ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๑ (๘/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ จำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของวิทยำลัยรำชสุดำ
๓.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
๓.๓ คณะกรรมกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ
๔.๑.๑ แต่งตั้งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย
 ๔.๑.๒ แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศำสตร์
 ๔.๑.๓ แต่งตั้งผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย
๔.๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย
๔.๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
๔.๑.๖ แต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร
๔.๒.๑ ขออนุมัตหิ ลักกำรเปิดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยนโยบำยและ
ระบบสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัตหิ ลักกำรเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำวะผู้นำและกำร
อภิบำลระบบสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๒.๓ ขออนุมัติหลักกำรเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับ
๔.๓.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔.๓.๒ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประะมินผลกำร
ปฏิบัตงิ ำนของผู้ปฏิบัตงิ ำนในมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
 ๕.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติสภำมหำวิทยำลัย กรณีวิทยำลัยนำนำชำติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัติแ ต่งตั้ง และไม่แ ต่งตั้งบุ คคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
 ๖.๒ พิจ ำรณำผลกำรทบทวนผลกำรพิจ ำรณำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ครั้งที่ ๑) (วำระลับ )
๖.๓ กำรต่อเวลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๙)
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำ
โครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำย
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๗ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๙ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรศึกษำ (หลักสูตรภำค
ปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
(หลักสูตรภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของวิทยำลัยรำชสุดำ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์กำรแพทย์
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำ
โครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ คณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๑๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรออกกำลังกำย
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยำศำสตร์ และ
บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำสภำวะแวดล้อม
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๗ ขออนุมัติปรับปรุง หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะพยำบำลศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๘ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะพยำบำลศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๙ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัตชิ ุมชน
(หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะพยำบำลศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๐ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิต
และจิตเวช (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะพยำบำลศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๑ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่
และผู้สูงอำยุ (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
คณะพยำบำลศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๒ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๓ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลอำชีวอนำมัย
(หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเมืองน่ำอยู่และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และ
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๖ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรศึกษำ
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๗ กำรพิจำรณำทบทวนกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรชีวภำพ
และชีววิทยำสภำวะแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตำมข้อสังเกต
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
๖.๒๘ ขออนุมัตปิ ริญญำบัตร แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๑๐
๗.๒ กำรเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
๗.๓ คณะกรรมกำรแพทยสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศำสตร์ศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลมหำรำช
นครศรีธรรมรำช สถำบันบรมรำชชนก สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๔ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๑๐ ฉบับ
๗.๕ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๘ รำย
๗.๖ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง รำยนำมผู้ที่ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจำปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
 ๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำร สถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตรรม
มหำวิทยำลัยมหิดล

หมายเหตุ :




หมำยถึง ระเบียบวำระเดิม และมีเอกสำรปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมำยถึง ระเบียบวำระใหม่ มีเอกสำรเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๑๒ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

