สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๗ (๑๐/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ แจ้ งจำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ที่ตอบรับเข้ ำประชุม ๑๘ ท่ำน และขอลำประชุม ๙ ท่ำน รับทรำบ
ำวต้ อนรับศำสตรำจำรย์คลินิก นพ.วิรณ
ุ บุญนุช ในโอกำสได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง
๑.๒ กล่
รับทรำบ
ประธำนสภำคณำจำรย์ แทนตำแหน่งที่ว่ำง ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖ วันพุธ ที่ ๑๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรองรำยงำนกำรประชุม หลังจำกได้ แก้ ไขตำมที่
จำนวน ๒๑ หน้ ำ พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมฯ จำนวน ๙ หน้ ำ
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“วำระลับ” จำนวน ๔ หน้ ำ ประกอบด้ วย รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่ ๕๓๕ (วำระ ๒.๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยไม่มีกำรเสนอแก้ ไข
เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่ได้ แต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระ ๖.๑.๑)
และรำยงำนข้ อเท็จจริงตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๕ (วำระ ๘.๒)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
รำยงำนผลกำรพัฒนำวิทยำเขตกำญจนบุรี นครสวรรค์ และ อำนำจเจริญ
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยสำรสนเทศและวิทยำเขตกำญจนบุรี รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี
ฝ่ ำยโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์ และรักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยโครงกำรจัดตั้ง
วิทยำเขตอำนำจเจริญ ร่วมรำยงำนผลกำรพัฒนำวิทยำเขตที่รับผิดชอบ สรุปได้ ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีวิสยั ทัศน์ “เป็ นผู้นำกำรศึกษำและวิชำกำรบนพื้นฐำน
ทรัพยำกรในภูมิภำคตะวันตกของอำเซียน” มี ๖ กลยุทธ์ท่สี ำคัญ คือ ๑) พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร ที่ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของภูมิภำค ๒) สร้ ำงควำมเข้ มแข็งทำง
กำรเงิน และงบประมำณเพื่อรองรับต่อกำรบริหำรจัดกำรที่ย่งั ยืน ๓) เชื่อมโยงเพื่อเป็ นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้แห่งชุมชน สังคม และภูมิภำคตะวันตก ๔) สร้ ำงกำรรับรู้ในอัตลักษณ์และชื่อเสียงของ
องค์กำร ๕) พัฒนำโครงสร้ ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ บุคลำกร
ชุมชน และสังคม ๖) พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ มีขีดควำมสำมำรถเพื่อรองรับกำรเป็ นศูนย์กลำง
ทำงกำรศึกษำแห่งภูมิภำคตะวันตก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินงำนเพื่อให้ บรรลุ
ตำมเจตนำรมณ์ของสภำมหำวิทยำลัยและยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ได้ แก่ ๑) ด้ ำนวิชำกำรและหลักสูตร
เน้ นกำรเปิ ดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของท้ องถิ่น และมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำ ๒) ด้ ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร จัดให้ มีโครงสร้ ำงหลัก คือ ศูนย์วิจัยและฝึ กอบรม
บึงบอระเพ็ดทำหน้ ำที่ให้ บริกำรวิชำกำรที่เชื่อมโยงกับชุมชน และสถำบันวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
ภูมิภำค โดยร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้ เคียง ๓) ด้ ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ดำเนินกำร
ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ ำง มีโครงกำร “ศูนย์ควำมเป็ นเลิศด้ ำนผู้สงู อำยุส่พู ฤฒิพลัง”
ภำยในปี ๒๕๖๖ และในปี ๒๕๖๒ ร่ วมกับจังหวัดนครสวรรค์ หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ องในกำรพัฒนำเมือง
“นครสวรรค์โมเดล” ภำยใต้ กรอบกำรพัฒนำ “Heaven City” โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ
ตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ ำถึงกำรศึกษำของประชำชนที่อยู่ห่ำงไกลและเป็ นมหำวิทยำลัยของชุมชน
ที่บูรณำกำรศักยภำพด้ ำนวิชำกำรสำธำรณสุขกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิภำค มีวิสยั ทัศน์ “เป็ น
องค์กรชั้นนำแถบลุ่มแม่นำ้ โขงตอนล่ำง” มีพันธกิจด้ ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ ำนกำรวิจัย ด้ ำนบริกำร
วิชำกำร และด้ ำนกำรบริหำร ทั้งนี้ ภำยในปี ๒๕๖๓ จะมีกำรจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของพื้นที่ กำรวิจัยที่สอดคล้ องบริบทของพื้นที่ กำรปรับตัวเป็ นวิทยำเขต กำรตั้งสถำบัน
กำรเรียนรู้ผ้ สู งู อำยุในปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ สอดคล้ องสังคมผู้สงู อำยุ กำรเป็ นศูนย์วิทยำกำรสมุนไพร และ
ด้ ำนสิ่งแวดล้ อมของภูมิภำคลุ่มแม่นำ้ โขงตอนล่ำง
๓.๒ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย คร้ งที่ ๒ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๑
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน
ประจำมหำวิทยำลัย รำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒ ปี งบประมำณ ๒๕๖๑ (๑ มิถุนำยน - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) ซึ่งเป็ นไปตำม
ข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๕๑ บทบำท
ของคณะกรรมกำรฯ มุ่งเน้ นกำรให้ คำปรึกษำ มำกกว่ำกำรตรวจสอบตำมกฎระเบียบ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ทิศทำงกำรตรวจสอบภำยในในระดับสำกล ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯได้ ดำเนินงำนตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับฯ ทั้ง ๙ ข้ อ จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑
ที่ประชุมได้ พิจำรณำและเห็นชอบแผนกำรปฏิบตั ิงำนของศูนย์ตรวจสอบภำยใน โดยมีข้อเสนอแนะ
ที่สำคัญ ในข้ อ ๗ (๑) กำรวำงนโยบำยและกำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบส่วนงำน ที่เสนอ
ให้ มหำวิทยำลัยพิจำรณำแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อศึกษำ และกำหนดรูปแบบ วิธีกำรดำเนินกำร แบบ
GRC : Governance + Risk Management + Internal Control or Compliance ที่จะบูรณำกำรและ
เข้ ำเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรกำกับ และบริหำรจัดกำรองค์กรในทุกระดับชั้น โดยคณะทำงำน
อำจเป็ นบุคลำกรทั้งจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และมีคณะกรรมกำรฯ ร่วมด้ วยก็ได้
ในข้ อ ๗ (๒) กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรและหัวหน้ ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ คณะกรรมกำรฯ เสนอแนะระบบผู้รับผิดชอบระดับที่สอง
มำใช้ งำน เพื่อให้ ม่นั ใจได้ ว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงมีควำมครบถ้ วน และทรำบถึงสำเหตุท่แี ท้ จริง
สำมำรถนำไปสู่กระบวนกำรแก้ ไข/ลดควำมเสี่ยง ให้ ตรงจุด นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรฯ มีข้อเสนอแนะ
ในข้ อ ๗ (๕) กำรสอบทำนให้ ส่วนงำนมีกำรประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบ
ซึ่งพบว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เป็ นระบบ และคณะกรรมกำรฯ เสนอให้ มีกำรนำเสนอข้ อมูล
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในมหำวิทยำลัย ต่อสภำมหำวิทยำลัย ได้ รับทรำบภำพรวมเชิงระบบ
เพื่อสำมำรถประเมินเพื่อลดควำมเสี่ยงได้ ครบถ้ วนยิ่งขึ้น
๓.๑

