สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๙ (๑๒/๒๕๖๑)
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑
๑.๒

๑.๓

๑.๔

จำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยที่เข้ ำร่วมประชุม
ประธำนแจ้ งว่ำ มีกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เข้ ำร่ วมประชุ มสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๓๙ นี้
จำนวน ๒๒ ท่ำน และลำประชุม จำนวน ๗ ท่ำน
ต้ อนรับและแสดงควำมยินดีกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกคณำจำรย์ประจำ ท่ำนใหม่
ประธำนกล่ำวต้ อนรับรองศำสตรำจำรย์ นพ.ปิ ยะ สมำนคติวัฒน์ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ในโอกำสได้ รับเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรสภำฯ
จำกคณำจำรย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่ำง และเข้ ำประชุมสภำฯ ครั้งที่ ๕๓๙ นี้ เป็ นครั้งแรก
แสดงควำมยินดีประธำนสภำคณำจำรย์ ในโอกำสได้ รับเลือกเป็ นประธำน ปอมท.
ประธำน กล่ำวแสดงควำมยินดี ศำสตรำจำรย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธำนสภำคณำจำรย์
ในกำรได้ รับเลือกอย่ำงเป็ นเอกฉันท์ให้ ดำรงตำแหน่งประธำนที่ประชุมประธำนสภำอำจำรย์
มหำวิทยำลัยแห่ งประเทศไทย (ปอมท.) ชุดที่ ๔๑ ในกำรประชุม ปอมท. สมัยสำมัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยนครพนม โดยมีวำระดำรงตำแหน่งตั้งแต่
วันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ควำมคืบหน้ ำประกำศ ป.ป.ช. เรื่องกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินของนำยกสภำมหำวิทยำลัย และ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ประธำน ขอให้ ผ้ ูอำนวยกำรกองกฎหมำยได้ แจ้ งควำมคืบหน้ ำประกำศ ป.ป.ช. เรื่องกำรยื่นบัญชี
ทรัพย์สนิ ของนำยกสภำฯ และกรรมกำรสภำฯ ซึ่งได้ ช้ ีแจงว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ ออกประกำศเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
ในกำรกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้ ำที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
โดยส่วนของมหำวิทยำลัยมีตำแหน่งที่คณะกรรมกำรป.ป.ช. กำหนดให้ มีหน้ ำที่ย่ ืนบัญชีทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ ได้ แก่ นำยกสภำฯ และกรรมกำรสภำฯ อธิกำรบดี และรองอธิกำรบดี โดยประกำศฯ
มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ วันที่ ๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป ซึ่งต่อมำหัวหน้ ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ได้ มีคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้ วย
กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยให้ ยกเลิกควำมในบทนิยำมคำว่ำ “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง”
ในมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้ วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต้ องไปกำหนดตำแหน่ง “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ใหม่
ส่งผลให้ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ

มติที่ประชุม

รับทรำบ

รับทรำบและร่วมแสดงควำมยินดี

รับทรำบและร่วมแสดงควำมยินดี

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รำยงำนกำรประชุ มสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยไม่มีกำรเสนอแก้ ไข
จำนวน ๑๔ หน้ ำ พร้ อมสรุปมติท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัย จำนวน ๖ หน้ ำ
๒.๒ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
“วำระลับ” จำนวน ๓ หน้ ำ ประกอบด้ วย รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๓๗ รับรองรำยงำนกำรประชุม โดยไม่มีกำรเสนอแก้ ไข
(วำระ ๒.๒) และขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระ ๖.๑.๑)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รักษำกำรแทนอธิกำรบดี นำผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งเป็ นควำมคืบหน้ ำกำรดำเนินงำนด้ ำนต่ำงๆ ในภำพรวม รวมถึงปัญหำ และอุปสรรค ในช่วงเวลำ
ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้ ท่ปี ระชุม
ได้ รับทรำบ และให้ ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ งำนด้ ำนนโยบำยและแผน ได้ แก่ กำรจัดทำ
และเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐) กำรดำเนินกำรจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) กำรสรุปและวิเครำะห์งบประมำณ
กำรบริหำรสินทรัพย์ กำรปรับนโยบำยกำรจัดเก็บ Central Operating Fund (COF) กำรพัฒนำ รับทรำบ
ระบบบริหำรอัตรำกำลังและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนันสนุน กำรสรรหำ
หัวหน้ ำส่วนงำนที่ค่ังค้ ำง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน กำรศึกษำ
และพัฒนำแนวคิด Governance, Risk & Compliance : GRC เพื่อจะนำมำใช้ ในระบบบริหำร
ในกำรสอบทำนกำรดำเนินงำนด้ ำนต่ำงๆ กำรมุ่งสู่ Digital University ของมหำวิทยำลัยมหิดล
กำรบริหำรกำรศึกษำ ระบบกำรพัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัย งำนด้ ำนกิจกำรนักศึกษำ กำรพัฒนำ
ด้ ำนกำยภำพและนโยบำยมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ ด้ ำนวิเทศสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กร กำรเสนอ
ขอตำแหน่งทำงวิชำกำร กำรผลักดันและสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมทำงวำรสำรวิชำกำร
นำนำชำติ กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรปรับปรุงพื้นที่ให้ เป็ น Co-working & Co-maker รวมถึง
กำรดำเนินกำรพัฒนำวิทยำเขตกำญจนบุรี โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอำนำจเจริญ โครงกำรจัดตั้ง
วิทยำเขตนครสวรรค์ ในภำรกิจต่ำงๆ ทั้งนี้ จะได้ มีกำรศึกษำทบทวนด้ ำนงบประมำณที่มีจำกัด
ของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพันธกิจด้ ำนกำรศึกษำ ซึ่งจะได้ นำหลักกำรคิด Unit Cost มำ
พิจำรณำปรับค่ำใช้ จ่ำยให้ เหมำะสม และนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำในโอกำสต่อไป

