ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๑๙ (๔/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
 ๑.๑ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทางบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้นอ
้ มนาศาสตร์พระราชา
เป็นหลักในการปฏิบัตงิ าน
๑.๒ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๘
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๘ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report)
๓.๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ
๔.๑.๑ ผลการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 ๔.๑.๒ ผู้สมควรได้รับการแต่งตัง
้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร
๔.๒.๑ ขออนุมัตหิ ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
 ๖.๑ ขออนุมัตแ
ิ ต่งตั้งและยังไม่แต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
 ๖.๒ พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)
๖.๓ การต่อเวลาปฏิบัตงิ านพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
๖.๔ การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่อ
อาหารปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๙ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบัน
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๐ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสาหรับบุคคล
ที่มคี วามต้องการพิเศษ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยราชสุดา
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๑๒ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์
๖.๑๓ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์
๖.๑๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๑๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๑๖ ขออนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๑๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๑๘ ขออนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๖.๑๙ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร์

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๒๐ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
๖.๒๑ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี
จานวน ๑ รายวิชา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๖.๒๑ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี
จานวน ๑ รายวิชา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๖.๒๒ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ) จานวน ๒ รายวิชา ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๒๓ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๒ แต่งตั้งตาแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี
๗.๓ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๔ แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติม
๗.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๗.๖ รายงานผลการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
๗.๗ รายงานงบการเงินกองทุนที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาหรับปีงบประมาณ
๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๗.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๖ ฉบับ
๗.๙ ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยกาหนดเงื่อนไขประกอบ
๗.๑๐ การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๘ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี -

หมายเหตุ :




หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารเพิ่มเติม
หมายถึง ระเบียบวาระใหม่ และมีเอกสารเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ต่อไป ครัง้ ที่ ๕๒๐ วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

