(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๓๓ (๖/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๒๐ มิถนุ ายน 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 ๕๓๒
๒.๒ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของผู้อำนวยกำรสถำบันแห่งชำติเพื่อกำร
พัฒนำเด็กและครอบครัว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการสรรหา
- ไม่มี ๔.๒ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ส่งิ แวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
๔.๔ ขออนุมัติปรับเกณฑ์ใหม่ในกำรคำนวณเงิน Central Operating Fund (COF) ของมหำวิทยำลัย
๔.๕ ขออนุมัติแนวทำงกำรพัฒนำผังแม่บทคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๔.๖ กำรระบุชื่อตำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยมหิดล และอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล ใน
ในปริญญำบัตรของผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ
๕.๒ ขออนุมัตกิ รอบประมำณกำรเงินลงทุนโครงกำรปรับปรุงอำคำรที่พักอำศัย อัญชัน (Condo A)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๑.๒ กำรเทียบตำแหน่งทำงวิชำกำร

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
๖.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผู้สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ
เข็มศิลปวิทยำ
๖.๓ ขออนุมัติปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำน
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ชีวภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเภสัชศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนำนำชำติภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๓ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของ
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๔ หลักสูตรดุริยำงคศำสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๕ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินกิ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (สถำบันสมทบ
มหำวิทยำลัยมหิดล) และโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรระบำดทำงกำรแพทย์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี คณะเวชศำสตร์เขตร้อน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๗ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบั ณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรนำนำชำติ-ภำคปกติและภำคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงกำรร่วมสถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๙ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๑๐ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๑๑ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสนเทศศำสตร์สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๑๒ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔.๑๓ หลักสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ และบัณฑิตวิทยำลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๔.๑๔ หลักสูตรวิทยศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะวิทยำศำสตร์
๖.๔.๑๕ หลักสูตรวิทยศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะวิทยำศำสตร์
๖.๔.๑๖ หลักสูตรวิทยศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะวิทยำศำสตร์
๖.๔.๑๗ หลักสูตรวิทยศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๔.๑๘ หลักสูตรวิทยศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๔.๑๙ หลักสูตรวิทยศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยำศำสตร์
๖.๔.๒๐ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยำลัยพยำบำล
ทหำรอำกำศ สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเมืองน่ำอยู่และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน (หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์ส่งิ แวดล้อม (หลักสูตรภำคปกติ
และภำคพิ เศษ) ฉบั บปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ และ
บัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำประชำธิปไตย
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงกำรจัดตัง้ สถำบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษำ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๗ หลัก สูต รกำรแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ม หำบัณ ฑิต และวิท ยำศำสตรมหำบัณ ฑิต
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรกำหนดอำหำร (หลักสูตร
นำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถำบันโภชนำกำร และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕.๙ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร (หลักสูตร
ภำคปกติและภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยำลัยรำชสุดำ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖ ขออนุมัตปิ ริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
๗.๒ รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๗.๓ รำยงำนกำรเงินประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ และรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของสำนักกำรตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีงบประมำณ ๒๕๕๙
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
๗.๔ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมวงรอบ ๕ ปี
๗.๕ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๒๑ ฉบับ
๗.๖ กำรดำเนินกำรและลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๑๐ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

............................................................................................................................................................................................
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๓๔ วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