รับทรำบ

๑. รับทรำบ
๒. เห็นชอบกำรแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อศึกษำ และกำหนด
รูปแบบวิธกี ำรดำเนินกำร แบบ GRC ตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัยเสนอ
๓. ขอให้ ฝ่ำยบริหำรมหำวิทยำลัยนำข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย
ไปดำเนินกำรต่อไป

-๒ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหำรมหำวิทยำลัย / คณะกรรมกำรสรรหำ
๔.๑.๑ ขออนุมัติขยำยระยะเวลำกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๑ ได้ อนุมัติแต่ งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่ งที่ว่ำง และเห็นชอบ
แผนดำเนินกำรสรรหำฯ ซึ่งเป็ นกำรสรรหำแทนศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์
ซึ่งได้ รับโปรดเกล้ ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย โดยระยะเวลำ
ตำมข้ อบังคับฯ ว่ ำด้ วยคุณสมบัติ และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้ องดำเนินกำรให้ เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรสรรหำฯ
ได้ ประชุม ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑
เนื่องจำกขำดองค์ประกอบในส่วนกรรมกำรสภำมหำวิ ทยำลัยจำกผู้ปฏิบัติ งำนในมหำวิทยำลัยที่มิ ใช่
คณำจำรย์ประจำ ตำมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำฯ ซึ่งเป็ นสำระสำคัญ คณะกรรมกำรสรรหำฯ จึง
ไม่ สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ในกำรพิ จำรณำผู้ท่ีสมควรด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
จนกว่ำจะได้ องค์ประกอบจำกกรรมกำรสภำฯ จำกผู้ปฏิบัติงำนฯ ซึ่งได้ มีกำหนดประชุมเลือกตั้งซ่อมแทน
ตำแหน่งที่ว่ำงในวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ซึ่งจะสำมำรถเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ
ในกำรประชุมครั้งที่ ๓ วันอังคำรที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
อนุมัติขยำยระยะเวลำกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่ งที่ว่ำง ซึ่งจะนำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เพื่อพิจำรณำต่อไป
แต่งตั้งรักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี
๔.๑.๒ มหำวิทยำลัยขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ในตำแหน่งรักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี จำนวน ๔ รำย ดังนี้
๑) รองศำสตรำจำรย์ นพ.ธันย์ สุภทั รพันธุ์ ภำควิชำออร์โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี ให้ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี
๒) ศำสตรำจำรย์ นพ.วชิร คชกำร ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี ให้ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและวิชำกำร
๓) รองศำสตรำจำรย์ นพ.สรำยุทธ สุภำพรรณชำติ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี ให้ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณำวิศรุต ภำควิชำทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันต
แพทยศำสตร์ ให้ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์
แต่งตั้งเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
๔.๑.๓ เพื่อให้ กำรบริหำรงำนของสภำมหำวิทยำลัยเป็ นไปด้ วยควำมเรียบร้ อยและมีประสิทธิภำพ
มหำวิทยำลัยจึงเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ นพ.สรำยุทธ สุภำพรรณชำติ
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ให้ ดำรงตำแหน่ง “เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย” และ
แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ นพ.ก้ องเขต เหรียญสุวรรณ รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
และรักษำกำรแทนหัวหน้ ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ให้ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัย” (เพิ่มเติม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มำตรำ ๒๑ วรรคห้ ำ ที่กำหนดให้
สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่ง เป็ นเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย และจะแต่งตั้ง
หัวหน้ ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็ นผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยด้ วยก็ได้
แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๔.๑.๔ ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ ได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เพื่อดำเนินกำรสรรหำคณบดี
แทนศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ ซึ่งจะครบวำระกำรดำรงตำแหน่ งฯ ในวันที่
๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒ นั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ ประชุม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยำยน
๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑ ผลกำรสรรหำปรำกฏว่ำ ศำสตรำจำรย์
ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำช
พยำบำล เป็ นผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ ดำรงตำแหน่ งคณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
อีกวำระหนึ่ง เป็ นวำระที่สองต่อเนื่องกัน จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
แต่งตั้งผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน
๔.๑.๕
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑ และครั้งที่
๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำ
สุขภำพอำเซียน เพื่อดำเนินกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันฯ แทนท่ำนเดิม ซึ่งได้ ครบวำระกำรดำรง
ตำแหน่งฯ ไปเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ ประชุม ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ ผลกำรสรรหำ
ปรำกฏว่ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.ภูดิท เตชำติวัฒน์ รักษำกำรผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรระบบ
สุขภำพ มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็ นผู้ท่ไี ด้ รบั กำรเสนอชี่อให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำบัน
พัฒนำสุขภำพอำเซียน จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๑.๖
ตำมที่ศำสตรำจำรย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ จะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ในวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยจึงเตรียมกำรสรรหำคณบดีคนต่อไป ตำมข้ อบังคับฯ
ว่ำด้ วยกำรสรรหำหัวหน้ ำส่วนงำน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ อ ๙ กำหนดว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้ วย (๑) อธิกำรบดี (๒) กรรมกำรสภำฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมกำรสภำฯ จำกผู้บริหำร ๑ คน (๔) กรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ
๑ คน (๕) ประธำนสภำคณำจำรย์ (๖) บุคคลภำยนอกส่วนงำน โดยกำรเสนอชื่อของคณะกรรมกำร
ประจำส่วนงำน จำนวน ๒ คน เป็ นกรรมกำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรประจำบัณฑิตวิทยำลัยได้ เสนอชื่อ
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดำรำ หุ่นสวัสดิ์ และนำยสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เป็ นกรรมกำร
จำกบุคคลภำยนอก จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำฯ ทั้งคณะ

