ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๘ (๕/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ จำนวนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยทีเ่ ข้ำร่วมประชุม
๑.๒ ต้อนรับกรรมกำรสภำฯท่ำนใหม่ นำยกสมำคมศิษย์เก่ำฯ กรรมกำรสภำฯ จำกผู้บริหำร
ระดับคณบดีฯ และกรรมกำรสภำฯ จำกคณำจำรย์ประจำ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗
๒.๒ รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๗ (วำระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รำยงำนจำกอธิกำรบดี (Presidential Report)
๓.๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และแผนกำรดำเนินงำนของหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล
๓.๓ แนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อประเมินส่วนงำนและทบทวนโครงสร้ำงองค์กรของมหำวิทยำลัย
๓.๔ ผลกำรดำเนินงำนของคณะศิลปศำสตร์ด้ำน Liberal Arts Education
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งคณบดีวิทยำลัยรำชสุดำ
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะเภสัชศำสตร์
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย
๔.๕ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยศำสนศึกษำ
๔.๖ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชำติ
๔.๗ ขออนุมัติจัดหำอำคำรจอดรถมหิดลสิทธำคำร โดยวิธีพิเศษ
๔.๘ ขออนุมัติผ้สู มควรได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (วำระลับ)
๔.๙ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรต่อเวลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรและต่อ
เวลำปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย
๔.๑๐ ขออนุมัติหลักกำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำวะผู้นำอย่ำงยั่งยืน (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของวิทยำลัยกำรจัดกำร และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๑๑ ขออนุมัติหลักกำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะพยำบำลศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๔.๑๒ ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๑๓ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย์ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสัตวแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๔.๑๔ ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยำลัยวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ เรื่องเชิงกฎหมำย / ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
๕.๑.๑ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำอักษรย่อ สำหรับ
สำขำวิชำครุยวิทยฐำนะ และเข็มวิทยฐำนะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.......
๕.๑.๒ (ร่ำง) ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชำติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.......
๕.๒ กำรพิจำรณำควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ตำมควำมเห็นของกรมบัญชีกลำง
๕.๓ กำรดำเนินกำรประเมินเพื่อจ้ำงต่อพนักงำนมหำวิทยำลัย รำยนำงศิริลักษณ์ ใบเงิน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (วำระลับ)
๖.๒ ทบทวนผลกำรพิจำรณำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ครั้งที่ ๑
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำภูมิค้มุ กัน (หลักสูตร
นำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๔ กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรระบำดคลินิก
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๕ กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๖ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย (หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสัตวแพทยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำภูมิคุ้มกัน
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๘ กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ
(หลักสูตรนำนำชำติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยำศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๙ กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัตชิ ุมชน
(หลักสูตรภำคปกติและภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรกีฬำ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตตปัญญำศึกษำ
(หลักสูตรภำคปกติ และภำคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ
และบัณฑิตวิทยำลัย
๖.๑๒ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะกำยภำพบำบัด
๖.๑๓ หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะทันตแพทยศำสตร์
๖.๑๔ หลักสูตรกำรแพทยแผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
๖.๑๕ กำรเปิดสอนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ระดับปริญญำตรี จำนวน ๓ รำยวิชำ
ของคณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
๖.๑๖ วิทยำลัยนำนำชำติ เสนอขอเปิดรำยวิชำศึกษำทั่วไป และ/หรือหมวดวิชำเลือกเสรี
และรำยวิชำเฉพำะสำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี (หลักสูตรนำนำชำติ)
๖.๑๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศำสตร์
๖.๑๘ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี ชัยนำท สถำบันสมทบมหำวิทยำลัยมหิดล
๖.๑๙ ขออนุมัติปรับแผนกำรศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำหูหนวกศึกษำ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ ปี) ของวิทยำลัยรำชสุดำ
๖.๒๐ ขออนุมัติปริญญำบัตร แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ ผลกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
๗.๒ ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จำนวน ๔ ฉบับ
๗.๓ กำรดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย จำนวน ๗ รำย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครัง้ ที่ ๕๐๙ วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

