ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๒ (๗/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ จำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยมหิดล ๒๐ ปี
๓.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์และกำหนดทิศทำงกำรศึกษำ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผู้ที่สมควรได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (วำระลับ)
๔.๒ กำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ
๔.๔ กำรลงทุนร่วมกับบริษัทอินโนคอนเนค วิสำหกิจเพื่อสังคม จำกัด
๔.๕ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบขนส่งทำงรำง (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๖ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๖.๑ (ร่ำง)ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ....
๔.๖.๒ (ร่ำง)ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้มิได้มีสัญชำติไทย พ.ศ. ....
๔.๗ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
๔.๗.๑ คำวินจิ ฉัยคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์
กำรดำเนินกำรของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลที่ล่ำช้ำเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำร
กระทำของหัวหน้ำภำควิชำนิตเิ วชศำสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรประเมินส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
๕.๒ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงและรูปแบบโครงกำรศูนย์เรียนรู้และพัฒนำสุขภำวะ
ผู้สูงอำยุครบวงจรและบริบำลผู้ป่วยระยะท้ำย

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๒ พิจำรณำผลกำรทบทวนกำรเสนอขอตำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ครั้งที่ ๑) (วำระลับ)
๖.๓ กำรปรับโครงสร้ำงสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล
๖.๔ กำรปรับโครงสร้ำงศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๕.๑ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยำบำล
รำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
๖.๕.๒ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยำลัย
พยำบำลกองทัพบก สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๖.๑ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำประชำธิปไตย
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงกำรจัดตั้งสถำบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษำ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๒ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญำดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๓ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
วิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี
๖.๗ ขออนุมัติเปิด / ปิด รายวิชา
๖.๗.๑ กำรเสนอขอเปิดสอนรำยวิชำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ ของคณะพยำบำลศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘ ขออนุมัติปริญญำบัตร และประกำศนียบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
๖.๙ กำรปรับปรุงประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง กรอบนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธกี ำร
จัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ กำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
๗.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๓ กำรเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
๗.๔ กำรลำออกจำกตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๗.๕ คณะกรรมกำรแพทยสภำพิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบหลัก สูตรแพทยศำสตรบั ณ ฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)
๗.๖ คณะกรรมกำรแพทยสภำรับรองหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖ ศูนย์แพทยศำสตร์ศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ สถำบัน
พระบรมรำชชนก สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๗ กำรแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคกำรแพทย์
๗.๘ สภำเทคนิคกำรแพทย์ พิจำรณำให้กำรรับรองหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคนิคกำรแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคกำรแพทย์
๗.๙ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๘ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

