ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๕๔๐ (๑/๒๕๖๒)

วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
๑.๑ จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม
๑.๒ ขอคําอวยพรเนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒ จากศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเวศ วะสี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๙
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๙ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๓.๑ วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๒ นโยบายและความคืบหนาการดําเนินงาน การลงทุน และการรวมลงทุน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แตงตั้งผูบริหาร / คณะกรรมการสรรหา
๔.๑.๑ แตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔.๑.๒ แตงตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
๔.๒ ขออนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหม
๔.๒.๑ ขออนุมัติหลักการเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยราชสุดา
๔.๓ ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๔.๔ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๔.๑ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เรื่องรองทุกขของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ขอรองทุกขและโตแยงผลการพิจารณาการกระทําผิดทางจรรยาบรรณและตักเตือน
๔.๔.๒ คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เรื่องอุทธรณของบุคลากรคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ขออุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย
๔.๕ ขออนุมัตินําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการพยาบาลผูใหญ
ของคณะพยาบาลศาสตร ไปเปดสอนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง
๖.๑ ขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการ
๖.๑.๑ ขออนุมัติแตงตั้ง และยังไมแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (วาระลับ)
๖.๑.๒ ขออนุมัตกิ ําหนดสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา สําหรับการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
๖.๒ ขออนุมัตแิ บงโครงสรางหนวยงานภายในของสวนงาน (ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก คณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาล)
๖.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีรับคนพิการเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (๖ หลักสูตร)
๖.๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒
ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
๖.๔.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
๖.๔.๓ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๖.๔.๔ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนยแพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
๖.๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
๖.๔.๖ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๕ ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร (๒๕ หลักสูตร)
๖.๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทยและโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.
๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป
และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๖ หลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการคลินิก ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทยและโมเลกุล (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง (ตอ)
๖.๕.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ ฉบับป พ.ศ.
๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะสาธารณสุขศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะทันตแพทยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพือ่ อาหารปลอดภัย (หลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕.๑๘ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
(เปดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๓ รายวิชา)
๖.๕.๑๙ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
๖.๕.๒๐ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
(ปรับผลการเรียนจากสัญลักษณ A-F เปลี่ยนเปนสัญลักษณ S, U และ O)
๖.๕.๒๑ หลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากิ จกรรมบํ า บั ด ฉบั บป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
กายภาพบําบัด
๖.๕.๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร
๖.๕.๒๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร
๖.๕.๒๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๕.๒๕ หลัก สูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลัก สูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร
๖.๖ ขออนุมัติเปดสอนรายวิชา (๓ รายวิชา) / ปรับปรุงรายวิชา (๑ รายวิชา)
๖.๖.๑ ขอเปดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม วิชาสุขภาพและนันทนาการ ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๔ รายวิชา ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
๖.๖.๒ ขอเปดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี กลุมวิชาภาษา ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑ รายวิชา ของคณะศิลปศาสตร
๖.๖.๓ ขอเปดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ รายวิชา ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๖.๖.๔ ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ รายวิชา ของ
วิทยาลัยราชสุดา

- ๔-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง (ตอ)
๖.๗ ขออนุมัติปดหลักสูตร (๑ หลักสูตร)
๖.๗.๑ ขอปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องรับรู
ของคณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๘ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๗.๑ การโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
๗.๒ รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๑
ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
๗.๔ คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๕ การดําเนินการและลงโทษทางวินัยแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ (ถามี)

.......................................................................................................................................................................................................
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งตอไป ครั้งที่ ๕๔๑ วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