-๒-

ระเบียบ
เรื่องที่เสนอ
วาระที่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา / ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
เพื่อให้ กำรดำเนินกำรเรื่องผู้สมควรได้ รับปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ เสร็จทัน
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้สมควรได้ รับปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ ตำม
ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรให้ ปริญญำกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ๗ ซึ่งประกอบด้ วย
อธิกำรบดี เป็ นประธำน และมีกรรมกำรตำมองค์ประกอบที่ (๒)–(๗) ดังนี้ (๒) ประธำนสภำ
คณำจำรย์ (๓) นำยกสมำคมศิษย์เก่ำฯ (๔) กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน (๕) กรรมกำร
สภำฯ จำกผู้บริหำร สองคน (๖) กรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ สองคน และ (๗) กรรมกำร
สภำฯ จำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยที่มิใช่ คณำจำรย์ประจำ โดยมีรองอธิกำรบดีคนหนึ่ง เป็ น
เลขำนุกำร ในกำรนี้ ที่ประชุมได้ ดำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำผู้สมควรได้ รับปริญญำกิตติมศักดิ์
ตำมข้ อบั งคับฯ ดั งกล่ ำว ตำมองค์ประกอบ (๔) (๕) และ (๖) โดยใช้ วิ ธี Electronic Vote
ผลปรำกฏว่ำ กรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน ได้ แก่ ศำสตรำจำรย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดำ
และคุณหญิงลักษณำจันทร เลำหพันธุ์ กรรมกำรสภำฯ จำกผู้บริหำร สองคน ได้ แก่ รองศำสตรำจำรย์
ดร.กัมปนำท ภักดีกุล และศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ กรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์
ประจำ สองคน ได้ แก่ รองศำสตรำจำรย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล และรองศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.
ทพ.ศิริชัย เกียรติถำวรเจริญ
๔.๑.๒ แต่งตั้งผู้อำนวยกำรศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ
ด้ วยรองศำสตรำจำรย์ นพ.ชัชวำลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยกำรศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ จะครบวำระ
กำรดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้ กำรบริหำรงำนของศูนย์จิตต
ปั ญญำศึกษำ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ อธิกำรบดีจึงเห็นสมควรเสนอสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำแต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ นพ.ชัชวำลย์ ศิลปกิจ พนักงำนมหำวิทยำลัย ภำควิชำจิตเวชศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรศูนย์จิตตปั ญญำศึกษำ
อีกวำระหนึ่ง ซึ่งตำมข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนในศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๑๔ ซึ่งกำหนดให้ ศนู ย์จิตตปัญญำศึกษำ มีผ้ อู ำนวยกำรคนหนึ่ง โดยสภำมหำวิทยำลัย
แต่งตั้งตำมที่อธิกำรบดีเสนอ และให้ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งสองปี แต่ไม่ได้ มีกำรกำหนดจำนวนวำระไว้
(ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ....
๔.๒
เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมและสอดคล้ องกับ ประกำศคณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรพลเรือ นใน
สถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหำวิทยำลัยจึงขอเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ....
โดยยกเลิกข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง และถอดถอน
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรสอนในกำรขอแต่งตั้งให้ ดำรตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ.
๒๕๕๔ (ร่ำง) ข้ อบังคับฯ ฉบับนี้ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำ
และได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกฎหมำยและธรรมำภิบำล ในกำรประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ ว
คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องอุทธรณ์
๔.๓ ของบุคลำกร คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทำงวินัย
คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดลได้ มีคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
ซึ่งมีหนังสืออุทธรณ์เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งมหำวิทยำลัย เรื่องลงโทษปลดออกจำกงำน โดยคณะ
กรรมกำรฯ ได้ พิจำรณำหลักเกณฑ์ ข้ อเท็จจริง และพยำนเอกสำรที่รับฟั งได้ แล้ วมีควำมเห็นว่ ำ
กำรใช้ ดุลยพินิจของอธิกำรบดี ในฐำนะผู้บังคับบัญชำผู้ส่งั ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจำกงำน
เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ ๑๑(๓) ของข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคล
ของมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำรที่มหำวิทยำลัยลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจำกงำน
ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ ๕๑ ของข้ อบังคับฯ ดังกล่ำว จึงเป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมำยแล้ ว โดยมี
ข้ อสังเกต ๒ ข้ อ คือ ข้ อที่ ๑ กรณีมีมูลกระทำควำมผิดร้ ำยแรงเรื่องอื่น นอกจำกที่ระบุในคำสั่งแต่งตั้ง
ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวนต้ องรำยงำนต่ออธิกำรบดี ผู้ส่งั แต่งตั้ง โดยเร็ว พร้ อมควำมเห็นให้
สั่งกำรคณะกรรมกำรชุดเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่สอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ตำมข้ อ ๓๔
วรรคสอง ของข้ อบังคับดังกล่ำว และข้ อที่ ๒ ในคำสั่งลงโทษ อ้ ำงข้ อกฎหมำยว่ำผู้อุทธรณ์นำผลงำน
ทำงวิชำกำรของผู้อ่นื มำเป็ นผลงำนของตนเองโดยมิชอบ (Plagiarism) จึงเป็ นกำรกระทำควำมผิด
จรรยำบรรณอย่ำงร้ ำยแรง ตำมข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วยจรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
มหิดล และกำรดำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งในคำสั่งลงโทษไม่ตรงกับข้ อเท็จจริง ทำให้ ผ้ อู ุทธรณ์เข้ ำใจว่ำเป็ นกำรนำข้ อบังคับฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ประกำศใช้ ภำยหลัง มำใช้ บังคับกับผู้อุทธรณ์ แม้ ว่ำข้ อบังคับฯ ปี พ.ศ.๒๕๒๒ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
(ฉบับแก้ ไข) มีสำระตรงกัน ดังนั้น จึงไม่ทำให้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยเสียไป
ซึ่งมหำวิทยำลัยสำมำรถแก้ ไขคำสั่งให้ ตรงตำมควำมเป็ นจริงได้ โดยทบทวนแก้ ไขกำรอ้ ำงอิง
ข้ อกฎหมำยดังกล่ำว ในกำรนี้ จึงเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้ท่สี มควรได้ รับปริญญำ
กิตติมศักดิ์ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ ตำมรำยชื่อดังนี้
๑. อธิกำรบดี
ประธำนกรรมกำร
๒. ประธำนสภำคณำจำรย์
กรรมกำร
๓. นำยกสมำคมศิษย์เก่ำฯ
กรรมกำร
๔. คุณหญิงลักษณำจันทร เลำหพันธุ์
กรรมกำร
๕. ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดำ
กรรมกำร
๖. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
กรรมกำร
๗. รศ.ดร.กัมปนำท ภักดีกุล
กรรมกำร
๘. รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
กรรมกำร
๙. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถำวรเจริญ กรรมกำร
๑๐. นำยคำรณ โชธนะโชติ
กรรมกำร
๑๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำ
เลขำนุกำร

