ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๒ (๙/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๑
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๑ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
๓.๒ ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๓ การดาเนินงานและทิศทางนโยบายการบริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๔.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
 ๔.๑.๔ แต่งตั้งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 ๔.๑.๕ แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 ๔.๑.๖ แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร
๔.๒.๑ ขออนุมัตหิ ลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและ
วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัตหิ ลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกากับ
ดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๓ ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเครื่องสาอาง
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๔.๓ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
 ๔.๓.๑ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการพิจารณาให้เงินรางวัลประจาปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
๔.๓.๒ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่อง ร้องทุกข์ กรณีโต้แย้งคาสั่งปลด
ออกจากงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (คาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๘๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากงาน)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
 ๕.๒ รายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีวิทยาลัยนานาชาติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัติแ ต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ )
 ๖.๒ พิจ ารณาทบทวนผลการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ (วาระลับ )
๖.๓ การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๔ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ
พันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๙ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินกิ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๒ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๑๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๑๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๑๖ ขออนุมัตปิ รับปรุงรายวิชาร่วมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๗ ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๑๒ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๑๘ การปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
จานวน ๓ รายวิชา
๖.๑๙ ขออนุมัตปิ ริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๒ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ๗.๓ ความคืบ หน้าการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเลิกบริษัท และชาระบั ญชีข องบริษัท
ร่วมทุน สตางค์ จากัด
๗.๔ การปรับปรุงแแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๕ คณะกรรมการสภาพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๗.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๗ การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๕ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ :




หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ มีเอกสารเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๑๓ วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

