(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๙ (๒/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 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 ๕๒๘
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๘ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
๓.๒ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ ขออนุมัตขิ ยำยระยะเวลำกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยรำชสุดำ
๔.๑.๒ แต่งตัง้ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำกลั่นกรองกำรต่อเวลำฯ
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิ ชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรสถำบันบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๔.๓.๒ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และร่ำงประกำศที่ออกมำตำมควำมในร่ำงข้อบังคับ
๔.๓.๓ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร พ.ศ. .... และร่ำงประกำศที่ออกมำตำมควำมในร่ำงข้อบังคับ
๔.๔ ขออนุมัติเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยที่รักษำกำรแทนเกินกว่ำ ๖ เดือน
๔.๕ ขออนุมัติให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (ที่ดิน) ที่มีระยะเวลำเกินสิบปี ของคณะแพทยศำสตร์
ศิริรำชพยำบำล
๔.๖ ขอควำมเห็นชอบแผนกำรดำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำฯ จำกผู้บริหำรระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่ำ จำกคณำจำรย์ประจำ และจำกผู้ปฏิบัตงิ ำนในมหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์ประจำ

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ แนวทำงปฏิบัติในกำรรับรองกำรเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยจำกกำรสรรหำ
ของสภำมหำวิทยำลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๑.๒ ผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจำปี ๒๕๖๑
๖.๑.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๔๗๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยำยน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องกำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร
๖.๒ กำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส่วนงำน
๖.๓ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ระยะที่ ๒ ตำบล
ศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ และ
บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๓ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๔ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำยุรศำสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศำสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๕ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิ ส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีศึกษำ
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๗ หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยนำนำชำติ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิต
วิทยำลัย
๖.๔.๙ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำยุรศำสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเวชศำสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๑๐ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำรเพื่ออำหำรปลอดภัย
(หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) ของสถำบันโภชนำกำร และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๑๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงกำรร่วมคณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๑๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิ ส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตชีววัสดุศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำรเพื่อโภชนำกำร
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถำบันโภชนำกำร และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์และวิศวกรรมนำโน (หลักสูตร
นำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๕.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
๖.๖ ขออนุมัตปิ ริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ กำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
๗.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๐
๗.๔ รำยงำนกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ และเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงสำคัญของมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
๗.๕ คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๗.๖ คณะกรรมกำรสภำกำรพยำบำลให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี และบัณฑิตวิทยำลัย
๗.๗ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๑๒ ฉบับ
๗.๘ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๑ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

........................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๓๐ วันพุธ ที่ ๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

