ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๗ (๔/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ จำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้เข้ำร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๖
๒.๒ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๖ “วำระลับ” และเรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รำยงำนจำกอธิกำรบดี (Presidential Report)
๓.๒ รำยงำนคณะกรรมกำรพิจำรณำแนวทำงกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยมหิดลสู่ควำมเป็นเลิศ
๓.๓ รำยงำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์และกำหนดทิศทำงกำรศึกษำ
๓.๔ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 ๔.๑ แต่งตั้งผู้อำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเภสัชศำสตร์
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย
๔.๕ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชำติ
 ๔.๖ ขอขยำยระยะเวลำกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยรำชสุดำ
๔.๗ ขออนุมัตหิ ลักกำรกำรเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำน (หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะวิศวกรรม
ศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๘ ขออนุมัตหิ ลักกำรกำรเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบขนส่งทำงรำง
(หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๙ ขออนุมัตหิ ลักกำรกำรเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร
วิเครำะห์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์ตรวจสอบสำรต้องห้ำม
ในนักกีฬำ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๑๐ กำรยื่นอุทธรณ์กรณีพน้ สภำพกำรเป็นนักศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
๔.๑๑ ขออนุมัติยกเว้นเงินยืมพร้อมดอกเบี้ยและขอปรับวิธีกำรคำนวณเงิน Central Operating
Fund (COF)

๔.๑๒ กำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมเห็นของกรมบัญชีกลำง



-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
 ๔.๑๓ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย
 ๔.๑๔ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ เรื่องเชิงกฎหมำย / ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
๕.๑.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
 ๕.๒ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์
กรณีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมกำรต่อสัญญำจ้ำง
 ๕.๓ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์
กรณีกำรบอกเลิกสัญญำจ้ำงโดยไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
 ๕.๔ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์
กรณีกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัตงิ ำนที่ไม่เป็นธรรม
 ๕.๕ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์
กรณีไม่เปิดเผยรำยละเอียดกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัตงิ ำน
 ๕.๖ ขออนุมัติข ยำยระยะเวลำดำเนินกำรประเมินเพื่อจ้ำงต่อพนักงำนมหำวิทยำลัย
รำยนำงศิริลักษณ์ ใบเงิน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัตแ
ิ ต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร “วาระลับ”
๖.๒ กำรต่อเวลำปฏิบัตงิ ำนพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหำร
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์
(หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถำบันแห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอำนำจเจริญ
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ
โครงกำรจัดตัง้ วิทยำเขตอำนำจเจริญ
๖.๖ ขออนุมัตปิ ริญญำบัตรและประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ กำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
 ๗.๒ ผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิท ยำลัย จำกผู้บ ริหำรระดับ คณบดีหรือเทียบเท่ำ
 ๗.๓ ผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิท ยำลัย จำกคณำจำรย์ป ระจำ
๗.๔ ผลกำรเลือ กตั้ง กรรมกำรสภำมหำวิท ยำลัย จำกผู ้ป ฏิบ ัติง ำนในมหำวิท ยำลัย ที่มิใ ช่
คณำจำรย์ประจำ
๗.๕ รำยงำนกำรประเมินตนเองผลกำรปฏิบัตงิ ำนของสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)
๗.๖ กำรเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
๗.๗ รำยงำนงบกำรเงินกองทุนที่อยู่ภำยใต้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล สำหรับ
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘
๗.๘ รำยงำนกำรรับส่งทรัพย์สิน ของมหำวิทยำลัยมหิดล ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗
๗.๙ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.๑๐ คณะกรรมกำรแพทยสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์
สถำบันพระบรมรำชชนก สถำบันสมทบของมหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๑๑ สภำกำรพยำบำลพิจำรณำให้กำรรับรองหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๗.๑๒ สภำกำยภำพบำบัดพิจำรณำให้กำรรับรองหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำยภำพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะกำยภำพบำบัด
๗.๑๓ กำรพิจำรณำทบทวนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปฏิบัตกิ ำรฉุกเฉินกำรแพทย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมข้อเสนอของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๗.๑๔ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของสถำบันสมทบ มหำวิทยำลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :




หมำยถึง ระเบียบวำระเดิม และมีเอกสำรปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมำยถึง ระเบียบวำระใหม่ และมีเอกสำรแจกเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๐๘ วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

