ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖
เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว
แล้ว
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๓๕ (๘/๒๕๖๑)
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
-----------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๓. ดร.โชค บูลกุล
๔. นางโชติกา สวนานนท์
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
๖. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
๗. นายมีชัย วีระไวทยะ
๘. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
๙. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๑๐. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
๑๒. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี
๑๓. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันแพทยศาสตร์
๑๗. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๑๘. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
๑๙. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์
๒๒. ดร.สถาพร สาธุการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา

กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ

กรรมการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒ผูไ้ ม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. นายมนูญ สรรค์คุณากร
๒. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๓. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๔. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
๕. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์
๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาฯ โดยตาแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ
กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ กรรมการ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

๘. นางสุนิดา เกียรติ์วัฒนวิศาล

เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป

๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
๔. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทกั ษ์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสติ

ผูช้ ี้ แจง
๑. นายคณพศ เฟื่ องฟุ้ ง
๒. นางจริยา ปัญญา

ผู้อานวยการกองกฎหมาย (วาระที่ ๔.๓.๑ , ๖.๒)
ผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล (วาระที่ ๖.๒ )

ฝ่ ายเลขานุ การที่ประชุม
๑. นางสาวมยุรี แย้ มศรี
๒. นายศุภโชค อินทจักร์
๓. นายสหธรรม กองตรี
๔. นางสาวอรวรรณ ห่ อหอม
๕. นางสาวสุทสั ศรี สายรวมญาติ
๖. นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน จันทร์คา
๗. นางสาวสุกญ
ั ญา ปุญญกันต์
๘. นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์
๙. นางสาวดุจดาว ตู้จินดา

สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้ าที่ประธานที่ประชุม ได้
กล่าวเปิ ด และดาเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

-๓ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูเ้ ข้าประชุม
ประธาน แจ้ งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕ วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จานวน ๒๒ ท่าน และขอลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประธาน แจ้ งว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ มีเรื่องที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ ๒ เรื่อง คือ
๑. พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธาน
เปิ ดงาน “มหิ ดล – วันแม่ ” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็ นปี ที่ ๓๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ จัดให้ มีกจิ กรรมการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่ส้ ชู ีวิต” “แม่
๑๐๐ ปี ” และ “แม่อนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม” นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขับร้ องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค การแสดงวัฒนธรรม
ผ้ าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้ องเพลงกล่อมลูก
๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิ ดการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒ (12th International Earth Science Olympiad :
IESO 2018) พร้ อมทั้งทรงเปิ ดพระราชานุ สาวรีย์สมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์และนิทรรศการอุทยานธรณีวิทยา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพือ่ รับรอง
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๔
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวนทั้งสิ้น ๑๕ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จานวน ๗ หน้ า
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมเสนอขอแก้ ไขรายงานการประชุมหน้ า ๑๔ ซึ่งมีการพิมพ์ผิด ๒ แห่ งในวาระที่ ๗.๔
บรรทัดที่ ๔๔ จากเดิม “สถาบันชืววิทยาศาสตร์โมเลกุล” แก้ ไขเป็ น “สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” และวาระที่ ๗.๖
บรรทัดที่ ๕๔ จากเดิม “การรปะชุม” แก้ ไขเป็ น “การประชุม”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๔ วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากได้แก้ไขตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว
๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๔ (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕๓๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เป็ น “วาระลับ” มีจานวน ๑ หน้ า ประกอบด้ วยรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ (วาระ ๒.๒) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑)
และพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระ ๖.๑.๒)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๕๓๔ วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระลับ) โดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑
นโยบายด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสยั ทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็ น
มหาวิทยาลัยระดับโลก เมื่อพิจารณาจากปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายใน ความเข้ มแข็ง ทางการวิจัยเฉพาะด้ านของ
มหาวิท ยาลัยมหิ ด ล จึ งก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ท่ี ๑ “Excellence in Research with Global and Social Impact”
โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.รวงผึ้ ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จะเป็ นผู้ นาเสนอนโยบายด้ าน
การวิจัย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ ข้อคิดเห็น ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

