สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕ (๘/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.๑ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจานวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จานวน ๗ ท่าน
รับทราบ
๑.๒ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานแจ้ งที่ประชุมว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ มีเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ๒ เรื่องคือ
๑. วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานเปิ ดงาน “มหิดล – วันแม่” ณ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็ นปี ที่ ๓๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ จัดให้ มีกจิ กรรม รับทราบ
การคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่ส้ ชู ีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี ” และ “แม่อนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม”
นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขับร้ องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค การแสดงวัฒนธรรมผ้ าเฉลิมพระเกียรติ
การแสดงขับร้ องเพลงกล่อมลูก
๒. วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเปิ ดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒
(12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) และทรงเปิ ดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์
และนิทรรศการอุทยานธรณีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตาบลลุ่มสุ่ม
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๔ วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้ แก้ ไขตามที่
จานวน ๑๕ หน้ า พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๓ จานวน ๗ หน้ า
ที่ประชุมเสนอแล้ ว
่
่
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ๕๓๔ วันพุธ ที ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“วาระลับ” จานวน ๑ หน้ า ประกอบด้ วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๓ (วาระ ๒.๒) รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ ไข
เรื่องขออนุมัติแต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) และพิ จารณาผลการ
ทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระ ๖.๑.๒)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
นโยบายด้ านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นาเสนอเรื่องนโยบายด้ านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปได้ ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย “Excellence in Research with
Global and Social impact” โดยให้ ผลผลิตด้ านการวิจัยแบ่ งเป็ นสองกลุ่ม คือ P1 เป็ นผลงานวิจัย
ส่วนต้ นน้า (ผลงานตีพิมพ์ การอ้ างอิง และทรัพย์สินทางปั ญญา) และ P2 ผลงานวิจัยปลายน้า
(ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ ประโยชน์เชิงสังคม เป็ นนโยบาย แนวปฏิบัติอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติ
เชิงพาณิชย์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ) ได้ กาหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน
โครงการที่สาคัญ ดังนี้ (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขาจากหลาย
ส่วนงาน ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ เทคโนโลยีใหม่ และความเข้ มแข็งของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ ได้ อาจารย์/นักวิจัยที่มีศกั ยภาพทางการวิจัยสูงที่ผลิตผลงานวิจัยให้ มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
(๒) สร้ างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้ นนา้ ถึงปลายนา้ ด้ วยการวิจัยแบบ Demand-Driven
ด้ วยการปรับหน่วยงานและวิธีปฏิบัติงานที่ครบวงจรแบบ Proactive เริ่มจาก ๒.๑ หน่วย Global
Research Intelligence ที่รวบรวมข้ อมูลวิจัยนวัตกรรมจากสถาบันทั้งในและต่ างประเทศ ๒.๒ หน่ วย
บริหารจัดการทุนวิจัย ที่ช่วยบริหารเงินและโครงการวิจัยแบบครบวงจร ๒.๓ MU Multidisciplinary
Research Center (MUMRC) สนับสนุนด้ าน administration ของ MUMRC แบบพิเศษ ๒.๔ MU
Academic Service Center (MUASC) บริหารจัดการบริการวิชาการแบบครบวงจร ๒.๕ Office of
Research Integrity and Compliance กากับ ดูแล ติดตามประเมินให้ ความรู้ มาตรฐานการวิจัย
นวัตกรรม ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา Compliances ต่างๆ (๓) สร้ างระบบนิเวศน์การวิจัยและนวัตกรรม
ที่ทาให้ เกิดการสร้ างผลงาน วิจัยไปใช้ ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร (๔) การจัดหา
Endowment fund เพื่อเป็ นกองทุนวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
๓.๒ รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุ ล กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้ รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกฎหมาย
และธรรมาภิบาล ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ต่อที่ประชุมสภาฯ สรุปได้ ดังนี้ คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล แต่ งตั้งขึ้นตามมติสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีอานาจและหน้ าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะ แก้ ไข
หรือยกเลิก เกี่ยวกับข้ อบังคับ ประกาศที่ออกโดยสภาฯ ก่อนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่ออนุมัติ และ
วางระบบติดตามและประมวลผลการใช้ ข้อบังคับ เสนอแนะระบบและกลไกการกากับดูแลด้ านธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัย โดยหลักในการทางานของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล คือมีการรับฟั ง
ความเห็นของผู้ท่เี กี่ยวข้ อง คานึงถึงความเป็ นธรรมตามกฎหมายธรรมาภิบาล ต้ องมีความโปร่งใส
ชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ปู ฎิบัติงานสามารถปฎิบัติงานได้ และหากมีข้อขัดข้ อง ต้ องสามารถแก้ ไขเพื่อให้
สามารถปฎิบัติงานได้ อย่างเหมาะสมและคล่องตัวต่อไป คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ได้ มีการประชุมทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง มีข้อบังคับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งสภาฯพิจารณา
เห็นชอบและประกาศใช้ แล้ ว จานวน ๑๐ ฉบับ มีข้อบังคับที่คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาแล้ วเสร็จ
และอยู่ในขั้นตอนส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัย ๓ ฉบับ ทั้งนี้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ต่อสภาฯ ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑

๑. รับทราบ
๒. เห็นชอบในหลักการให้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ร่วมคิดของ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้ านการวิจัย ด้ านการศึกษา
และด้ านทรัพยากรบุคคล ที่มาจากตัวแทนของคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ คณะละ ๓ ท่าน

รับทราบ

-๒ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕๓๓
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อดาเนินการสรรหาคณบดีคนต่อไป แทนรองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล ซึ่งจะครบวาระ
การดารงตาแหน่งฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ ได้ ประชุม ๒ ครั้งคือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลการสรรหาปรากฏว่า ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชี่อให้ ดารงตาแหน่ งคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๔.๑.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดาเนินการสรรหา
คณบดีคนต่อไป แทนรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และกาหนดวันประชุม
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะไม่ เป็ นไปตามที่ข้อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๑๕ ซึ่งกาหนดว่า “การสรรหาหัวหน้ าส่วนงาน กรณีท่หี ัวหน้ าส่วนงานเดิม
ครบวาระ หรือทราบวันพ้ นจากตาแหน่ งที่แน่นอน ให้ คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาให้
เสร็จสิ้นก่อนหัวหน้ าส่วนงานเดิมพ้ นจากตาแหน่ งอย่ างน้ อยหกสิบวัน” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔.๑.๓ แต่งด้ตัว้งยศาสตราจารย์
ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา จะครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คนต่อไป ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการสรรหาหัวหน้ า
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้ อ ๙ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓)กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน
(๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจา ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอก
ส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็ นผู้เสนอชื่อ จานวน ๒ คน เป็ น
กรรมการ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ
๔.๒ ขออนุมัติหลักการ / ขออนุมัติ การเปิ ดหลักสูตรใหม่
- ไม่มี ๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติ
๑. มอบหมายให้ กองกฎหมายจัดทาร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจาตาแหน่งให้ รักษาการแทน
รองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยให้ ครอบคลุมตาแหน่งประเภท
ผู้บริหารในระดับต่างๆ ของส่วนงานที่รักษาการแทนเกินกว่ าหกเดือน และให้ ประธานสภาคณาจารย์
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) เพื่อพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็น
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และ ๒. ให้ นาเรื่องการจ่ายเงินประจาตาแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี
ที่ปฏิบัติหน้ าที่ระหว่างรอการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอธิการบดีฯ เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้ ความคิดเห็นและหาทางออกในกรณีรักษาการเกินกว่า ๑๘๐ วัน โดยให้ ทาคู่ขนานไปกับ
ข้ อ ๑ นั้น บัดนี้ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่
๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ ว และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ พิ จารณาข้ อหารือของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องดั งกล่ าวแล้ ว ดั งนี้ (๑) เนื่ องจาก
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มิได้ เป็ นผู้ดารงตาแหน่ง
ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงสามารถรักษาการ
แทนและปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งดังกล่าวได้ เกินกว่า ๑๘๐ วัน (๒) สภาฯ มีอานาจที่จะพิจารณา
ให้ มีการแก้ ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่ อกาหนดให้ ผ้ ูรักษาการแทนในตาแหน่ งดั งกล่ าวมี สิทธิได้ รับเงิน
ประจ าตาแหน่ งเกินกว่ า ๖ เดื อนได้ ทั้งนี้ การก าหนดให้ อัตราเงินเดือน เงินประจ าตาแหน่ งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามที่ ก.บ.ค.กาหนด โดยความเห็นชอบของสภาฯ จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
๔.๔ รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยมหิดลสิ้นสุด ณ วันที่
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๕ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนและร่วมลงทุน

