ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๖ (๑/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 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 ๕๑๕
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๕ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของคณะเภสัชศำสตร์
๓.๒ นโยบำยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ
๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน
๔.๑.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรต่อเวลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรและต่อเวลำ
ปฏิบัตงิ ำนให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร
๔.๒.๑ ขออนุมัติหลักกำรเปิดหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำไทยวิทยำ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศิลปศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัตหิ ลักกำรเปิดหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำไทยวิทยำ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศิลปศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๒.๓ กำรเสนอขออนุมัติหลักกำรเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำรวิเครำะห์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนย์ตรวจสอบ
สำรต้องห้ำมในนักกีฬำ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๓ พิจำรณำกรณีตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๒ กำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๓ ผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๔ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้นของตำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ เชี่ยวชำญเฉพำะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
๖.๕ กำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส่วนงำน
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำยุรศำสตร์เขตร้อนคลินกิ
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเวชศำสตร์เขตร้อน แลเ
บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีหุ่นจำลองทำง
กำรศึกษำแพทยศำสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และ
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ ฉบับปี
พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๙ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและพิษวิทยำ
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำและวิทยำศำสตร์
ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเภสัชศำสตร์ และ
บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๒ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเมืองน่ำอยู่และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๓ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโครงกำรจัดตัง้ สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์และวิศวกรรมนำโน
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๑๕ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
คณะพยำบำลศำสตร์
๖.๑๖ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
๖.๑๗ ขออนุมัติแบบคำขอจัดกำรศึกษำทำงไกล หลักสูตรกำยอุปกรณศำสตรบัณฑิต (แบบเรียน
ทำงไกลผสมผสำน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๖.๑๘ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ สถำบันสมทบของมหำวิทยำลัยมหิดล

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๑๙ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยำลัย
พยำบำลทหำรอำกำศ สถำบันสมทบของมหำวิทยำลัยมหิดล
๖.๒๐ ขออนุมัติปรับปรุงรำยวิชำด้ำนอำเซียนศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๒๑ ขออนุมัติเปิดสอนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
ระดับปริญญำตรี ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์
๖.๒๒ ขออนุมัตปิ ิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน สำขำ
วิชำชีวเคมี
๖.๒๓ ขออนุมัติปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๒ ควำมคืบหน้ำกำรเลิกบริษัทและชำระบัญชี ของบริษัท ร่วมทุน สตำงค์ จำกัด
๗.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๔ สภำสำธำรณสุขชุมชนพิจำรณำให้กำรรับรองหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอำนำจเจริญ
๗.๕ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๑๒ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๑๗ วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

