือน
มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องออกเพื่อไปนาเสนอในการประชุมคราวต่อไป
ขออนุมัติให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ที่มีระยะเวลาเกินสิบปี ของคณะแพทยศาสตร์
๔.๕ ศิริราชพยาบาล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ มี
มติอนุมัติให้ นายประสงค์ วาจาพัฒนา เช่ าที่ดินราชพัสดุ โฉนดเลขที่ ๑๗๘๕๕ แขวงบางโคล่
(บางคอแหลม) เขตบางคอแหลม (ยานนาวา (บางรัก)) กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ างอาคารประกอบ
ธุรกิจโรงเรียนสอนทาอาหารญี่ปุ่น และเป็ นที่ต้งั บริษัทนาเข้ าอุปกรณ์อาหารญี่ปุ่น มีกาหนดระยะ
เวลาการเช่า ๒๐ ปี ค่าเช่ าเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ขอเช่ าที่ดินราชพัสดุดังกล่ าว ขอสละสิทธิ์
ในการเช่ า เนื่องจากเกิดปั ญหาทางเศรษฐกิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงประกาศเชิญชวน
ผู้สนใจให้ เช่าที่ดินดังกล่าว มีผ้ ูเสนอเช่าเพียง ๑ ราย คือนายแพทย์ศรัณย์ วรรณจารัส เพื่อก่อสร้ าง
และประกอบธุรกิจคลินิก/โรงพยาบาลแบบมีผ้ ูป่วยพักค้ างคืน กาหนดระยะเวลาการเช่ า ๒๐ ปี
ค่าเช่ าเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม ๒ เท่า ของค่าเช่ารายเดือนต่อปี ค่าหลักประกันสัญญา
๓ เท่าของค่าเช่ารายเดือนต่อกาหนดระยะเวลา ๕ ปี ปรับขึ้นร้ อยละ ๒๐ ทุกๆ ๕ ปี เงินบริจาคต่อ
เดือน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าหน้ าดิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ระยะเวลาปลอดค่าเช่ า เงินบริจาคและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดในระหว่างการก่อสร้ างเป็ นระยะเวลา ๑ ปี และผู้เช่าสามารถให้ นิติบุคคลอื่นใด
ที่ผ้ เู ช่าถือหุ้นและเป็ นกรรมการ สามารถดาเนินการบริหารผลประโยชน์ในอาคารและที่ดินระหว่าง
สัญญาเช่ าแทนผู้เช่าได้ ซึ่งเป็ นข้ อเสนอการเช่ าที่แตกต่างจากที่สภาฯ ได้ เคยอนุมัติไว้
ศูนย์บริหารสินทรัพย์เห็นว่า ข้ อเสนอใหม่ ของนายแพทย์ศรัณย์ฯ ให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่ า
ข้ อเสนอเดิมของนายประสงค์ฯ เล็กน้ อย เนื่องจากนายประสงค์ฯ ได้ สละสิทธิ์เช่ าที่ดินราชพั สดุ
โดยยังไม่ ได้ ทาสัญญาเช่ ากับมหาวิทยาลัยจึงไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และการที่นายแพทย์
ศรัณย์ฯ เสนอขอเช่ าที่ดินราชพัสดุซ่ งึ มีรายละเอียดการเช่ าที่แตกต่างจากที่สภาฯ เคยอนุมัติไว้
ถือเป็ นสาระสาคัญของการเช่าประกอบกับข้ อเสนอในการเช่าดังกล่าว เป็ นการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่มีระยะเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี ซึ่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๒๙ วรรคสอง กาหนดว่า “การให้ เช่า หรือให้ ใช้ ประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีระยะเวลาเกินกว่าสิบปี ให้ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา” จึงต้ องนาเรื่อง
การเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติการเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สงู อายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

เห็นชอบ(ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ

ทราบ

อนุมัติดาเนินการตามเสนอ โดยให้ นายแพทย์ศรัณย์
วรรณจารั ส เช่ าที่ดินราชพั สดุ โฉนดเลขที่ ๑๗๘๕๕
แขวงบางโคล่ (บางคอแหลม) เขตบางคอแหลม
(ยานนาวา(บางรั ก)) กรุ งเทพ มหานคร ของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล กาหนดระยะเวลา
การเช่า ๒๐ ปี

