ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๒๗ (๑๒/๒๕๖๐)
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๖
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๖ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ การยกฐานะ “ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา” เป็น “สถาบันสารต้องห้ามและ
วิทยาการการวิเคราะห์”
๓.๒ ผลการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการ
๔.๑.๑ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
๔.๑.๒ แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๔.๑.๕ แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ แทนตําแหน่งที่ว่าง
๔.๑.๖ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศิลปศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ การจัดทําคําให้การแก้ฟ้องคดีปกครองกรณีการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติมหาวิทยาลัยกรณีอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
๕.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพือ่ รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0

- ๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๒ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตําแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
๖.๑.๓ การเทียบตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๒ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อ
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเภสัชศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศิลปศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๒.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๓.๑ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์
๖.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๓.๓ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

-๓-

๖.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ต่อ)
๖.๓.๕ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
๖.๓.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๓.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๓.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๓.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๓.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๓.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๓.๑๒ หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล
๖.๔ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา และปิดหลักสูตร
๖.๔.๑ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์
๖.๔.๒ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน ๒ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๔.๓ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร์
๖.๔.๔ ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๖.๕ ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
๗.๒ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
๗.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๒๘ ฉบับ
๗.๕ คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗.๖ การดําเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๒๘ วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

