สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖ (๙/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ กิจกรรมสำคัญของมหำวิทยำลัยมหิดล
ประธำนแจ้ งว่ำ ในเดือนกันยำยนนี้ มีกจิ กรรมสำคัญของมหำวิทยำลัยมหิดล ๒ วัน คือ
๑. วันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำฯ ให้ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินแทนพระองค์ ไปในกำรพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร และประกำศนียบัตร แก่ผ้ ูสำเร็จกำรศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยมหิดล
และสถำบันสมทบ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐ ณ มหิดลสิทธำคำร มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
๒. วันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ “วันมหิดล” มหำวิทยำลัยมหิดลมีกำรจัดพิธวี ำงพวงมำลำ เพื่อน้ อม
รำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก
“พระบิดำแห่งกำรแพทย์แผนปั จจุบันของไทย” ณ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ และคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ในช่ วงเช้ ำ และในช่ วงบ่ำย เวลำ
๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว เสด็จพระรำชดำเนินไปทรงวำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระสมเด็จพระ
มหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก และพระรำชทำนของที่ระลึก ณ ศำลำศิริรำช ๑๐๐ ปี
๑.๒ กรณีกำรฟ้ องร้ องคดีของรักษำกำรแทนอธิกำรบดี
ประธำนขอให้ รักษำกำรแทนอธิกำรบดีช้ แี จงถึงเรื่องกำรฟ้ องร้ องคดี ซึ่งได้ แจ้ งที่ประชุม
ทรำบว่ำ ที่มีกำรฟ้ องร้ องทั้งหมด ๖ คดีน้นั ได้ เสร็จสิ้นไปแล้ ว ๔ คดี โดยล่ำสุด เป็ นคดีท่มี ีอำจำรย์
ท่ำนหนึ่งได้ ฟ้องศำลปกครอง เกี่ยวกับคุณสมบัติของรักษำกำรแทนอธิกำรบดีในกำรได้ รับเสนอชื่อ
เป็ นอธิกำรบดี ศำลได้ ยกฟ้ องเมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยนที่ผ่ำนมำ โดยคดีท่ี ๖ เป็ นเรื่องที่มีกำรฟ้ องต่อ
ศำลปกครอง ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรสรรหำอธิกำรบดี ทั้งนี้ จะได้ ประสำนกับสกอ. ในกำรนำเสนอ
เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
๑.๓ แต่งตั้งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยเป็ นไปด้ วยควำมเรียบร้ อยและเป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มำตรำ ๒๑ ซึ่งกำหนดให้ สภำมหำวิทยำลัย
เลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็ นอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย ประธำนจึง
ขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้ ำที่เป็ นอุปนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย
๑.๔ แสดงควำมขอบคุณกรรมกำรสภำฯ ที่จะพ้ นวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ประธำนได้ กล่ำวแสดงควำมขอบคุณ พร้ อมมอบของที่ระลึกกับกรรมกำรสภำฯ ๒ ท่ำนที่
จะพ้ นจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรสภำฯ เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุกำรปฏิบัติงำนในวันที่
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ คือ ศำสตรำจำรย์คลินิก พญ.วรรณำ ศรีโรจนกุล ประธำนสภำคณำจำรย์
และดร.สถำพร สำธุกำร กรรมกำรสภำฯ จำกผู้ปฏิบัติงำนฯ
๑.๕ มีกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย มำประชุมจำนวน ๒๗ ท่ำน และลำประชุม จำนวน ๒ ท่ำน

มติที่ประชุม

รับทรำบ

รับทรำบ

เห็นชอบแต่งตั้งศำสตรำจำรย์ พิเศษ ดร.กิตติพงษ์
กิตยำรักษ์ ให้ ดำรงตำแหน่งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป

รับทรำบและร่วมแสดงควำมขอบคุณ

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕ วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยไม่มีกำรเสนอแก้ ไข
จำนวน ๑๗ หน้ ำ พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๓๕ จำนวน ๗ หน้ ำ
๒.๒ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕ วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“วำระลับ” จำนวน ๗ หน้ ำ ประกอบด้ วย รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ ครั้งที่ ๕๓๕ (วำระ ๒.๒)
รำยงำนข้ อเท็จจริงตำมมติสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๓ (วำระ ๕.๒) เรื่องขออนุมัติ รับรองรำยงำนกำรประชุม หลังจำกแก้ ไขตำมที่ท่ ี
แต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระ ๖.๑.๑) และพิจำรณำผลกำร ประชุมเสนอแล้ ว
ทบทวนกำรเสนอขอตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และตำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ครั้งที่ ๑) (วำระ ๖.๑.๒)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

วิสยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้
รองศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ซึ่งได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ นั้น ได้ นำเสนอวิสยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์
และแผนกำรดำเนินงำนของสถำบันฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อรับทรำบ และให้ ข้อคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้
สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มีวิสยั ทัศน์ มุ่งเป็ นผู้นำในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในระดับโลก
โดยมีพันธกิจหลักคือสร้ ำงควำมเป็ นเลิศทำงด้ ำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในศำสตร์ต่ำงๆ บนพื้นฐำน
ของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชำติ รวมทั้งผลิตบัณฑิตรู้จริง รู้นำน
รู้สร้ ำงสรรค์ สื่อสำรได้ ซึ่งจะขับเคลื่อนด้ วย ๔ ยุทธศำสตร์หลัก ได้ แก่ ๑) Excellence in research
and development with global and social impact: เป็ นเลิศด้ ำนกำรวิจัยและพัฒนำด้ ำนนวัตกรรม
กำรเรี ย นรู้ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คมและระดั บ สำกล ๒ ) Excellence in learning
innovations and outcome-based education for globally-competent graduates: เป็ นเลิ ศด้ ำน
นวัตกรรมกำรเรียนรู้และกำรศึกษำที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อสร้ ำงบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถระดับสำกล ๓)
Excellence in professional services and societal engagement: กำรให้ บริกำรวิชำกำรอย่ ำงมือ
อำชี พบนพื้ นฐำนกำรมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน ๔) Excellence in Management for Sustainable
Organization: เป็ นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่ อควำมยั่งยืนขององค์กร ตำมแผนยุ ทธศำสตร์
สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และร่ำงแผนยุทธศำสตร์ระยะ ๑๙ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙)

๑. รับทรำบ
๒. ขอให้ ทมี บริหำรมหำวิทยำลัยจักได้ นำไปสำนต่อ
ในแนวคิดเรื่องระบบกำรศึกษำเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
แก่มหำวิทยำลัย และระดับชำติ