มติที่ประชุม

อนุ มัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ พญ.จุ ฬธิดา โฉมฉาย
ให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ทั้ ง นี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี

อนุ มัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ออกไปจนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ดังนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
(๓) ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
(๔) รศ. ดร.นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์
(๖) ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา
(๗) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร

เห็น ชอบ และให้ อ ธิก ารบดีล งนามในประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงิน ประจาต าแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. เพื่อประกาศบังคั บใช้ ต่ อไป
โดยให้ มีผ ลตั้งแต่ วัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็ นต้ นไป

ขอถอนเรื่อง เนื่องจากต้ องจัดเตรียมข้ อมูลเพิ่มเติม

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
ขอถอนเรื่อง เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม
๕.๑ การจ่ายค่าชดเชยค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายกรณียกเลิกโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
และอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับบริษัท เสรีการโยธา
สุขภาพภาวะผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
จากัด
รายงานข้ อเท็จจริงตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ (วาระลับ)
๕.๒
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณา
วาระ ๘.๑ (วาระลับ) โดยมีมติขอให้ มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว และ ๑. เห็นชอบตามที่เสนอ
ให้ นาข้ อเท็จจริงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป นั้น ๒. ขอให้ ดาเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้ เกิดความ
รักษาการแทนอธิการบดีจะได้ นาเสนอรายงานข้ อเท็จจริงในเรื่องดังกล่ าว ตามที่สภามหาวิทยาลัย เหมาะสมต่อไป
ได้ มีมติต่อไป โดยพิจารณาเป็ น “วาระลับ”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตาแหน่งทางวิชาการ
มัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว เห็นสมควรเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่ งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๓๑ ราย
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑๗ ราย ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน ๒ ราย ตาแหน่ง
นักวิจัย ระดับ ๒ จานวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
จารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์
๖.๑.๒ พิ(ครั
้ งที่ ๑) (วาระลับ)
ด้ วยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณา
ผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่ งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)
ของผู้เสนอขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์แล้ ว มีมติยืนยันตาม
มติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์ จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
และตาแหน่งศาสตราจารย์
มัติยืนยันประเภทผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์
๖.๑.๓ ขออนุ
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาดาเนินการ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ปิ ฎกรัชต์ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ (วิธที ่ ี ๒) สาขาวิชาดนตรี ได้ ต้ังแต่วันที่ ๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น คณะอนุกรรมการเตาแหน่งทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ พิจารณาหนังสือ “สารานุกรมเพลงไทย”
ของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย แล้ วเห็นว่า มีลักษณะเป็ นงานเขียนสารานุกรมเพลงไทย
เมื่อพิจารณาคานิยามของผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ” แล้ วไม่เข้ าข่ายเป็ นหนังสือตาม
หลักเกณฑ์ท่ กี าหนด ดังนั้น จึงมีมติให้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิ จารณาทบทวนประเภทของ
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอีกครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาทบทวนความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ ว
มีข้อสรุปว่า ผลงานเรื่อง“สารานุกรมเพลงไทย” เข้ าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ”
โดยมีลักษณะเป็ นการเรียบเรียงทางวิชาการ มีการสังเคราะห์จากเอกสารและแหล่งข้ อมูลด้ วยวิธีท่ี
หลากหลาย เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเข้ าถึงวิทยาการดนตรีไทยตามคาชี้แจงยืนยันเป็ น
หนังสือของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ประกอบกับได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตั้งแต่แรกแล้ วว่าเป็ นผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ รวมถึงรองศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย ก็ได้ ระบุในแบบคาขอฯ ตั้งแต่ แรกเช่ นกันว่าเป็ นหนังสือ ดังนั้น คณะกรรมการฯ
จึงยืนยันประเภทของผลงานผลงานเรื่อง“สารานุกรมเพลงไทย” ว่าเข้ าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการ
ประเภท “หนังสือ” ตามเดิม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติยืนยันประเภทของผลงาน
เรื่อง“สารานุกรมเพลงไทย” ว่าเข้ าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ” ตามเดิม
มัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๖.๑.๔ ขออนุ
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ ความเห็นชอบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็ น
ตาแหน่งที่มีสทิ ธิได้ รับเงินประจาตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ฐนันดร์ศกั ดิ์ บวรนันทกุล ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สังคมศาสตร์ นั้น คณะอนุกรรมการตาแหน่งทางวิชาการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ พิจารณาแล้ วมีมติให้ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
พิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ ง เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์เป็ นสาขาวิชาที่
กว้ างเกินไป และไม่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอตาแหน่ ง แต่ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พิจารณาแล้ วมีมติยืนยันการแต่งตั้งอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ ให้ ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ตามเดิม ซึ่งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่ งทางวิชาการของข้ าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีมติยืนยันตามมติเดิมของการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุมัติ

ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการ
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการกาหนดสาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ เสนอ

อนุมัติยืนยันประเภทของผลงานเรื่อง“สารานุกรม
เพลงไทย” ของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย
ปิ ฎกรัชต์ ว่าเข้ าข่ายเป็ นผลงานทางวิชาการประเภท“หนังสือ”
ตามเดิม ที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เสนอ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล
จาก “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม”
เป็ น “รหัส ๙๑๖๑ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
( Justice Administration)”ตามที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เสนอ

-๔ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ ประชุมใหม่ เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรให้ เปลี่ยนสาขาวิชาที่เสนอขอตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล เป็ น “รหัส ๙๑๖๑ สาขาวิชา การบริหารงานยุติธรรม
(Justice Administration)” เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลงานและสาขาวิชาที่เสนอขอกาหนดตาแหน่ ง และ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอกาหนดตาแหน่ ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
อาจารย์ฐนันดร์ศกั ดิ์ ฯ เป็ น “รหัส ๙๑๖๑ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)”
มัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๕ ขออนุ
ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕๑๑
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๕๒๓ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการฯ นั้น เนื่องจาก
คณะกรรมการฯ จะครบวาระการดารงตาแหน่ งในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ การ
ดาเนินการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอสภา อนุมัติ
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด ๑ ข้ อ ๗ ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์ เป็ นประธาน
และมีกรรมการตามรายชื่อ ดังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.กาแหง จาตุรจินดา ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสทุ ธิ์
ใบไม้ ๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล กรรมการ ๘. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ
โสภณรณฤทธิ์ ๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ ายวิจัย เป็ นเลขานุการ และผู้อานวยการกอง
ทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
การต่
อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
๖.๒
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงาน
ให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้ ดาเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ได้ พิจารณากลั่นกรองความจาเป็ นของส่วนงาน คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงานและผลงานของผู้ขอ ๑. อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้ าราชการ จานวน
ต่อเวลาฯ ตามที่ส่วนงานเสนอ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ ๕ ราย ตามที่เสนอ
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ พิจารณาแล้ ว สรุปได้ ดังนี้
๑. ข้ าราชการเสนอขอต่อเวลาราชการ จานวน ๕ ราย ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด ๒. รับทราบผลการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานของ
ทั้ง ๕ ราย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อ
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนงาน) ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ข้ อ (๓) กาหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ ต่อเวลาฯ เสนอ
ต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการให้ แล้ วเสร็จก่อนสิ้นปี งบประมาณที่ข้าราชการนั้นจะเกษียณอายุ ๓. ขอให้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาฯ
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) เสนอขอต่ อเวลาฯ จานวน ทบทวนการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๗ ราย โดยผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ท่กี าหนด ๑๔ ราย ส่วนอีก ๓ รายนั้น ๑ ราย ผ่านการพิจารณา ในรายศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ในหลั กการ โดยมี เงื่อนไขให้ ส่ งผลงานวิ จั ยที่ตี พิ มพ์ เผยแพร่ แล้ วตามเกณฑ์ ท่ ี ก าหนด มายั ง คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยให้ ทนั ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มิเช่ นนั้นจะถือว่ าไม่ผ่านเกณฑ์ และอีก ๒ ราย
ไม่ ผ่านการพิ จารณาตามเกณฑ์ท่ กี าหนด เนื่องจากผลงานไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ กี าหนด ทั้งนี้
การดาเนินการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน)