มติที่ประชุม

อนุมัติขยำยระยะเวลำกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตำแหน่งที่ว่ำง ออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑ ตำมที่เสนอ

เห็นชอบ

อนุมัติ

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในกำรแต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์ ดร.นพ.
ประสิทธิ์ วัฒนำภำ ให้ ดำรงตำแหน่ งคณบดีคณะแพทย
ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เป็ นวำระที่สอง ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่
๒๒ มกรำคม ๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป โดยมีวำระกำรดำรง
ตำแหน่ง ๔ ปี

อนุมัติเป็ นเอกฉันท์ในกำรแต่ งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร. นพ.ภูดิท เตชำติวัฒน์ ให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม
๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ตำมรำยชื่อดังนี้
๑. อธิกำรบดี
๒. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์
๓. ศำสตรำจำรย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
๔. รองศำสตรำจำรย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
๕. ประธำนสภำคณำจำรย์
๖. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดำรำ หุ่นสวัสดิ์
๗. นำยสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์
ตำมที่รองศำสตรำจำรย์ น.สพ.ปำนเทพ รัตนำกร จะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
สัตวแพทยศำสตร์ ในวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยจึงเตรียมกำรสรรหำคณบดีคนต่อไป
ตำมข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรสรรหำหัวหน้ ำส่วนงำน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๙ ซึ่งกำหนดว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้ วย
(๑) อธิกำรบดี (๒) กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมกำรสภำฯ จำกผู้บริหำร ๑ คน
(๔) กรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ ๑ คน (๕) ประธำนสภำคณำจำรย์ (๖) บุคคลภำยนอกส่วนงำน
โดยกำรเสนอชื่อของคณะกรรมกำรประจำส่วนงำน จำนวน ๒ คน เป็ นกรรมกำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
ประจำคณะสัตวแพทยศำสตร์ได้ เสนอชื่อศำสตรำจำรย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์ และ
อำจำรย์ สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ เป็ นกรรมกำรจำกบุคคลภำยนอก จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำฯ ทั้งคณะ
๔.๑.๘ แผนดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
ตำมที่ศำสตรำจำรย์ นพ.วชิร คชกำร ได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี
ฝ่ ำยวิจัยและวิชำกำร จึงขอลำออกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกคณำจำรย์ประจำ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ มีผลทำให้ กรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ ว่ำงลงก่อนวำระ
๑ ตำแหน่ง ทั้งนี้ จะต้ องดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ แทนตำแหน่ง
ที่ว่ำง ตำมข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วย คุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรเลือกตั้งกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัย จำกคณำจำรย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ วันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยรับทรำบกำรลำออกจำกตำแหน่ งกรรมกำร
สภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำของศำสตรำจำรย์ นพ.วชิร คชกำร คือวันที่ตำแหน่ งกรรมกำรสภำฯ จำก
คณำจำรย์ประจำว่ำงลง ซึ่งจะต้ องดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อมฯ ให้ แล้ วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑ ๒. เห็นชอบแผนกำรดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ
แทนตำแหน่งที่ว่ำง
๔.๒ ขออนุมัติหลักกำร / ขออนุมัติ กำรเปิ ดหลักสูตรใหม่
- ไม่มี ๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ำรแต่งตั้ง และ
๔.๓.๑ (ร่
ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ....
มหำวิทยำลัยขอถอนเรื่อง เพื่อไปจัดทำรำยละเอียดของข้ อบังคับฯให้ รอบคอบยิ่งขึ้น
(ร่
ำ
ง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ำรประเมินผลกำรสอน
๔.๓.๒ ในกำรขอแต่
งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ....
มหำวิทยำลัยขอถอนเรื่อง เพื่อไปจัดทำรำยละเอียดของข้ อบังคับฯให้ รอบคอบยิ่งขึ้น
๔.๔ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล
๔.๔.๑ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้ องทุกข์ของ
บุคลำกรคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ขอร้ องทุกข์กรณีกำรไม่จ้ำงต่อจำกผู้บังคับบัญชำ
ตำมที่คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัด
ฝ่ ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เพื่อขอร้ องทุกข์กรณี
กำรไม่จ้ำงต่อจำกผู้บังคับบัญชำ นั้น คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ มีคำวินิจฉัย เรื่อง
ร้ องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์รำยดังกล่ำวแล้ ว โดยได้ พิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริงและพยำนเอกสำร
ที่รับฟังได้ แล้ ว มีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลไม่ได้ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรต่อสัญญำจ้ ำงไว้ ประกอบกับเหตุผลของผู้บังคับบัญชำที่
ไม่ต่อสัญญำจ้ ำงผู้ร้องทุกข์แล้ ว ไม่มีเหตุผลใดที่คณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ จะโต้ แย้ งกำรใช้ ดุลพินิจ
ของฝ่ ำยบริหำรได้ ซึ่งสิทธิกำรไม่ต่อสัญญำจ้ ำงเป็ นอำนำจของฝ่ ำยบริหำร (คณบดีคณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล) ซึ่งเป็ นดุลพินิจที่คณะฯ จะทำได้ โดยชอบด้ วยกฎหมำย ประกอบตำมแนวคำพิพำกษำ
ของศำลปกครองเรื่องกำรต่อสัญญำจ้ ำง ที่มีควำมเห็นว่ำกำรเลิกจ้ ำงตำมสัญญำ เป็ นดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ มีมติเห็นควรยกคำร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ดังกล่ำว
๔.๔.๒ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้ องทุกข์ของ
บุคลำกรคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ขอร้ องทุกข์ผลกำรพิจำรณำของมหำวิทยำลัย
จำนวน ๔ เรื่อง
ตำมที่คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ฯ ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัด
ภำควิชำนิติเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เพื่อขอร้ องทุกข์ผลกำรพิจำรณำของ
มหำวิทยำลัย จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ (๑) กรณีหัวหน้ ำภำควิชำนิติเวชศำสตร์ไม่อนุมัติสำเนำภำพถ่ำย
กำรตรวจศพ (๒) กรณีกำรคืนสไลด์ช้ ินเนื้อ (๓) กรณีหัวหน้ ำภำควิชำนิติเวชศำสตร์ตัดกำรจ่ำยศพ
จำนวน ๓ รำย เมื่อวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๐ และ (๔) กำรเปิ ดบัญชีของภำควิชำนิติเวชศำสตร์ท่ ี
ผู้ร้องทุกข็เห็นว่ำไม่ได้ รับควำมเป็ นธรรมจำกผู้บังคับบัญชำ(หัวหน้ ำภำค) โดยคณะกรรมกำร
อุทธรณ์ได้ พิจำรณำจำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑. ประเด็นไม่อนุมัติสำเนำภำพถ่ำยกำรตรวจศพ
ให้ ผ้ ูร้องทุกข์ คณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ มีมติเห็นควรยกคำร้ องทุกข์ โดยมีข้อสังเกตว่ ำ หำก
มหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้ วว่ำกำรอนุมัติสำเนำภำพถ่ำยกำรตรวจศพให้ ผ้ ูร้องทุกข์เพื่อประกอบกำร
จัดทำบทควำมทำงวิชำกำรเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ ดุลพินิจใน
กำรสั่งแก้ ไขปัญหำข้ อขัดแย้ งในประเด็นนี้ได้ โดยอำจตั้งผู้เชี่ยวชำญมำเพื่อให้ ควำมเห็นประกอบ
กำรสั่งกำรของอฺธิกำรบดีได้ ๒. ประเด็นกำรจ่ำยศพของผู้ร้องทุกข์ คณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ มี
ควำมเห็นว่ำ กำรดำเนินกำรจ่ำยศพของแพทย์ประจำบ้ ำนสังกัดภำควิชำนิติเวชศำสตร์ได้ กระทำ
โดยถูกต้ องตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ ในระเบียบภำควิชำนิติเวชศำสตร์ ว่ำด้ วยระเบียบปฏิบัติกำร
ออกชันสูตรพลิกศพและกำรตรวจศพ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ ว
คณะกรรมกำรอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเห็นควรยกคำร้ องทุกข์ในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

๔.๑.๗

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะสัตว
แพทย ศำสตร์ ตำมรำยชื่อ ดังนี้
๑. อธิกำรบดี
๒. ดร.โชค บูลกุล
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัมปนำท ภักดีกุล
๔. อำจำรย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
๕. ประธำนสภำคณำจำรย์
๖. ศำสตรำจำรย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
๗. อำจำรย์ สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์

เห็นชอบตำมที่เสนอ

รับทรำบ
รับทรำบ

เห็นชอบยกคำร้ องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ตำมคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำ
มหำวิทยำลัย ที่เสนอ

เห็นชอบยกคำร้ องทุกข์ตำมคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย ที่เสนอ