-๒-

ระเบียบ
วาระที่

มติที่ประชุม

เรื่องที่เสนอ

๓.๒ รำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำโครงกำรจัดตั้งหน่วยบริหำรงำนวิจัยเพื่อควำมเป็ นเลิศ (Siriraj Center
of Research Excellence Management Unit : SiCORE-M)
คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล พร้ อมทีมฝ่ ำยวิจัย ได้ นำเสนอรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ
นโยบำยโครงกำรจัดตั้งหน่วยบริหำรงำนวิจัยเพื่อควำมเป็ นเลิศ (SiCORE-M) ต่อสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อรับทรำบควำมก้ ำวหน้ ำในกำรดำเนินกำร สรุปได้ ดังนี้
หน่วย SiCORE-M มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงระบบบริหำรจัดกำรและระบบกำรประเมินผลลัพธ์
สำหรับกลุ่มวิจยั ที่มีศกั ยภำพสูง ให้ สำมำรถสร้ ำงผลกำรวิจัยดีข้ นึ และนำผลกำรวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ รับทรำบ
ในวงกว้ ำงต่อไป หน่วยงำนนี้จะรำยงำนโดยตรงกับคณบดี โดยมีรองคณบดีฝ่ำยวิจัยดูแล และ
มี Advisory Committee ที่เป็ นนักวิจัยที่เป็ นที่ยอมรับระดับนำนำชำติ โดยกำรดำเนินงำนที่ผ่ำน
มำประมำณ ๑๐ เดือน ทีมวิจัยได้ สร้ ำงระบบกำรทำงำนของหน่วย มีสำนักงำนเป็ นหลักแหล่ง จัดกำร
เรื่อง HR โดยร่วมคิด และร่วมศึกษำ กับกลุ่มวิจัยที่มีศกั ยภำพสูงของคณะ เพื่อรับรู้ควำมต้ องกำร
อุปสรรคปัญหำของกำรวิจัย ติดต่อกับภำคอุตสำหกรรมเอกชน รวมทั้งมีกำรปรึกษำกับศ. นพ.
วิจำรณ์ พำนิช และนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ จึงทรำบประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน เชิงโครงสร้ ำง ที่ใหญ่
และท้ำทำยมำก และกำลังนำไปสู่กำรประชุมครั้งแรก เพื่อส่งข้ อมูลให้ Advisory Committee
พิจำรณำและหำวิธที ่จี ะทำให้ กำรประชุมเกิดประโยชน์สงู สุด ทั้งเร่งศึกษำหน่วยงำนในประเทศ
ที่ทำวิจยั ได้ ดีและหน่วยงำนในต่ำงประเทศ โดยทำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ หน่วยงำนนี้ทำหน้ ำที่
เป็ น Contract Research Organization – CRO, ที่ทำข้ อเสนอโครงกำรเป็ นมำตรฐำนได้ ในกำรพัฒนำ
ร่วมกับคณะฯ และกลุ่มวิจัยที่มีศกั ยภำพต่ำงๆ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหำรมหำวิทยำลัย / คณะกรรมกำรสรรหำ
๔.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่ำง และเห็นชอบ
แผนกำรดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยที่ว่ำง
ตำมที่ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์ ได้ รับโปรดเกล้ ำฯ แต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๑ จึงขอลำออกจำกตำแหน่ง
กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลทำให้ กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ำงลงก่อนวำระ จำนวน
๑ ตำแหน่ง นั้น
เนื่องจำกวำระของกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบัน จะครบ
วำระในวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๓ จึงต้ องมีกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ตำแหน่งที่ว่ำงลง ทั้งนี้ ตำมข้ อ ๑๐ วรรคสอง แห่งข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วย คุณสมบัติ และวิธีกำร
สรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่ำ กำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำฯ แต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่วี ่ำงลงก่อนวำระ ให้ กระทำให้ เสร็จสิ้นภำยในสี่สบิ ห้ ำวันนับแต่วันที่ตำแหน่ งนั้นว่ ำงลง
ในกรณีดังกล่ำว จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำดังนี้
๑. ขอให้ สภำมหำวิทยำลัยได้ รับทรำบวันที่ตำแหน่ งกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิว่ำงลง คือ
วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยจะต้ องดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ตำแหน่งที่ว่ำงลง ให้ ได้ ภำยใน ๔๕ วัน คือภำยในวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่ งที่ว่ำง
(ตำมข้ อ ๗ แห่ งข้ อบั งคั บฯ) จ ำนวน ๑๕ ท่ ำน ประกอบด้ วย นำยกสภำฯ อธิกำรบดี
ประธำนสภำคณำจำรย์ นำยกสมำคมศิษย์เก่ำฯ กรรมกำรสภำฯ จำกผู้บริหำรฯ กรรมกำรสภำฯ
จำกคณำจำรย์ประจำ และกรรมกำรสภำฯ จำกผู้ปฏิบัติงำนฯ
๓. เห็นชอบแผนกำรดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
อนึ่ง เนื่ องจำกดร.สถำพร สำธุกำร จะเกษียณอำยุ กำรปฏิบัติ งำนในวันที่ ๓๐ กันยำยน
๒๕๖๑ มีผลทำให้ ตำแหน่งกรรมกำรสภำฯ จำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์ประจำ
ว่ำงลงตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้ องดำเนินกำรเลือกตั้งซ่ อมให้ เสร็จสิ้นภำยใน
๖๐ วัน ตำมที่ข้อบังคับฯ ว่ ำด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำฯ จำก
ผู้ปฏิบั ติ งำนในมหำวิทยำลัยที่มิ ใช่ คณำจำรย์ ประจ ำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๑๔ วรรค ๓
กำหนดไว้ จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบแผนกำรดำเนินกำรเลือกตั้ง
ซ่อมกรรมกำรสภำฯ แทนดร.สถำพร สำธุกำร ด้ วย
๔.๑.๒ แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ตำมที่รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจริญศรี มิตรภำนนท์ จะครบวำระกำรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ และสภำมหำวิทยำลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อดำเนินกำรสรรหำคณบดีคนต่อไป นั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ
ได้ มีกำรประชุม ๒ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๖๑ ผลกำร
สรรหำปรำกฏว่ำ อำจำรย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ พนักงำนมหำวิทยำลัย กลุ่มสำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็ นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำแต่งตั้ง
ขออนุมัติขยำยระยะเวลำกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน
๔.๑.๓
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติขยำย
ระยะเวลำกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน ออกไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน และได้ มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำฯ ชุดใหม่ นั้น คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ มีกำรประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำ
สุขภำพอำเซียน และกำหนดวันประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ เพื่อนำผลกำรสรรหำ
เสนอสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๗ วันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ ซึ่งกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวจะไม่เป็ นไปตำมมติสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดีจึงเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
ขยำยระยะเวลำกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลำคม
๒๕๖๑

๑. เห็นชอบให้ วันที่ตำแหน่งกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่ำงลง คือวันที่สภำมหำวิทยำลัยรับทรำบกำรลำออก
จำกตำแหน่งของศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศริ ินทร์ คือวันที่ ๑๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
๓. เห็นชอบแผนกำรดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรสภำฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่ำง ตำมที่เสนอ
๔. เห็นชอบแผนกำรดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อมกรรมกำร
สภำฯ จำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยฯ แทนตำแหน่ง
ที่ว่ำง ตำมที่เสนอ

อนุ มั ติ เป็ นเอกฉั นท์ แต่ งตั้ งอำจำรย์ ดร.พั ฒนศั กดิ์
มงคลวั ฒน์ ให้ ด ำรงต ำแหน่ งคณบดี คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลำคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยมีวำระในกำรดำรงตำแหน่ง
๔ ปี

อนุมัติขยำยระยะเวลำกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบัน
พัฒนำสุขภำพอำเซียนออกไปตำมที่เสนอ

