ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๘ (๑/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม : นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขอนาเงินปิดบัญชีคงค้าง
จากการจัดการระดมทุนจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๗
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๗ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
๓.๒ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ๓.๓ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ การขยายเวลาสรรหาผู้อานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ.
๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี  ๔.๔ ขออนุมัติเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๖๖๑ สาหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
ตามวงรอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
 ๕.๑ พิจารณาข้อร้องเรียนเพิ่มเติม เกี่ยวกับการนาความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามมติมหาวิทยาลั ยกรณีอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
 ๕.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตาแหน่งทางวิชาการ
 ๖.๑.๑ ขออนุมัติแ ต่ งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ )
๖.๑.๒ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
๖.๒ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
๖.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
๖.๓.๑ แต่งตัง้ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จากผู้แทนสภาคณาจารย์
แทนตาแหน่งที่ว่าง
๖.๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการศึกษา ชุดใหม่
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัดคลินิก ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๖ ขออนุมัติปิดหลักสูตร
๖.๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม
(หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๗ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ รายงานประจาปีสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๐
๗.๒ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๗.๔ รายงานงบการเงินกองทุนที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล สาหรับปีงบประมาณ
๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๗.๕ รายงานผลการดาเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๖ ผลการดาเนินงานบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จากัด
๗.๗ คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๗.๘ การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๗ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :




หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมายถึง ระเบียบวาระใหม่

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๒๙ วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