-๔ระเบียบ
วาระที่
๔.๕

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่ำน เพื่อเป็ นกรรมกำรในคณะ
กรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ และกำรลงทุน และรับรองกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดนี้
เพื่อให้ กำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยเป็ นไปด้ วยควำมเรียบร้ อยและมี
ประสิทธิภำพ ศูนย์บริหำรสินทรัพย์ จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรสภำฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่ำน เป็ นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรลงทุน ในคณะ
กรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ และกำรลงทุน เป็ นไปตำมที่ข้อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรจัดหำ
ประโยชน์จำกทรัพย์สนิ ของมหำวิทยำลัยมหิดล (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ ข้ อ ๖ ซึ่งกำหนดให้
อธิกำรบดีโดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยแต่ งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้
และกำรลงทุนคณะหนึ่ง

เห็นชอบแต่งตั้งนำงโชติกำ สวนำนนท์ และดร.โชค บูลกุล
กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นกรรมกำรจัดหำประโยชน์
จำกเงินรำยได้ และกำรลงทุน และให้ ดำเนินกำรจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ตำมที่เสนอต่อไปได้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
กำรทบทวนและชี้แจงกำรดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย กรณีกำร
๕.๑ กระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๓๓
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ มีมติให้ นำ
เรื่องกำรลงโทษ รำยพนักงำนมหำวิทยำลัยคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ตำแหน่งพยำบำล
กระทำผิดวินัย กรณีเขียนใบสั่งยำให้ ผ้ ูป่วยโดยที่ตนเองไม่ มีหน้ ำที่ อีกทั้งยังได้ ลงลำยมือชื่อและรหัส
บุคคลของแพทย์เพื่อให้ ผ้ อู ่นื เชื่อว่ำแพทย์ได้ เขียนใบสั่งยำจริง ตำมกำรตั้งข้ อสังเกตของกรรมกำร
สภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทบทวนและชี้แจงต่อสภำมหำวิทยำลัยต่อไป นั้น มหำวิทยำลัยได้ มีหนังสือลับ รับทรำบ
แจ้ งคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ให้ ดำเนินกำรตำมมติสภำฯ ครั้งดังกล่ำว โดยขอให้
พิจำรณำทบทวนกำรลงโทษและชี้แจงให้ มหำวิทยำลัยทรำบ เพื่อนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยได้ ทรำบ
ซึ่งคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ได้ มีหนังสือลับ ด่ วนที่สดุ ชี้แจงว่ ำ คณะฯ ได้ พิจำรณำ
ทบทวนกำรลงโทษตำมกรอบอำนำจหน้ ำที่และด้ วยควำมเป็ นธรรม จึงเห็นว่ ำกำรลงโทษทำงวินัย
อย่ำงไม่ร้ำยแรงแก่พนักงำนรำยดังกล่ำว มีควำมเหมำะสมแล้ ว พร้ อมชี้แจงข้ อเท็จจริงและกำรดำเนินกำร
ว่ำคณะกรรมกำรสอบข้ อเท็จจริง ตำมคำสั่งคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ที่ ล. ๑๒๑/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตำแหน่งทำงวิชำกำร
มัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เสนอขอตำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ แล้ ว เห็นสมควร
แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จำนวน ๖ รำย ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จำนวน
๘ รำย (วิธปี กติ ๖ รำย วิธพี ิเศษ ๒ รำย) และตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ จำนวน ๑ รำย
รับกำรแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ
๖.๑.๒ ผู้สมควรได้
ด้ วยส่วนงำนต่ำงๆ เสนอขอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ งศำสตรำจำรย์ ที่พ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
เนื่องจำกเกษียณอำยุ และมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งศำสตรำจำรย์
เกียรติคุณ ตำมข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ จำนวน ๖ รำย ตำมรำยชื่อดังนี้
(๑) ศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร ผู้กฤตยำคำมี คณะเวชศำสตร์เขตร้ อน
(๒) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุขุมำล จงธรรมคุณ คณะวิทยำศำสตร์
(๓) ศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒนำลัย ปำนบ้ ำนเกร็ด คณะวิทยำศำสตร์
(๔) ศำสตรำจำรย์ พญ.สุวรรณำ เรืองกำญจนเศรษฐ์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
(๕) ศำสตรำจำรย์ พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
(๖) ศำสตรำจำรย์ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
กำรก
ำหนดสำขำวิชำ/อนุสำขำวิชำ สำหรับกำรเสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๑.๓
ตำมที่คณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ได้ ออกประกำศ เรื่อง
กำรกำหนดชื่อสำขำวิชำสำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำ
ที่เคยกำหนดไปแล้ ว พ.ศ.๒๕๖๑ พร้ อมบัญชีรำยชื่อสำขำวิชำ และอนุสำขำวิชำ สำหรับกำรเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร นั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำชื่อสำขำวิชำ และอนุสำขำวิชำ สำหรับกำรเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรที่ส่วนงำน เสนอขอกำหนดเพิ่มเติมจำกประกำศ ก.พ.อ.ฯ แล้ วเห็นสมควร
เสนอให้ สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบเพื่อนำเสนอ ก.พ.อ. พิจำรณำต่อไป ดังนี้
(๑) โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์ประสงค์กำหนดชื่อสำขำวิชำและอนุสำขำวิชำเพิ่มเติมจำก
ประกำศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๑ สำขำวิชำ คือ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ เหตุผล งำนวิจัยมีกำรบูรณำกำร
จำกหลำยสำขำวิชำ และสำขำที่เป็ นแกนหลัก คือ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (๒) คณะพยำบำลศำสตร์
ประสงค์กำหนดชื่ออนุสำขำวิชำเพิ่มเติมภำยใต้ สำขำวิชำที่มีอยู่ตำมประกำศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน
๑ อนุสำขำวิชำ คือ ๓๗๐๑ พยำบำลศำสตร์ กำรบริหำรกำรพยำบำล เหตุผล เพื่อให้ ครอบคลุม
ควำมเชี่ยวชำญตำมกลุ่มสำขำพยำบำลศำสตร์
ยบเคียงสำขำวิชำ/อนุสำขำวิชำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมประกำศ ก.พ.อ.
๖.๑.๔ กำรเที
เรื่อง กำรกำหนดชื่อสำขำวิชำสำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคียง
สำขำวิชำที่เคยกำหนดไปแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๑
ตำมที่คณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ได้ ออกประกำศ เรื่อง
กำรกำหนดชื่อสำขำวิชำสำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำ
ที่เคยกำหนดไปแล้ ว พ.ศ.๒๕๖๑ พร้ อมบัญชีรำยชื่อสำขำวิชำ และอนุสำขำวิชำ สำหรับกำรเสนอ
ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร นั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่ งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำรำยชื่อผู้ดำรงตำแหน่ งทำงวิชำกำรที่ประสงค์
เทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยกำหนดไปแล้ วให้ เป็ นไปตำมประกำศ ก.พ.อ.ฯ แล้ วเห็นสมควรเสนอให้
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติเทียบเคียงสำขำวิชำ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ส่วนงำน