-๓-

ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ขออนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำมที่มหำวิทยำลัยได้ รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวงเงิน
๑๓,๑๔๑.๘๕๕๐ ล้ ำนบำท ซึ่งจำแนกงบประมำณที่ได้ รับเป็ น ๑. งบบุคลำกร (ร้ อยละ ๖๙.๐๓)
๒. งบดำเนินกำร (ร้ อยละ ๒.๓๑) ๓. งบลงทุน (ร้ อยละ ๑๕.๐๑) และ ๔. งบเงินอุดหนุน (ร้ อยละ
๑๓.๖๕) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตภำพรวม ดังนี้ (๑) งบประมำณ ภำพรวม ลดลง (๒) แผนงำนที่ได้ รับ
งบประมำณสูงขึ้น คือ “แผนงำนบูรณำกำร” เนื่องจำก เป็ นภำรกิจที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ เช่น
บูรณำกำรผู้สงู อำยุ บูรณำกำรวิจัย และบูรณำกำรพื้นที่ระดับภำค (๓) ลดงบประมำณงำนประจำลง ๑. อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบ
ทั้งแผนงำน พื้นฐำน และแผนงำนยุทธศำสตร์ (๔) ผลกำรเบิกจ่ำย รวมถึงมำตรำกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๖๐๙.๗๖๔๗ ล้ ำน
มีผลต่อกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
บำท ตำมที่เสนอ
ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยจึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ขอให้ นำข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตของที่ประชุม
เพื่อสมทบจำนวน ๔๕,๖๐๙.๗๖๔๗ ล้ ำนบำท โดยจำแนกตำมยุทธศำสตร์ แบ่งเป็ น (๑) งบประมำณ ไปพัฒนำ และนำไปอภิปรำยต่อในกำรสัมมนำสภำ
รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ๔๕,๓๔๗.๖๗๘๒ ล้ ำนบำท (๒) งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ของ
กองทุน ๒๖๒.๐๘๖๕ ล้ ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี งบประมำณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗๖๔.๔๒๗๙ ล้ ำนบำท มหำวิทยำลัยต่อไป
คิดเป็ นร้ อยละ ๑.๗๐ (ปี งบประมำณ ๒๕๖๑ ได้ รับอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน ๔๔,๘๔๕.๓๓๖๘
ล้ ำนบำท รำยจ่ำยจริง ณ เดือนมีนำคม ๒๕๖๑ (๖ เดือน) จำนวน ๒๒,๘๔๕.๐๖๘๓ ล้ ำนบำท คิดเป็ น
ร้ อยละ ๕๐.๙๔) โดยแหล่ งงบประมำณรำยรับที่จะรองรับกำรขอตั้งงบประมำณรำยจ่ ำยจำกเงินรำยได้
จำนวน ๔๖,๖๓๙.๐๓๐๘ ล้ ำนบำท ได้ แก่ (๑) เงินรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน
๔๔,๒๐๖.๔๑๐๐ ล้ ำนบำท (๒) นำเงินรำยได้ สะสมมำสมทบ จำนวน ๒,๔๓๒.๖๒๐๘ ล้ ำนบำท รวมเป็ น
งบประมำณของมหำวิทยำลัย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๕๘,๗๕๑.๖๑๙๗ ล้ ำนบำท
จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕,๖๐๙.๗๖๔๗ ล้ ำนบำท
๔.๓ ขออนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรใหม่
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย เสนอขออนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรใหม่ จำนวน ๓ หลักสูตร เพื่อให้ สภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบก่อนกำรจัดทำรูปเล่มหลักสูตร และเสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติตำมลำดับต่อไป ดังนี้
๔.๓.๑ ขออนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตร ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกำรจัดกำรศึกษำ แบบภำคปกติ และภำคพิเศษ โดยเริ่มเปิ ดสอนใน
ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ แนวคิดกำรเปิ ดหลักสูตรนี้ จะคล้ ำยกับประเทศเกำหลีใต้ เป็ นหลักสูตรที่ อนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำ
มุ่งพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสนใจด้ ำนกำรเรียนกำรสอนทำงำนเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชำญระดับสูง วิชำวิท ยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก หลักสูต รใหม่
ด้ ำนวิชำกำรและวิจัย ให้ มีควำมรู้และทักษะโดยมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรวิจัยทำง พ.ศ. ๒๕๖๑
คลินิกที่ครบถ้ วน ครอบคลุม รวมทั้งกำรพั ฒนำนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ เพื่อเป็ นผู้นำทำง
วิชำกำร มีหน้ ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ในสถำนศึกษำ และกำรทำงำนแก้ ไขปั ญหำด้ ำนกำรแพทย์ทำงคลินิก
ในประเทศและในระดับนำนำชำติ
๔.๓.๒ ขออนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกำรจัดกำรศึกษำ แบบภำคปกติ โดยเริ่มเปิ ดสอนในปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒
เป็ นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงกำรแพทย์คลินิก อนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
ซึ่งเป็ นหลักสูตรใหม่ ท่มี ีควำมคล้ ำยคลึงกับหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำขำวิชำ ชั้นสูง สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก หลักสูตร
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิกของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยแตกต่ำงในเรื่อง
กระบวนวิชำ รำยละเอียดเนื้อหำ วิธกี ำรสอน บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน และทักษะกำรบริบำล ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ป่วย หลักสูตรใหม่น้ เี ป็ นหลักสูตร ๓ ปี
๔.๓.๓ ขออนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินกิ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกำรจัดกำรศึกษำ แบบภำคปกติ โดยเริ่มเปิ ดสอนในปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ อนุมัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
เป็ นหลักสูตรที่ม่งุ พัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสนใจด้ ำนกำรเรียนกำรสอนทำงำนเพื่อเป็ นผู้เชี่ยวชำญ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่
ด้ ำนวิชำกำรและวิจัย ให้ มีควำมรู้และทักษะโดยมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรวิจัยทำง พ.ศ. ๒๕๖๑
คลินิกที่ครบถ้ วน ครอบคลุม เพื่อเป็ นผู้นำทำงวิชำกำร มีหน้ ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ในสถำนศึกษำ
และกำรทำงำนแก้ ไขปัญหำด้ ำนกำรแพทย์ทำงคลินิกในประเทศและในระดับนำนำชำติ
๔.๔ ขออนุมัติข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
๔.๔.๑ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัยกำรจัดกำร พ.ศ. ....
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติ
เห็นชอบกำรออกข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนในวิทยำลัยนำนำชำติ
วิทยำลัยกำรจัดกำร และวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็ นผลให้ ท้งั ๓ วิทยำลัย
ดังกล่ำว ต้ องดำเนินกำรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัย เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อบังคับที่สภำมหำวิทยำลัยให้ ควำมเห็นชอบ ซึ่งวิทยำลัยกำรจัดกำรได้ นำเสนอ (ร่ำง) ข้ อบังคับ
วิทยำลัยกำรจัดกำร ว่ำด้ วยกำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อสภำมหำวิทยำลัย
ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๐ เพื่อพิจำรณำ โดยสภำมหำวิทยำลัยได้ เห็นชอบ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วย
มีข้อเสนอแนะว่ำ (ร่ำง) ข้ อบังคับของวิทยำลัยที่เสนอ เป็ นกำรแก้ ไขเรื่องเฉพำะจุด ซึ่งอำจเกิดควำม กำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัยกำรจัดกำร พ.ศ. .... ตำมที่
ไม่เข้ ำใจ จึงเห็นควรให้ มีกำรแก้ ไขทั้งฉบับ โดยเฉพำะเรื่องกำรจ้ ำงบุคลำกรประเภทต่ ำงๆ เสนอ และให้ ประกำศบังคับใช้ ต่อไป
วิทยำลัยกำรจัดกำรจึงขออนุมัติในหลักกำรนำข้ อบังคับฉบับดังกล่ำวไปปรับตำมควำมเห็นของ
สภำมหำวิทยำลัย และเสนอคณะกรรมกำรกฎหมำยและธรรมำภิบำลเพื่อพิจำรณำต่อไป
บัดนี้ คณะกรรมกำรกฎหมำยและธรรมำภิบำล ได้ พิจำรณำ (ร่ำง) ข้ อบังคับของวิทยำลัยกำรจัดกำร
ฉบับใหม่ ร่วมกับวิทยำลัยกำรจัดกำรแล้ ว โดยเห็นควรให้ ยกเลิก ข้ อบังคับวิทยำลัยกำรจัดกำร
ว่ำด้ วย กำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำรปรับเปลี่ยนในเรื่องกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนวิทยำลัยทุกตำแหน่ง โดยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้ โอกำสพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรสั่งให้
ออกจำกงำน ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับ หรือประกำศของมหำวิทยำลัย และมีกำรกำหนดพนักงำน
วิทยำลัยออกเป็ น ๓ ประเภท ได้ แก่ ประเภทวิชำกำร ประเภทบริหำร และประเภทสนับสนุน ตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฏใน (ร่ ำง) ข้ อบังคับฯ ว่ ำด้ วยกำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัยกำรจัดกำร
พ.ศ. .... จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ
๔.๒