อนุมัติแต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ นพ.ชัชวำลย์ ศิลปกิจ
ให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ
ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งสองปี

อนุมัติ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วย
ตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. .... โดยให้ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป

เห็นชอบยกคำอุทธรณ์ของผู้อทุ ธรณ์ตำมคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย
ที่เสนอ

-๓ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

ขออนุมัติจ้ำงบริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
๔.๔ จำนวน ๑ งำน โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง วงเงิน ๑๑๖,๑๑๖,๓๙๙.๙๒ บำท
ตำมที่มหำวิทยำลัย (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ) ได้ อนุมัติดำเนินกำรจ้ ำง
บริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งำน
โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง วงเงิน ๑๑๖,๑๑๖,๔๐๐.- บำท จำกเงินรำยได้ คณะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้
เกณฑ์รำคำประกอบกำรพิจำรณำนั้น คณะกรรมกำรจัดจ้ ำงโดยวิธเี ฉพำะเจำะจง พิจำรณำแล้ วมีมติ
เห็นควรจัดจ้ ำงบริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
จำนวน ๑ งำน กับบริษัท อำร์เอฟเอส จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๑๑๖,๓๙๙.๙๒ บำท ต่ำกว่ำ
วงเงินงบประมำณ ๐.๐๘ บำท ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันรำคำที่เสนอ แม้ ว่ำจะมีกำรต่ อรองรำคำแล้ ว
ทั้งนี้ เนื่องจำกวงเงินในกำรสั่งจ้ ำงครั้งนี้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บำท ซึ่งเป็ นอำนำจของสภำ
มหำวิทยำลัย ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้ วยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๘๖ (๑) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำอนุมัติให้ ดำเนินกำรจ้ ำงบริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งำน โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง วงเงิน ๑๑๖,๑๑๖,๓๙๙.๙๒ บำท
ขออนุมัติจ้ำงบริกำรจัดกำรดูแลด้ ำนอำคำรและระบบประกอบอำคำร ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จ
๔.๕ พระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งำน โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง วงเงิน ๗๐,๓๔๘,๒๑๙.๙๒ บำท
ตำมที่มหำวิทยำลัย (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ) ได้ อนุมัติดำเนินกำรจ้ ำง
บริกำรจัดกำรดูแลด้ ำนอำคำรและระบบประกอบอำคำร ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
จำนวน ๑ งำน โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง วงเงิน ๗๐,๓๔๘,๒๒๐.-บำท จำกเงินรำยได้ คณะฯ ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยใช้ เกณฑ์รำคำประกอบกำรพิจำรณำนั้น คณะกรรมกำรจัดจ้ ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
พิจำรณำแล้ วมีมติเห็นควรจัดจ้ ำงบริกำรจัดกำรดูแลด้ ำนอำคำรและระบบประกอบอำคำร
ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งำน กับบริษัท อำร์เอฟเอส จำกัด เป็ นเงิน
๗๐,๓๔๘,๒๑๙.๙๒ บำท ต่ำกว่ำวงเงินงบประมำณ ๐.๐๘ บำท ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันรำคำที่เสนอ
แม้ ว่ำจะมีกำรต่อรองรำคำแล้ ว ทั้งนี้ เนื่องจำกวงเงินในกำรสั่งจ้ ำงครั้งนี้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บำท
ซึ่งเป็ นอำนำจของสภำมหำวิทยำลัย ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้ วยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๘๖ (๑) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี จึงขอ
เสนอสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำอนุมัติให้ ดำเนินกำรจ้ ำงบริกำรจัดกำรดูแลด้ ำนอำคำรและระบบ
ประกอบอำคำร ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จำนวน ๑ งำน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงิน
๗๐,๓๔๘,๒๑๙.๙๒ บำท
ขออนุมัติจ้ำงบริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี จำนวน ๑ งำน
๔.๖ โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง วงเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๓๙.๙๖ บำท
ตำมที่มหำวิทยำลัย(คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ได้ อนุมัติดำเนินกำรจ้ ำง
บริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี จำนวน ๑ งำน โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง วงเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๔๐.- บำท จำกเงินรำยได้ คณะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้
เกณฑ์รำคำประกอบกำรพิจำรณำนั้น คณะกรรมกำรจัดจ้ ำงโดยวิธเี ฉพำะเจำะจง พิจำรณำแล้ วมีมติ
เห็นควรจ้ ำงบริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี จำนวน ๑ งำน
จำกบริษัท อำร์เอฟเอส จำกัด เป็ นเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๓๙.๙๖ บำท ต่ำกว่ำวงเงินงบประมำณ
๐.๐๔ บำท ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันรำคำที่เสนอ แม้ ว่ำจะมีกำรต่ อรองรำคำแล้ ว ทั้งนี้ เนื่องจำกวงเงิน
ในกำรสั่งจ้ ำงครั้งนี้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บำท ซึ่งเป็ นอำนำจของสภำมหำวิทยำลัย ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้ วยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๘๖ (๑)
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ให้ ดำเนินกำรจ้ ำงบริกำรจัดกำรด้ ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี จำนวน
๑ งำน โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง วงเงิน ๑๒๒,๖๕๖,๒๓๙.๙๖ บำท
ขออนุมัติจัดซื้อนำ้ ยำตรวจวิเครำะห์ด้วยระบบ Total Lab Automation (TLA) จำนวน
๔.๗ ๖๑ รำยกำร (เข้ ำคลัง) ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒-๒๕๖๖ โดยวิธคี ัดเลือก ภำยในวงเงิน
๕๑๑,๗๔๑,๙๓๒.๒๗ บำท
ตำมที่ภำควิชำพยำธิวิทยำคลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ได้ รับอนุมัติหลักกำรให้ ดำเนินกำร
จัดซื้อนำ้ ยำตรวจวิเครำะห์ด้วยระบบ Total Lab Automation (TLA) จำนวน ๖๑ รำยกำร (เข้ ำคลัง)
ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ด้ วยวิธกี ำรคัดเลือก วงเงินดำเนินกำรจัดหำ ๕๑๕,๐๒๐,๔๗๘.-บำท
โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยใช้ เกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์คุณภำพ นั้น
ได้ มีผ้ ูมำยื่นซองภำยในกำหนดเวลำ ๒ รำย แต่ผ่ำนคุณสมบัติและข้ อเสนอทำงเทคนิคเพียงรำยเดียว
ซึ่งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ พิจำรณำแล้ วเห็นสมควรให้ ดำเนินกำร
ต่อไปโดยไม่ยกเลิกกำรจัดหำครั้งนี้ และได้ สรุปว่ำบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผู้ย่ืน
ข้ อเสนอรำคำได้ เกณฑ์คะแนนสูงสุด จึงเห็นสมควรให้ ดำเนินกำรจัดซื้อนำ้ ยำตรวจวิเครำะห์ด้วยระบบ
Total Lab Automation (TLA) จำนวน ๖๑ รำยกำร จำกบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ภำยใน
วงเงิน ๕๑๑,๗๔๑,๙๓๒.๒๗ บำท ทั้งนี้ เนื่องจำกวงเงินในกำรจัดซื้อนำ้ ยำตรวจวิเครำะห์ด้วยระบบ
Total Lab Automation (TLA) นี้ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งเป็ นอำนำจของสภำมหำวิทยำลัย
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้ วยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริกำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้ อ ๘๔ (๒) จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติจัดซื้อน้ำยำตรวจวิเครำะห์ด้วยระบบ
Total Lab Automation (TLA) จำนวน ๖๑ รำยกำร (เข้ ำคลัง) ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
โดยวิธคี ัดเลือก วงเงิน ๕๑๑,๗๔๑,๙๓๒.๒๗ บำท

