ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๕ (๑๐/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม 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 ๕๒๔
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๔ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ กำรดำเนินงำนของเครือข่ำย ASEAN University Network-Health Promotion Network
(AUN-HPN)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการ
๔.๑.๑ แต่งตัง้ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอำนำจเจริญ
๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรศูนย์ตรวจสอบสำรต้องห้ำมในนักกีฬำ
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๒ พิจำรณำผลกำรทบทวนกำรเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (ครั้งที่ ๑) (วำระลับ)
๖.๓ กำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรใช้ประโยชน์
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๖.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
(หลักสูตรภาคปกติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๖.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๑๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์
ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๗ ขออนุมัติปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ กำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
๗.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบัณฑิตวิทยำลัย ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๗.๔ ผลกำรเลือกตั้งประธำน รองประธำน และเลขำธิกำรสภำคณำจำรย์
๗.๕ คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรพยำบำลศำสตรดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะพยำบำลศำสตร์
๗.๖ คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท
สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๗ คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ
สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๘ คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลพิจ ำรณำให้ควำมเห็ นชอบหลัก สูตรพยำบำลบั ณ ฑิ ต
หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิท ยำลัยพยำบำลกองทั พ บก สถำบั นสมทบของ
มหำวิทยำลัยมหิดล
๗.๙ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๖ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๒๖ วันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