-๔-

ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

๔.๔.๒ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ ำงเงินรำยได้ พ.ศ. ....
มหำวิทยำลัยได้ จัดทำ(ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ ำง
เงินรำยได้ พ.ศ. .... เพื่อเป็ นกำรปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ ำงเงินรำยได้ ให้ มีประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. ยุติกำรปรับสถำนภำพกำรจ้ ำงลูกจ้ ำงชั่วครำว
เงินรำยได้ เป็ นลูกจ้ ำงประจำเงินรำยได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรจ้ ำงของมหำวิทยำลัยและกำรจ้ ำง
ของส่วนรำชกำร ๒. เพื่อให้ ส่วนงำนสำมำรถคัดกรองลูกจ้ ำงเงินรำยได้ ท่มี ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และศักยภำพที่ดีเข้ ำสู่กำรเป็ นพนักงำนมหำวิทยำลัย (ชื่อส่วนงำน) ซึ่งมีกำรทำสัญญำและจ้ ำงเป็ น
ระยะๆ ตำมควำมตกลงร่วมกันกับส่วนงำน โดยผู้เปลี่ยนประเภทกำรจ้ ำงได้ รับสิทธิสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น
และมีโอกำสก้ ำวหน้ ำในอำชีพ ๓. ปรับปรุงระเบียบ ประกำศ แนวปฏิบัติของลูกจ้ ำงเงินรำยได้
จำนวนหลำยฉบับที่ใช้ มำเป็ นเวลำนำนให้ เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปัจจุ บันและเพื่อควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติ สืบค้ น อ้ ำงอิง
ผลจำกกำรปรับระบบตำมร่ำงข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ ำงเงินรำยได้ มีดังนี้
(๑) จะไม่มีกำรปรับสถำนภำพกำรจ้ ำงลูกจ้ ำงชั่วครำวเป็ นลูกจ้ ำงประจำอีกต่อไป (ลูกจ้ ำงประจำเงิน
รำยได้ จะไม่เพิ่มขึ้น) โดยผู้ท่เี ป็ นลูกจ้ ำงประจำเงินรำยได้ ในระบบเดิม สำมำรถปฏิบัติงำนจนกว่ำ
จะพ้ นจำกงำนหรือเปลี่ยนเป็ นพนักงำนมหำวิทยำลัย(ชื่อส่วนงำน) ทั้งนี้ ส่วนงำนยังคงสำมำรถจ้ ำง
ลูกจ้ ำงชั่วครำวเงินรำยได้ ต่อไปได้ (๒) ลูกจ้ ำงชั่วครำว/ประจำที่ปฏิบัติงำนดี และส่วนงำนคัดกรอง
ว่ำเป็ นผู้มีควำมเหมำะสม และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์จะสำมำรถเปลี่ยนประเภทกำรจ้ ำงเป็ นพนักงำน
มหำวิทยำลัย (ชื่อส่วนงำน) ได้ โดยมีกำรทำสัญญำจ้ ำงกำหนดระยะเวลำกำรจ้ ำงชัดเจน และกรณี
ลูกจ้ ำงที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ไม่ต้องใช้ เกณฑ์ภำษำอังกฤษในกำรเปลี่ยนประเภทกำรจ้ ำง
(๓) ตำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยในระดับต่ำกว่ำปริญญำตรีจะเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ ในกำรบรรจุและ
เปลี่ยนประเภทกำรจ้ ำงลูกจ้ ำง (เดิม ๒๘ ตำแหน่งเพิ่มเป็ น ๕๔ ตำแหน่ง เพื่อรองรับกำรปรับสถำนภำพจำก
ลูกจ้ ำงเงินรำยได้ เป็ นพนักงำนมหำวิทยำลัย (ชื่อส่วนงำน) กรณีให้ ปรับได้ ต้งั แต่คุณวุฒิ ปวช.ขึ้นไป)
ทั้งนี้ กำหนดให้ ส่วนงำนกำหนดและจัดทำกรอบและวิเครำะห์อตั รำกำลังของลูกจ้ ำงในแต่ ละปี
และแจ้ งให้ ก.บ.ค. (คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) รับทรำบ (ร่ำง)ข้ อบังคับนี้ ได้ ผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฎหมำยและธรรมำภิบำล เรียบร้ อยแล้ ว โดยจะมีผลใช้ บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ ของมหำวิทยำลัยมหิดลสิ้นสุด ณ วันที่
๔.๕ ๓๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตำมที่ศนู ย์บริหำรสินทรัพย์ได้ ดำเนินกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ ของมหำวิทยำลัยและส่วนงำน
จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยมหิดล และกำรจัดหำ
ประโยชน์ของมหำวิทยำลัย รอบครึ่งปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ส่วนงำนที่จัดหำประโยชน์โดยผ่ำนกำรเลือกสำรับกำรจัดหำประโยชน์ของมหำวิทยำลัย
มี ๑ ส่วนงำน ที่จัดหำประโยชน์ในตรำสำรทุนร้ อยละ ๑๘ (สำนักงำนอธิกำรบดี/ส่วนงำนนำร่อง) , ๑๘ ส่วนงำน
ที่จัดหำประโยชน์ในตรำสำรทุนร้ อยละ ๑๕ , ๗ ส่วนงำนที่จัดหำประโยชน์ในตรำสำรทุนร้ อยละ ๙
๒ ส่วนงำนที่จัดหำประโยชน์ในตรำสำรทุนร้ อยละ ๓ , ๑ ส่วนงำนที่จัดหำประโยชน์ในตรำสำรทุนร้ อยละ ๐
ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยย้ อนหลัง ๕ ปี อยู่ในช่วงร้ อยละ ๔.๑๘-๔.๗๕ เทียบกับเกณฑ์วัดเทียบร้ อยละ ๓.๔-๔.๐
๒. ส่วนงำนที่จัดหำประโยชน์เอง (คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี คณะพยำบำลศำสตร์ และคณะวิทยำศำสตร์) มีผลตอบแทนเฉลี่ยย้ อนหลัง ๕ ปี ของส่วนงำน
อยู่ในช่วงระหว่ำงร้ อยละ ๓.๕-๔.๐ ต่อปี
๓. กองทุนที่บริหำรผ่ำนศูนย์บริหำรสินทรัพย์ ศูนย์ฯ บริหำรกองทุน ๕ กองทุน (กองทุนมั่นคงสูง
กองทุนตรำสำรหนี้ กองทุนตรำสำรทุน กองทุนตรำสำรทุน ๒ กองทุนสินทรัพย์อสังหำริมทรัพย์) โดย ๔ ใน ๕
กองทุนเป็ นกองทุนที่ส่วนงำนสำมำรถร่วมจัดหำประโยชน์ได้ ผ่ำนกำรเลือกสำรับของมหำวิทยำลัย ซึ่งผล
กำรดำเนินงำนทุกกองทุนอยู่ในเกณฑ์ดี ผลตอบแทนย้ อนหลัง ๕ ปี กลุ่มตรำสำรทุนประเภทสินทรัพย์
อสังหำริมทรัพย์ (OP๙) ให้ ผลตอบแทนดีท่สี ดุ (เฉลี่ยปี ละร้ อยละ ๙.๘) ตำมด้ วยกลุ่มตรำสำรทุนประเภท
หุ้น (OP๔,OP๗) (เฉลี่ยปี ละร้ อยละ ๕.๑-๖.๙) และกลุ่มตรำสำรหนี้ (OP๒, OP๓) (เฉลี่ยปี ละร้ อยละ
๓.๘-๕.๓) ตำมล ำดั บ คำดกำรณ์ ผลตอบแทนในอนำคต กลุ่ มตรำสำรทุ นประเภทสินทรั พย์
อสังหำริมทรัพย์ และกลุ่มตรำสำรหนี้ ผลตอบแทนอำจลดลงเมื่อเทียบกับอดีต
ทั้งนี้ คุณโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะดังนี้
(๑) ผลตอบแทนย้ อนหลังเฉลี่ย ๕ ปี ที่ผ่ำนมำ ทุกส่วนงำนในมหำวิทยำลัยทำได้ ค่อนข้ ำงดี โดยได้
ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้ อยละ ๔.๓ ซึ่งดีกว่ำเกณฑ์วัดเทียบ ๑-๓ ที่ร้อยละ ๓.๔ – ๔.๐ ในขณะที่ส่วนใหญ่
ยังลงทุนในสัดส่วนตรำสำรทุนที่ค่อนข้ ำงน้ อย เฉลี่ยร้ อยละ ๑๒ เท่ำนั้น
(๒) ขอให้ เพิ่มรำยละเอียดสัดส่วนร้ อยละกำรจัดหำประโยชน์ในกลุ่มสินทรัพย์ต่ำงๆ ของแต่ละ
ส่วนงำน (ข้ อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑) เพื่อให้ เห็นถึงควำมแตกต่ำงของกำรจัดหำประโยชน์
ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงส่วนงำน
(๓) ขอให้ เพิ่มเกณฑ์วัดเทียบ ที่สำมำรถใช้ ประเมินผลกำรจัดหำประโยชน์ในแต่ละสัดส่วน
กำรจัดหำประโยชน์ได้
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหำวิทยำลัยมหิดลลงทุนและร่วมลงทุน
ศูนย์บริหำรสินทรัพย์รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหำวิทยำลัยมหิดล
๔.๖
ลงทุน และร่วมลงทุน ได้ แก่ ๑. ไทย โคโคคุ รับเบอร์ ๒. เอเน็ต ๓. ร่วมทุน สตำงค์ ๔. อินเตอร์
เนชั่นแนล ไบโอเซอร์วิส ๕. อำคริลิส โฮลดิ้ง (๕.๑ อำคริลิส บำงกอก) ๖. โก กรีน ๗. อำร์ เอฟ เอส
๘. เอ็ม-เคลีย ไบโอ รีซอร์ส ซึ่งที่ประฃุมคณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ และกำรลงทุน
ได้ รับทรำบผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว และมีข้อเสนอแนะ ๒ ประเด็น ดังนี้ (๑) ควรพิจำรณำออก
จำกกำรลงทุนบริษัท เอเน็ต จำกัด ซึ่งมีผลขำดทุนติดต่อกัน ๓ ปี โดยให้ ศูนย์บริหำรสินทรัพย์ไป
ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม (๒) ขอให้ ศนู ย์บริหำรสินทรัพย์ ติดตำมผลดำเนินงำนบริษทั
เอ็ม-เคลีย ไบโอ รีซอร์ส จำกัด อย่ำงใกล้ ชิดพร้ อมทั้งจัดทำรำยงำนเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน
ระหว่ำงประมำณกำร (Forecast) กับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) โดยให้ ศนู ย์ฯ รำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนให้ คณะกรรมกำรทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วย
ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ ำงเงินรำยได้ พ.ศ. ....