-๔ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
มีเป้ าประสงค์หลัก “World Class Research & Creative Innovation” ที่ได้ กาหนดค่าเป้ าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ในระยะ ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๒๐ ปี ที่ผ่านการพิจารณาแล้ ว จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย โดยแบ่ง
ผลผลิตทางการวิจัยเป็ นสองกลุ่ม ได้ แก่ P1 ผลงานวิจัยต้ นนา้ (ผลงานตีพิมพ์ การอ้ างอิง และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา)
และ P2 ผลงานวิจัยปลายนา้ (ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ ประโยชน์เชิงสังคม เป็ นนโยบาย แนวปฏิบัติอ้างอิงระดับชาติและ
นานาชาติ เชิงพาณิชย์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ) จึงได้ กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน โครงการ
ที่สาคัญ ดังนี้ ๑. การส่งเสริมสนับสนุ นการรวมกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขาจากหลายส่วนงาน (Multi-Generation
Researcher and Multidisciplinary) ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ เทคโนโลยีใหม่ และความเข้ มแข็งของมหาวิทยาลัย
๒. การสร้างระบบสนับสนุ นการวิ จัยที่ครบวงจรจากต้นน้ าถึงปลายน้ า (Research Value Chain) ด้ วยการวิจัย
แบบ Demand-Driven ด้ วยการปรับหน่ วยงานและวิธีปฏิบัติงานครบวงจรแบบเชิงรุก โดยเริ่มจาก (๑) หน่ วย Global
Research Intelligence ที่รวบรวมข้ อมู ลวิจั ยนวัตกรรมจากสถาบั นทั้งในและต่ างประเทศ (คู่ ความร่ วมมื อเชิ งกลยุ ท ธ์)
แหล่งทุนวิจัย เอกชน เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างงานวิจัยนวัตกรรม (๒) หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย ที่ช่วยบริหารเงิน
และโครงการวิจัยแบบครบวงจร (๓) MU Multidisciplinary Research Center (MUMRC) ที่จะให้ การบริหาร
จัดการแบบใหม่ (ต้ นแบบ) ที่ครอบคลุมทั้งด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินการบัญชี และการบริหารโครงการ
เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย ที่มีศักยภาพทางการวิจัยสูง ผลิตผลงานวิจัยให้ มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (๔) MU Academic
Service Center (MUASC) บริหารจัดการบริการวิชาการแบบครบวงจร (๕) Office of Research Integrity and
Compliance กากับ ดูแล ติดตาม ประเมิน ให้ ความรู้ มาตรฐานการวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา โดยมีการ
ตรวจสอบภายในตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบของการวิจัยทั้งในคน สัตว์ เชื้อโรค สารพิษ พื ช เครื่องมือทางการแพทย์
และข้ อมูล ๓. การสร้างระบบนิเวศน์การวิจยั และนวัตกรรม ที่ทาให้ เกิดการสร้ างผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในสังคม
และเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร และ ๔. การจัดหา Endowment Fund เพื่อเป็ นกองทุนวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย กล่าวเสริมว่า ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เหมาะสมกับการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัย
ที่บุคลากรมีภารกิจหลัก ๓ ด้ าน ได้ แก่ การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สงั คม หากมหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารจัดการให้ สมดุลจะทาให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างก้ าวกระโดด ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ได้ เคยเสนอ (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุ คคลมหาวิทยาลัยมหิ ดลแล้ ว และคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้ านวิจัยจะได้ นาร่างฯ ดังกล่าวมาใช้ เพื่อเป็ น Modern HR จึงต้ องการการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. เสนอให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา การวิจัย และด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เข้ าร่วมในการคิดและการดาเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามเป้ าหมายที่กาหนดไปด้ วยกัน
๒. การจัดการมหาวิทยาลัย ทางด้ านงาน เงิน งบประมาณ ค่าตอบแทน และการยกระดับวิทยะฐานะ
ของบุคลากร จาเป็ นต้ องมีรูปแบบในการสร้ างแรงจู งใจแบบ ๔.๐ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ และเป็ นระบบบริหารจัดการความรู้
ที่ทุกคนเข้ าถึงได้ โดยจะเป็ นพื้นฐานของการทางานวิจัย และเป็ นเครื่องมือสื่อสาร ระหว่างนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยและทั่วโลก
๓. มหาวิทยาลัยควรใช้ โอกาสในความเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีความเป็ นอิสระในการ
บริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่ไม่เอื้ออานวย ให้ สอดคล้ องกับเป้ าหมายและเกื้อหนุนกับการพัฒนา
๔. มหาวิทยาลัยมหิดลควรมีหน่วยงานกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise อย่างจริงจัง
๕. เสนอให้ มีความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
Thailand Institute of Justice (TIJ) ที่เน้ นเป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (SDGs เป้ าหมายที่ ๑๖ ด้ านนิติธรรม
และการพัฒนา) ที่ยังขาดทีมนักวิจัยคนไทยที่ทางานต่างประเทศไทย ในการสังเคราะห์ผลงานอย่างเป็ นระบบของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ที่มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์แล้ วมากมาย เพื่อสู่การนาเสนอระดับโลก
๖. เสนอการส่งคนไทยไปทางานกับหน่วยวิจัยที่โดดเด่นในต่างประเทศ เพื่อสร้ างเครือข่าย
และความเชี่ยวชาญ และใช้ ประโยชน์จากทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเต็มที่
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ
๒. เห็ นชอบในหลักการให้มีการแต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการร่วมคิดของ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน
การวิจัย ด้านการศึ กษา และด้านทรัพยากรบุ คคล ที่มาจากตัวแทนของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ คณะละ ๓ ท่าน

-๕๓.๒

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล เพื่อให้ การดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้ อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
คล่องตัวและ มีประสิทธิภาพ ซึ่ง คณะกรรมการฯชุดนี้ได้ จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุ บัน เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานด้ านกฎหมายและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย และบรรลุเป้ าหมายยุทธศาสตร์ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศั กดิ์ ลิ ขสิทธิ์วัฒนกุ ล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิ บาล จะรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิ บาล
ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อเนื่องจากครั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มีหลักการการทางาน ๓ ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ ๑
การรับฟั งความเห็นของผู้ท่เี กี่ยวข้ อง ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลปรึกษาหารือกับผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
และขั้นตอนที่ ๓ คานึงถึงความเป็ นธรรมตามกฎหมายธรรมาภิบาล ต้ องมีความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ูปฎิบัติงาน
สามารถปฎิบัติงานได้ และหากมีข้อขัดข้ องต้ องสามารถแก้ ไขเพื่อให้ สามารถปฎิบัติงานได้ อย่างเหมาะสมและคล่องตัว
ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้ มีการประชุมทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง โดยมีข้อบังคับที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ แล้ ว จานวน ๑๐ ฉบับ และได้ พิจารณาแล้ วเสร็จ
และอยู่ในขั้นตอนส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัย จานวน ๓ ฉบับ นอกจากนี้ เสนอให้ มีระบบร้ องทุกข์ เพื่อให้ เกิดทัศนคติท่ดี ี
ต่อกัน เพื่อสร้ างความร่วมมือ ให้ ช่องทางที่ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ในกรณีท่มี ีการมองคนละมุม
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ
ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ
๑. กองกฎหมายควรได้ รับการพัฒนาให้ มีความสามารถที่สงู ขึ้น เพื่อเข้ าไปช่ วยคณะ และ
หน่ วยงานต่ างๆ ให้ มีการพัฒนากฎระเบียบนาไปใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
๒. เสนอให้ มีการตรวจสอบภายในและการอบรมให้ หน่วยงานเข้ าใจกฎระเบียบ พร้ อมทั้ง
ต้ องเข้ าใจเจตนารมย์ของกฎระเบียบ และควรแยกบทบาทให้ ชัดเจนระหว่างนักกฎหมายและนักตรวจสอบภายใน
๓. เสนอให้ มีการตั้งคณะทางาน เพื่อทบทวนพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้ มาแล้ ว ๑๐ ปี
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ จัดทาคู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยบุคลากรใหม่ทุกคนจะได้ รับคู่มอื ธรรมาภิบาล เพื่ออ่าน ศึกษา และลงนามรับทราบในการถือปฏิบัตใิ นทุกระดับ
และจัดทาประกาศหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร การประกาศรับสมัครบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้ าง ที่มีระบบโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ซึ่งปรากฏบนเวบไซต์ท่ที ุกคนสามารถเข้ าดูได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังเข้ าสู่การตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอกโดยหน่วยงาน ป.ป.ช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Internal Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งจะประกาศผลในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ผลักดันให้
แต่ละส่วนงานมีกลไกในธรรมาภิบาลที่เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น และมีช่องทางการรับเรื่องร้ องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ มีการ
อบรมกฎหมายเพื่อผู้บริหาร และจะมีประกาศคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑
แต่งตั้งผูบ้ ริหาร/คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อดาเนินการสรรหาคณบดีคนต่อไป แทนรองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล
ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ นาเสนอผลการสรรหา ดังนี้