เป็ นไปตามข้ อ ๑๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่ อเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ต่อเวลาฯ เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของทุกปี
มัติยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
๖.๓ ขออนุ
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
ให้ ยกฐานะศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา เป็ น“สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการการวิเคราะห์”
ซึ่งต่อมาคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองการปรับฐานะส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ เสนอปรับชื่อจาก
“สถาบันสารต้ องห้ ามและวิทยาการการวิเคราะห์” เป็ น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสาร อนุมัติ
ในการกีฬา” โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบการปรับชื่อดังกล่าว และให้ วันที่มีผลบังคับใช้ เป็ นไปตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดส่วนงาน “ลาดับ ๓๕ สถาบัน
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” แล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา และให้ มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบ
สารต้ องห้ ามในนักกีฬาต่อไป
ิยุบเลิกศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สังกัดสานักงานอธิการบดี
๖.๔ ขออนุเนืม่อัตงจากศู
นย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน เป็ นเรื่องที่สาคัญ โดยมหาวิทยาลัยจะได้ พิจารณา
ถึงหน่ วยงานที่จะรองรับ รักษาการแทนอธิการบดี จึงขอถอนเรื่องไปจัดทารายละเอียดเพิ่ มเติ ม ขอถอนเรื่อง
เพื่อให้ เกิดความชัดเจน และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจานวน ๑๓ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่ าวนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑ - ๖.๕.๗) และก าลั งเสนอขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๘-๖.๕.๑๓) เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน ๑ หลักสูตร
และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๒ หลักสูตร ดังนี้
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๖.๕.๑ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ วและบริการนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
๖.๕.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
อนุมัติ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๖.๕.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
อนุมัติ
คณะศิลปศาสตร์
๖.๕.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
อนุมัติ
คณะศิลปศาสตร์
๖.๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๖.๕.๑๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๖.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวม ๘ หลักสูตร ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๑) และได้ เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วัน
พุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๒ - ๖.๖.๘) ดังนี้
อนุมัติ
๖.๖.๑ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
อนุมัติ
๖.๖.๒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๖.๖.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ อนุมัติ
๖.๖.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อนุมัติ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖.๖.๖ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อนุมัติ
๖.๖.๗ หลัก สูต รทันตแพทยศาสตรบัณ ฑิต (หลัก สูต รนานาชาติ ) ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ อนุมัติ
คณะทัน ตแพทยศาสตร์
๖.๖.๘ หลัก สูต รทันตแพทยศาสตรบัณ ฑิต (หลัก สูต รนานาชาติ ) ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ อนุมัติ
คณะทัน ตแพทยศาสตร์
ขออนุ
มัติปรับปรุงรายวิชา
๖.๗
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๗.๑) และได้ เสนอขอความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
ในวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๗.๒ - ๖.๗.๓) ดังนี้
๖.๗.๑ ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จานวน ๓ รายวิชา ของ อนุมัติ
คณะศิลปศาสตร์
๖.๗.๒ ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ รายวิชา ของวิทยาลัย
ราชสุดา
๖.๗.๓ ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ระดับปริญญาตรี จานวน ๒ รายวิชา (มมศท ๑๐๒
และ มมศท ๑๐๓) ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๖.๘ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข) พร้ อมสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้ วน ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๖๔ ราย แยกเป็ นระดับปริญญาเอก ๑๓ ราย ปริญญาโท ๔๙ ราย
และปริญญาตรี ๒ ราย
อนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ า
และบัณฑิตวิทยาลัย ขอแก้ ไขข้ อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ รับอนุมัติปริญญาบัตร ที่ได้ เสนอแล้ ว