อนุมัติ

อนุมัติ

เห็นชอบตำมที่เสนอ

อนุมัติ

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

มัติเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
๖.๑.๕ ขออนุ
ตำมที่มหำวิทยำลัยเสนอให้ คณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.)
พิจำรณำรับทรำบกำรแต่งตั้งและให้ ควำมเห็นชอบตำแหน่งข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
เป็ นตำแหน่งที่มีสทิ ธิได้ รับเงินประจำตำแหน่ งวิชำกำรของผศ.มนทรัตม์ ถำวรเจริญทรัพย์ ภำควิชำ
เภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ ให้ ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำบริหำรเภสัชกิจ นั้น
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับตำแหน่ งทำงวิชำกำรของข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ใน
กำรประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ซึ่งทำหน้ ำที่แทน ก.พ.อ. ได้ พิจำรณำผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ใช้ ในกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่ งรองศำสตรำจำรย์ของบุคคลดังกล่ ำวแล้ วเห็นว่ำ อนุมัติ
เป็ นผลงำนทำงด้ ำนเภสัชศำสตร์สงั คมและกำรบริหำร ดังนั้น จึงมีมติให้ สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
ทบทวนสำขำวิชำที่จะแต่ งตั้งผศ.มนทรัตม์ ถำวรเจริญทรัพย์ ให้ ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
จำกเดิม “สำขำวิชำบริหำรเภสัชกิจ” เป็ น “สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สงั คมและกำรบริหำร” ทั้งนี้ คณะ
กรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
ได้ พิจำรณำแล้ วเห็นสมควรให้ เปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เสนอขอตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ของ ผศ.
มนทรัตม์ ถำวรเจริญทรัพย์ จำกเดิม “สำขำวิชำบริหำรเภสัชกิจ” เป็ น “รหัส ๓๓๐๔ สำขำวิชำ
เภสัชศำสตร์สงั คมและกำรบริหำร (Social and Administrative Pharmacy)” เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลงำน
ทำงวิชำกำรและประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง กำรก ำหนดชื่ อสำขำวิ ชำสำหรับกำรเสนอขอก ำหนด
ตำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยกำหนดไปแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๑
แต่
งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำร
๖.๒
วิทยำลัยกำรจัดกำรขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำรชุดใหม่ แทนชุด
เดิม ซึ่งจะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เป็ นไปตำมข้ อ ๖ (๒) ของ
ข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนในวิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยกำรจัดกำร และวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลั ย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๖ จำนวน ๙ รำย ดังนี้ ๑. อธิกำรบดี ประธำน ๒. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. กำรจัดกำร ตำมที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน
รัศมีดำรำ หุ่นสวัสดิ์ กรรมกำร ๓. ศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ กรรมกำร ๔. พลเอก
เอกชัย ศรีวิลำศ กรรมกำร ๕. นำยกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมกำร ๖. นำยแพทย์ชำตรี ดวงเนตร ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
กรรมกำร ๗. นำงสำวถนอมวงศ์ แต้ ไพสิฐพงษ์ กรรมกำร ๘. นำยกฤษฎำ มนเทียรวิเชียรฉำย กรรมกำร
๙. นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี กรรมกำร ๑๐. นำยนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมกำร และ ๑๑. คณบดี
วิทยำลัยกำรจัดกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
ตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
๖.๓ แต่งตำมที
่วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ ชุดใหม่
แทนชุดเดิมซึ่งได้ ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ และสภำมหำวิทยำลัย
ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑ มีมติให้ วิทยำลัยฯ ทบทวนกำรแต่งตั้งกรรมกำร
อำนวยกำรฯ ดังกล่ำว บัดนี้ วิทยำลัยฯ ได้ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรชุดใหม่ ซึ่งผ่ำนกำร เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลัย
พิจำรณำรำยชื่อจำกอธิกำรบดีแล้ ว ตำมข้ อ ๖ (๒) ของข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนในวิทยำลัย ดุริยำงคศิลป์ ตำมที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลำคม
นำนำชำติ วิทยำลัยกำรจัดกำร และวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๖ จำนวน ๑๖ รำย ดังนี้ ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๑. อธิกำรบดี ประธำน ๒. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมกำร ๓. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมกำร
๔. รศ. ดร.วิษณุ วรัญญู กรรมกำร ๕. นำยกีรติ โกสีย์เจริญ กรรมกำร ๖. นำยธีรพงศ์ จันศิริ กรรมกำร
๗. นำยศักดิ์ชัย กำย กรรมกำร ๘. ดร.เจษฎ์สภุ ำ โพธิพิมพำนนท์ กรรมกำร ๙. ดร.กรุณำ อักษรำวุธ
กรรมกำร ๑๐. นำยสุรพงศ์ แสงอรุณ กรรมกำร ๑๑. ศ. นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสทุ ธิ์ กรรมกำร
๑๒. รองอธิกำรบดี กรรมกำร ๑๓. รองอธิกำรบดีฝ่ำยสิ่งแวดล้ อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กรรมกำร
๑๔. คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล กรรมกำร ๑๕. คณบดีคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี กรรมกำร และ ๑๖. คณบดีวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และคณะทันตแพทยศำสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๒ หลักสูตร โดยได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ แล้ ว ดังนี้
๖.๔.๑ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล อนุมัติ
รำมำธิบดี
๖.๔.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
ขออนุ
มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
๖.๕
ส่วนงำนต่ำงๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวมจำนวน ๑๔ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับปริญญำโท ๖ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญำตรี
๗ หลักสูตร และหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ทั้งนี้ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว ดังนี้
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ
ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศกึ ษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของ อนุมัติ
คณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
คณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติ
ของคณะกำยภำพบำบัด และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๗ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยำลัย

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศกึ ษำ (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๙ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๑๐ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะวิ ท ยำศำสตร์ และบั ณ ฑิต วิ ท ยำลัย
๖.๕.๑๑ หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะ
พยำบำลศำสตร์ และบั ณ ฑิต วิ ท ยำลัย
๖.๕.๑๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะกำยภำพบำบัด และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
กำยภำพบำบัด และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๑๔ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัดคลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
คณะกำยภำพบำบัด และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖ กำรพิจำรณำทบทวนกำรปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและ
ส่งเสริมสุขภำพ (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำม
ข้ อสังเกตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๙ ได้ อนุมัติกำร
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริมสุขภำพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย เรียบร้ อยแล้ วและ
มหำวิทยำลัยได้ ส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบกำรอนุมัติหลักสูตรดังกล่ ำว
ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ พิจำรณำแล้ ว โดยขอให้ มหำวิทยำลัยพิจำรณำทบทวนตำม
ข้ อเสนอแนะ และให้ สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ ก่อนส่ง สกอ.รับทรำบหลักสูตรต่ อไป
นั้น คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ได้ แก้ ไขหลักสูตรตำมข้ อเสนอแนะแล้ ว และขอปรับชื่อหลักสูตรเป็ น
“วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริมสุขภำพ” พร้ อมทั้งรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำม
ข้ อเสนอแนะเรียบร้ อยแล้ ว
๖.๗ ขออนุมัติปริญญำบัตร และประกำศนียบัตร ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยกำรจัดกำร และบัณฑิตวิทยำลัย
เสนอชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ หลักสูตรต่ำงๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่
วันที่สำเร็จกำรศึกษำเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติปริญญำบัตร ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
จำนวน ๑๕๓ รำย แยกเป็ นระดับปริญญำเอก ๑๙ รำย ปริญญำโท ๑๑๒ รำย ประกำศนียบัตรบัณฑิต
๖ รำย และปริญญำตรี ๑๖ รำย อนึ่ง คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีขอแก้ ไขกำรได้ รับ
ปริญญำเกียรตินิยมของผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ลำดับที่ ๙๖ ซึ่งได้ รับอนุมัติ
ปริญญำบัตรตำมที่ได้ เสนอแล้ ว จำกเดิม ไม่ได้ รับเกียรตินิยม แก้ ไขเป็ น เกียรตินิยมอันดับ ๒

มติที่ประชุม
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

เห็นชอบ และให้ ดำเนินกำรต่อไป

๑. อนุมัติปริญญำบัตรแก่ผ้ ูสำเร็จกำรศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๓ รำย
๒. อนุมัติกำรแก้ ไขข้ อมูลของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้ รับ
อนุ มัติปริญญำบัตรไปแล้ วตำมที่คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

