สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐ (๓/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ ประธานกล่าวต้ อนรับคุณโชติกา สวนานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใหม่
ในโอกาสได้ รับโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งดังกล่ าว ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
และเข้ าประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นครั้งแรก
๑.๒ ประธานแจ้ งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๙ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข
จานวน ๑๗ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๙ จานวน ๗ หน้ า
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๙ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
“วาระลับ” ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๘ (วาระ ๒.๒) และเรื่อง รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข
ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) โดยรายงานการประชุมลับ
ดังกล่าว มีจานวน ๔ หน้ า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

๓.๒

๓.๓

วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสนิ ผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นาเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) มีวิสยั ทัศน์ ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีแผนปรับ
โครงสร้ างหน่ วยงานเพื่อให้ มีความชัดเจน คล่องตัว และเป็ นไปตามมาตรฐานระบบงานในระดับ
สากล ทั้งนี้ มีแผนยุทธศาสตร์หลัก ๓ ข้ อ ได้ แก่ ๑) เป็ นสถาบันด้ านการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับ
มืออาชีพ ๒) สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเชิง
พาณิชย์ ๓) สร้ างเครือข่ายระบบนิเวศน์ผ้ ปู ระกอบการที่เป็ นที่ยอมรับในสากล
รายงานผลการดาเนินงานนโยบายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบปี ๒๕๖๐
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบปี ๒๕๖๐ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้ อคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนเป็ นยุทธศาสตร์สนับสนุน
สาคัญที่ส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหิดลสู่เป้ าหมายการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก ด้ วยเห็นถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ ี ๔ ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๒ มีนโยบายส่งเสริมการสร้ างความเป็ นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ที่มีเป้ าหมายชัดเจนใน
การสร้ างให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยมี ๓ กลยุทธ์สาคัญ ได้ แก่ ๑. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ ทรัพยากร ที่นาสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็ นรูปธรรม ได้ แก่ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างที่เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้ อม นโยบายการเพิ่มพื้นที่สเี ขียวที่มีฟังก์ช่ันรองรับกิจกรรมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
๒. กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็ นสังคมคาร์บอนต่า อาทิ โครงการโรงพยาบาลคาร์บอนต่า (ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก) โครงการสร้ างระบบการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การลดการใช้ พลังงานในอาคาร ๓. กลยุทธ์การส่งเสริมให้
เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เช่ น นโยบายการสร้ างเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนโดยรอบ
ศาลายา และในจังหวัดระยอง การสร้ างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ซึ่งการดาเนินงาน
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ประกอบด้ วย ๖ ตัวชี้วัด ได้ แก่ ตัวชี้วัดด้ านวัตถุดิบ พลังงาน
การใช้ นา้ กากของเสีย อาคาร และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งนี้ การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้ างความเป็ นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศในระยะต่อไป
จะเน้ นการปรับเปลี่ยนระบบการทางานขององค์กรให้ สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยต้ องนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ ามาใช้ ในการให้ บริการแก่ผ้ รู ับบริการ ควบคู่
ไปกับความพยายามขยายผลนโยบายที่ประสบความสาเร็จภายในองค์กรออกสู่ชุมชน และสังคมภายนอก
การปฏิรูประบบวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาเรื่อง การปรับ
โครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีมติอนุมัติให้ ยุบ
สถานส่งเสริมการวิจัย และยกฐานะงานวิจัย เป็ นฝ่ ายวิจัย ให้ ดาเนินการแล้ วเสร็จภายใน ๑ ปี
โดยขอให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ มานาเสนอในเชิงนโยบายด้ านวิจัย เพื่อให้
สภาฯ ได้ รับทราบผลการดาเนินงาน และให้ ข้อเสนอแนะ นั้น ในการนี้ ครบระยะเวลา ๑ ปี ของ
การดาเนินการแล้ ว คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล จึงขอนาเรื่อง “การปฏิรปู ระบบวิจัย
ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล” นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
ทั้งนี้ สรุปภาพรวมพันธกิจวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ดังนี้ (๑) สนับสนุนการ
ทาวิจัยด้ วยกลไกที่ทุกคนเข้ าถึงได้ ในลักษณะที่ทาให้ เกิด productivity และ growth ของนักวิจัย
(๒) การส่งเสริมวิจัยมุ่งเป้ าด้ วยกลไกของ Research Network (RN) Research Group (RG) ,
Center of Research Excellence (CORE) และโครงการ PA ภาควิชา

