ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับปรับปรุง
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๓๒ (๕/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารฯ และจากคณาจารย์ประจา ท่านใหม่
๑.๒ จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ แนวนโยบายการนาไปสู่ Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการสรรหา
 ๔.๑.๑ ผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วาระลับ)
 ๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๔.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ๔.๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๔.๒ ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสานักวิชาสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
เพื่อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ -ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ....
๔.๔ ขออนุมัติกรอบประมาณการเงินลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A)
และอนุมั ติให้ Bond’s Structure อาคารที่ พั กอาศั ยอัญชั น มู ลค่ า ๗๐ ล้านบาทจั ดประเภท
สินทรัพย์เป็นประเภท ก (อื่นๆ) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
 ๕.๑ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ขอเปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันวิเคราะห์สารต้องห้ามและ
วิทยาการการวิเคราะห์” เป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา”
(Analytical Sciences and National Doping Test Institute)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตาแหน่งทางวิชาการ
 ๖.๑.๑ ขออนุมัตแ
ิ ต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๒ ขออนุมัตเิ ทียบตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
๖.๒.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มเติม)
๖.๓ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๓ หลักสู ตรปรัช ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (หลัก สูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ ดี และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๐ หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าจุล ชีว วิท ยาการแพทย์แ ละโมเลกุล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๒ หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๔.๑๓ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ (หลักสูตรภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยราชสุดา และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๖ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ของวิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ )
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ )
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันโภชนาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๕.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
คณะศิลปศาสตร์
๖.๕.๑๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ
วิทยาลัยศาสนศึกษา
๖.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๕.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะวิทยาศาสตร์
๖.๕.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๕.๑๙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๒๐ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
ิ ริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ๖.๖ ขออนุมัตป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจาปี ๒๕๖๐
๗.๒ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗.๓ รายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๔ การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ของ
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย
๗.๕ รายงานการเงินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
และประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๗.๖ การดาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จานวน ๓ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี หมายเหตุ :



หมายถึง ระเบียบวาระเดิม และมีเอกสารปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๓๓ วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

-๕ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