อนุมัติ
อนุมัติ
๑. อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๖๔ ราย
๒. อนุมัติการแก้ ไขข้ อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ รับ
อนุมัติปริญญาบัตรไปแล้ วตามที่คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ า
และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
รายงานผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ สรุปผลการดาเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๔
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินการของหน่วยงานตาม
มติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
รายงานผลมติเวียนที่ขออนุมัติจากกรรมการสภาฯ ในเรื่องหลักสูตรที่เสนอปรับปรุง/ปรับปรุงแก้ ไข
๗.๒ และการขออนุมัติปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้ จัดทาเอกสารเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ พิจารณาอนุมัติ
การปรับปรุงหลักสูตร ในวาระที่ ๖.๒ จานวน ๒๒ หลักสูตร อนุมัติการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ในวาระที่ ๖.๓ จานวน ๘ หลักสูตร อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒,๓๘๐ ราย และอนุมัติการแก้ ไขข้ อมูลผู้ท่ไี ด้ รับอนุมัติปริญญา
ไปแล้ ว ในวาระที่ ๖.๔ นั้น บัดนี้ สิ้นสุดการเสนอขออนุมัติในเรื่องดังกล่ าวแล้ วตั้งแต่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกรรมการสภาฯ ได้ แจ้ งอนุมัติแล้ ว ๒๒ ท่าน และการให้ ความเห็นชอบโดยไม่แจ้ ง
๗ ท่าน จึงถือว่าการขออนุมัติในเรื่องดังกล่าว ได้ รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว โดยมีผลการ
อนุมัติต้งั แต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติเวียนเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
๗.๓
คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ แล้ ว โดยมีรายนามผู้ท่ไี ด้ รับรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง ๔ สาขา ดังนี้
๑. สาขาความเป็ นครู มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล ๒ ราย คือ ๑. รองศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ๒. รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร คณะพยาบาลศาสตร์
๒. สาขาการวิจัย มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้ านเกร็ด
คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานการวิจัย เรื่องการผลิตสายพันธุ์ Modified Bordetella Pertussis
strains และ recombinant Escherichia coli เพื่อการผลิตวัคซีน
๓. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผลงานการประดิษฐ์ และนวัตกรรม เรื่อง
ผลิตภัณฑ์และวิธกี ารเสริมแคลเซียมสาหรับแม่ท่อี ยู่ในระหว่างให้ นมบุตร
๔. สาขาการบริ การ มีผ้ ูได้ รับรางวัล ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ นพ.อร่ าม โรจนสกุล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทั้งนี้ ผู้ได้ รับรางวัลดังกล่าว จะเข้ ารับพระราชทานรางวัลฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ รับคนพิการเข้ าศึกษาต่อ
๗.๔ ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้ การ
อุดหนุนทางการศึกษา สาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓ ง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยระบุในข้ อ ๙ การยื่นคาขอรับการอุดหนุน ว่ า
ให้ สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้ อกาหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสติ นักศึกษาพิการ
เข้ าเรียนในสัดส่วนหรือจานวนที่เหมาะสม เพื่อประกาศใช้ ในแต่ละปี การศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา จะต้ องดาเนินการในส่วนข้ อที่ ๒ (๒.๕)
ประกาศสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้ าศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว๘๗๘
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนิสติ นักศึกษา
พิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อใช้
ในการยื่นเสนอขอการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ จัดทาประกาศ
เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามข้ อกาหนดดังกล่าว
รายงานผู้ท่สี าเร็จการศึกษาด้ วยทุนมหิดล
๗.๕
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือศึกษาฝึ กอบรมต่อ
ในระดับเฉพาะทางหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศแก่ผ้ ูเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือประสงค์ท่ี
จะเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ นั้น ได้ มีผ้ ูท่สี าเร็จการศึกษาด้ วยทุนดังกล่ าว
เพิ่มเติมอีก จานวน ๓ ราย ซึ่งจะได้ มารายงานตัวต่ อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ ๑) อาจารย์ ดร.จักรกฤษ
เจริญสุข สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชา Music Performance จาก College of Music,
University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒) อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา Second Language Studies with the Concentration in
Language Testing and Course Evaluation ณ Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริก า
และ ๓) อาจารย์ดร.พรรษกร ตันรัตนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา Cellular and Molecular
Pathology ณ The University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
๗.๖ ครั้งที่ ๓ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท
และได้ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมจานวน
๑๐๔,๙๖๔,๔๐๐ บาท ไปแล้ ว นั้น เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความจาเป็ นต้ องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกจานวน ๑๐๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ ๐.๔๖ ของงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ
ต้ นปี และอธิการบดีได้ อนุมัติแล้ ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบการเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ฯ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ของส่วนงานดังกล่าว
๗.๑