๑. รับทราบ และแสดงความชื่นชม
๒. ขอให้ นาผลความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ๑ ปี มาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

รับทราบ

๑. รับทราบและแสดงความชื่นชม
๒. ขอให้ มีการถอดบทเรียนของการดาเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน และนาผลความก้ าวหน้ ามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

แต่งตั้งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
แต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา ได้ มีการประชุม
๔.๑.๑
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา แทนรองศาสตราจารย์ นพ.
สุพรชัย กองพัฒนากูล ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่ งผู้อานวยการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผลการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ าม
ในนักกีฬา ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชา
เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ให้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบ
สารต้ องห้ ามในนักกีฬา

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.
สุพรชัย กองพัฒนากูล ให้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการ
ศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เป็ นวาระที่สอง
ติดต่อกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็ นต้ นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

-๒ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

แต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ มี
การประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อดาเนินการสรรหาผู้อานวยการสถาบันฯ แทนรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว
ทรีปาตี ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑โดยผลการสรรหา
ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพั ฒนาเด็กและครอบครัว ได้ แก่
รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๔.๒ ขออนุมตั ิ / ขออนุมตั ิหลักการ หลักสูตรใหม่
ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกากับดูแลเภสัชภัณฑ์
๔.๒.๑ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ ว หลักสูตร
จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการกากับดูแล และควบคุมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้
ประชาชนได้ รับเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน ทั้งนี้ ดาเนินการ
เปิ ดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป และจานวนนักศึกษาที่จะ
รับเข้ าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ประมาณปี ละ ๕ คน แผน ข ประมาณปี ละ ๕ คน
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร
๔.๒.๒ ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็ นหลักสูตร
ระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย จัดการศึกษาแบบภาคพิเศษ โดยจะเริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา
๒๕๖๑ วัตถุประสงค์หลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในสาขาธรณี
ศาสตร์ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ หลักสูตรมีการบูรณาการณ์ความรู้ทางด้ านธรณีวิทยา
มาประยุกต์ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร
ของสถาบันอื่น (ในประเทศ) และจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ทั้ง ๒ แผนการศึกษา ก (๒) และ ข
คือ ๒๔ คน ทั้งนี้ หลักสูตรได้ มีแผนการรับนักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ปี การศึกษาละ ๓๐ คน
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิหลักการเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว
ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตร
๔.๒.๓ ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอหลักการเปิ ดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรไทย จัดการศึกษาแบบภาคปกติ และภาคพิเศษ เริ่มเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๒
คณะฯ ได้ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ ในอันที่จะทาให้ นักศึกษาเข้ าใจเท่าทันปั ญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจสังคมและความเป็ นอยู่ท่เี ปลี่ยนไปและแตกต่างกันไปตามความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
ที่มีผลต่อสุขภาพ มุ่งเน้ นที่จะสร้ างบัณฑิตให้ มีความรู้และทักษะทางด้ านการบริหารงานสาธารณสุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการนานโยบายมาสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
การพัฒนากลยุทธ์ในการตอบสนองปั ญหาสุขภาพเพื่อการควบคุมป้ องกันโรคที่มีความก้ าวหน้ า
และพั ฒนามากขึ้น เพื่ อให้ นักศึกษานาความรู้ท่ ไี ด้ ไปใช้ ในการจั ดท ายุ ทธศาสตร์และแก้ ไข
ปัญหาในพื้นที่หรือท้ องถิ่นที่รับผิดชอบร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีท่ที นั สมัย
๔.๓ ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี ขออนุมัติจ่ายเงินประจาตาแหน่งให้ รักษาการแทนรองอธิการบดีท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ระหว่าง
๔.๔ รอการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระลับ)
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล และขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ซึ่งมิอาจคาดการณ์
ระยะเวลาได้ ประกอบกับรักษาการแทนอธิการบดีได้ แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายต่ างๆ เพื่อปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้ มอบหมาย ซึ่งผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การเบิ กเงิน การจ่ ายเงิน และการควบคุ ม ดู แลการจ่ ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งออกตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดว่ า
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ ายเงินประจาตาแหน่ งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย /ส่วนงาน ให้ ท าเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย แล้ วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ และตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดว่า เงินประจาตาแหน่ ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นที่กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นการกาหนด
หลักการที่สอดคล้ องกันว่ า อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราของเงินประจาตาแหน่ งเป็ น
อานาจเฉพาะของสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับหลักการว่ า ผู้ท่ ปี ฏิบัติงานในหน้ าที่ใดก็ต้องได้ รับ
ค่ าตอบแทนสาหรับตาแหน่ งนั้น แต่ ท้ังนี้ มี ข้อขัดข้ องในการปฏิบั ติ ท่ ีก าหนด การรับเงินประจ า
ตาแหน่งจะต้ องไม่เกินหกเดือนตามข้ อ ๑๘ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์อตั รา
การจ่ ายเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในกรณีน้ ี ทั้งตาแหน่ ง
รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีได้ ปฏิบัติ
หน้ าที่รักษาการแทนในตาแหน่ง และจะต้ องรักษาการต่อไปจนกว่ามีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมาซึ่งเกินกว่า ๑๘๐ วัน จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