-๖การดาเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติน้นั เป็ นไปตาม ๑) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้ วย
การบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๑๔ วรรคสาม ซึ่งกาหนดให้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาคณบดี ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
การสรรหาหัวหน้ าส่วนงานมาบังคับใช้ โดยอนุโลม ๒) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้ อ ๑๓(๕) กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหานาชื่อผู้ท่สี มควรดารงตาแหน่งหัวหน้ าส่วนงานที่ได้ รับการกลั่นกรองแล้ ว
เสนอสภามหาวิทยาลัย พร้ อมประวัติและผลงาน รวมทั้งข้ อมูลเชิงวิเคราะห์ และความเห็นประกอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป และ ๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔(๑๓)
กาหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมีอานาจพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้ าส่วนงาน ฯลฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ เสนอให้
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็ นประธาน และประธานสภาคณาจารย์ เป็ นเลขานุ การ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหาได้ ดาเนินการตามที่ข้อบังคับกาหนด และยึดหลักความเป็ นธรรม ไม่มีอคติ ในการลงคะแนนเสียง คณะกรรมการ
มีมติให้ อธิการบดีงดออกเสียง เนื่องจากได้ มีประเด็นฟ้ องร้ องกับผู้เข้ ารับการสรรหาท่านหนึ่ง กรรมการทุกท่านมีอิสระ
ในการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา โดยให้ ผ้ ูท่ไี ด้ รับการพิจารณาทุกคนแสดงวิสยั ทัศน์ และตอบข้ อซักถามในหัวข้ อเดียวกัน
ปรากฏว่าผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชี่อให้ ดารงตาแหน่ งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุ ฬธิดา
โฉมฉาย พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีแผนงานนโยบายการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องการประสานความสามัคคีในหน่ วยงาน ทั้งมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษที่ดีมาก
และเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กร
ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสรรหาครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ กาหนดแบบฟอร์มที่มีความชัดเจนมาก โดยผู้ท่เี ข้ ารับการสรรหาทุกคนจะได้ รับคาถามเดียวกันหมด และการให้ คะแนน
จะมีนา้ หนักเท่ากัน ซึ่งแบบฟอร์มการให้ คะแนนของกรรมการทุกคนจะถูกบรรจุ ไว้ ในซองปิ ดผนึก หากมีปัญหาเกี่ยวกับ
การสรรหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง สามารถนามาใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงได้ จึงเสนอให้ ใช้ แบบฟอร์มดังกล่าวในการสรรหา
หัวหน้ าส่วนงานอื่นๆ ต่อไปด้ วย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่ งตั้งรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิ ดา โฉมฉาย
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุ ฬธิดา โฉมฉาย ให้ดารงตาแหน่งคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง ๔ ปี
๔.๑.๒

ขออนุ มตั ิขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อดาเนินการสรรหาคณบดีฯ คนต่ อไป นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกาหนดวันประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อสัมภาษณ์หาข้ อมูลและรับฟั งวิสยั ทัศน์ของผู้เข้ ารับการสรรหาฯ
ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้ อ ๑๕ ที่กาหนดว่า “การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน กรณีท่หี ัวหน้ าส่วนงานเดิมครบวาระ หรือทราบวันพ้ นจากตาแหน่ง
ที่แน่นอน ให้ คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาให้ เสร็จสิ้นก่อนหัวหน้ าส่วนงานเดิมพ้ นจากตาแหน่งอย่างน้ อยหกสิบวัน”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ เป็ นไป
ตามที่ข้อบังคับฯ กาหนด โดยจะนาผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๖ วันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๑ ต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิ ทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ การขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกไป
จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

-๗๔.๑.๓

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคนต่ อไป ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้ อ ๙ กาหนดไว้ ว่า “ในการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน ให้ มีคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล
แต่ งตั้ง ประกอบด้ วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน (๓) กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้บริ หาร จานวนหนึ่งคน (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา จานวนหนึ่งคน
(๕) ประธานสภาคณาจารย์ และ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
เป็ นผู้เสนอชื่อ จานวน ๒ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ เสนอชื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็ นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกส่วนงาน
ตามข้ อ ๙(๖)
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ทั้งคณะ
ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ได้ ขอออกจากที่ประชุม เนื่องจากอาจเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่องดังกล่าว และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ขอไม่ รับเป็ นผู้ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการสรรหาฯ ซึ่งการพิจารณากรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้ อ (๒) (๓)
และ (๔) ของข้ อบังคับฯ นั้น ใช้ วิธกี าร Electronic Vote
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
(๓) ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจี บ
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ทันตแพทย์ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู จ้ ิ นดา
(๗) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
๔.๒
๔.๓
๔.๓.๑