มติที่ประชุม

๑. ขอให้ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
ได้ มีกำรตรวจสอบกำรกำหนดรำคำกลำงของกำรจ้ ำง
บริกำรฯ ให้ ถูกต้ อง
๒. ขอให้ มีกำรต่อรองรำคำจัดจ้ ำงบริกำรฯ ทั้ง
๓ รำยกำร กับบริษัท อำร์เอฟเอส จำกัด อีกครั้ง ว่ำต่ำ
กว่ำรำคำกลำงเท่ำใด โดยขอให้ เป็ นรำคำที่ต่ ำที่สุด
และเป็ นตัวเลขที่ชัดเจน ทั้งนี้ ขอให้ ศำสตรำจำรย์
ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ให้ คำปรึกษำด้ ำนกฎหมำย
เรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของบริษัท อำร์เอฟเอส จำกัด
กับคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และให้
นำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป

อนุมัติ

-๔ระเบียบ
วาระที่
๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

เรื่องที่เสนอ
แนวทำงดำเนินกำรนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ออกเผยแพร่ในเชิงพำนิชย์
เพื่อสนองต่อนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหิดลในกำรมีเป้ ำหมำยก้ ำวสู่กำรเป็ นมหำวิทยำลัย
ระดับโลก (World Class University) และเป็ น "ปัญญำของแผ่นดิน" คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำช
พยำบำล จึงมีนโยบำยในกำรส่งเสริม Innovative Culture โดยให้ กำรสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อสร้ ำง
นวัตกรรมที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์สขุ ภำพ ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำที่ส่งั สมจำกกำรปฏิบัติงำนประจำ ซึ่งปัจจุบัน มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ส่วนหนึ่งของคณะฯ ที่มีศกั ยภำพสูงในเชิงพำณิชย์ แต่เนื่องจำกกำรเผยแพร่นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ออกไปให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในวงกว้ ำงยังมีปัญหำ และอุปสรรคในกำรดำเนินกำร
มีข้นั ตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้ องหลำกหลำย ทำให้ เกิดควำมไม่คล่องตัวในกำรดำเนินกำร อีกทั้ง
ยังไม่มีควำมชัดเจนด้ ำนกฎหมำย ว่ำคณะฯ สำมำรถดำเนินกำรจัดจำหน่ำยและประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ในเชิงพำณิชย์ได้ เองอย่ำงเต็มรูปแบบหรือไม่อย่ำงไร คณะฯ จึงได้ ร่วมหำรือเบื้องต้ นถึงแนวทำงกำร
ดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวกับผู้อำนวยกำรกองกฏหมำย ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสินทรัพย์
และที่ปรึกษำของคณะฯ จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อปรึกษำหำรือ และให้ ข้อคิดเห็น
ถึงแนวทำงกำรดำเนินกำร
ขออนุมัติหลักกำรโครงกำรจัดตั้งศูนย์บริหำรงำนวิจัยทำงคลินิก(SICRES- Siriraj Institute
of Clinical Research)
ตำมที่คณะกรรมกำรประจำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ในกำรประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีมติเห็นชอบในหลักกำรโครงกำรจัดตั้งศูนย์บริหำร
งำนวิ จั ยทำงคลินิก (SICRES -Siriraj Institute of Clinical Research) เป็ นหน่ วยงำนใหม่ ของ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรเป็ น Academic Clinical Research
Organization ที่ม่งุ เน้ นงำนวิจัยทำงคลินิกเพื่อกำรศึกษำที่นำไปใช้ ได้ จริง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร และดำเนินกำรวิจัยทำงคลินิกในระดับมำตรฐำนสำกล โดยจะเป็ นหน่วยงำนประสำนงำน
ระหว่ำงกลุ่มเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถจัดหำข้ อมูลทำงสถิติเฉพำะทำง รวมทั้งให้
คำแนะนำเกี่ยวกับระบำดวิทยำและเทคนิคด้ ำนต่ำงๆ ทั้งเป็ นหน่วยงำนสนับสนุนเตรียมควำมพร้ อม
พัฒนำทักษะ เพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรของคณะฯ ด้ ำนกำรวิจัยคลินิก โดยศูนย์ SICRES นี้
จะมีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำให้ คำปรึกษำแก่คณบดี เพื่อกำหนดนโยบำยระบบกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อสร้ ำงควำมเป็ นเลิศในงำนวิจัยทำงคลินิก มีคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ SICRES ประกอบด้ วย
ผู้อำนวยกำรและรองผู้อำนวยกำรโครงกำรจัดตั้งฯ และคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ ในกำรนี้
หน่วยบริกำรงำนวิจัยเพื่อควำมเป็ นเลิศ (SiCORE-M) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จึงขอเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติ หลักกำรโครงกำรจัดตั้งศูนย์บริหำรงำนวิจัยทำงคลินิก SICRES
ขอหำรือเรื่องกำรเปิ ดโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรบิน มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยขอปรึกษำหำรือสภำมหำวิทยำลัยในกำรพิจำรณำเปิ ดโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรบิน
มหำวิทยำลัยมหิดล โดยมีเหตุผลควำมจำเป็ นที่สำคัญ ได้ แก่ (๑) จำกข้ อมูลกำรศึกษำ Thailand
Aviation Forecast ของ Frost and Sullivan (๒๕๖๑) พบว่ำ ประเทศไทยมีกำรเติบโตของผู้โดยสำร
ที่เดินทำงโดยเครื่องบิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นถึง ๓ เท่ำ และคำดกำรณ์ว่ำ
