ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๐๙ (๖/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๘ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
๓.๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๓.๓ รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย
๓.๔ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
๔.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
๔.๖ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัยต่อผลการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 ๔.๗ ขออนุมัตเิ ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีดา
้ นสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
 ๔.๘ ขออนุมัตเิ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
๔.๙ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์
๔.๑๐ ขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของบัณฑิตวิทยาลัย
 ๔.๑๑ ขออนุมัติป รับ วิธีการคานวณเงิน Central Operating Fund (COF) และขอยกเว้นเงินยืม
พร้อมดอกเบี้ย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกลุม่ ภารกิจฯ พ.ศ....
๕.๑.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
และส่วนงาน พ.ศ....
๕.๒ การดาเนินการประเมินเพื่อจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัย รายนางศิริลักษณ์ ใบเงิน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัตแ
ิ ต่งตั้ง และยังไม่แต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตร
นานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๙ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัดคลินกิ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบาบัด และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากร
และสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
และบัณฑิตวิทยาลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๑๒ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัย
เจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๑๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๑๖ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะกายภาพบาบัด
๖.๑๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
 ๖.๑๘ รายงานประจาปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๑๙ ขออนุมัตปิ ริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ รายงานสถานะการจัดหาประโยชน์ (Portfolio) และผลการดาเนินงานครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๒ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๓ คณะกรรมการแพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :

หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
 หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ และมีเอกสารเพิ่มเติม


............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๐๙ วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

