ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๔ (๙/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน 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 ๕๒๓
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๓ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ กำรดำเนินงำนของศูนย์ตรวจสอบสำรต้องห้ำมในนักกีฬำ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย / ผู้บริหาร
๔.๑.๑ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
๔.๑.๒ แต่งตั้งคณบดีวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
๔.๒ ขออนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๓ ข้อหารือการบริหารงาน
๔.๓.๑ กรณีกำรแต่งตัง้ ผู้อำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วำระลับ)
๔.๓.๒ กรณีกำรให้ทบทวนมติสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐
(วำระลับ)
๔.๓.๓ กรณีกำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ โดยประธำนสภำคณำจำรย์ (วำระลับ)
๔.๔ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๔.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔.๔.๒ (ร่ำง) ข้อบังคับวิทยำลัยกำรจัดกำร ว่ำด้วยกำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัย พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๕ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๕.๑ กรณีบุคลำกรศูนย์ภำษำ บัณฑิตวิทยำลัย จำนวน ๔ รำย ร้องทุกข์กำรบริหำรงำนกำร
กำกับดูแลศูนย์ภำษำ ที่ไม่เป็นธรรม ของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และรองคณบดีฝ่ำย
พัฒนำภำษำต่ำงประเทศ
๔.๕.๒ กรณีบุคลำกรกองบริหำรงำนทั่วไป ร้องทุกข์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
สำยสนับสนุนปี ๒๕๕๙ ไม่เป็นตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนเงินเดือนประจำปีของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย และไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ชี้วัดในรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
ข้อตกลงกำรปฏิบัตงิ ำน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ - ไม่มี -

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๒ พิจำรณำกำรเปลี่ยนประเภทผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอขอตำแหน่งศำสตรำจำรย์
๖.๓ กำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ตรวจสอบสำรต้องห้ำมในนักกีฬำ
๖.๖ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำประโยชน์จำกเงินรำยได้และกำรลงทุน (เพิ่มเติม)
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๗.๑ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตอำยุรศำสตร์เขตร้อนและสุขวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเวชศำสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๗.๒ หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๗.๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภำคปกติและ
ภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๘.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘.๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘.๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘.๔ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘.๕ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของโครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘.๗ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี
๖.๙ ขออนุมัติเปิด / ปิด รายวิชา
๖.๙.๑ กำรเปิดสอนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และวิชำเลือกเสรี ระดับปริญญำตรี
(จำนวน ๑ รำยวิชำ) ของคณะวิศวกรรมศำสตร์
๖.๑๐ ขออนุมัติปริญญำบัตรและประกำศนียบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๒ รำยงำนประจำปี ๒๕๕๙ มหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๓ กำรเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ของส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
๗.๔ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๑๑ ฉบับ
๗.๕ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๙ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๒๕ วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