๔.๑.๒

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นพ.
อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

อนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการกากับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. มอบหมายให้ กองกฎหมายจั ดท าร่ างหลัก เกณฑ์
การจ่ายเงินประจาตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี
และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยให้
ครอบคลุมตาแหน่ งบริหารในระดับต่ างๆ ของส่วนงาน
และให้ ประธานสภาคณาจารย์ ได้ นาเสนอต่ อที่ประชุ ม
ก.บ.ค.เพื่ อพิ จารณาและให้ ข้อคิดเห็น ก่ อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๒. ให้ กองกฎหมายนาข้ อหารือเรื่องการจ่ายเงินประจา
ตาแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ระหว่าง
รอการโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอต่ อคณะกรรมการกฤษฏีกาเพื่ อให้ ความคิ ดเห็น
และหาทางออกในกรณี รักษาการเกินกว่ า ๑๘๐ วั น
โดยให้ ทาคู่ขนานไปกับข้ อ ๑

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้ องทุกข์ของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔.๕.๑ ขอโต้ แย้ งผลการสอบข้ อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัดภาค
วิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขอโต้ แย้ งผลการสอบข้ อเท็จจริงของ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย จานวน ๖ ประเด็น
เนื่องจากมีประเด็นข้ อร้ องทุกข์ท่เี กี่ยวข้ องกับกฎหมายเรื่องการชันสูตรพลิกศพ การเก็บตัวอย่าง
สิ่งส่งตรวจจากศพอันตนเองมิได้ เป็ นผู้มีหน้ าที่ในการตรวจศพ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
ในเรื่องดังกล่ าว และเพื่อให้ การพิจารณาข้ อร้ องทุกข์แต่ละประเด็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งทาให้ ระยะเวลาการพิ จารณาเกินกว่ าเวลาตามที่ข้ อบั งคับฯ ก าหนดไว้ (๖๐ วัน) คณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอคาวินิจฉัยฯ จากกาหนดเดิมที่จะต้ องเสนอ
คาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์น้ ี เข้ าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๑ พิจารณา โดยจะขอนาเสนอเข้ าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่ อไป ครั้งที่ ๕๓๑
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ แทน
๔.๕.๒ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอุทธรณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สังกัดสานักงานอธิการบดี ขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย
(ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๓๘๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องลงโทษ
ปลดออกจากงาน)
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ได้ รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
ขณะเกิดเหตุเป็ นผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขออุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษทางวินัย โดยได้ ช้ ีแจงในเรื่องที่ถูกกล่ าวหาว่าตนได้ ดาเนินการวางระบบบัญชีและการเงิน
ตามที่ได้ รับมอบหมาย และได้ พยายามจัดการด้ านการเงินและบัญชี รวมถึงการวางระบบบัญชี
ของโรงเรียน เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปอย่ างเต็มที่แล้ ว ส่วนกรณีการ
กล่ าวหาว่าผู้อุทธรณ์ได้ รับเงินค่ ากิจกรรม Week Without Wall เมื่อปี ๒๕๕๗ แล้ ว แต่ ไม่ นาเงิน
หรื อจั ดการให้ มี การน าเงินค่ ากิ จกรรมฝากเข้ าบั ญชี ธนาคาร ตามที่ ข้ อบั งคั บหรื อประกาศของ
มหาวิทยาลัยกาหนด เป็ นเหตุให้ เงินค่ ากิจกรรมคงเหลือขาดหายไปจากบัญชีน้ัน ผู้อุทธรณ์ขอ
ปฏิเสธข้ อกล่าวหาดังกล่าวว่าไม่เป็ นความจริง และได้ ช้ ีแจงว่าได้ นาเงินฝากเข้ าบัญชีธนาคาร “กองทุน
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” เรียบร้ อยแล้ วโดยได้ ส่งสาเนาหลักฐานใบนาฝากเงิน
ของธนาคารให้ กับคณะกรรมการชุดสอบข้ อเท็จจริงแล้ ว แต่ไม่ได้ มีการนาพยานหลักฐานดังกล่าว
มาตรวจสอบข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมและให้ ความเป็ นธรรมกับผู้อุทธรณ์ บัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ องทุกข์ฯ ได้ พิจารณาและมีคาวินิจฉัยการขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของผู้อุทธรณ์แล้ ว
มีความเห็นสอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า การกระทาของผู้อุทธรณ์เป็ นการ
ละเลยหน้ าที่ไม่ดาเนินการให้ มีการจัดเก็บเงิน การนาส่ง เงิน การเก็บรักษาเงิน การทาบัญชีและ
รายงานทางการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานตามหลักการบัญชีรับรองโดยทั่วไปและตามข้ อบังคับหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยในช่ วงเวลาดังกล่ าว ผู้อุทธรณ์ละเลยหน้ าที่ไม่ ทาให้ โรงเรียนมีระบบบัญชี ท่ี
เป็ นมาตรฐาน และจนถึงปั จจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของบัญชีของโรงเรียนได้
การกระทาของผู้อุทธรณ์จึงถือว่าเป็ นการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามนโยบาย คาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ
และแบบธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็ นเหตุ ทาให้ เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
อย่างร้ ายแรง และการที่มหาวิทยาลัยลงโทษปลดผู้อุทธรณ์อุทธรณ์ออกจากงาน จึงเป็ นไปโดยชอบ
ด้ วยกฎหมายแล้ ว จึงมีมติเห็นควรยกคาอุทธรณ์ดังกล่าว
๔.๖ ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องฉายรังสี จานวน ๓ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามที่สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ รับอนุมัติหลักการ
ให้ ดาเนินการจัดซื้อเครื่องฉายรังสี โดยใช้ เงินงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๑ จานวน ๓ รายการ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น ๕๘๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการดังนี้ (๑) เครื่องฉายรังสีศัลยกรรม
พร้ อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร จานวน ๑ ชุด เป็ นจานวนเงิน
๒๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๒) เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคแบบไอจีอาร์ที พร้ อมอุปกรณ์ แขวง
ศิริราช เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร จานวน ๑ เครื่อง, เครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสี
สูงแบบเทคนิคพิเศษ พร้ อมชุดกาหนดตาแหน่ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร
จานวน ๑ เครื่อง รวมจานวน ๒ รายการ เป็ นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เนื่ องจากวงเงินในการประกวดราคาซื้อเครื่องฉายรังสี จ านวน ๓ รายการดั งกล่ าวด้ วยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้ อ ๘๔ (๒) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
๔.๗ ขออนุ มัติจ้างบริการจัดการด้ านวิศวกรรมบริการชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน
๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ อนุมัติให้ ดาเนินการ จัดจ้ างบริการจัดการด้ าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๐๒,๔๒๓,๘๗๗.๕๐ บาท เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างครบวงจรด้ วยมาตรฐานในระดับสากลและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยการนานวัตกรรมการจัดการบริหารวิศวกรรมเคมีชีวการแพทย์สมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิธกี ารดาเนินการที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ สอยเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ สามารถใช้ งาน
ได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็ นพัสดุท่ตี ้ องการจัดซื้อจัดจ้ างมีคุณลักษณะเป็ นพิเศษหรือซับซ้ อน หรือต้ อง
ผลิตจาหน่าย ก่อสร้ างหรือให้ บริการ โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญพิเศษ
ซึ่งคณะฯ ได้ ต้งั คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้ างโดยวิธคี ัดเลือก และมีการเชิญผู้ประกอบการ ๓ ราย แต่
ปรากฏมีผ้ ูมายื่นข้ อเสนอราคา ๑ ราย คือบริษัท อาร์เอฟเอส จากัด และคณะฯ ได้ ดาเนินการจัดจ้ าง
ดังกล่าว เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว แต่เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้ างครั้งนี้ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท ซึ่งเกิน
อานาจอนุมัติส่งั จ้ างของหัวหน้ าหน่วยงาน (อธิการบดี) จึงเป็ นอานาจของผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
(สภามหาวิทยาลัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้ อ ๘๕ (๑) ดังนั้น เพื่ อให้ การดาเนินการเป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง จึงขอสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อพิ จารณาอนุมั ติ ให้ ดาเนินการจ้ างบริการจั ดการด้ านวิศวกรรมบริการชีวการแพทย์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี จานวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๐๒,๔๒๓,๘๗๗.๕๐ บาท กับบริษัท อาร์เอฟเอส จากัด

