ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๓ (๑๐/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ ท่านใหม่
๑.๒ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๒
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๒ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
๓.๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ
 ๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
 ๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร
๔.๒.๑ ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเครื่องสาอาง
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙
ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัตเิ ปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๓ ขออนุมัตเิ ปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๔ ขออนุมัตเิ ปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องรับรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๔.๓ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
 ๔.๓.๑ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่อง ร้องทุกข์ ผลการสืบความเบื้องต้น
กรณีร้องทุกข์ต่อการเพิกเฉยของผู้บังคับบัญชาต่อการบริหารทุนวิจัยตามโครงการพัฒนา
การปลูกพืชสมุนไพร และการสร้างเครือข่ายสาหรับกลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
ที่สง่ ผลกระทบเดือดร้อนและเสียหายต่อหัวหน้าโครงการ (เดิม) และขอให้แก้ไขความ
ไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัตขิ องผู้บังคับบัญชา
๔.๔ การรับ Ms.Dalaysone Rassavong เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
 ๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารประะมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
 ๕.๒ รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
 ๕.๓ รายงานผลการดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีวิทยาลัยนานาชาติ
 ๕.๔ คาวินจ
ิ ฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่อง อุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งปลอดออกจากงาน
ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (คาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๘๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ เรื่องลงโทษปลดออกจากงาน)
 ๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตห
ิ น้าที่ของอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัติแ ต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ )
๖.๒ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
๖.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และ
การประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยราชสุดา
๖.๗ ขออนุมัตปิ ริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
 ๖.๘ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยจากตาแหน่งผู้บริหาร
แทนตาแหน่งที่ว่าง (ย้ายวาระมาจากวาระ ๗.๕)

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๗.๒ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ การลาออกจากตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
๗.๔ ผลการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
แทนตาแหน่งที่ว่าง
 ๗.๕ ผลการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยจากตาแหน่งผู้บริหาร แทน
ตาแหน่งที่ว่าง (ย้ายไปอยู่วาระพิจารณาแต่งตัง้ วาระ ๖.๘)
๗.๖ คณะกรรมการสภาพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๗ การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๓ ราย และ
การดาเนินการกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัตหิ น้าที่ราชการและและบกพร่องใน
หน้าที่ราชการ จึงให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน จานวน ๒ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :





หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ มีเอกสารเพิ่มเติม
หมายถึง ระเบียบวาระที่มีการเปลี่ยนแปลง

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๑๔ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