กำรเจริญเติบโตของอำกำศยำนจะเพิ่มขึ้นจำก ๓๑๔ ลำ เป็ น ๘๑๑ ลำในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ (๒)
จำกประมำณกำรกำรเติบโตของควำมต้ องกำรด้ ำนกำรบินทั่วโลกในปัจจุบัน พบว่ำทั่วโลกมีควำม
ต้ องกำรกำรขนส่งทำงอำกำศมำกขึ้นประมำณปี ละร้ อยละ ๔.๔ โดยคำดกำรณ์ว่ำช่วง ๒๐ ปี ข้ ำงหน้ ำ
อุตสำหกรรมกำรบินของโลกจะมีควำมต้ องกำรบุคลำกรด้ ำนกำรบินเป็ นจำนวนมำก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งประเทศในเขตเอเชีย-แปซิฟิค และ (๓) ในกำรตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยจำกองค์กำร
กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ พบว่ำประเทศไทยมีระดับควำมปลอดภัย
ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยสำกลและต่ำกว่ำประเทศในเขตอำเซียนในทุกๆ ด้ ำน ทั้งนี้ จำกข้ อมูลดังกล่ำว จะเห็นว่ำ
กำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรบินสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรบุคลำกรด้ ำนกำรบินของประเทศ ภูมิภำค
และของโลก อีกทั้งกำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรบินยังสอดคล้ องกับนโยบำยประเทศไทย ๔.๐ และ
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็ นนโยบำยรัฐบำลด้ วย
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มหำวิทยำลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ได้ มี
มติเห็นชอบหลักกำรในกำรเปิ ดโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรบิน มหำวิทยำลัยมหิดล แล้ ว และ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้ พิจำรณำ และมีข้อเสนอแนะโครงกำรฯ เรื่องกำรจัดสร้ ำงสนำมบิน โดยขอให้ เปลี่ยนเป็ นกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีควำมพร้ อมด้ ำนสถำนที่เพื่อเป็ นกำรประหยัดงบประมำณ
ในระยะแรก จึงขอหำรือสภำมหำวิทยำลัยในกำรเปิ ดโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรบินฯ ดังกล่ำว
ขอหำรือเรื่องกำรเปิ ดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรบิน (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหำวิทยำลัยขอหำรือสภำมหำวิทยำลัยในกำรเปิ ดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำรบิน (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญำตรี ที่ต้องกำร
สร้ ำงบุคลำกรให้ มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรกำรบินที่เพียงพอและทันสมัยต่อกำรพัฒนำระบบ
กำรขนส่งทำงอำกำศของประเทศและภูมิภำค รวมทั้งผลิตบุคลำกรด้ ำนวิทยำศำสตร์กำรบินให้ มี
เพียงพอต่อควำมต้ องกำรของอุตสำหกรรมกำรบินของประเทศเพื่อสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศใน
ภูมิภำคได้ โดยมุ่งเน้ นกำรเรียนกำรสอน ๒ ด้ ำน คือ ด้ ำนกำรบริหำรท่ำอำกำศยำน และด้ ำนกำรบริหำร
กำรขนส่งทำงอำกำศ ซึ่งเป็ นกำรผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพให้ กบั ท่ำอำกำศยำนจะทำให้ ท่ำอำกำศยำน
ของประเทศมีควำมเข้ มแข็งและสำมำรถดูแลหน่วยงำนด้ ำนกำรบินอื่นๆ ที่อยู่ในท่ำอำกำศยำนนั้น
ให้ มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่สงู ขึ้น รวมทั้งกำรสร้ ำงบุคลำกรที่มีควำมเป็ นมืออำชีพในกำรบริหำร
ท่ำอำกำศยำน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มหำวิทยำลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลำคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้ มีมติเห็นชอบในหลักกำรกำรเปิ ดหลักสูตรดังกล่ำวแล้ ว และที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำและมี
ข้ อเสนอแนะว่ำควรจัดทำหลักสูตรแบบหลักสูตรร่วมปริญญำข้ ำมสถำบัน (Joint Degree Program)
และเพิ่มเติมเนื้อหำหลักสูตรในประเด็นที่สำคัญ อำทิ หลักสูตรเวชศำสตร์กำรบิน กำรขนส่งและกำร
ดูแลสัตว์ ตลอดจนกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ พู ิกำร
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๑. คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลสำมำรถจัด
จำหน่ำยและประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในเชิงพำณิชย์ได้
โดยผ่ำนสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และสำมำรถใช้ เครื่องหมำยกำรค้ ำชื่อ SirirajPlus ได้
ถ้ ำตรวจสอบแล้ วไม่พบว่ำซำกับรำยอื่น โดยไม่ต้องรอ
กำรอนุมตั ิจำกกรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
๒. ขอให้ ผ้ ูอำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดำเนินกำรจัดทำคู่มือกำรจัดจำหน่ ำ ย
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพำณิชย์ต่อไป

๑. อนุมัติหลักกำรโครงกำรจัดตั้งศูนย์บริหำรงำนวิจัย
ทำงคลินิก (Siriraj Institute of Clinical Research –
(SICRES)) ตำมที่เสนอ
๒. ขอให้ นำ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วย
กำรบริหำรศูนย์วิจัยคลินิก(Siriraj Institute of Clinical
Research – (SICRES)) เสนอคณะกรรมกำรกฎหมำย
และธรรมำภิบำล เพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง และนำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป

๑. รับทรำบข้ อมูลเบื้องต้ น
๒. กำรเปิ ดโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรบิน ขึ้นเป็ น
หน่วยงำนใหม่ระดับส่วนงำน ควรต้ องมีกระบวนกำร
พิจำรณำข้ อมูลอย่ำงรอบคอบในทุกด้ ำน โดยได้ รับกำร
สนับสนุนและควำมร่ วมมือจำกหน่วยงำนที่มีควำมรู้
ควำมชำนำญ และมีศักยภำพทั้งจำกภำครัฐและเอกชน
เพื่อให้ เกิดแนวโน้ มควำมเป็ นไปได้ ท่ชี ัดเจน โดยกำร
นำร่องเรื่องหลักสูตรก่อน และหลักสูตรดังกล่ำวเป็ น
หลักสูตรนำนำชำติ ซึ่งอำจเป็ นหลักสูตรหนึ่ งของ
วิทยำลัยนำนำชำติ
๓. มอบหมำยให้ รักษำกำรแทนอธิกำรบดีดำเนินกำร
ศึกษำข้ อมูลและพิจำรณำกลั่นกรองถึงควำมเป็ นไปได้
ในมิติต่ำงๆ ทั้งในเรื่องกำรลงทุน ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ และกำลังคนของมหำวิทยำลัยที่จะดำเนินกำรใน
เรื่องดังกล่ำว

-๕ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
- ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๕ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำ
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ตำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ และตำแหน่งศำสตรำจำรย์คลินิกแล้ ว เห็นสมควรแต่งตั้ง
ให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จำนวน ๑๒ รำย ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จำนวน ๔ รำย
(วิธีปกติ ๓ รำย และวิธีพิเศษ ๑ รำย) ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ จำนวน ๑ รำย และตำแหน่ ง
ศำสตรำจำรย์คลินิก จำนวน ๑ รำย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งศำสตรำจำรย์ จำนวน ๑ รำย
จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และตำแหน่งศำสตรำจำรย์คลินิก และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งศำสตรำจำรย์
จำนวน ๑ รำย ตำมที่เสนอ และอนุมัติแต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทย
ศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล ให้ ดำรงตำแหน่ งศำสตรำจำรย์ (วิธที ่ ี ๑) สำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์
ได้ ต้งั แต่วันที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่มหำวิทยำลัยได้ รับเรื่อง) และให้ เสนอรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อนำเสนอนำยกรัฐมนตรีนำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณำโปรดเกล้ ำฯ แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์ต่อไป
ผู
๖.๑.๒ ้ สมควรได้ รับกำรแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ และตำแหน่งศำสตรำจำรย์
คลินิกเกียรติคุณ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์คลินิก ที่พ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุ และมีคุณสมบัติ
เหมำะสมที่จะได้ รับกำรแต่ งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ จำนวน ๒ รำย ตำมข้ อบังคับ
มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตำแหน่งศำสตรำจำรย์
คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๑ รำย ตำมข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยศำสตรำจำรย์คลินิก
เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ ผู้สมควรได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ
จำนวน ๒ รำย ได้ แก่ (๑) ศำสตรำจำรย์ นพ.ภำนุพันธ์ ทรงเจริญ (๒) ศำสตรำจำรย์ นพ.วันชัย
วนะชิวนำวิน และผู้สมควรได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน
๑ รำย ได้ แก่ ศำสตรำจำรย์คลินิก พญ.วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์
ขออนุ
มัติกำรต่อเวลำปฏิบัติงำนพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหำร
๖.๒
ตำมที่ศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จะครบ
ระยะเวลำกำรต่อเวลำปฏิบัติงำนและครบวำระกำรดำรงตำแหน่ งประเภทผู้บริหำร ในวันที่ ๒๑ มกรำคม
๒๕๖๒ แต่เนื่องจำกได้ รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เป็ น
วำระที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๒ ในกำรนี้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
ว่ำด้ วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรต่อเวลำปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหำรที่มีอำยุเกินหกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๑ ซึ่งกำหนดว่ำ ในกรณีท่ผี ้ ดู ำรงตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหำรได้ รับอนุมัติให้ ต่อเวลำปฏิบัติงำนแล้ ว แต่ ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งประเภท
ผู้บริหำรตำแหน่งใหม่ หรือตำแหน่งเดิมอีกวำระหนึ่ง ให้ เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติต่อเวลำออกไปได้ อีก
ครั้งเดียว ไม่เกินวำระกำรดำรงตำแหน่ งบริหำรใหม่ แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นปี งบประมำณที่อำยุครบหกสิบ
ห้ ำปี บริบูรณ์ และข้ อ ๘ กำหนดให้ อธิกำรบดีมีอำนำจอนุมัติกำรต่อเวลำปฏิบัติงำนของผู้ดำรงตำแหน่ ง
ประเภทผู้บริหำรที่มีอำยุเกินหกสิบปี บริบูรณ์ ยกเว้ นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี
และหัวหน้ ำส่วนงำน เป็ นอำนำจของสภำมหำวิทยำลัย รักษำกำรแทนอธิกำรบดีได้ พิจำรณำคุณสมบัติ
ของศำสตรำจำรย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ฯ แล้ ว จึงขอเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรต่อเวลำ
กำรปฏิบัติงำนพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหำร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็ นวันสิ้นปี งบประมำณที่มีอำยุครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์
๖.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำลัยศำสนศึกษำ
เพื่อให้ กำรบริหำรงำนวิทยำลัยศำสนศึกษำเป็ นไปอย่ำงเรียบร้ อยและมีประสิทธิภำพ ตำมข้ อบังคับ
มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนในวิทยำลัยศำสนศึกษำ พ.ศ๒๕๕๓ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๘ (๒) ซึ่งกำหนดว่ำ เป็ นกรรมกำรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภำ
มหำวิทยำลัยแต่ งตั้งตำมที่อธิกำรบดีเสนอจำนวนไม่ เกิน ๔ คน ดังนั้น อธิกำรบดีจึงขอเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำลัยศำสนศึกษำ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
๔ รำย ดังนี้ ๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พินิจ รัตนกุล ๒. ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย
๓. รองศำสตรำจำรย์ นพ.สำธิต โหตระกิตย์ และ ๔. พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตฺ ำปญฺโญ)
ทยำลัยมหิดล
๖.๔ ขออนุม่ัติปรับโครงสร้ ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำน มหำวิ
ตำมทีคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ พิจำรณำและมีมติเห็นชอบกำรปรับโครงสร้ ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำน
จำนวน ๖ ส่วนงำน ได้ แก่ สำนักงำนอธิกำรบดี (กองบริหำรกำรศึกษำ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว สถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สถำบันวิทยำศำสตร์กำรวิเครำะห์และตรวจสำรในกำรกีฬำ และวิทยำเขตกำญจนบุรี จึงขอ
เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ เป็ นไปตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ๔๔๔
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในกำรมอบอำนำจกำรดำเนินงำนกำรพิจำรณำอนุมัติกำร
แบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนให้ มหำวิทยำลัย และนำมำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยต่อไป