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

-๗ระเบียบ
วาระที่
๗.๗

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๓ ราย
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทางวินัยและมีคาสั่งลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๑๓ ราย ดังนี้
ก. กรณีกระทาความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง ๓ ราย
๑. ลูกจ้ างประจาเงินงบประมาณ ตาแหน่งช่ างไม้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ หยิบกระเป๋ า
สตางค์ของนักศึกษาในห้ องซักผ้ าของหอพักของคณะฯ ซึ่งเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ฐานไม่รักษาจรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรือนที่นามาใช้ บังคับแก่ลูกจ้ างโดยอนุโลม คณะฯ จึงมี
คาสั่งลงโทษตัดค่าจ้ างร้ อยละ ๕ เป็ นเวลา ๒ เดือน
๒. ลูกจ้ างประจาเงินนอกงบประมาณ ตาแหน่ งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดคณะ รับทราบ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กระทาการลวนลามผู้ใต้ บังคับบัญชาในขณะปฏิบัติหน้ าที่
กรณีจึงเป็ นความผิดวินัยไม่ ร้ายแรง ฐานไม่ รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ ง
หน้ าที่ของตนมิให้ เสื่อมเสีย คณะฯ จึงมีคาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ร้ อยละ ๕ เป็ นเวลา ๒ เดือน
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานอธิการบดี ได้ ร่วมกัน
ทะเลาะวิวาท มีการทาร้ ายร่างกายซึ่งกันและกันกับนักศึกษาชั้นปี ที่ ๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา ซึ่งเป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะสมและถือเป็ นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน
พนักงานมหาวิทยาลัยต้ องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแน่ งหน้ าที่ของตน
มิให้ เสื่อมเสีย มหาวิทยาลัยจึงมีคาสั่งภาคทัณฑ์ เป็ นเวลา ๖ เดือน
ข. กรณีกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ๑๐ ราย โดยเป็ นผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ๙ ราย และสังกัดสานักงานอธิการบดี ๑ ราย กระทาผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง กรณี
มิได้ มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่ มีเหตุผลอันสมควรหรือมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัย ตามข้ อ ๔๕(๒) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๑๐ ราย

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

๘.๓

การโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
ได้ มพี ระราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศริ ินทร์ ให้ ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีผลตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี
๒๕๖๑ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ มอบช่ อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี
การชี้แจงและขออภัยกรณีการกล่าวหาคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคิลป์ ได้ ทาหนังสือชี้แจง
ถึงกรณีท่มี ีการกล่าวหาคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยได้ ช้ ีแจงว่าการกล่าว รับทราบ
ร้ องเรียนดังกล่าว ไม่เป็ นความจริงแต่ประการใด เป็ นความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อน อันเป็ นมูลเหตุให้
เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอแสดงความรับผิดชอบด้ วยการชี้แจงข้ อมูล
ที่ถูกต้ อง และขออภัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยจะดาเนินการแจ้ งทุกส่วนงานได้ รับทราบ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๖ ในวันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคาร รับทราบ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สรุปโดย....

ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