๑. รับทรำบ
๒. ขอให้ นำข้ อคิดเห็นของคุณโชติกำ สวนำนนท์ ไป
ดำเนินกำรต่อไป

๑. รับทรำบ
๒. ขอให้ ศูนย์บริหำรสินทรัพย์ได้ ไปจัดทำร่ำงนโยบำย
กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในบริษัท รวมทั้งโอกำสที่จะ
เป็ น Social Enterprise
๓. ขอให้ ศูนย์บริหำรสินทรัพย์ได้ นำผลควำมคืบหน้ ำ
ในกำรดำเนินงำน มำรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัย
ในอีก ๓ เดือนข้ ำงหน้ ำ

-๕-

ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ทั้งนี้ คุณโชติกำ สวนำนนท์ กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ รับทรำบกำรปิ ดบริษัทชำระบัญชี
ของบริษัท ร่วมทุน สตำงค์ จำกัด และกำรขำยหุ้น ของบริษัท โกกรีน จำกัด โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ ศูนย์ฯ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงิน รำยเดือน รำยไตรมำส หรือ รำยหกเดือน
และให้ เรียงลำดับกำรนำเสนอจำกจำนวนเงินลงทุน และบริษัทที่ศูนย์ฯ กำกับดูแล ส่วนกรณี บริษัท
เอเน็ต จำกัด ขอให้ นำหำรือต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำออกจำกกำรลงทุน หรือขำยหุ้นคืน
ให้ กบั ผู้ถอื หุ้นเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
กำรจ่ำยค่ำชดเชยค่ำใช้ จ่ำยและค่ำเสียหำยกรณียกเลิกโครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้และพัฒนำสุขภำพ
๕.๑ ภำวะผู้สงู อำยุครบวงจรและบริบำลผู้ป่วยระยะสุดท้ ำย
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ได้ มีมติให้
ยกเลิกสัญญำจ้ ำงก่อสร้ ำงโครงกำรศูนย์เรียนรู้และพัฒนำสุขภำวะผู้สงู อำยุครบวงจรและบริบำลผู้ป่วย
ระยะท้ำย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และมหำวิทยำลัยได้ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเจรจำตกลงค่ำใช้ จ่ำยและค่ำเสียหำย กรณียกเลิกโครงกำรฯ ดังกล่ำว ทั้งระยะที่ ๑ และ
ระยะที่ ๒ นั้น คณะกรรมกำรฯ ได้ รำยงำนผลกำรเจรจำดังนี้ (๑) เห็นว่ำกำรบอกเลิกสัญญำ มีผลตั้งแต่
กำหนดวันที่คณะกรรมกำรมีหนังสือแจ้ งให้ บริษัท เสรีกำรโยธำ จำกัด ผู้รับจ้ ำงก่อสร้ ำง เข้ ำมำเจรจำ
ค่ำเสียหำยในวันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๐ แต่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้ งว่ำไม่พร้ อมเข้ ำเจรจำ จึงถือว่ำบริษัทฯ
รับทรำบเจตนำของมหำวิทยำลัยแล้ ว (๒) ได้ มีกำรเสนอจำนวนเงินที่เหมำะสมและเป็ นธรรม
จำกกำรยกเลิกสัญญำจ้ ำงก่อสร้ ำง ระยะที่ ๑ ที่ต้องจ่ำยชดเชยค่ำเสียหำย ค่ำเสียโอกำสในกำรทำกำไร
ที่ต้องจ่ำยให้ กับบริษัทฯ ผู้รับจ้ ำงก่อสร้ ำง และค่ำเสียหำยจำกกำรยกเลิกกำรประกวดรำคำด้ วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ โครงกำรฯ ระยะที่ ๒ ให้ กบั บริษัทฯ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำฯ ทั้งนี้ ได้ ขอหำรือต่อ
มหำวิทยำลัย ว่ ำกำรจ่ ำยเงินควรจ่ ำยจำกแหล่ งใด และกรณี บริษัทฯ ไม่ ตกลงรับจำนวนเงินที่
มหำวิทยำลัยจะจ่ำยให้ จะต้ องดำเนินกำรอย่ำงไร และมอบหมำยให้ ใครเป็ นผู้ดำเนินกำร
มหำวิทยำลัย ได้ พิจำรณำทบทวน เงินค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำย ค่ำกำรขำดกำไรจำกกำร
ยกเลิกโครงกำรฯ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ค่ ำธรรมเนียม ดอกเบี้ย เห็นสมควร
ให้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรฯ เสนอ เป็ นเงิน ๕,๑๔๕,๕๑๐.๕๐ บำท ส่วนที่ ๒ ค่ำจัดเตรียมบุคลำกร
บริษัทฯ เสนอ เป็ นเงิน ๘,๒๙๘,๐๓๙ บำท เนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้ มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ สิงหำคม
๒๕๖๑ ขอให้ บริษัทฯ ส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ของบุคลำกรที่บริษัทฯ เรียกร้ องค่ ำใช้ จ่ำย โดยให้
ส่งหลักฐำนมำยังมหำวิทยำลัยภำยใน ๗ วัน นับจำกได้ รับหนังสือ หำกบริษัทฯ ไม่จัดส่งมำภำยใน
กำหนด มหำวิทยำลัยจะถือว่ำบริษัทฯ ไม่สำมำรถพิสจู น์ได้ ว่ำมีค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงตำมที่เสนอ
และจะพิจำรณำไปตำมดุลยพินิจของมหำวิทยำลัย ซึ่งบริษัทฯ ไม่ส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมแต่
อย่ำงใด จึงเห็นสมควรพิจำรณำเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรฯ เสนอ เป็ นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บำท
ส่วนที่ ๓ ค่ำเสียหำยและค่ำเสียโอกำสในกำรทำกำไร ศูนย์บริหำรสินทรัพย์ ทบทวนค่ำเสียหำยใน
ส่วนนี้ แล้ ว โดยคำนวณจำกผลประกอบกำรย้ อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งสืบค้ นจำกกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ เฉลี่ยผลกำไรก่อนหักภำษีเท่ำกับร้ อยละ ๒.๒๙ คูณกับ
ค่ำจ้ ำงตำมสัญญำ (๖๔๙,๐๐๐,๐๐๐.-บำท) เป็ นเงิน ๑๔,๘๖๒,๑๐๐.-บำท แต่เนื่องจำกมีแนวคำ
พิพำกษำศำลปกครองสูงสุดได้ เคยพิจำรณำเกี่ยวกับค่ ำเสียหำยและค่ ำเสียโอกำสในอนำคตที่ผ้ ูว่ำจ้ ำง
เคยเรียกร้ องและเข้ ำสู่กำรพิจำรณำของศำล ตำมคำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขแดงที่
อ.๔๘๓/๒๕๕๑ ค่ำเสียหำยและค่ ำเสียโอกำสในกรณีน้ ี ศำลไม่พิพำกษำให้ ดังนั้น มหำวิทยำลัย
พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำค่ำใช้ จ่ำยในส่วนนี้ ยังไม่สมควรพิจำรณำให้ และถ้ ำบริษัทฯ นำเข้ ำสู่กำรฟ้ องร้ อง
ก็ให้ พิจำรณำตำมคำพิพำกษำของศำลปกครอง ต่อไป
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
๕.๒
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำเรื่อง
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ชุดใหม่ แทนชุดเดิมซึ่งจะครบวำระกำรดำรง
ตำแหน่งในวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ โดยได้ พิจำรณำแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็ นคณะกรรมกำรฯ
และแต่งตั้งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์ กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
อุปนำยกสภำฯ เป็ นประธำน ตำมที่มหำวิทยำลัยเสนอนั้น แต่เนื่องจำกได้ มีพระรำชโองกำรโปรด
เกล้ ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร์ ให้ ดำรงตำแหน่ง
นำยกสภำฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๑ จึงเป็ นเหตุให้ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ จะต้ องพ้ นจำกตำแหน่งกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่ สำมำรถทำหน้ ำที่ประธำน
กรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรต่อไปได้ ซึ่งข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ำร
แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดไว้ ในข้ อ ๗ (๑) ทั้งนี้ ตำมข้ อ ๘
วรรค ๕ ของข้ อบังคับดังกล่ำว กำหนดไว้ ว่ำ กรณีคณะกรรมกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระ และ
ยังมิได้ ดำเนินกำรแต่ งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้ คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงทำหน้ ำที่ต่ อไป
จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งชุดใหม่ และโดยในข้ อ ๑๐ วรรค ๒ กำหนดไว้ ว่ำ ในกำรประชุม ถ้ ำประธำน
กรรมกำรไม่สำมำรถมำประชุมได้ ต้ องมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมทำหน้ ำที่
ประธำนแทน และข้ อ ๓๕ กำหนดไว้ ว่ำ ในกรณีท่มี ีปัญหำในกำรปฏิบัติตำมข้ อบังคับนี้ ให้ คณะ
กรรมกำรมีอำนำจวินิจฉัย ตีควำม และสั่งกำร แล้ วรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
ดังนั้น เพื่อให้ กำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง และ
เป็ นไปตำมข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ำรแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมเมื่อวันที่
๓ กันยำยน ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำและดำเนินกำรตำมข้ อบังคับฯ ดังกล่ำว โดยขอเสนอสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ ดังนี้
๑. ยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรชุดใหม่ โดยให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรชุดเดิมที่หมดวำระ ยังคงทำหน้ ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
ชุดใหม่ ตำมข้ อบังคับฯ ข้ อ ๘ วรรค ๕
๒. รับทรำบและมอบหมำยให้ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดำ ทำหน้ ำที่ประธำนกรรมกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ชั่วครำว และมีอำนำจลงนำมในประกำศคณะกรรมกำรฯ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรเสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำร จนกว่ำสภำมหำวิทยำลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรชุดใหม่

