ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๐ (๗/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๒ ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่
๑.๓ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๙
๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๐๙ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ของนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.๒ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม
 ๔.๒ แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๔.๓ ขออนุมัตหิ ลักการการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๔ ขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรรมยั่งยืนบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์
 ๔.๕ แต่งตัง
้ ประธานกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ เรื่องเชิงกฎหมาย / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๑.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....
 ๕.๑.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของ
รองอธิการบดีและผู้ชว่ ยอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
 ๕.๒ การประเมินส่วนงานและทบทวนโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
๖.๓ แต่งตัง้ กรรมการผู้แทนส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการจัดหาประโยชน์
จากเงินรายได้และการลงทุน
๖.๔ แต่งตั้งกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕ ขออนุมัตปิ รับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
๖.๖ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๗ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
(หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๙ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕
ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ของคณะศิลปศาสตร์
๖.๑๑ ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓ ของวิทยาลัยราชสุดา
๖.๑๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๑๓ ขออนุมัตปิ ริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๒ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๕๘
๗.๓ เปลี่ยนแปลงคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย
๗.๔ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๗.๕ การดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย จานวน ๑๔ ราย
๗.๖ ผลการดาเนินงานของบริษัทที่มหาวิทยาลัยลงทุน / ร่วมลงทุน
๗.๗ รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ประจาปี ๒๕๕๘

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)
๗.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘
๗.๙ คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยให้การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๗.๑๐ รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปีของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :

หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับปรุง / เพิ่มเติม
 หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ และมีเอกสารเพิ่มเติม


............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๑๑ วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

