ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๔ (๑๑/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน 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 ๕๑๓
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๓ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ รำยงำนจำกอธิกำรบดี (Presidential Report)
๓.๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย
๓.๓ แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพมหำวิทยำลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ
 ๔.๑.๑ แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศำสตร์
 ๔.๑.๒ แต่งตั้งผู้อำนวยกำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล
๔.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรวิทยำลัยกำรจัดกำร
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร
๔.๒.๑ ขออนุมัตหิ ลักกำรเปิดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ส่งิ แวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัตหิ ลักกำรเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๒.๓ ขออนุมัติหลักกำรเปิดหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลวัตผู้สูงอำยุและกำร
พัฒนำ (หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่ำง)ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย กำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... และ (ร่ำง)ประกำศมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ กำรดำเนินกำรสำหรับกำรจัดเก็บเงินทุนส่วนกลำง (Central Operating Fund) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๔.๕ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๔.๕.๑ คำวินจิ ฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องอุทธรณ์
คำสั่งลงโทษทำงวินัย (คำสั่งมหำวิทยำลัยมหิดลที่ ๒๓๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหำคม
๒๕๕๙ เรื่อง ลงโทษปลดออกจำกงำน)

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์
ผลกำรสืบควำมเบื้องต้น กรณีร้องทุกข์ต่อกำรเพิกเฉยของผู้บังคับบัญชำต่อกำรบริหำร
ทุนวิจัยตำมโครงกำรพัฒนำกำรปลูกพืชสมุนไพร และกำรสร้ำงเครือข่ำยสำหรับกลุม่ จังหวัด
ภำคกลำงตอนล่ำง ๑ ที่ส่งผลกระทบเดือดร้อนและเสียหำยต่อหัวหน้ำโครงกำร (เดิม) และ
ขอให้แก้ไขควำมไม่เป็นธรรมจำกกำรปฏิบัตขิ องผู้บังคับบัญชำ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัติแ ต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้ง บุ คคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ )
๖.๒ ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
ั ฑิต สำขำวิชำนโยบำยสำธำรณะ
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบณ
และกำรจัดกำรภำครัฐ (หลักสูตรภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะสังคมศำสตร์
และมนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกำยอุปกรณศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติแบบเรียน
ทำงไกลผสมผสำน) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
คณะทันตแพทยศำสตร์
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประกันภัย
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๘ ขออนุมัติปริญญำบัตรและประกำศนียบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
๗.๓ สรุปกำรวินิจฉัยเพื่อปฏิบัตติ ำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙
เรื่องกำรจัดระเบียบและแก้ไขปัญหำธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ
๗.๔ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๔ ฉบับ
๗.๕ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัตงิ ำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๙ รำย
 ๗.๖ คำสั่งแต่งตัง
้ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์และกำหนดทิศทำงกำรวิจัย (เพิ่มเติม)
 ๗.๗ คู่มือธรรมำภิบำลและประกำศมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔ ฉบับ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี หมายเหตุ :




หมำยถึง ระเบียบวำระเดิม และมีเอกสำรปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมำยถึง ระเบียบวำระใหม่ มีเอกสำรเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๑๕ วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