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

ขอความเห็นชอบแผนดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร ระดับคณบดี
หรือเทียบเท่า จากคณาจารย์ประจา และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจา
ตามที่กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จากคณาจารย์ประจา และจาก
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา ชุดปั จจุบัน จะสิ้นสุดวาระในวันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ ายเลขานุการจึงได้ จัดทาแผนการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ทั้ง ๓ ประเภท
เพื่อให้ ได้ กรรมการสภาฯ ชุดใหม่ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ในแต่ละประเภท ดังนี้
๑. กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารฯ ดาเนินการเลือกตั้งตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๒
ต้ องให้ แล้ วเสร็จ ก่อนชุดเดิมหมดวาระอย่างน้ อย ๑๕ วัน (ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑)
๒. กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ดาเนินการเลือกตั้งตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้ องให้ แล้ วเสร็จ ก่อนชุดเดิมหมดวาระ อย่างน้ อย ๑๕ วัน (ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑)
๓. กรรมการสภาฯ จากผู้ ปฏิ บั ติ งานในมหาวิ ทยาลั ยที่ มิ ใช่ คณาจารย์ ประจ า ด าเนิ นการตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ คณาจารย์ประจา พ.ศ.๒๕๕๐ ต้ องให้ แล้ วเสร็จ
ก่อนกรรมการคนเดิมหมดวาระอย่างน้ อย ๓๐ วัน (ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔.๗ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ างก่อสร้ างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ ๒ ตาบลศาลายา
(ย้ายจาก อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วาระ๖.๓) ตามที่ศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ได้ รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการ ก่อสร้ างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ระยะที่ ๒ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วงเงินทั้งสิ้น ๗๗๙,๖๒๕,๐๐๐.- บาท นั้น
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ ได้ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วย
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยผลการจัดซื้อจัดจ้ าง ปรากฏว่า
“ห้ างหุ้นส่วนจากัด ยุวากรศุภภัณฑ์” เป็ นผู้ชนะการประกวดก่อสร้ างอาคารดังกล่าว เป็ นจานวน
เงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกร้ อยห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) ทั้งนี้ อ้างอิงตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องอานาจในการจัดซื้อ
จัดจ้ าง ข้ อ ๘๔ ซึ่งกาหนดว่า การสั่งซื้อหรือสั่งจ้ างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง
ให้ เป็ นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ (๑) หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้ างในครั้งนี้
ที่ประชุ มได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ างก่อสร้ างดังกล่าว ยังขาด
รายละเอียดในหลายประเด็น จึงขอให้ ฝ่ายเลขานุการได้ นารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ
เวียนแจ้ งให้ กรรมการได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๔.๖

เห็นชอบ และให้ ดาเนินการได้ ตามที่เสนอ

อนุมัติให้ จ้างห้ างหุ้นส่วนจากัด ยุวากรศุภภัณฑ์ดาเนินการ
ก่อสร้ างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ ๒
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จานวน ๑ งาน ตามวงเงินที่เสนอ หลังจากได้ นาเสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม โดยวิธีส่งเวียนแจ้ งให้ กรรมการ
ทุกท่านได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑

แนวทางปฏิบัติในการรับรองการเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากการสรรหาของ
สภามหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ เสนอ
ให้ ฝ่ายเลขานุการได้ จัดทาแนวปฏิบัติในการรับรองการเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหารจากการสรรหา เพื่อ รับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ
ให้ การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับรองการเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จากการสรรหาเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุการจึงได้
ดาเนินการจัดทาแนวทางปฏิบัติในการรับรองการเสนอขอแต่ งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จาก
การสรรหาของสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑

ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ
ผู้เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่ งตั้ง อนุมัติ
ผู้เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๒๒ ราย ตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จานวน ๑๑ ราย (วิธปี กติ จานวน ๑๐ ราย และวิธีพิเศษ จานวน ๑ ราย)
และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๑ ราย
ผู้สมควรได้ รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๑
๖.๑.๒
คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้ แต่ งตั้งตามคาสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ได้ พิจารณาผลงานของผู้ได้ รับการเสนอชื่อจากส่วนงานต่างๆ ให้ เป็ นผู้สมควรได้ รับการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ ราย แล้ ว มีมติ เห็นชอบ
เห็นชอบเสนอชื่อผู้ท่มี ีคุณสมบัติสมควรได้ รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
จานวน ๖ ราย เพื่อสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา ต่อไป โดยสังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน ๑ ราย ได้ แก่ ๑.ศาสตราจารย์ ดร.นพ.
พลรัตน์ วิไลรัตน์ สาขาแพทยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒ ราย สาขาแพทยศาสตร์
ได้ แก่ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ ๓. ศาสตราจารย์ นพ.ประมุข มุทิรางกูร
สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑ ราย ได้ แก่ ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต
หนุเจริญกุล สาขาพยาบาลศาสตร์ และสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ๒ ราย สาขาวิทยาศาสตร์ ได้ แก่
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล และ ๖. ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

-๕ระเบียบ
วาระที่
๖.๑.๓

๖.๒

๖.๓
๖.๔

๖.๔.๑
๖.๔.๒
๖.๔.๓
๖.๔.๔
๖.๔.๕
๖.๔.๖
๖.๔.๗
๖.๔.๘
๖.๔.๙
๖.๔.๑๐

เรื่องที่เสนอ
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ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
ได้ มีมติอนุมัติเทียบตาแหน่งแพทย์หญิงสิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม เป็ นตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม) ได้ ต้งั แต่ วันที่
๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ แต่ มหาวิทยาลัยได้ มีคาสั่ง ที่ ๓๕๔๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ บรรจุ และแต่ งตั้งบุคคลดังกล่ าวเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชา อนุมัติ
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
ดังนั้น เพื่อให้ วันที่ได้ รับการเทียบตาแหน่ งและวันบรรจุ สอดคล้ องกัน จึงขอเสนอให้ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมติท่ปี ระชุม ครั้งที่ ๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๖ จากเดิม “อนุมัติเทียบตาแหน่งแพทย์หญิงสิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม เป็ นตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคต่อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม) ได้ ต้ังแต่วันที่
๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑”
แก้ เป็ น “อนุมัติเทียบตาแหน่งแพทย์หญิงสิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม เป็ นตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม) ได้ ต้ังแต่วันบรรจุ
โดยมีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัย มหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑”
การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้ างของสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานเชิงรุกของสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผลักดัน
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ออกเป็ น ๒ สานัก ดังนี้ (๑) สานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มีหน้ าที่ อนุมัติ
บริหารจัดการการประชุมสภามหาวิทยาลัย และบริหารจัดการทั่วไปของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เช่น งานสารบรรณ งานทรัพยากรบุคคล การจัดทาแผนและงบประมาณ การเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
การจัดทา website (๒) สานักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย มีหน้ าที่วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงติดตามผลการดาเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย และเป็ นฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งนี้
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ มีมติมอบอานาจ
การดาเนินงานการพิจารณาอนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานให้ มหาวิทยาลัย และ
ให้ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ างก่อสร้ างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ ๒ ตาบลศาลายา
รับทราบ
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประธานขอย้ ายไปเป็ นวาระเสนอเพื่อพิจารณา วาระ ๔.๗
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๑๒ หลักสูตร เหตุผลการปรับปรุงเพื่อให้ หลักสูตรสอดคล้ องกับ (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria at Program Level) และ
ปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรให้ ทนั สมัย สอดคล้ อง และรองรับงานวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นในหลักสูตรฯ หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่าว ระเบียบวาระ
ที่ ๖.๔.๑-๖.๔.๒ และ ๖.๔.๖ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ส่วนระเบียบวาระที่ ๖.๔.๓-๖.๔.๕ และวาระที่ ๖.๔.๗-๖.๔.๑๒ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่
๓/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา อนุมัติ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบั นนวัตกรรมการเรียนรู้ และบั ณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มั ติ ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้ อน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา อนุมัติ
วิชาฟิ สิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบั นนวั ตกรรมการเรียนรู้ และบั ณฑิตวิ ทยาลัย ขออนุ มั ติ ปรับปรุงหลั กสูตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อนุมัติ
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้ อน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบั นโภชนาการ และบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ขออนุ มั ติ ปรั บปรุงหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต อนุมัติ
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๔.๑๑ โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตร อนุมัติ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔.๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา อนุมัติ
วิชาฟิ สิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๖ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขดังกล่าว ระเบียบวาระที่ ๖.๕.๕ ได้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนระเบียบวาระที่
๖.๕.๑-๖.๕.๔ และ ๖.๕.๖ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัย มหิดล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๖.๕.๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ และบั ณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มัติ ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎี อนุมัติ
บัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕.๒ สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มั ติ ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา อนุมัติ
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕.๓ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร อนุมัติ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕.๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร อนุมัติ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๕.๕ คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อนุมัติ
และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕.๖ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ ขออนุมั ติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๖ ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภา อนุมัติ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน
ทั้งสิ้น ๔๗๔ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๑๒ ราย ปริญญาโท ๑๗๓ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓ ราย และปริญญาตรี ๒๘๖ ราย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอแก้ ไขชื่อสกุล
ของนักศึกษา ซึ่งได้ รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

๗.๕

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์สริ ิจิต วงศ์กาชัย
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๒. รองศาสตราจารย์วิปร วิประกษิต
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
๓. Mr.Peter Haddawy
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. รองศาสตราจารย์อมรินทร์ ทักขิญเสถียร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๘
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตาม
มติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการรายงานผลการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ จาแนก
ตามส่วนงานต่างๆ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบุคลากรประเภทวิชาการ จานวน ๓,๘๑๐ คน
โดยมีผ้ ดู ารงตาแหน่งอาจารย์ จานวน ๑,๘๒๔ คน (ร้ อยละ ๔๗.๘๗) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
๑,๐๔๓ คน (ร้ อยละ ๒๗.๓๘) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๗๒๑ คน (ร้ อยละ ๑๘.๙๒) ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ จานวน ๑๕๔ คน (ร้ อยละ ๔.๐๔) และนักวิจัย จานวน ๖๘ คน (ร้ อยละ๑.๗๘)
รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ และเหตุการณ์ความเสี่ยง
สาคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยขอรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐ และ
เหตุการณ์ความเสี่ยงสาคัญขงมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ เป็ นตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้ อ ๖ ซึ่งกาหนดให้ มหาวิท ยาลัย รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยปี ละครั้ง
คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยได้ ผ่านการอนุมัติ
จากที่ประฃุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลจากที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติ
ให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ก่อนเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการต่อไป

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๗ระเบียบ
วาระที่
๗.๖

๗.๗

๗.๘

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สงู อายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ ผ่านการอนุมัติ รับทราบ
จากที่ประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการ
สภาการพยาบาลจากที่ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ มีมติ
ให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ก่อนเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการต่อไป
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๑๒ ฉบับ
มหาวิทยาลัยได้ ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ของส่วนงานต่างๆ รวมจานวน ๑๒ ฉบับ โดยได้ ผ่านความ รับทราบ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งอธิการบดี
แต่งตั้งเพื่อทาหน้ าที่กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่ าธรรมเนียมการศึกษาและค่ าบารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เป็ นไปตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารเงินงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๑ เรียบร้ อยแล้ ว จึงขอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณีความผิดฐานละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ รับทราบ
ซึ่งนามาใช้ บังคับตามข้ อ ๖(๔) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับเป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ตามข้ อ ๔(๒) ของประกาศคณะกรรมการ
จรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกาหนดกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงได้ มีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

เชิญร่วมงาน MU Blue Night ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในงานวัน
คล้ ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศิษยน์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน MU Blue Night ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็ นงาน
คืนสู่เหย้ าของศิษย์เก่าทุกรุ่น และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสงาน ๔๙ ปี
วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา รับทราบ
๑๖.๓๐ น. ณ ลานหน้ าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ ในวัน
ดังกล่าว จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยในปี นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
ได้ ให้ เกียรติแสดงปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้ วยธรรมะและปัญญา” ใน
เวลา ๐๙.๐๐ น. และการเสวนาเรื่อง “๑๐ ปี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวัง
อุดมศึกษาไทย” ในเวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้ องบรรยาย ศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น ๑
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๐ ในวันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม 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

