ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๓ (๘/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม 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 ๕๒๒
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๒ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ รำยงำนจำกอธิกำรบดี (Presidential Report)
๓.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์และกำหนดทิศทำงกำรวิจัย
๓.๓ รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร
๔.๑.๑ แต่งตั้งรักษำกำรรองอธิกำรบดี
๔.๑.๒ แต่งตั้งเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย
 ๔.๑.๓ แต่งตั้งคณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์
๔.๒ ขออนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ข้อมูลกำรดูแลสุขภำพ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๒.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ข้อมูลกำรดูแลสุขภำพ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรผลงำนวิจัย นวัตกรรม
และทรัพย์สินทำงปัญญำ พ.ศ. ....
 ๔.๔ กำรจัดตั้งศูนย์ตรวจกำรนอนหลับ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก
๔.๕ กรณีนักศึกษำของวิทยำลัยนำนำชำติ อุทธรณ์คำสั่งให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ กำรลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของดร.ไพรินทร์ ชูโชติถำวร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัติแ ต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุ คคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ )
 ๖.๒ กำรพิจ ำรณำผลกำรทบทวนกำรเสนอขอตำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ครั้งที่ ๒) (วำระลับ )
๖.๓ แต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๔ กำรต่อเวลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐)

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๕ กำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส่วนงำน
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๖.๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ (หลักสูตรภำคปกติและ
ภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของสถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๒ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๖.๖.๓ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
กรุงเทพ สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๖.๖.๔ หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๕ หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของ
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๖ หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖.๗ หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
คณะทันตแพทยศำสตร์
๖.๗ ขออนุมัติปริญญำบัตรและประกำศนียบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง ถวำยปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีกำรศึกษำ
๒๕๕๙
๗.๒ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง รำยพระนำม และรำยนำมผู้ที่ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
๗.๓ รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๗.๔ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๕ รำยงำนกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ และ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงสำคัญของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๗.๖ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง รำยชื่อ ผู้ได้รับรำงวัลมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๙
๗.๗ ผู้ได้รับรำงวัลคุณภำพและปริมำณกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ในรูปแบบเอกสำรวิชำกำร ของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙
๗.๘ คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิค พิจำรณำให้กำรรับรองหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำรังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคกำรแพทย์
๗.๙ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๑๒ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
-ไม่มีหมายเหตุ :




หมำยถึง ระเบียบวำระเดิม และมีเอกสำรเพิ่มเติม
หมำยถึง ระเบียบวำระใหม่ และมีเอกสำรเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๒๔ วันพุธ ที่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