ผลกำรเลือกตั้งประธำนสภำคณำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดล
ตำมที่ศำสตรำจำรย์คลินิก พญ.วรรณำ ศรีโรจนกุล ได้ เกษียณอำยุงำน (๖๕ ปี ) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน
๒๕๖๑ ทำให้ สมำชิกภำพสิ้นสุดลง สภำคณำจำรย์จึงจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธำนสภำคณำจำรย์
มหำวิทยำลัยมหิดลแทนตำแหน่งที่ว่ำง เมื่อวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ ผลปรำกฏว่ำ ศำสตรำจำรย์คลินิก
นพ.วิรุณ บุญนุช คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เป็ นผู้ได้ รับเลือกตั้งเป็ นประธำนสภำคณำจำรย์
โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมมติท่ ปี ระชุ มสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่
๕๓๖ วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภำมหำวิทยำลัยรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
ตำมมติสภำฯ ครั้งดังกล่ำว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดำเนินกำรแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
จังหวัดนนทบุรี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี และวิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ ำ จังหวัดเพชรบุรี สถำบัน
สมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ตำมมติเวียน ฉบับวันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ อนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี วิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี และวิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ ำ
จังหวัดเพชรบุรี สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล ตำมที่คณะพยำบำลศำสตร์เสนอนั้น คณะกรรมกำร
สภำกำรพยำบำล ได้ มีมีมติให้ ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว เรียบร้ อยแล้ ว
กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๙ รำย
มหำวิทยำลัยได้ ดำเนินกำรทำงวินัยและมีคำสั่งลงโทษผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ๙ รำย ดังนี้
ก. กรณีกระทาความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง จำนวน ๑ รำย ซึ่งเป็ นลูกจ้ ำงประจำเงินงบประมำณ
สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ได้ เข้ ำไปที่อำคำรหอพักนักศึกษำ และเอำอุปกรณ์ก่อสร้ ำงของผู้รับจ้ ำงซ่อมแซม
ห้ องน้ํ ำ ไปเก็บไว้ ท่อี ่นื จึงเป็ นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงของตน และไม่รักษำ
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่ งหน้ ำที่รำชกำรของตนมิให้ เสื่อมเสีย โดยกระทำกำรใดๆ อันได้ ช่ ือว่ำเป็ นผู้
ประพฤติช่ัว ตำมข้ อ ๔๖ วรรคแรก ของระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้ วยลูกจ้ ำงประจำของส่วนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่นำมำบังคับใช้ ตำมข้ อ ๖(๓) ของข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยวินัย กำรดำเนินกำรและกำรลงโทษ
ทำงวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ จึงลงโทษตัดค่ำจ้ ำง ผู้ปฏิบัติงำนดังกล่ำว ร้ อยละ ๕ เป็ นเวลำ ๓ เดือน
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ข. กรณีกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง จำนวน ๘ รำย
๑. กรณีมิได้ มำปฏิบัติงำนติดต่อในครำวเดียวกันเป็ นเวลำเกินกว่ำเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกำศ และแบบธรรมเนียม
ของมหำวิทยำลัย ตำมข้ อ ๔๕ (๒) ของข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย
พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๔ รำย ซึ่งเป็ นผู้ปฏิบัติงำนสังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ๒ รำย
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ๑ รำย และสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ๑ รำย จึงลงโทษ
ปลดออกจำกงำน ทั้ง ๔ รำย
๒. กรณีท่พี นักงำนมหำวิทยำลัยคณะเวชศำสตร์เขตร้ อน ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี กระทำ
กำรรับเงินสดค่ำรักษำพยำบำลและออกใบเสร็จรับเงินแล้ วทำกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยเปลี่ยนแปลง
รำยกำรยอดเงินค่ำรักษำพยำบำลเป็ นยอดผู้ป่วยเครดิตประกันชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงเป็ นส่วนลด หรือ
ลบรำยกำรค่ำรักษำพยำบำล โดยนำเอำเงินไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยทุจริต จึงเป็ นควำมผิด
วินัยอย่ำงร้ ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้ น กำรปฏิบัติหน้ ำที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับ
ประโยชน์ท่มี ิควรได้ ซ่งึ ถือว่ำเป็ นกำรทุจริตหน้ ำที่ ข้ อ ๔๕(๓) ของข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำน
บุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจำกงำน
๓. กรณีท่ลี ูกจ้ ำงประจำเงินงบประมำณแผ่น ตำแหน่งพนักงำนผ่ำและรักษำศพ คณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล ได้ แจ้ งหรือเรียกเก็บค่ำชุดตะเกียงและอุปกรณ์อ่นื ๆ ในกำรจัดกำรศพจำกญำติผ้ บู ริจำค
ร่ำงกำย และนำเงินไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็ นควำมผิดวินัยฐำนอำศัยอำนำจหน้ ำที่รำชกำรของตน
โดยกระทำกำรอันได้ ช่ ือว่ำเป็ นผู้ประพฤติช่ัวอย่ำงร้ ำยแรง อันเป็ นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ ำยแรง ตำมข้ อ ๓๐
วรรคสอง และข้ อ ๔๖ วรรคสองของระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้ วย ลูกจ้ ำงประจำของส่วนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับเป็ นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ งตำมข้ อ ๖๕(๓) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้ วยกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงลงโทษปลดออกจำกงำน โดยมีสทิ ธิได้ รับบำเหน็จลูกจ้ ำง
๔. กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัย คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล ตำแหน่งผู้ช่วยพยำบำล โดยเจตนำ
ทุจริตใช้ สทิ ธิเบิกจ่ำยยำเพื่อนำยำดังกล่ำวไปให้ บุคคลอื่น จึงเป็ นควำมผิดฐำนไม่รักษำชื่อเสียงของตน
และรักษำเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ งหน้ ำที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย และไม่ กระทำกำรใดๆ อันทำให้ เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย และฐำนปฏิบัติหน้ ำที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์ท่มี ิควรได้
ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรทุจริตต่อหน้ ำที่ตำมข้ อ ๔๒ และข้ อ ๔๕(๓) ของข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำน
บุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจำกงำน
๕. กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สังกัดคณะสังคมศำสตร์และมนุษศำสตร์
กรณีเขียนบทควำมวิชำกำร ซึ่งมีเนื้อหำบทควำมหลำยแห่งที่เหมือนกับผลงำนทำงวิชำกำรของบุคคลอื่น
โดยอ้ ำงอิงไม่ถูกต้ องตำมหลักสำกลเป็ นกำรนำผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อ่ ืนมำเป็ นผลงำนของตน
โดยมิชอบ (Plagiarism) จึงเป็ นกำรกระทำควำมผิดจรรยำบรรณอย่ำงร้ ำยแรง และเป็ นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ ำยแรงตำมข้ อ ๑๓/๑ (๑) ของข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยจรรยำบรรณบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
มหิดลและกำรดำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกอบกับข้ อ ๔๕(๖) ของข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงลงโทษปลดออกจำกงำน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งต่ อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๘ ในวันพุ ธ ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ.
๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ รับทรำบ
อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
สรุปโดย....

ฝ่ ำยเลขำนุกำรที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล
๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๐

