ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๓๘ (๑๑/๒๕๖๑)
วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
--------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม
๑.๒ ต้อนรับและแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่คณาจารย์ประจํา ท่านใหม่
๑.๓ การยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศ ป.ป.ช.
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๗
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๗ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหาร / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที่ว่าง
๔.๒ ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่
๔.๒.๑ ขออนุมัตหิ ลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสหวิทยาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๒.๒ ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิเคราะห์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาศาสตร์การ
วิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....
๔.๓.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.....
๔.๔ ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบบังคับลํารังสีชนิดละเอียดสูงและ
ระบบภาพนําวิถีแบบเอกซเรย์สเตอริโอสโคปิคพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔.๕ ขออนุมัติจ้างการไฟฟ้านครหลวงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จํานวน ๑ งาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- ๒-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง
๖.๑ ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๒ การเทียบเคียงสาขาวิชา / อนุสาขาวิชา ของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๑.๓ การกําหนดสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา สําหรับการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๑.๔ การเทียบตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๖.๓ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดลจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน แทนตําแหน่งที่ว่าง และอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการ
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (๒ หลักสูตร)
๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาค
พิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟเิ คชัน (หลักสูตร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (๒๓ หลักสูตร)
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง (ต่อ)
๖.๕.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสู ตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ภาคปกติ และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทย
ศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๕.๒๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๕.๒๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตร
พหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์

-๔-

๖.๖ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๗.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๗.๒ ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง
๗.๓ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๔ รายงานประจําปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๕ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
๗.๖ รายงานผลการดําเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดลสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๗ การดําเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผ้ปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน ๘ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

............................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕๓๙ วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