ขออนุ มตั ิหลักการ / ขออนุ มตั ิ การเปิ ดหลักสูตรใหม่
- ไม่มี -

ขออนุ มตั ิประกาศ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ ายเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ประธาน ชี้แจงว่า เนื่องจากการเสนอพิจารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... นี้ เกี่ยวข้ องกับผู้บริหาร ดังนั้น
ทั้งรักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการรองอธิการบดี ทุกท่านรวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร จะขอออกจากที่ประชุม
จึงขอให้ ประธานสภาคณาจารย์ เป็ นผู้นาเสนอวาระ และขอให้ ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้ เข้ าร่วมชี้แจงด้ วย
ประธานสภาคณาจารย์ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินประจาตาแหน่งให้ รักษาการแทนรองอธิการบดีท่ปี ฏิบัติหน้ าที่
ระหว่างรอการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีมติท่ปี ระชุม ดังนี้ ๑ มอบหมายให้ กองกฎหมาย
จัดทาร่ างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งให้ รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ต่างๆ โดยให้ ครอบคลุมตาแหน่งประเภทผู้บริหารในระดับต่ างๆ ของส่วนงานที่รักษาการแทนเกินกว่าหกเดือน และให้
ประธานสภาคณาจารย์นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) เพื่อพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็น
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และ ๒. ให้ นาเรื่องการจ่ายเงินประจาตาแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ระหว่าง
รอการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีฯ เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ ความคิดเห็นและหาทางออกในกรณีรักษาการ
เกินกว่า ๑๘๐ วัน โดยให้ ทาคู่ขนานไปกับข้ อ ๑ นั้น
กองกฎหมายได้ ดาเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

-๘ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิ จารณาให้ ความเห็นก่อนเสนอ ก.บ.ค. ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การประชุมวาระดังกล่าวรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการ
แทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวข้ องกับฝ่ ายบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้ เลือกคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทาหน้ าที่ประธาน
การประชุม โดยที่ประชุม ก.บ.ค. ได้ พิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และให้ นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยสาระสาคัญของร่ างประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ ผู้ท่ไี ด้ รับ
แต่งตั้งให้ รักษาการแทนหรือรักษาการในตาแหน่งประเภทผู้บริหารในกรณีท่เี ป็ นตาแหน่งว่างและได้ ปฏิบัติหน้ าที่หลัก
ของตาแหน่งดังกล่าว ให้ ได้ รับเงินประจาตาแหน่งตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับตาแหน่งนั้น นับแต่วันที่มีคาสั่ง
ให้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นต้ นไปจนถึงวันที่พ้นจากหน้ าที่ดังกล่าว ซึ่งประกาศนี้ให้ ใช้ บังคับกับผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
อนึ่ง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาข้ อหารือของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องดังกล่าว
แล้ ว โดยได้ ตอบข้ อหารือดังนี้ (๑) เนื่องจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่ างๆ
มิได้ เป็ นผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ จึงสามารถรักษาการแทน
และปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งดังกล่าวได้ เกินกว่า ๑๘๐ วัน (๒) สภามหาวิทยาลัย มีอานาจที่จะพิจารณาให้ มีการแก้ ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกาหนดให้
ผู้รักษาการแทนในตาแหน่งดังกล่าวมีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งเกินกว่า ๖ เดือนได้ ทั้งนี้ การกาหนดให้ อตั ราเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามที่ ก.บ.ค.กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและ
ธรรมาภิบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลดังกล่าวว่า ต้ องมีการตีความเพื่อให้ ทราบเจตนารมณ์ว่า
เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับผู้ท่ที างานจริง กรณีของตาแหน่งอธิการบดี ซึ่งไม่สามารถกาหนดเวลาการโปรดเกล้ าฯ ได้
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุชัดเจนว่าสามารถจ่ายเงินประจาตาแหน่งได้ โดยให้ ไปแก้ ไขประกาศฯ
ทั้งนี้ ประกาศฯ ที่เสนอพิจารณานี้ มิได้ ใช้ เฉพาะตาแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะใช้ กบั ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ทุกระดับ และเห็นว่าควรได้ มีการสื่อสารให้ ประชาคมได้ ทราบว่า ประกาศที่ออกไปโดยอธิการบดีเป็ นผู้ลงนามนั้น ได้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว โดยมิใช่ การเพิ่มเงิน แต่เป็ นการจ่ายเงิ นในอัตราเดิมทุกประการ และตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา สาหรับตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
สามารถรักษาการได้ เกิน ๑๘๐ วัน นั้น เป็ นการทาหน้ าที่ระหว่างรอการโปรดเกล้ าฯ ของตาแหน่งอธิการบดี ทั้งนี้
ควรดาเนินการภายในปี งบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นวันเริ่มปี งบประมาณ ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การพิจารณาร่างประกาศฯ
ในที่ประชุม ก.บ.ค. ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ประธานแทนอธิ การบดี เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุ กคนต้ อง
ออกจากที่ประชุม การจ่ายเงินประจาตาแหน่งหากให้ ย้อนหลังไปไม่มีกาหนดจะทาให้ เกิดความยุ่งยากมาก ดังนั้น จึงควร
ต้ องเป็ นการจ่ายเงินภายในปี งบประมาณเดียวกัน และกรณีท่มี ีการรักษาการแทนเกินกว่า ๑ ตาแหน่ ง จะได้ รับเงิน
ประจาตาแหน่งเพียงตาแหน่งเดียว
ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย ชี้แจงว่า ตามประกาศฯ จะมีเพียงการอ้ างถึงมติของสภามหาวิทยาลัย
ที่ให้ ความเห็นชอบแล้ ว ส่วนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็ นเพียงการนาเสนอประกอบการพิจารณาในเรื่องเดิม
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ และให้อธิ การบดีลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิ ทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. เพื่อ
ประกาศบังคับใช้ต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
๔.๔

รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิ ดลสิ้ นสุด
ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธาน แจ้ งว่า หน่วยงานขอถอนเรื่อง เนื่องจากต้ องจัดเตรียมข้ อมูลเพิ่มเติม
รับทราบ

๔.๕

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐ ของบริษทั ที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุน และ
ร่วมลงทุน
ประธาน แจ้ งว่า หน่วยงานขอถอนเรื่อง เนื่องจากต้ องจัดเตรียมข้ อมูลเพิ่มเติม
รับทราบ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

-๙ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑
การจ่ ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายกรณียกเลิกโครงการศู นย์การเรียนรูแ้ ละพัฒนา
สุขภาพภาวะผูส้ ูงอายุครบวงจรและบริบาลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
ประธาน แจ้ งว่า หน่วยงานขอถอนเรื่อง เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม และอยู่ระหว่าง
การเจรจาต่อรองกับบริษัท เสรีการโยธา จากัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒

รายงานข้อเท็จจริงตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ (วาระลับ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
พิจารณาวาระ ๘.๑ (วาระลับ) โดยมีมติขอให้ มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว และให้ นา
ข้ อเท็จจริงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป นั้น รักษาการแทนอธิการบดี
จะได้ นาเสนอรายงานข้ อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติต่อไป โดยพิจารณาเป็ น “วาระลับ”
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบตามที่เสนอ
๒. ขอให้ดาเนินการโดยเร่งด่วน เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑
ขออนุ มตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุ มตั ิแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
ประธาน ชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติแต่ งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๓๑ ราย ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๗ ราย ตาแหน่ งศาสตราจารย์
จานวน ๒ ราย ตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์จานวน ๑ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๑.๒

พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์
(ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
ประธาน ชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาผลการทบทวนการ
เสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของผู้เสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ตาแหน่งศาสตราจารย์แล้ ว มีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่ งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่ งศาสตราจารย์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อยืนยันผลการพิ จารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุ ณภาพไม่ อยู่ในเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ ง
ทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิม
มติที่ประชุม
ยืนยันผลการพิจารณาตามมติ เดิมคื อ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ คณะ
กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิ ชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
๖.๑.๓

ขออนุ มตั ิยืนยันประเภทผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์
ประธาน ชี้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณา
ดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ปิ ฎกรัชต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ให้ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ (วิธที ่ี ๒) สาขาวิชาดนตรี ได้ ต้งั แต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้ รับเรื่อง)
นั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่ งทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณาหนังสือ “สารานุกรมเพลงไทย” ของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย
แล้ ว เห็นว่า มีลักษณะเป็ นงานเขียนสารานุ กรมเพลงไทย เมื่อพิจารณาคานิยามของผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ”
แล้ วไม่เข้ าข่ายเป็ นหนังสือตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด ดังนั้น จึงมีมติให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประเภทของผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวอีกครั้ง

-๑๐คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ได้ หารือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ว่าเป็ นผลงาน
ทางวิชาการประเภท “หนังสือ” หรือเป็ น “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สารานุกรม)” ดังกล่าว เป็ นผลงานตาม
คานิยามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดไว้ หรือไม่ และคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ ให้ รองศาสตราจารย์ ว่ าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ชี้แจง
รายละเอียดของผลงานเรื่อง “สารานุกรม เพลงไทย” ว่าเข้ าข่ายเป็ นหนังสือตามคานิยามอย่างไร ในที่สดุ คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ สรุปว่า ผลงานเรื่อง
“สารานุกรมเพลงไทย” เข้ าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ” โดยมีลักษณะเป็ นการเรียบเรียงทางวิชาการ
มีการสังเคราะห์ จากเอกสารและแหล่งข้ อมูลด้ วยวิธีท่หี ลากหลาย เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเข้ าถึงวิทยาการดนตรีไทย
ตามคาชี้แจงยืนยันเป็ นหนังสือของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ประกอบกับได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตั้งแต่แรกแล้ วว่าเป็ นผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงยืนยันประเภทของ
ผลงานผลงานเรื่อง“สารานุกรมเพลงไทย” ว่าเข้ าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ” ตามเดิม
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิยืนยันประเภทของผลงานเรื่อง“สารานุกรมเพลงไทย”
ว่าเข้าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ” ตามเดิม
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิยืนยันประเภทของผลงานเรื่อง“สารานุ กรมเพลงไทย” ของรองศาสตราจารย์ ว่าที่
ร้อยตรีณรงค์ชยั ปิ ฎกรัชต์ ว่าเข้าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท“หนังสือ” ตามเดิม
ที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ
๖.๑.๔

ขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประธาน ชี้แจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ ความเห็นชอบตาแหน่งข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นตาแหน่ง
ที่มีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่ง
ทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ได้ พิจารณา และมีมติให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนสาขาวิชา ที่เสนอขอตาแหน่ง เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เป็ นสาขาวิชาที่กว้ างเกินไป และไม่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ง ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ แจ้ งไปยังคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ เพื่อให้ อาจารย์ ฐนันดร์ศักดิ์กาหนดชื่อสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่งให้ แคบลง โดยเป็ นสาขาวิชาหลักใน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้ องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ง และได้ มีการหารือกับ
อาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์หลายครั้ง ที่สดุ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ เปลี่ยนสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล จาก “สาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็ น “รหัส ๙๑๖๑ สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)” เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลงานและสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอกาหนดตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ฐนันดร์ศกั ดิ์
บวรนันทกุล จาก “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” เป็ น “รหัส ๙๑๖๑ สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)” ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ เสนอ
๖.๑.๕

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เนื่องจากวาระนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธาน เป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย
ในการได้ รับการเสนอแต่งตั้งให้ เป็ นประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ จึงขอออกจากที่ประชุม และ
ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมแทน
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการฯ นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น
เพื่อให้ การดาเนินการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้ อ ๗ ตามรายชื่อดังนี้ (๑) ศาสตราจารย์

-๑๑เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการ (๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา กรรมการ
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กาแหง จาตุรจินดา กรรมการ (๔) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
กรรมการ (๕) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ กรรมการ (๖) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์
ใบไม้ กรรมการ (๗) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล กรรมการ (๘) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการ (๙) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ กรรมการ (๑๐) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
กรรมการ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็ นเลขานุ การ และผู้อานวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้ช่วยเลขานุ การ
คณะกรรมการฯ นี้ มีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๒