๑. กรณีท่มี ีกำรฟ้ องร้ องค่ำเสียหำย มอบหมำยให้ กอง
กฎหมำยและคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ร่ วมเจรจำไกล่ เกลี่ยกับบริ ษัท เสรี กำรโยธำ จำกัด
โดยมีอำนำจเต็ม
๒. ขอให้ มหำวิทยำลัยและคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดีร่วมรับผิดชอบในกำรจ่ำยค่ำเสียหำยให้ กับ
บริษัทฯ สำหรับวงเงินที่จะต้ องจ่ำยให้ กบั บริษัทฯ ขอให้
เป็ น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น จริง จำกกำรยกเลิกสัญญำ
จำนวนเงิน ๕,๑๔๕,๕๑๐.๕๐ บำท ส่วนค่ำจัดเตรียม
บุค ลำกร มหำวิท ยำลัยจะจ่ำ ยให้ กับบริษัทฯ ตำม
หลักฐำนที่เกิดขึ้นจริง โดยจะไม่ มีกำรเจรจำจ่ ำ ยค่ ำ
เสียโอกำสให้ กบั บริษัทฯ
๓. สำหรับ แหล่งเงิน ที่จะจ่ำย สภำมหำวิท ยำลัย
เห็นสมควรอนุ มัติให้ จ่ำยจำกแหล่งเงินรำยได้ คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี จำนวนเงินไม่เกิน
๑๖,๙๗๔,๔๙๓.๘๘ บำท โดยมหำวิท ยำลัยร่วม
รับผิดชอบในส่วนที่เกินจำกวงเงินดังกล่ำว

เห็นชอบตำมที่เสนอ

-๖-

ระเบียบ
วาระที่
๕.๓

มติที่ประชุม

เรื่องที่เสนอ
กำรต่อเวลำปฏิบัติงำนพนักงำนมหำวิทยำลัย ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ ได้ มีมติอนุมตั ิ
กำรต่อเวลำรำชกำรให้ แก่ข้ำรำชกำร และรับทรำบผลกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำปฏิบัติงำนให้ แก่พนักงำน
มหำวิทยำลัย ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรต่ อเวลำรำชกำรให้ แก่ข้ำรำชกำรและต่อเวลำ
ปฏิบัติงำนให้ แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย เสนอ โดยที่ประชุมฯ เห็นควรให้ คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำ
ทบทวนกำรต่อเวลำปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย รำย ศำสตรำจำรย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลกำรพิมพ์
และรำย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปั ทมำ เอกโพธิ์ เพิ่มเติม เนื่องจำกเกินระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย รับทรำบ
กำหนดตำมประกำศฯ
ในกำรนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ มีกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง
กำรต่อเวลำฯ ของพนักงำนมหำวิทยำลัยทั้ง ๒ รำยดังกล่ ำว โดยที่ประชุมมีมติเห็นสมควรต่ อเวลำ
ปฏิบัติงำนให้ แก่ศำสตรำจำรย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลกำรพิมพ์ ซึ่งได้ เสนอผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้ รบั
กำรตีพิมพ์เผยแพร่แล้ ว อีก ๑ ชิ้นงำน ทำให้ ผลงำนทำงวิชำกำรครบตำมเกณฑ์ท่กี ำหนด และไม่รับ
พิจำรณำกำรเสนอขอต่อเวลำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม รำย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปั ทมำ เอกโพธิ์ เนื่องจำก
เกินระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนดตำมประกำศฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตำแหน่งทำงวิชำกำร
มัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๑.๑ ขออนุ
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เสนอขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ ว เห็นสมควรเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จำนวน ๒๐ รำย ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จำนวน ๔ รำย และยังไม่แต่งตั้ง
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จำนวน ๓ รำย
ยบตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๑.๒ กำรเที
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำคุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรที่วิทยำลัยกำรจัดกำร และ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เสนอขอเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร จำนวน ๓ รำย แล้ วมีควำมเห็นว่ำอยู่ใน
เกณฑ์ท่จี ะเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ และเห็นสมควรเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ ดังนี้
๑. อนุมัติเทียบตำแหน่งดร.กัญญำภัสส์ ปั นจัยสีห์ เป็ นตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจ อนุสำขำวิชำกำรตลำด ได้ ต้ังแต่ วันบรรจุ ซึ่งจะมำบรรจุเป็ นพนักงำนวิทยำลัย
ในตำแหน่งอำจำรย์ประมำณเดือนมกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตำมที่วิทยำลัยกำรจัดกำรเสนอขอ
๒. อนุมัติเทียบตำแหน่ง ดร.ณัฐวุฒิ พิมพำ เป็ นตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำบริหำร
ธุรกิจ อนุสำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ได้ ต้ังแต่ วันบรรจุ ซึ่งมำบรรจุเป็ นพนักงำน
วิทยำลัยในตำแหน่งอำจำรย์ในเดือนสิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตำมที่วิทยำลัยกำรจัดกำรเสนอขอ
๓. อนุมัติเทียบตำแหน่ง ดร.เบญจพร เลิศอนันต์วงศ์ เป็ นตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
เคมีวิเครำะห์ ได้ ต้งั แต่วันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ (วันบรรจุ) ตำมที่คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอ
ทั้งนี้ ให้ ผ้ ูท่ไี ด้ รับเทียบตำแหน่งทั้ง ๓ รำยมีสทิ ธิได้ รับเงินประจำตำแหน่งตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนมหำวิทยำลัย
พ.ศ.๒๕๕๗
รับกำรแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ และตำแหน่งศำสตรำจำรย์
๖.๑.๓ ผูคลิ้ สมควรได้
นิกเกียรติคุณ
ด้ วยมีผ้ ดู ำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์คลินิก ที่พ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเนื่องจำก
เกษียณอำยุ และมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ
ตำมข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๕ รำย ได้ แก่
๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.สมทรง บุรษุ พัฒน์ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ๒. ศำสตรำจำรย์
ดร. ภกญ.โอภำ วัชระคุปต์ คณะเภสัชศำสตร์ ๓. ศำสตรำจำรย์ ดร.พีรพรรณ ตันอำรีย์ คณะ
วิทยำศำสตร์ ๔. ศำสตรำจำรย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณะวิทยำศำสตร์ ๕. ศำสตรำจำรย์ ดร.วร
นุช ฉัตรสุทธิพงษ์ คณะวิทยำศำสตร์ และตำแหน่ งศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ ตำม
ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑ รำย
ได้ แก่ ศำสตรำจำรย์คลินิก ทพญ.ณัฏยำ อัศววรฤทธิ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จึงขอเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำว ให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ จำนวน
๕ รำย และตำแหน่งศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๑ รำย
ำหนดสำขำวิชำ/อนุสำขำวิชำ สำหรับกำรเสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๑.๔ กำรกตำมที
่คณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ได้ ออกประกำศ เรื่อง
กำรกำหนดชื่อสำขำวิชำสำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำ
ที่เคยกำหนดไปแล้ ว พ.ศ.๒๕๖๑ พร้ อมบัญชีรำยชื่อสำขำวิชำ และอนุสำขำวิชำ สำหรับกำรเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร โดยมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป นั้น
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยำยน
๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำชื่อสำขำวิชำ และอนุสำขำวิชำ สำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่ส่วนงำนเสนอขอกำหนด เพิ่มเติมจำกประกำศ ก.พ.อ.ฯ แล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ สภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบเพื่อนำเสนอ ก.พ.อ. พิจำรณำต่อไป ดังนี้ ๑. ประสงค์กำหนดชื่อสำขำวิชำ
เพิ่มเติมจำกประกำศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๓๔ สำขำวิชำ จำก ๑๒ ส่วนงำน เนื่องจำกเป็ นสำขำวิชำเดิม
ที่คณำจำรย์ได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไปแล้ ว ๒. ประสงค์กำหนดชื่อสำขำวิชำ
และอนุสำขำวิชำเพิ่มเติมจำกประกำศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๔๐ สำขำวิชำ และจำนวน ๒๘ อนุสำขำวิชำ
จำก ๑๙ ส่วนงำน ๓. ประสงค์กำหนดชื่ออนุสำขำวิชำเพิ่มเติมภำยใต้ สำขำวิชำที่มีอยู่ตำมประกำศ
ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๗๙ อนุสำขำวิชำ จำก ๑๕ ส่วนงำน ๔. เสนอขอแก้ ไขชื่อสำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ ที่มี
อยู่ ตำมประกำศ ก.พ.อ.ฯ ดั งนี้ - สำขำวิ ชำ จ ำนวน ๖ สำขำวิ ชำ จำก ๑ ส่วนงำน (คณะทันต
แพทยศำสตร์ ) เนื่องจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรองค์กรผู้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) เมื่อวันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีมติให้ คณะทันตแพทยศำสตร์
แต่ละสถำบันแก้ ไขสำขำวิชำรหัส ๓๑ กลุ่มทันตแพทยศำสตร์ (Dentistry) เพื่อให้ สอดคล้ องกัน

อนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมที่เสนอ

อนุมัติ

อนุมัติ

เห็นชอบตำมที่เสนอ

-๗-

ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ทุกมหำวิทยำลัย - อนุสำขำวิชำ จำนวน ๑ อนุสำขำวิชำ จำก ๑ ส่วนงำน (สถำบันวิจัยภำษำและ
วัฒนธรรมเอเชีย) เนื่องจำกชื่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษไม่สอดคล้ องกัน ๕. เสนอขอตัดชื่ออนุ
สำขำวิชำภำยใต้ สำขำวิชำที่มีอยู่ตำมประกำศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๙ อนุสำขำวิชำ จำก ๑ ส่วนงำน
เนื่องจำกมติท่ ีประชุ มเครื อข่ ำยบันทึกควำมเข้ ำใจระหว่ ำงมหำวิ ทยำลัย ๒๐ มหำวิทยำลัย สำขำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เห็นว่ำงำนวิจัยใน
สำขำย่ อยเหล่ ำนี้อำจมีกำรสิ้นสุดในอนำคตและมีสำขำย่อยใหม่ เกิดขึ้นอีกจำนวนมำก นอกจำกนั้น
ปั ญหำวิจัยในสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถแปลงไปเป็ นปั ญหำอื่นใน
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโน โลยีสำรสนเทศหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้ องได้ ตลอดเวลำ จึง
ไม่มีควำมจำเป็ นต้ องกำหนดสำขำย่อย
ขออนุ
มัติจ้ำงตกแต่งภำยในอำคำรนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษำ จำนวน ๑ งำน ของคณะ
๖.๒ แพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล
คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล ได้ ดำเนินกำรประกวดรำคำจ้ ำงก่อสร้ ำงตกแต่งภำยในอำคำร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษำ จำนวน ๑ งำน ด้ วยวิธีประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยใช้ เงินรำยได้ คณะฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ วงเงินดำเนินกำร ๓๖๗,๖๐๘,๐๒๖.๗๕ บำท และมี
รำคำกลำง เป็ นจำนวนเงิน ๓๖๘,๑๘๙,๑๙๑.๖๐ บำท มีผ้ ูมำยื่นเอกสำรผ่ำนระบบจัดซื้อจัดจ้ ำง
ภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จำนวน ๓ รำย จำกผู้มำรับแบบจำนวน ๗ รำย ซึ่งคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์พิจำรณำแล้ วเห็นว่ ำรำคำที่กิจกำรค้ ำร่วม บริษัท ทูแมกซ์ อนุมัติ
จำกัด และบริษัท ๒๘๕ ก่อสร้ ำง จำกัด และบริษัท เพอร์เฟ็ คท์ ออฟฟิ ศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็ นผู้เสนอ
รำคำ ๒๕๖,๕๔๓,๖๓๘.๔๑ บำทต่ำสุด และเสนอรำคำต่ำกว่ำวงเงินงบประมำณ จึงมีหนังสือ เพื่อขอให้
ยืนยันรำคำและชี้แจงรำคำที่เสนอ ซึ่งกิจกำรค้ ำร่วมฯ ได้ มีหนังสือยืนยันรำคำที่เสนอ และชี้แจง
เหตุผลที่สำมำรถเสนอรำคำได้ ต่ ำกว่ำรำคำกลำง เนื่องจำกเป็ นโรงงำนผู้ผลิตโดยตรงจึงสำมำรถ
ผลิตสินค้ ำได้ ตรงตำมสเป็ คที่กำหนดทุกรำยกำร คณะกรรมกำรฯ พิจำณำแล้ วเห็นสมควรจ้ ำงจำก
กิจกำรค้ ำร่วม บริษัท ทูแมกซ์ จำกัด และบริษัท ๒๘๕ ก่อสร้ ำง จำกัด และบริษัท เพอร์เฟ็ คท์ ออฟฟิ ศ
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็ นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๕๔๓,๖๓๘.๔๑ บำท
เนื่องจำกวงเงินในกำรจ้ ำงตกแต่งภำยในอำคำรนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษำ จำนวน ๑ งำน ของ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลนี้ เป็ นเงิน ๒๕๖,๕๔๓,๖๓๘.๔๑ บำท ซึ่งเกินอำนำจอนุมัติส่งั จ้ ำง
ของหัวหน้ ำหน่วยงำน (อธิกำรบดี) จึงเป็ นอำนำจของผู้มีอำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น (สภำมหำวิทยำลัย)
เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้ วยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๘๕ (๑) ดังนั้น เพื่อให้ กำรดำเนินกำรเป็ นไปด้ วยควำมถูกต้ อง จึงขอนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงำนต่ำงๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๒๓ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่ำวนี้ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นหลักสูตรระดับปริญญำเอก ๑ หลักสูตร ปริญญำโท ๑ หลักสูตร และปริญญำตรี จำนวน ๑๒ หลักสูตร ดังนี้
๖.๓.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำช่องปำกและวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์บูรณำกำร อนุมัติ
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๓.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำช่องปำกและวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์บูรณำกำร อนุมัติ
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๓.๓ หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรนำนำชำติ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๔ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๕ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๖ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร ปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๗ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๙ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๐ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
วิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิ สิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๔ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๕ หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนำนำชำติ) อนุมัติ
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๖ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ ำงประเทศและกิจกำรทั่วโลก (หลักสูตร อนุมัติ
นำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๓.๑๗ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบั ณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหำวิ ทยำลัยมหิดล วิ ทยำเขต อนุมัติ
กำญจนบุรี

-๘-

ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๓.๑๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อนุมัติ
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี
๖.๓.๑๙ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธรณีศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
อนุมัติ
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี
๖.๓.๒๐ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำเชิงอนุรักษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี
๖.๓.๒๑ หลัก สูตรสำธำรณสุข ศำสตรบั ณฑิต สำขำวิ ช ำสำธำรณสุขชุม ชน หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. อนุมัติ
๒๕๖๑ ของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์
๖.๓.๒๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์
๖.๓.๒๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติ
ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร
ส่วนงำนต่ำงๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทั้งนี้ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
พิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่
๒๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วำระที่ ๖.๔.๑-๖.๔.๓) และได้ เสนอขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วำระที่ ๖.๔.๔ - ๖.๔.๖) ดังนี้
๖.๔.๑ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล อนุมัติ
๖.๔.๒ หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอำนำจเจริญ อนุมัติ
๖.๔.๓ หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์
อนุมัติ
๖.๔.๔ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ ำ อนุมัติ
๖.๔.๕ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรสังคมและสิ่งแวดล้ อม ฉบับปี
อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอำนำจเจริญ
๖.๔.๖ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี อนุมัติ
๖.๕ ขออนุมัติเปิ ดสอนรำยวิชำ
กำรเสนอขอเปิ ดรำยวิชำใหม่ น้ ี ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญำตรี เรียบร้ อยแล้ ว และได้ รับควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว
๖.๕.๑ ขอเปิ ดสอนรำยวิชำใหม่ในหมวดวิชำเฉพำะ (วิชำเฉพำะด้ ำน) กลุ่มวิชำบังคับวิชำเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
นมและเครื่องดื่ม สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำ วิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
อนุมัติ
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รำยวิชำ ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๖ ขออนุมัติปริญญำบัตรและประกำศนียบัตร ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัยกำรจัดกำร และบัณฑิต ๑. อนุมัตปิ ริญญำบัตรและประกำศนียบัตรแก่ผ้ ูสำเร็จ
วิทยำลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ หลักสูตรต่ำงๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วน กำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔๖ รำย
ตั้งแต่วันที่สำเร็จกำรศึกษำ เพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติปริญญำบัตร และประกำศนียบัตร ๒. อนุมัติกำรแก้ ไขกำรได้ รับปริญญำเกียรตินิยมของ
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔๖ รำย แยกเป็ นระดับปริญญำเอก ๑๓ รำย ปริญญำโท ๘๘
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน ๓ รำย ที่ได้ รับอนุมัติปริญญำ
รำย ประกำศนียบัตรบัณฑิต ๔ รำย และปริญญำตรี ๒ รำย
บัตรไปแล้ วตำมที่คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
อนึ่ง คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ขอแก้ ไขกำรได้ รับปริญญำเกียรตินิยมของ รำมำธิบดี เสนอ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต จำนวน ๓ รำย ซึ่งได้ รับอนุมัติปริญญำไปแล้ ว
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

กำรโปรดเกล้ ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดลให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดลให้ ดำรงตำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ จำนวน ๒ รำย ดังนี้ ๑. รองศำสตรำจำรย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ คณะแพทยศำสตร์ รับทรำบ
โรงพยำบำลรำมำธิบดี ให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำพยำธิวิทยำคลินิก ตั้งแต่วันที่
๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๙ และ ๒. รองศำสตรำจำรย์มำนพ พิทกั ษ์ภำกร คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล
ให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมมติท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๓๕
วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ สภำมหำวิทยำลัยรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนตำมมติ รับทรำบ
สภำฯ ครั้งดังกล่ำว โดยจะมีท้งั เรื่องที่ดำเนินกำรแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
กำรเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔ ของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๐ ได้ อนุมัติ
งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บำท
และได้ อนุมัติฯ เพิ่มเติมให้ กบั ส่วนงำนต่ำงๆ อีกจำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๐๕,๔๖๔,๔๐๐ บำท นั้น
เนื่องจำกสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีควำมจำเป็ นต้ องขอตั้งงบประมำณเงิน รับทรำบ
รำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกจำนวน ๔,๐๖๔,๐๐๐ บำท มหำวิทยำลัยจึงเสนอขอตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ซึ่งรวมทั้ง
๔ ครั้งคิดเป็ นร้ อยละ ๐.๔๗ ของงบประมำณที่ได้ รับอนุมัติต้นปี ซึ่งอธิกำรบดีได้ อนุมัติแล้ ว
จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ

-๙-

ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ วิทยำลัยพยำบำล
บรมรำชชนนีสระบุรี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพุทธบำท วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
ชัยนำท สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ตำมมติเวียน ฉบับลงวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ได้ อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพุทธบำท และวิทยำลัย รับทรำบ
พยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล นั้น บัดนี้ คณะกรรมกำรสภำกำร
พยำบำล มีมติให้ ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว และรับรองมติกำรประชุมในครำว
เดียวกัน ในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ตำมหนังสือ สภ.พ.๐๑/๐๕/๕๘๘ ลงวันที่ ๒
สิงหำคม ๒๕๖๑ เรียบร้ อยแล้ ว
ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๑๒ ฉบับ
๗.๕
มหำวิทยำลัยได้ ออกประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ ของส่วนงำนต่ำงๆ จำนวน ๑๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. วิทยำลัยนำนำชำติ ๒. สถำบันแห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ๓. วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ ๔. คณะทันตแพทยศำสตร์ ๕. สถำบั น
โภชนำกำร ๖.โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้ อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์ รับทรำบ
๗. คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ๘. สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน ๙. คณะเภสัชศำสตร์
๑๐. โครงกำรจัดตั้งสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษำ ๑๑. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ และ ๑๒.
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ทั้งนี้ ได้ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำหนดอัตรำกำรจั ดเก็บ
และกำรจัดสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ เรียบร้ อยแล้ ว
กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๗ รำย
๗.๖
มหำวิทยำลัยได้ ดำเนินกำรทำงวินัยและมีคำสั่งลงโทษทำงวินัยแก่ผ้ ปู ฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
จำนวน ๗ รำย ดังนี้
ก. กรณีกำรกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง จำนวน ๑ รำย ซึ่งเป็ นข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน
อุดมศึกษำ ตำแหน่งนำยช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ชำนำญงำน สังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีพฤติกรรม
ไม่เหมำะสม โดยมีอำกำรมึนเมำสุรำ ก่อให้ เกิดควำมเดือดร้ อนกับผู้อ่นื อันเป็ นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำง
ไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่ ประพฤติเป็ นแบบอย่ำงที่ดี และไม่ รักษำชื่อเสียงของตนและไม่ รักษำเกียรติศกั ดิ์
ของตำแหน่งหน้ ำที่รำชกำรของตนมิให้ เสื่อมเสียโดยกระทำกำรอันได้ ช่ ือว่ ำเป็ นผู้ประพฤติช่ัว รับทรำบ
มหำวิทยำลัยจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ในอัตรำร้ อยละห้ ำ เป็ นเวลำ ๓ เดือน
ข. กรณีกำรกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ ำยแรง จำนวน ๖ รำย ประกอบด้ วยลูกจ้ ำงชั่วครำวเงินนอก
งบประมำณ และพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี จำนวน ๒ รำย
และลูกจ้ ำงชั่วครำวเงินนอกงบประมำณแผ่นดิน สังกัดคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จำนวน
๔ รำย ได้ กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ ำยแรงฐำนละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ ำที่ติดต่ อในครำวเดียวกันเป็ นเวลำ
เกินกว่ำเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติ ตำม
คำสั่ง กฎ ข้ อบังคับ ประกำศ และแบบธรรมเนียมของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยจึงมีคำสั่งลงโทษ
ปลดออกจำกงำน ทั้ง ๖ รำย
๗.๔

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

๘.๓

แสดงควำมยินดีนำยกสภำมหำวิทยำลัย
ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยแสดงควำมยินดีนำยกสภำมหำวิทยำลัยในโอกำสได้ รับกำรประกำศให้ เป็ น
แพทย์ ต้ นแบบเพื่ อเป็ นแบบอย่ ำงที่ดีให้ แก่ แพทย์ร่ ุนต่ อไป จำกแพทยสภำ ในโอกำสที่แพทยสภำ
ครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑
รำยงำนข้ อเท็จจริงตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๕ (วำระลับ)
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำ
วำระที่ ๕.๒ (วำระลับ) โดยมีมติเห็นชอบให้ มหำวิทยำลัยอัญเชิญประติมำกรรมไปเก็บไว้ ในที่มิดชิด
โดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินกำรไปตำมขั้นตอนที่ถูกต้ องและควำมเหมำะสมต่ อไปนั้น รักษำกำรแทน
อธิกำรบดีจะได้ นำเสนอรำยงำนควำมคืบหน้ ำว่ำกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย
ได้ มีมติ โดยพิจำรณำเป็ น “วำระลับ”
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งต่อไป เป็ นครั้งที่ ๕๓๗ ในวันพุธ ที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ เวลำ
๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ

รับทรำบและร่วมแสดงควำมยินดี

เนื่องจำกเป็ นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงขอให้ ดำเนินกำร
เพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสมต่อไป

รับทรำบ

สรุปโดย....

ฝ่ ำยเลขำนุกำรที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล
๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๐