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
นโยบำยวิทยำลัยศำสนศึกษำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป โดยมี
วำระกำรดำรงตำแหน่งสี่ปี

อนุมัติ

-๖ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

๖.๕ ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนงำนต่ำงๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๕ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่ำวนี้ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วำระ ๖.๕.๑) เป็ นหลักสูตรระดับปริญญำเอก จำนวน ๑ หลักสูตร และกำรประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่
๑๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วำระ ๖.๕.๒-๖.๕.๕) เป็ นหลักสูตรระดับปริญญำโท จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๖.๕.๑ หลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) อนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของคณะเภสัชศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุ ง ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และ อนุมัติ
บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรวิ ทยำศำสตรมหำบั ณฑิต สำขำวิ ชำควำมมั่นคงไซเบอร์และกำรประกันสำรสนเทศ
(หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยี อนุมัติ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบั ณฑิต สำขำวิ ชำกำรพยำบำลเวชปฏิบั ติ ผ้ ู สูงอำยุ หลั กสูตร อนุมัติ
ปรับปรุง ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
ขออนุมตั ิปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๖
ส่วนงำนต่ำงๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร รวม ๑๐ หลักสูตร ซึ่งเป็ นหลักสูตรระดับปริญญำเอก ๒ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญำโท ๓ หลักสูตร
และหลักสูตรระดับปริญญำตรี ๕ หลักสูตร ทั้งนี้ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจำมหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วำระที่ ๖.๖.๖-๖.๖.๑๐) เป็ นหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี ทั้ง ๕ หลักสูตร และกำรประชุมฯ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วำระที่ ๖.๖.๑-๖.๖.๕) เป็ นหลักสูตรระดับปริญญำเอก
๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญำโท ๓ หลักสูตร ดังนี้
๖.๖.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรกีฬำ (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) อนุมัติ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุ ลชีววิทยำสำธำรณสุข (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี อนุมัติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๓ หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตร อนุมัติ
ภำคปกติและภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเภสัชศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๔ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ อนุมัติ
คณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๕ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรภำคปกติ และภำค อนุมัติ
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกิจกรรมบำบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะกำยภำพบำบัด
๖.๖.๗ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ของวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ
๖.๖.๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์และวิศวกรรมนำโน (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๖.๙ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล
๖.๖.๑๐ หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะทัตแพทยศำสตร์
๖.๗ ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา
๖.๗.๑ ขอปรับปรุงรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ระดับปริญญำตรี จำนวน ๑ รำยวิชำ (มมศท ๑๐๑
กำรศึกษำทั่วไปเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์) ซึ่งรำยวิชำดังกล่ำวนี้ ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรพิ จำรณำกลั่ นกรองหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ วและได้ รับเห็นชอบจำกที่ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรประจ ำมหำวิทยำลั ยมหิดล ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วั นที่ ๒๘ พฤศจิ กำยน พ.ศ.
๒๕๖๑แล้ ว
๖.๘ ขออนุมัติปริญญำบัตร ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ วิทยำลัยกำรจัดกำร และ
บัณฑิตวิทยำลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ หลักสูตรต่ำงๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน ตั้งแต่วันที่สำเร็จกำรศึกษำเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติปริญญำบัตร ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐ รำย แยกเป็ นระดับปริญญำเอก ๙ รำย ปริญญำโท ๑๘๔ รำย และ
ปริญญำตรี ๗ รำย อนึ่ง คณะวิทยำศำสตร์ ขอแก้ ไขคำนำหน้ ำชื่อและชื่อของ นำยพัทธดนย์
จันทร์รัศมีวิไล จำกเดิม นำงสำวพัธดนย์ แก้ ไขเป็ น นำยพัทธดนย์ ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ เสนอแล้ ว

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

๑.อนุมัติปริญญำบัตรแก่ผ้ ูสำเร็จกำรศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๐ รำย
๒.อนุมัติกำรแก้ ไขคำนำหน้ ำชื่อและชื่อของผู้สำเร็จ
กำรศึกษำซึ่ งได้ รั บอนุ มัติ ปริ ญญำบั ตรแล้ ว ตำมที่
คณะวิทยำศำสตร์ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑

กำรโปรดเกล้ ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
ด้ วยมีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์สริ ิมนต์ ริ้วตระกู ล
ประเทืองธรรม พนักงำนมหำวิทยำลัย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ให้ ดำรงตำแหน่ ง รับทรำบ
ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ (โรคต่ อมไร้ ท่อและเมแทบอลิซึม) ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

