ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๓๗ (๑๐/๒๕๖๑)

วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และ อํานาจเจริญ
๓.๒ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย คร้งที่ ๒ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที่ว่าง
 ๔.๑.๒ แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี
๔.๑.๓ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 ๔.๑.๔ แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ๔.๑.๕ แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๔.๑.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ๔.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๔.๑.๘ แผนดําเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง
๔.๒ ขออนุมัติหลักการ / ขออนุมัติ การเปิดหลักสูตรใหม่
- ไม่มี ๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 ๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผูด้ ํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....
 ๔.๓.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.....
๔.๔ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล
 ๔.๔.๑ คําวินิจฉัยฯ เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอร้องทุกข์กรณีการ
ไม่จ้างต่อจากผูบ้ ังคับบัญชา
 ๔.๔.๒ คําวินิจฉัยฯ เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอร้องทุกข์ผลการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ เรื่อง


-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ท่าน เพื่อเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน และรับรองการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดนี้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ การทบทวนและชี้แจงการดําเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรณีการ
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการ
 ๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๒ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
๖.๑.๓ การกําหนดสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา สําหรับการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๔ การเทียบเคียงสาขาวิชา/อนุสาขาวิชาของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๑.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการจัดการ
 ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (๑ หลักสูตร)
๖.๔.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ๖.๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (๑๔ หลักสูตร)
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของ
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๕ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบําบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติ และภาค
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิต
วิทยาลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑
ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ของคณะกายภาพบําบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
กายภาพบําบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะกายภาพบําบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ การพิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกตของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖.๗ ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๒ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๔ การดําเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน ๙ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีหมายเหตุ

หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
 หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ และมีเอกสารเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๓๘ วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


