ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๕ (๑๒/๒๕๕๙)
วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ “๙ คําพ่อสอน” พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑.๒ การนําเสนอวีดิทศั น์ “ธ สถิตในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็ นพลังแห่ งแผ่นดิน”
๑.๓ จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ าร่ วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๔
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๔ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๒ นโยบายการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
 ๔.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ท่ส
ี มควรได้ รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙
๔.๑.๒ แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
 ๔.๑.๓ แต่งตั้งผู้อาํ นวยการศูนย์จต
ิ ตปั ญญาศึกษา


๔.๒ ขออนุ มตั ิหลักสูตร
๔.๒.๑ ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัติหลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๓ ขออนุมัตหิ ลักการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้ อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
๔.๓ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ....
๔.๔ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบันฑิต ณ Vietnam National
University (VNU) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
 ๔.๕ ขออนุ มัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็ น “วิทยาลัยภูมิพลสังคีต”
๔.๖ การยื่นอุทธรณ์กรณีพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔.๗ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ เรื่อง ร้ องทุกข์คาํ สั่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ศธ ๐๕๑๗/ล๗๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

-๒ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนือ่ ง
๕.๑ - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง
๖.๑ การต่อเวลาราชการ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 ๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ ดา
ํ รงตําแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
 ๖.๓ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
๖.๔ ขออนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคุณ
๖.๕ ขออนุ มัติเทียบตําแหน่ งทางวิชาการ
๖.๖ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทนสภาคณาจารย์
แทนตําแหน่งที่ว่าง
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๙ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๐ ขออนุมตั ปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สงั คม เศรษฐศาสตร์ และ
การบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๓ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๔ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๕ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๖ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๗ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๘ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาร่วมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน ๑ รายวิชา ของ
คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๙ ขออนุมตั ปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของโครงการร่ วมคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒๐ ขออนุ มัติปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่ างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒๑ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สงั คม เศรษฐศาสตร์และ
การบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณาทักท้วง (ต่อ)
 ๖.๒๓ ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ช าอนามั ยโรงเรี ยน (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน และบัณฑิตวิทยาลัย
 ๖.๒๔ ขออนุ มัตป
ิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
 ๖.๒๕ ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
 ๖.๒๖ ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ฉบั บ ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย
 ๖.๒๗ ขออนุ มต
ั ปิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
และการพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย
 ๖.๒๘ ขออนุ มัติเปิ ดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จํานวน ๒ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์
 ๖.๒๙ ขออนุ มัติเปิ ดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ/รายวิชาพื้ นฐาน จํานวน ๒ รายวิชา ระดับปริ ญญาตรี
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ๖.๓๐ ขออนุ มัตป
ิ รับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยนานาชาติ
 ๖.๓๑ ขออนุ มัติปริ ญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
๗.๑ รายงานผลการดําเนินการตามมติท่ปี ระชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๒ คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๕ หลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :

หมายถึง เรื่องเดิม แต่ปรับเปลี่ยนชื่อวาระ จากเดิม ๔.๑ เป็ น ๔.๑.๑
 หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ มีเอกสารเพิ่มเติม
 หมายถึง ระเบียบวาระเดิม แต่มีเอกสารเพิ่มเติม
 หมายถึง เรื่องเดิม แต่ปรับเปลี่ยนชื่อวาระ จากเดิม ๖.๒๘-๖.๓๖ เป็ น ๖.๒๓-๖.๓๑
เนื่องจากวาระ ๖.๒๓-๖.๒๗ เดิม เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบในวาระ ๗.๒


................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๑๖ วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