-๗ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

ผลกำรเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกคณำจำรย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
มหำวิทยำลัยได้ ดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจำ แทน
ศำสตรำจำรย์ นพ.วชิร คชกำร ซึ่งได้ ขอลำออกจำกกรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปดำรงตำแหน่งรักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและวิชำกำร
ซึ่งได้ ดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อม แทนตำแหน่งที่ว่ำง ตำมข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกคณำจำรย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ ี ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลปรำกฏว่ำ ผู้ท่ไี ด้ รับเลือกตั้งซ่อมเป็ นกรรมกำรสภำฯ
จำกคณำจำรย์ประจำ แทนตำแหน่ งที่ว่ำง ได้ แก่ รองศำสตรำจำรย์ นพ.ปิ ยะ สมำนคติวัฒน์
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
๗.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัย
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมมติท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๓๘
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีท้งั เรื่องที่ดำเนินกำรแล้ วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
นอกจำกนี้ ยังได้ ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมมติสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ ที่ยัง
ดำเนินกำรไม่แล้ วเสร็จ เพื่อนำเสนอควำมคืบหน้ ำให้ ท่ปี ระชุมสภำมหำวิทยำลัยได้ รับทรำบด้ วย
๗.๔ กำรเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
ของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ ๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ มีมติอนุมัติ
งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๖๐๙,๗๖๔,๗๐๐ บำท นั้น
เนื่องจำกสถำบันวิทยำศำสตร์กำรวิเครำะห์และตรวจสำรในกำรกีฬำ มีควำมจำเป็ นต้ องขอตั้งงบประมำณ
เงินรำยได้ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม อีกจำนวน ๔,๒๘๐,๐๐๐ บำท คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๑
ของงบประมำณที่ได้ รับอนุมัติต้นปี ซึ่งไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมำณประจำปี และอธิกำรบดีอนุมัติแล้ ว
ซึ่งตำมข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ อ ๑๙
กำหนดว่ำ หำกวงเงินงบประมำณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่เกินร้ อยละ ๕ ของงบประมำณประจำปี ที่สภำฯ
อนุมัติไว้ แล้ ว ให้ อธิกำรบดีอนุมัติ และเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
๗.๕ รำยงำนกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๑ และเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
สำคัญของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๒
มหำวิทยำลัย โดยศูนย์บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ขอรำยงำนกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย
ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๑ และเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงสำคัญของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ต่ อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ ซึ่งเป็ นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่ำด้ วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ กำหนดให้ มหำวิทยำลัย
รำยงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ ำงน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง ว่ ำระบบกำรควบคุมภำยในที่มหำวิทยำลัย
ใช้ อยู่ มีมำตรฐำนตำมระเบียบดังกล่ ำวหรือไม่ กำรควบคุมที่ออกแบบไว้ สำมำรถป้ องกันหรือทำให้
ตรวจพบควำมเสี่ยงที่อำจเกิดได้ เพียงใด ทั้งนี้ ได้ รำยงำนเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบกำร
บริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย เรียบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๖ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๒ ฉบับ
มหำวิทยำลัยได้ ออกประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๒ ฉบับ
ดังนี้ ๑. ประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำบำรุงกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรี รหัสประจำตัว ๖๒xxxxx เป็ นต้ นไป วิทยำลัย
ดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๑ และ ๒. ประกำศฯ เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
สำหรับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ คณะเวชศำสตร์เขตร้ อน มหำวิทยำลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ได้ ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำหนดอัตรำกำรจัดเก็บและกำรจัดสรรค่ำธรรมเนียม แล้ ว
๗.๗ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๘ รำย
มหำวิทยำลัยได้ ดำเนินกำรทำงวินัยและมีคำสั่งลงโทษผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ๘ รำย ดังนี้
ก. กรณีกระทาความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง จำนวน ๑ รำย เป็ นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง
อำจำรย์ สังกัดวิทยำลัยนำนำชำติ กระทำผิดกรณีนำข้ อมูลในจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่นื ไปใช้
ประโยชน์ในกิจกำรของตนเองโดยมิได้ รับควำมยินยอม เป็ นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
วิทยำลัยนำนำชำติ จึงมีคำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ เป็ นเวลำ ๑ ปี
ข. กรณีกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง จำนวน ๗ รำย เป็ นผู้ปฏิบัติงำนสังกัดคณะแพทย
ศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล ๔ รำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ๑ รำย และสำนักงำน
อธิกำรบดี ๒ รำย ดังนี้ (๑) กรณีมิได้ มำปฏิบัติงำนติดต่อในครำวเดียวกันเป็ นเวลำเกินกว่ำเจ็ดวัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกำรณ์อนั แสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง กฎ ข้ อบังคับ
ประกำศ และแบบธรรมเนียมของมหำวิทยำลัย จำนวน ๕ รำย จึงลงโทษปลดออกจำกงำน (๒) กรณี
ใช้ ให้ บุคคลอื่นทำบบัตร (ID Card) แทน และลงลำยมือชื่อเบิกเงินค่ำตอบแทน ทั้งที่มิได้ ปฏิบัติงำนจริง
จำนวน ๑ รำย ถือเป็ นกำรทุจริตต่อหน้ ำที่ จึงลงโทษปลดออกจำกงำน (๓) กรณีกระทำควำมผิดต่อ
ตำแหน่งหน้ ำที่หรือทุจริตต่อหน้ ำที่ ในกำรจัดหำผู้รับจ้ ำงโดยมิชอบด้ วยระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ผู้เสนอรำคำบำงรำย เป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยต่อมหำวิทยำลัยและระบบรำชกำร จำนวน ๑ รำย
จึงลงโทษปลดออกจำกงำน

มติที่ประชุม

๗.๒

รับทรำบ

รับทรำบ

รับทรำบ

รับทรำบ

รับทรำบ

รับทรำบ

-๘ระเบียบ
วาระที่

เรื่องที่เสนอ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
๘.๑

๘.๒

กำรตั้งข้ อสังเกตของที่ประชุมสภำคณำจำรย์
ประธำนสภำคณำจำรย์ได้ แจ้ งที่ประชุมถึงกรณีท่ที ่ปี ระชุมสภำคณำจำรย์ต้งั ข้ อสังเกตเกี่ยวกับ
วำระกำรดำรงตำแหน่งของรักษำกำรอธิกำรบดี ว่ำกำรนับวำระเริ่มเมื่อใด หำกใช้ เวลำเกิน ๔ ปี แล้ ว
ยังมิได้ รับกำรโปรดเกล้ ำฯ จะถือว่ำครบวำระหรือไม่ เนื่องจำกสภำมหำวิทยำลัยมีกำรชี้แจงแต่เรื่อง รับทรำบ
คดีฟ้องร้ องของรักษำกำรอธิกำรบดี เท่ำนั้น โดยมิได้ กล่ำวถึงหรือพิจำรณำเรื่องวำระกำรดำรงตำแหน่ง
รักษำกำร ซึ่งผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย ได้ ช้ ีแจงเบื้องต้ นว่ำ วำระของรักษำกำรอธิกำรบดี ตำม
พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้ กำหนดเอำไว้ ดังนั้น ศำสตรำจำรย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
จึงรักษำกำรในตำแหน่งอธิกำรบดีได้ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลำ และเมื่อรักษำกำรมำครบ ๔ ปี ก็ไม่ถือ
ว่ำอยู่ครบวำระ เพรำะรักษำกำรไม่มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมเหตุผลดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรนับวำระ
กำรดำรงตำแหน่งของอธิกำรบดี จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้ รับโปรดเกล้ ำฯ แต่งตั้ง
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งต่ อไป เป็ นครั้งที่ ๕๔๐ วันที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ
๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำน รับทรำบ
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
สรุปโดย....

ฝ่ ำยเลขำนุกำรที่ประชุมฯ สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล
๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑

