ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๕ (๒/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ แสดงความยินดีและต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใหม่
๑.๒ แสดงความยินดีและต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ท่านใหม่
๑.๓ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๔ “วาระลับ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
๓.๒ ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ Excellence in outcome-based education for globallycompetent graduates
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑
๔.๒
 ๔.๓
๔.๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขออนุมัตโิ ครงการสร้างสถานที่เพื่อการศึกษาและนันทนาการ “Too Fast To Sleep”
เปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่งรองอธิการบดี และแต่งตัง้ รองอธิการบดีเพิ่มเติ่ม
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ขออนุมัตเิ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๕ การเปิดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคาร
สาทรซิตที้ าวเวอร์ จานวน ๒ หลักสูตร คือ (๑) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) และ (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑
-ไม่มี๕.๒ รายงานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘
“วาระลับ”

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์
และตาแหน่งศาสตราจารย์คลินกิ “วาระลับ”
๖.๒ ผู้สมควรได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตาแหน่งศาสตราจารย์
คลินกิ เกียรติคุณ
๖.๓ พิจารณากาหนดกรอบตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดให้มี
ตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ และระดับชานาญการพิเศษในส่วนงาน
๖.๔ การพิจารณาทบทวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๖.๕ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการและบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๔ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับสถาบันโภชนาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๙ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการ
พัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของวิทยาลัยนานาชาติ
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัย
๖.๑๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
๖.๑๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๑๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๑๕ ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘
 ๖.๑๖ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.๒ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดารง
ตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๓ ผลการเลือกตัง้ ซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจา ที่ว่างลงก่อนวาระ
๗.๔ รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ
เหตุการณ์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๗.๕ สภาการพยาบาลพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 ๗.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติ (ไทย) และ
หลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :




หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
หมายถึง ระเบียบวาระเดิม ที่มีการเปลีย่ นตาแหน่งวาระ

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๐๖ วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