มติที่ประชุม

๔.๕

อนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้ องทุกข์ของ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามที่คณะ
กรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
เสนอ

เห็น ชอบยกค าอุท ธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของ
ผู้ ปฏิบั ติงานโรงเรี ยนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลั ย
มหิดล ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยที่เสนอ และให้ ผ้ ูบริหาร
รับข้ อเสนอแนะเพื่อไปดาเนินการปรับปรุงต่อไป

อนุ มั ติ ให้ จัดซื้อเครื่ องฉายรั งสี จานวน ๓ รายการ
ในวงเงิน ๕๘๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามที่เสนอ

อนุมัติให้ ดาเนินการจ้ างบริการจัดการด้ านวิศวกรรม
บริการชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน
๑ งาน ในวงเงิน ๑๐๒,๔๒๓,๘๗๗.๕๐ บาท กับบริษัท
อาร์เอฟเอส จากัด ตามที่เสนอ

-๔ระเบียบ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑

เรื่องที่เสนอ

รายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีอาจารย์สงั กัดวิทยาลัยนานาชาติ
ประธานขอเลื่อนวาระนี้ไปนาเสนอในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
มัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งผู้เสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑๔ ราย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน
๗ ราย และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จานวน ๑ ราย
ารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ ) (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
๖.๑.๒ พิจตามที
่อาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้เสนอขอตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : แบบที่ ๑) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ได้ ย่ืนเรื่องเสนอขอทบทวนผล
การพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) พร้ อมส่งคาชี้แจงมาประกอบการทบทวนผลการ
พิจารณางานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง และบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article)
จานวน ๑ เรื่อง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ชุดเดิม
ได้ พิจารณาคาชี้แจงขอทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ :แบบที่ ๑) ดังกล่าว
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว สรุปผลการพิจารณาได้ ว่า ทั้งงานวิจัยที่ขอทบทวนผล จานวน ๑ เรื่อง และ
บทความทางวิชาการ ที่ขอทบทวนผล จานวน ๑ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่ งทางวิ ชาการก าหนดส าหรั บต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ (วิ ธีพิ เศษ : แบบที่ ๑) และ
คณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ งทางวิ ชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่ อวั นที่ ๕ มี นาคม
๒๕๖๑ มี มติ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ฯ จึ งขอเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
อนุมัติ เปลี่ยนแปลงผลการพิ จารณาตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิ เศษ : แบบที่ ๑) สาขาวิชา
อายุ รศาสตร์ ของอาจารย์ ผ้ ู เสนอขอต าแหน่ ง จากมติ เดิ ม “คุ ณ ภาพไม่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ท่ ี
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ :
แบบที่ ๑) ” เป็ น “คุณภาพอยู่ ในเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่ งทางวิ ชาการก าหนด
สาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธพี ิเศษ : แบบที่ ๑) ”
การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๓
ส่วนงานต่างๆ ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการให้ อาจารย์ในสังกัด จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการให้ กบั อาจารย์ศภุ กิจ เพียรจิตเลิศขจร
เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน โดยอาจารย์ศภุ กิจฯ เคยปฏิบัติงานที่
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งเป็ น Adjunct Assistant Professor,
Clinical Assistant Professor และ Adjunct Clinical Assistant โดยบรรจุ เป็ นพนักงานมหาวิ ทยาลั ย
ตาแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาทันตกรรมจัดฟั น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการให้ กับอาจารย์ ดร.ธงชัย ขนาบแก้ ว
เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม อาจารย์
ดร.ธงชัยฯ เคยปฏิบัติงานที่สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม ต่อมาบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชา
วิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. คณะวิทยาศาสตร์ ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการให้ กบั อาจารย์ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช
เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โดยอาจารย์ ดร.อัญรัตน์ฯ เคย
ปฏิบัติงานที่ Department of Materials, Physics and Energy Engineering, Graduate School
of Engineering มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และได้ รับแต่งตั้งให้ ดารงผู้ช่วยศาสตราจารย์
และตาแหน่งอาจารย์ ต่อมาบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเคมี ตั้งแต่ วันที่ ๔
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตแิ ละผลงาน
ทางวิชาการที่เสนอขอเทียบตาแหน่ง ทั้ง ๓ ราย แล้ ว มีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่จี ะเทียบตาแหน่ง
ได้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้
(๑) เทียบตาแหน่งอาจารย์ศภุ กิจ เพียรจิตเลิศขจร เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้ ต้งั แต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (วันบรรจุ)
(๒) เทียบตาแหน่ ง อาจารย์ ดร.ธงชัย ขนาบแก้ ว เป็ นตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
วิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม ได้ ต้งั แต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันบรรจุ)
(๓) เทียบตาแหน่งอาจารย์ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพาณิช เป็ นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ได้ ต้งั แต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง)
โดยทั้ง ๓ รายมีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่ งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
๖.๑.๔
ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๘ กาหนดให้ อธิการบดีมีอานาจ
อนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์
ยกเว้ นตาแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้ าส่วนงาน เป็ นอานาจของสภามหาวิทยาลัย
และข้ อ ๙ กาหนดให้ ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จและเสนอผู้มีอานาจลงนามภายใน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี นั้น รักษาการแทนอธิการบดีได้ พิจารณาคุณสมบัติของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหารตาแหน่ งหัวหน้ าส่วนงาน จะครบเกษียณอายุ งานในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๒ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการต่อเวลา
การปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้ง ๒ ราย ดังกล่าว ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่อเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ครบวาระบริหาร)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต่อเวลา
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ครบวาระบริหาร)
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วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๖.๒

ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล ชุดใหม่ (๒๕๖๑)
๖.๒.๑ แต่มหาวิ
ทยาลัยได้ ดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ชุดใหม่ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามรายชื่อ ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่งในคณะกรรมการฯ
๑. ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
อนุมัติ
๒. นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)
๓. นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
กรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔. รศ. ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
กรรมการ (จากตาแหน่งผู้บริหาร)
๕. ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการ (จากตาแหน่งผู้บริหาร)
๖. ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ (จากตาแหน่งผู้บริหาร)
๗. ผศ. ดร.น.สพ.ดุสติ เลาหสินณรงค์
กรรมการ (จากผู้แทนสภาคณาจารย์)
กรรมการ (จากผู้แทนข้ าราชการตาแหน่ง
๘. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
วิชาการ)
กรรมการ (จากผู้แทนข้ าราชการตาแหน่ง
๙. นายสมชาย ภู่ด้วง
ประเภททั่วไป)
กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๐. รศ. นพ.วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
ตาแหน่งประเภทวิชาการ)
กรรมการ (จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๑. ดร.สถาพร สาธุการ
ตาแหน่งประเภทสนับสนุน)
๑๒. นายบุญเลิศ นารีไผ่
กรรมการ (จากผู้แทนลูกจ้ างมหาวิทยาลัย)
การปรับโครงสร้ างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้ างการแบ่ งหน่ วยงานภายในของส่วนงาน ดังนี้ (๑) คณะแพทย
ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการปรับโครงสร้ างฝ่ ายวิศวกรรมบริการ และเปลี่ยนชื่องาน ๔ งาน และ
จัดตั้งฝ่ ายกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวก โดยนางาน ๓ งาน จากสานักงานคณบดีมาสังกัด อนุมัติ
ภายใต้ ฝ่าย และเปลี่ยนชื่องาน ๒ งานด้ วย (๒) วิทยาลัยนานาชาติ จัดตั้ง งานส่งเสริมและบริหาร
การวิจัย สังกัดสานักงานคณบดี (๓) สานักงานอธิการบดี จัดตั้ง ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน และแบ่งงานภายใต้ ศูนย์ออกเป็ น ๒ งาน ได้ แก่ งานบริหารและพัฒนา
ระบบฐานข้ อมูล และงานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย
๖.๔ ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยายของโรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ได้ รับอนุมัติงบประมาณเพื่อซื้อที่ดินรองรับส่วนต่อ
ขยายของโรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์ กรอบวงเงิน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ ในการ
ก่อสร้ างหอพักบุคลากรโรงพยาบาล และเพิ่มพื้นที่จอดรถที่อาคารปิ ยมหาราชการุณย์ เพื่อรองรับ
การให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ เป็ นไปตามผลการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการอานวยการ
โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์ และได้ รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้ ดาเนินการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยายของโรงพยาบาลฯ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง บริเวณซอยเอราวัณ ปาร์ค
อเวนิว ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ เนื้อที่ดินรวมประมาณ อนุมัติ
๔-๒-๑๙.๓ ไร่ ในการนี้ ได้ ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเชิญเจ้ าของกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ (พลเอกวีระพันธ์ ปัทมานนท์
และบริษัท ยู ซิต้ ี จากัด (มหาชน)) ยื่นเอกสารเสนอขายและได้ มีการเจรจาต่อรองลงเท่าที่จะทาได้
ภายใต้ งบประมาณที่ได้ รับเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้เสนอขายทั้งสอง
แสดงความจานงยืนราคาขายสุดท้ายถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราคา ๕๒,๐๐๐ บาท/ตร.วา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่นื ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นประโยชน์และบรรลุตาม
วัตถุ ประสงค์ ท่ ีก าหนด จึงเห็นสมควรซื้อที่ดิ นสาหรั บรองรับส่ วนขยายโรงพยาบาลศิ ริราช ปิ ย
มหาราชการุณย์ จานวนเงิน ๙๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท เนื้อที่ดินรวม ๔-๒-๑๙.๓ ไร่ (๑,๘๑๙.๓ ตรว.)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๘๖ กาหนดวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ เป็ นอานาจของผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
(สภามหาวิทยาลัย) เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวงเงินในการจัดซื้อที่ดินครั้งนี้ จานวนเงิน
๙๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติซ้ อื ที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยาย
โรงพยาบาลศิริราชฯ จานวนเงินรวม ๙๔,๖๐๓,๖๐๐.๐๐ บาท เนื้อที่ดินรวมทั้งสิ้น ๔-๒-๑๙.๓ ไร่
โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่นื ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖.๕ ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
๖.๕.๑ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก อนุมตั ิ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว

๖.๓

มติที่ประชุม

-๖ระเบียบ
วาระที่
๖.๖

๖.๖.๑
๖.๖.๒
๖.๖.๓
๖.๖.๔
๖.๖.๕
๖.๖.๖
๖.๖.๗

๖.๗
๖.๗.๑

๖.๘

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจานวน ๗ หลักสูตร เหตุผลเพื่อขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในปั จจุ บัน หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขดังกล่ าว วาระที่ ๖.๖.๑-๖.๖.๓, ๖.๖.๕
และ ๖.๖.๗ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนวาระที่
๖.๖.๔ และ ๖.๖.๖ ได้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา อนุมัติ
วิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา อนุมัติ
วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญา อนุมัติ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุ มั ติ ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร อนุมัติ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุ มัติ ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชา อนุมัติ
วิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ขออนุมตั ิเปิ ดสอนรายวิชา
คณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติเปิ ดสอนรายวิชากลาง
ให้ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่ างๆ โดยรายวิชาดังกล่ าวได้ ผ่าน อนุมัติ
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ ว
ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ า สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และบั ณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา อนุมัติ
๒๕๖๐ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภาฯพิจารณา
อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๙๕ ราย แยกเป็ นระดับ
ปริญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๘๖ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ ราย และปริญญาตรี ๙๓ ราย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

การโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบให้ เสนอพระราชทานโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนางโชติกา สวนานนท์ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งขอลาออกจากการดารงตาแหน่ ง
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัย ได้ ดาเนินการเสนอโปรดเกล้ าฯ
ไปแล้ ว นั้น บัดนี้ ได้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนางโชติกา สวนานนท์ ให้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๙
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตาม
มติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
การลงทุนซื้อหุ้น ของบริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จากัด จากบริษัท โนมูระ สยามอินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
ด้ วย บริษัท โนมูระ สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีความประสงค์จะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท
เอ็ม-เคลีย ไบโอ รีซอร์ส จากัด ให้ กบั มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๑๙๕,๘๔๐ หุ้น ในราคา ๑๐๐ บาท
ต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า ๑๙,๕๘๔,๐๐๐ บาท ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์
จึงได้ ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และข้ อจากัดใน
การลงทุนหรือร่วมลงทุน ในการบรรจุวาระเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนี้ ๑. ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ รับทราบการร่วม
ลงทุนดังกล่ าว ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ และ ๓. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติให้ ซ้ อื หุ้นของบริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จากัด จาก
บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จานวน ๑๙๕,๘๔๐ หุ้น โดยใช้ เงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลัยในการจ่ายค่าหุ้น
สภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ เสนอขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โดยได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น สภาการพยาบาล
มีมติให้ ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ าวแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จะได้ นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๗ระเบียบ
วาระที่
๗.๕

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
จานวน ๗ ราย ในกรณีความผิดดังนี้
๑. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์ สานักงานอธิการบดี กระทาการทุจริต
โดยไม่นาเงินค่าสินค้ า จานวน ๕๕๒ บาท เข้ าเป็ นรายได้ ของมหาวิทยาลัย แต่กลับเบียดบังเอาไป
เป็ นของตนเอง กรณีจึงเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงฐานปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเอง
ได้ รับประโยชน์ท่มี ิควรได้ ถือเป็ นการทุจริตต่อหน้ าที่ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน รับทราบ
๒. ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล จานวน ๕ ราย กระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ ายแรง กรณีความผิดฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ติดต่ อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่ าเจ็ดวัน
โดยไม่ มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ
ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงได้ มีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน
๓. นักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยราชสุดา ได้ กระทาผิดกรณีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ ๔ (ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน) จึงเป็ นความผิดจรรยาบรรณและเป็ น
ความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ฐานล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่
คู่สมรสของตน ตามข้ อ ๑๓(๑) ของข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและการดาเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๕๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ
ข้ อ ๔๕ วรรคสอง และข้ อ ๔๕(๖) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๑ ในวันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน 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

