ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๔ (๑/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ จำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้เข้ ำร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓
๒.๒ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๓ “วำระลับ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ งเชิงนโยบาย
๓.๑ รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒ สรุปผลกำรสัมมนำสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ โครงกำรศูนย์นวัตกรรมด้ ำนกำรศึกษำทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
๔.๒ ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๓ ขออนุมัติเปิ ดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๔ กำรเสนอขออนุ มัติหลักกำรเปิ ดหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของวิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ ำฟ้ ำจุฬำภรณ์ สถำบันสมทบของมหำวิทยำลัยมหิดล
 ๔.๕ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย กรณีเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือน ของผู้ปฏิบัติงำน สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์
๔.๖ ขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล
เรื่องร้ องทุกข์ จำนวน ๔ รำย
๔.๗ ขออนุมัติขยำยเวลำกำรดำเนินกำรเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกคณำจำรย์ประจำ
แทนตำแหน่งที่ว่ำง
๔.๘ ขออนุมัติขยำยระยะเวลำกำรดำเนินกำรสอบข้ อเท็จจริงของคณะกรรมกำรสอบข้ อเท็จจริง
ตำมคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘
 ๔.๙ แต่ งตั้งผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งสืบเนือ่ ง
๕.๑ เรื่องเชิงกฎหมำย / ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
๕.๑.๑ (ร่ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้ วยกำรกำหนดภำระงำนทำงวิชำกำรของผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ....

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งสืบเนือ่ ง (ต่อ)
 ๕.๑.๒ (ร่ ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ ำด้ วยกำรดำเนินงำนของสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ. ....
- ขอถอนเรื่องออก  ๕.๑.๓ (ร่ ำง) ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ ำด้ วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ....
๕.๒ รำยงำนควำมคืบหน้ ำคณะกรรมกำรสอบข้ อเท็จจริ ง ตำมคำสั่งสภำมหำวิทยำลัยมหิดล
ที่ ๕๐/๒๕๕๘ “วำระลับ”
ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ ผู้สมควรได้ รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจำปี ๒๕๕๙
๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และยังไม่แต่งตั้ง
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ “วำระลับ”
๖.๓ กำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๔ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ และกำรลงทุน
๖.๕ กำรใช้ เกณฑ์ WFME ในกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรแพทยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำล (หลักสูตรนำนำชำติ
และหลักสูตรร่วมกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของโครงกำรร่วมคณะ
พยำบำลศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำ
โครงสร้ ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกศำสตร์ และ
บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๙ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะเทคนิคกำรแพทย์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรแพทย์(หลักสูตร
นำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคนิคกำรแพทย์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้ อม (หลักสูตรปกติและภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรสิ่งแวดล้ อมและ
เทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๔ ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลั กสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรกำหนด
อำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสถำบันโภชนำกำร และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๕ ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลั กสูตรวิ ทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ กำรอำหำรเพื่ อ
โภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถำบันโภชนำกำร และบัณฑิตวิทยำลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๑๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย์
คลินิก (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะสัตวแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖
ของคณะศิลปศำสตร์
๖.๑๘ ขออนุ มัติเปิ ดสอนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มสังคมศำสตร์และมนุ ษยศำสตร์
ระดับปริญญำตรี ของคณะศิลปศำสตร์
๖.๑๙ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๒๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยำลัยนำนำชำติ
๖.๒๑ ขออนุมัติปิดรำยวิชำในหมวดวิชำศึ กษำทั่วไป บัญชีกลำงของมหำวิทยำลัย จำนวน ๑ รำยวิชำ
ของวิทยำลัยรำชสุดำ
๖.๒๒ ขออนุมัติปริญญำบัตร แก่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำ ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ ฯ
แทนพระองค์ ในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผ้ สู ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหิดล
ประจำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘
๗.๒ สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรสภำมหำวิทยำลัยมหิ ดล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันพุธ ที่
๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.๓ ประกำศผลผู้ได้ รับรำงวัลสภำวิจัยแห่ งชำติ ประจำปี ๒๕๕๘ และรำงวัลผลงำนประดิษฐ์ คิดค้ น
ประจำปี ๒๕๕๙
๗.๔ ประกำศผลผู้ได้ รับทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ
(สวทช.) ประจำปี ๒๕๕๘
๗.๕ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๒ ฉบับ
๗.๖ กำรดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๗ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรือ่ งอื่นๆ
-ไม่มีหมายเหตุ :





หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมายถึง ระเบียบวาระเดิม ที่ขอถอนเรื่องออก
หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ และมีเอกสารเพิ่มเติม

......................................................................................................................................................................
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๐๕ วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