การต่อเวลาราชการให้แก่ขา้ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลา
ปฏิบัติงานให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรองความจาเป็ นของส่วนงาน คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงานและ
ผลงานของผู้ขอต่อเวลาฯ และเสนอแนะต่ออธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น คณะกรรมการฯ ได้
ดาเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
การขอต่อเวลาฯ ตามที่ส่วนงานเสนอ และเรื่องนี้ได้ เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ ว สรุปได้ ดังนี้ (๑) ข้ าราชการเสนอขอต่อเวลาราชการ จานวน ๕ ราย ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดทั้ง ๕ ราย (๒) มีพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) เสนอขอ
ต่อเวลาฯ จานวน ๑๗ ราย ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ท่กี าหนด ๑๔ ราย ส่วนอีก ๓ รายนั้น ผ่านการพิจารณาในหลักการ
โดยมีเงื่อนไขให้ ส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ วตามเกณฑ์ท่กี าหนด มายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิการต่อเวลาราชการของข้าราชการ และรับทราบผล
การพิจารณาการต่ อเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน) ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการต่อเวลาฯ เสนอ
ประธาน กล่าวว่า ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ ไม่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ท่กี าหนด แต่เนื่องจาก ๒ สัปดาห์ท่ผี ่านมา มีผลงานตีพิมพ์ท่มี ี Impact
fator สูงมาก จึงขอเสนอเพิ่มเติมในการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงาน
ประธานสภาคณาจารย์ ให้ ข้อมูลว่า การพิจารณาเพิ่มเติมนั้น จะต้ องไปดูข้อกาหนดในประกาศ
เนื่องจากเกณฑ์การต่อเวลาของข้ าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จะแตกต่างกัน โดยข้ าราชการสามารถยื่นเอกสาร
ได้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี ที่จะครบอายุเกษียณ แต่ ของพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้ องยื่นเอกสารภายในวันที่
๓๑ มีนาคมของปี นั้น
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชี้แจงว่า กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เป็ นประเด็นในการพิจารณามี ๒ ราย คือ ๑. รายของรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เอกโพธิ์ จากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มิได้ มีช่ ือในการเสนอขอต่อเวลาปฏิบัติงานของคณะฯ ที่จะต้ องเสนอชื่อภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับคณะฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่าผงานการวิจัยไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จึงไม่ได้ เสนอชื่อมา
แต่ในช่วงที่มีการพิจารณาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปั ทมามีผลงานผ่านเกณฑ์ฯ แต่เป็ นผลงานที่
เกิดขึ้นหลังจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยคณะฯ ได้ ทาเรื่องมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอเพิ่มเติมรายชื่อเพื่อเสนอขอ
ต่อเวลาฯ ส่วนรายที่ ๒ คือศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มีช่ ือเสนอขอต่อเวลาฯ
แต่เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยแล้ ว ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด ๑ เรื่อง เจ้ าหน้ าที่จึงได้ สอบถามถึงผลงานเพิ่มเติมไปที่
คณะฯ แต่เจ้ าหน้ าที่ของคณะฯ แจ้ งว่าไม่มีผลงานเพิ่มเติม โดยที่ไม่ได้ สอบถามศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ โดยตรง
แต่หลังจากการพิจารณาแล้ ว ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ได้ แจ้ งว่ามีผลงานการวิจัยเพิ่มเติม และเป็ นผลงานที่ผ่านเกณฑ์
ผูอ้ านวยการกองทรัพยากรบุ คคล ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเรื่องระยะเวลาของการต่อเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานฯ นั้น คณะฯ ต้ องยื่นเรื่องรายชื่อของผู้ท่สี มควรได้ รับการพิจารณาต่อเวลาฯ มาถึงมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องการต่อเวลาของข้ าราชการและของพนักงานฯ จะเป็ น
ชุดเดียวกัน ส่วนของข้ าราชการที่จะเสนอต่ อเวลาราชการ ก็ต้องเสนอชื่อมาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เช่ นกัน
เพียงแต่ เรื่องผลงานการวิจัย ถ้ าอยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งตามประกาศกาหนดว่ าต้ องมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ กาหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการให้ แล้ วเสร็จ
ก่อนสิ้นปี งบประมาณที่ข้าราชการนั้นจะเกษียณอายุ ส่วนการดาเนินการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

-๑๒และพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาฯ
เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของทุกปี
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ชี้แจงว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่กี าหนด
ในรายของรองศาสตราจารย์ ดร.ปั ทมา เอกโพธิ์ ถือว่าตกไป เนื่องจากเกินกาหนดเวลาการเสนอรายชื่อ โดยคณะฯ
จะใช้ เงินรายได้ จ้ างเป็ นที่ปรึกษา หรือใช้ เกณฑ์ของคณะฯ ในการจ้ างผู้ท่มี ีอายุเกิน ๖๐ ปี มาปฏิบัติงาน ส่วนรายของ
ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ควรจะได้ รับการพิจารณา เนื่องจากผลงานเพิ่มเติมผ่านเกณฑ์ท่กี าหนด
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิการต่อเวลาราชการของข้าราชการ จานวน ๕ ราย ตามที่เสนอ
๒. รับทราบผลการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงาน
มหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการต่อเวลาฯ เสนอ
๓. ขอให้คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการต่อเวลาฯ ทบทวนการต่อเวลาปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ในรายศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
๖.๓

ขออนุ มตั ิยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ ยกฐานะศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เป็ น“สถาบันสารต้ องห้ าม
และวิทยาการการวิเคราะห์” ซึ่งต่อมาคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองการปรับฐานะส่วนงานและหน่วยงานภายใน
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ เสนอปรับชื่อจาก
“สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการการวิเคราะห์” เป็ น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา”
โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับชื่อดังกล่ าว
และให้ วันที่มีผลบังคับใช้ เป็ นไปตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ มีประกาศมหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยกาหนดให้ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เป็ นส่วนงานลาดับ ๓๕ แล้ ว จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา และให้ มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศ
ยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬาต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิ
๖.๔

ขออนุ มตั ิยุบเลิกศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจยั ในคน สังกัดสานักงานอธิการบดี
ประธาน ชี้แจงว่า เนื่องจากรักษาการแทนอธิการบดีได้ แจ้ งว่า ภาระงานของศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน เป็ นเรื่องที่สาคัญ และมหาวิทยาลัยกาลังพิจารณาถึงหน่ วยงานที่จะรองรับ จึงขอถอนเรื่องเพื่อ
ไปจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมให้ เกิดความชัดเจน และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ถอนเรื่องตามที่รกั ษาการแทนอธิการบดีเสนอ
๖.๕

ขออนุ มตั ิปรับปรุงหลักสูตร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้แจงว่ า ส่วนงานต่ างๆ เสนอขออนุ มัติปรับปรุงหลักสูตร รวม
จานวน ๑๓ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี ๑๒ หลักสูตร ซึ่งผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑-๖.๕.๗)
และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๘-๖.๕.๑๓) หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป ดังนี้
๖.๕.๑
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๓
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๔
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

-๑๓๖.๕.๕
๖.๕.๖
๖.๕.๗
๖.๕.๘
๖.๕.๙
๖.๕.๑๐
๖.๕.๑๑
๖.๕.๑๒
๖.๕.๑๓
สรุปมติที่ขอ
มติที่ประชุม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะ
ศิลปศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิการปรับปรุงหลักสูตรในวาระที่ ๖.๕.๑-๖.๕.๑๓
อนุ มตั ิการปรับปรุงหลักสูตร จานวน ๑๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ

๖.๖

ขออนุ มตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
รวมจานวน ๘ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๑) และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๒-๖.๖.๘) โดยเริ่มใช้ ต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี้
๖.๖.๑
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
๖.๖.๒
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๖.๖.๓
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมและการจัดการภัยพิบัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๖.๖.๔
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อานาจเจริญ
๖.๖.๕
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖.๖.๖
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖.๖.๗ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์
๖.๖.๘
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในวาระ ๖.๖.๑-๖.๖.๘
มติที่ประชุม
อนุ มตั ิการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จานวน ๘ หลักสูตร ตามที่เสนอ
๖.๗

ขออนุ มตั ิปรับปรุงรายวิชา
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ส่วนงานต่ างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา โดยได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๗.๑)
และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๗.๒-๖.๗.๓) โดยเริ่มใช้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี้

-๑๔๖.๗.๑
๖.๗.๒
๖.๗.๓
สรุปมติที่ขอ
มติที่ประชุม

ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จานวน ๓ รายวิชา ของ
คณะศิลปศาสตร์
ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ รายวิชา ของ
วิทยาลัยราชสุดา
ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จานวน ๒ รายวิชา (มมศท ๑๐๒
และ มมศท ๑๐๓) ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ การปรับปรุงรายวิชาในวาระ ๖.๗.๑-๖.๗.๓
อนุ มตั ิการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ตามที่เสนอ

๖.๘

ขออนุ มตั ิปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ชี้ แจงว่ า คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ร่ วมผลิต
กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่ งเป็ นสถาบั นสมทบของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ เสนอชื่ อผู้ สาเร็จการศึกษา หลักสูตรต่ างๆ ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๑ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ จานวนทั้งสิ้น ๖๔ ราย แยกเป็ นปริญญาเอก ๑๓ ราย ปริญญาโท ๔๙ ราย และปริญญาตรี
๒ ราย สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ที่ได้ รับอนุมัติแล้ ว ดังนี้
ระดับการศึกษา
เสนอครั้งนี้
รวม
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
๒
๒
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปริญญาโท
๔๙
๔๙
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 ปริญญาเอก
๑๓
๑๓
รวมทั้งสิ้น
๖๔
๖๔
อนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ วิทยาแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ า และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ
แก้ ไขข้ อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ รับอนุมัตปิ ริญญาบัตร ที่ได้ เสนอแล้ ว ได้ แก่ ขอแก้ ไขชื่อสกุล รหัสประจาตัว แต้ มเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร การได้ รับปริญญาเกียรตินิยม จานวนหน่วยกิต และแต้ มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และวันที่สาเร็จ
การศึกษา นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอถอนรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ลาดับที่ ๕๓ เนื่องจากตรวจสอบพบว่ายังไม่ผ่านรายวิชา EGCE ๔๐๖ Bridge Design ทาให้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ลดลง ๑ คน เหลือจานวน ๕,๘๓๖ ราย ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารประกอบการประชุม
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั ิ
มติที่ประชุม
๑. อนุ มตั ิปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๖๔ ราย
๒. อนุ มตั ิ การแก้ไขข้อมู ลของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้รบั อนุ มตั ิ ปริญญาบัตรไปแล้วตามที่
คณะวิ ทยาศาสตร์ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฏเกล้า และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑
รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ มีมติ ซึ่งมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๕๗.๒

รายงานผลมติ เวี ยนที่ ขออนุ ม ตั ิ จากกรรมการสภาฯ ในเรื่องหลักสู ตรที่ เสนอขอปรับปรุง/
ปรับปรุงแก้ไข และการขออนุ มตั ิปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ฝ่ายเลขานุ การที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ จัดทาเอกสารเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๔ ยังไม่ได้ พิจารณา ในวาระที่ ๖.๒ เรื่องขออนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตร จานวน ๒๒ หลักสูตร วาระที่ ๖.๓ การขออนุมัติการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร จานวน ๘ หลักสูตร และวาระที่ ๖.๔ การ
ขออนุ มัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒,๓๘๐ ราย และการแก้ ไข
ข้ อมูลผู้ท่ไี ด้ รับอนุ มัติปริญญาไปแล้ ว นั้น บัดนี้ สิ้นสุดการเสนอขออนุมัติในเรื่องดังกล่ าวแล้ วตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ รับการอนุ มัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว โดยมีผลการอนุ มัติต้ังแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามมติเวียนเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๓

ประกาศมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล เรื่อง รายชื่ อผู ไ้ ด้รบั รางวัลมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ประจาปี
การศึ กษา ๒๕๖๐
คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ได้ พิจารณา และคัดเลือก
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้ อยแล้ ว โดยมีผ้ ูได้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่น
เฉพาะทาง ใน ๔ สาขา ดังนี้ ๑. สาขาความเป็ นครู จานวน ๒ ราย คือ (๑) รองศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (๒) รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ๒. สาขาการวิจัย จานวน ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้ านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ๓. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม จานวน ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล
เจริญพันธุ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ๔. สาขาการบริการ จานวน ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ นพ.อร่ าม โรจนสกุล
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งผู้ท่ไี ด้ รับรางวัลทั้งหมดดังกล่ าว จะเข้ ารับ
พระราชทานรางวัลฯ ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๗.๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้ การอุดหนุ น
ทางการศึกษา สาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่
๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งระบุในข้ อ ๙ ว่าการยื่นคาขอรับการอุดหนุน ให้ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งออกข้ อกาหนด นโยบาย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารรับนิสติ นักศึกษาพิการเข้ าเรียนในสัดส่วนหรือจานวนที่เหมาะสม เพื่อประกาศใช้ ในแต่ละปี การศึกษา
โดยได้ มีหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว๘๗๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องการ
สนับสนุ นเงินอุดหนุ นทางการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุ ปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจา
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ขอให้ มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการประกาศสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เรื่องนโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้ าศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อใช้ ในการยื่นเสนอขอการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนทางการศึกษา พร้ อมเอกสารอื่นๆ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธกี าร รับคนพิการเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้ อกาหนดดังกล่าวแล้ ว
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๕

รายงานผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาด้วยทุนมหิดล
รักษาการแทนอธิ การบดี แจ้ งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ สนับสนุ นทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก หรือศึกษาฝึ กอบรมต่อในระดับเฉพาะทางหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศแก่ผ้ ูเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือผู้ท่ปี ระสงค์ท่จี ะเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิ ดล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น มีผ้ ูสาเร็จการศึกษาด้ วยทุนดังกล่ าว และ
กลับเข้ าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้ ว จานวน ๕ ราย ซึ่งได้ มารายงานตัวต่ อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๒
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ ว จานวน ๒ ราย ได้ แก่ ๑) อาจารย์ณัฐนารี โพธิ์ศรีทอง และ ๒) อาจารย์
สมบูรณ์ พจน์ประสาท บัดนี้ มีผ้ ูท่สี าเร็จการศึกษาด้ วยทุนดังกล่าวเพิ่มเติมอีกจานวน ๓ ราย ซึ่งได้ บรรจุเป็ นอาจารย์แล้ ว
และขอเข้ ามารายงานตัวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามรายชื่อดังนี้ ๑) อาจารย์ ดร.จักรกฤษ เจริญสุข สังกัดวิทยาลัย
ดุ ริยางคศิ ลป์ สาเร็จการศึกษา สาขาวิชา Music Performance จาก College of Music, University of Northern

-๑๖Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒) อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาเร็จการศึกษาสาขาวิชา
Second Language Studies with the concentration in language testing and course evaluation ณ Purdue
University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ๓) อาจารย์ ดร.พรรษกร ตันรัตนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา Cellular and Molecular Pathology ณ The University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

สรุปมติที่ขอ
มติที่ประชุม

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

๗.๖

การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพิม่ เติมครั้งที่ ๓ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มีความจาเป็ นต้ องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกจานวน ๑๐๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้ อย
ล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๔๖ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติต้นปี (๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท) ซึ่งอธิการบดี
ได้ อนุมัติแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๙ กาหนดว่า หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมาณ
ประจาปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ แล้ ว ให้ อธิการบดีอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗.๗

การดาเนินการและลงโทษทางวินยั แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๓ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

จานวน ๑๓ ราย ดังนี้
ก. กรณีการกระทาความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง จานวน ๓ ราย ได้ แก่ (๑) ลูกจ้ างประจา
เงินงบประมาณ ตาแหน่งช่างไม้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ หยิบกระเป๋ าสตางค์ของนักศึกษาในห้ องซักผ้ าของหอพัก
ของคณะฯ ซึ่งเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาจรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรือนที่นามาใช้ บังคับ
แก่ลูกจ้ างโดยอนุโลม คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีคาสั่งลงโทษตัดค่าจ้ างร้ อยละ ๕ เป็ นเวลา ๒ เดือน (๒) ลูกจ้ างประจา
เงินนอกงบประมาณ ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กระทาการ
ลวนลามผู้ใต้ บังคับบัญชาในขณะปฏิบัติหน้ าที่ กรณีจึงเป็ นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีคาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
ร้ อยละ ๕ เป็ นเวลา ๒ เดือน (๓) พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานอธิการบดี ได้ ร่วมกัน
ทะเลาะวิวาท มีการทาร้ ายร่ างกายซึ่งกันและกันกับนักศึกษาชั้นปี ที่ ๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ซึ่งเป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะสมและถือเป็ นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานพนักงานมหาวิทยาลัยต้ องรักษาชื่อเสียง
ของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแน่งหน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งภาคทัณฑ์ เป็ นเวลา ๖ เดือน
ข. กรณีกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง จานวน ๑๐ ราย ได้ แก่ ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวน ๙ ราย และสังกัดสานักงานอธิการบดี ๑ ราย กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรง กรณี
มิได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากงาน ทั้ง ๑๐ ราย
สรุปมติที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑
การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
รักษาการแทนอธิ การบดี แจ้ งว่า ได้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีผลตั้งแตวันที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็ นตัวแทนที่ประชุมมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความ
ยินดี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

-๑๗๘.๒

การชี้ แจงและขออภัยกรณีการกล่าวหาคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ประธานสภาคณาจารย์ ชี้ แจงว่ า ตามที่อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์
วิทยาลัยดุ ริยางคศิ ลป์ ได้ ทาหนั งสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย และหั วหน้ าส่วนงาน กล่ าวหาคณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ว่าดาเนินการสรรหาด้ วยความไม่สจุ ริต ไม่โปร่ งใส และได้ มีการแจ้ งความดาเนินคดีด้วย นั้น
บัดนี้ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคิลป์ ได้ ทาหนังสือ
ชี้แจงกรณีท่มี ีการกล่ าวหาดังกล่าว ว่าข้ อร้ องเรียนไม่ เป็ นความจริงแต่ประการใด เป็ นความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อน อันเป็ น
มูลเหตุให้ เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอแสดงความรับผิดชอบด้ วยการออกหนังสือชี้แจง
ข้ อมูลที่ถูกต้ อง และขออภัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และจะดาเนินการแจ้ งทุกส่วนงานได้ รับทราบต่อไป พร้ อมกันนี้
ทางวิทยาลัยฯ ได้ ช้ ีแจงและขออภัยกรณีกล่าวหาดังกล่าว ใน Music Journal ของวิทยาลัยฯ ด้ วย
สรุปมติ ที่ขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป คือวันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น.
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เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
(นางสาวมยุรี แย้มศรี)
ผูจ้ ดั ทารายงานการประชุม

(ผูช
้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา

ศิวรักษ์)
ผูช้ ่วยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

