ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๓๐ (๓/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใหม่
๑.๒ จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๙
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๙ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานนโยบายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบปี ๒๕๖๐
๓.๓ การปฏิรูประบบวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ แต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
๔.๑.๒ แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๔.๒ ขออนุมัติ / ขออนุมัติหลักการ การเปิดหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกํากับดูแลเภสัชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะ
เภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัตหิ ลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ศึกษา
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๓ ขออนุมัตหิ ลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี ๔.๔ ขออนุมัติจ่ายเงินประจําตําแหน่งให้ผู้บริหารที่รักษาการแทนเกินหกเดือน
๔.๕ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๕.๑ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลที่ขอโต้แย้งผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ
การพิจารณาของมหาวิทยาลัย

- ๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๔.๕.๒ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เรื่องอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
สาธิตนานาชาติ สังกัดสํานักงานอธิการบดี ขออุทธรณ์ คําสั่งลงโทษทางวินัย (คําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓๘๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๔.๖ ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องฉายรังสี จํานวน ๓ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔.๗ ขออนุมัติจ้างบริการจัดการด้านวิศวกรรมบริการชีวการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จํานวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติมหาวิทยาลัยกรณีอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๒ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
๖.๑.๓ การเทียบตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๔ การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
๖.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๓ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
๖.๔ ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับส่วนขยายของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๖.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตร
ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๗ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา
๖.๗.๑ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาวิชากลาง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.๒ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ การลงทุนซื้อหุ้น ของบริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จํากัด จากบริษัท โนมูระ สยาม
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
๗.๔ สภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๕ การดําเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

