
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
  
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์นที                      
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
สรุปมติที่ขอ   :   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกล่าว 
 

 
มติที่ประชุม : 
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............................................................................................................................. .................................................
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---------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

(วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 
.................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี        ประธาน 
๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รักษาการแทนรองอธิการบดี  
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
       และบริการวิชาการ 
๘. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
       และสื่อสารองค์กร 
๙. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

       และศิษย์เก่าสัมพันธ์  
       และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 

๑๐. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
        และวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๑๑. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๑๒. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ   แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๑๕. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
๑๖. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล    ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๗. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑๘. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 
๑๙. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 



๒ 

 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 

๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
       และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒. นพ.สุรพร  ลอยหา  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
   วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง 
     วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๕. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๖. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๗. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๘. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๙. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๐. รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๑. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
๑๒. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๓. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
๑๔. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข   แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๑๖. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
๑๗. ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๘. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
๑๙. อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
๒๐. รศ.ดร.ขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
๒๑. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์     ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๒๒. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๒๓. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

          และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๒๔. อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์    คณบดีวิทยาลัยราชสุดา 
๒๕. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
๒๖. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๗. ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ 

         การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
๒๘. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์  แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
๒๙. ผศ.ดร.ดวงพร  อาภาศิลป์     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

 



๓ 

 
ทั้งนี้ ในการประชุมมีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๙ คน และเป็นผู้มาประชุม                    
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๙ คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 
๓. รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
๕. รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๖. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
๗. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๘. รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์  ศิลปกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
๑๐. น.ส.นิตยา อังพานิชเจริญ  แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 

๑๑. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศร ี  ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 
๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๑๔. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
๑๕. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๖. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
๑๗. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
๑๘. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๙. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 
๒๐. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 
๒๒. นางสาวเขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์  กองบริหารงานทั่วไป 
๒๓. น.ส.ธนิดา สรรมณี   กองบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายเลขานุการ 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 



๔ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ น าเสนอผลงาน              
ในรอบปีที่ผ่านมา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 
รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 

๑.๑.๑ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนานวัตกรรมเพิ่มความแม่นย า            
ในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  แจ้งว่า                     

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา                   
การตรวจเชื้อเพ่ือยืนยันผู้เข้าข่าย และยืนยันผู้ป่วย เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญสูง          
โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น โดยใช้วิธี Real-Time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐาน (Gold Standard)              
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขไทย ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับการตรวจ
วินิจฉัยโรคเพ่ือการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้                             
ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ               
นักไวรัสวิทยาแถวหน้าของประเทศไทย ได้ออกแบบกระบวนการทดสอบเพ่ิมเติม โดยอาศัยการตรวจวิเคราะห์ 
RNA ในส่วนของยีนเจ้าบ้าน (Housekeeping Gene) จากเซลล์มนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยตรวจสอบ
คุณภาพตัวอย่างตรวจ และป้องกันการแปรผลลบผิดพลาด โดยนับเป็นห้องปฏิบัติการตรวจ Covid-19               
แห่งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มนวัตกรรมดังกล่าว และเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แม่นย า เที่ยงตรง               
และได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความม่ันใจในการรายงานผลให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี                                 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๑.๑.๒ บุคลากรของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award                   
จ า กกา รปร ะชุ ม วิ ช ากา ร วิทยาศาสตร์ ก า รแพทย์  ค รั้ ง ที่  ๒๘  ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

น.ส.ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดงานบริการวิชาการ  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ  DMSc Award ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์             
ครั้งที่ ๒๘ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนา
คุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ           
ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP (The Development of Laboratory Animal Testing Facility for 
Health Product in Compliance with OECD GLP Principles) โดยจะได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึกจาก 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 



๕ 

 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓   
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๓.๑.๑ มาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของนักศึกษา  
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น าเสนอ

มาตรการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของนักศึกษาที ่ได ้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ได้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

๑. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปรับลดงบประมาณของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการเยี่ยวยาสังคมในภาพรวม ใช้งบประมาณจ านวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาท)                     
และงบประมาณบางส่วนของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาท)   

๒. การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ 
ของปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับหลักสูตรภาคปกติ ใช้งบประมาณจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท                    
(สองพันล้านบาท) รวมทั้งให้ผ่อนผันการช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้การบริหารจัดการ
จะเป็นรูปแบบใดเพ่ือช่วยเยียวยาและมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง 
ให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา 

๓. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ                 
โดยใช้งบประมาณจ านวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาท)   

๔. การจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเพ่ือเยี่ยวยานิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ               
ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการจ้างงาน การหางานส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ใช้งบประมาณจ านวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยล้านบาท)   

๕. การปรับลดค่าธรรมเนียมสนับสนุนการศึกษาต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหอพัก  
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ การท าประกันภัย COVID-19 ใช้งบประมาณจ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาท)  

๖. การเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคม ใช้งบประมาณจ านวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามร้อยล้านบาท)   



๖ 

 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย            

และแผน ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาและครอบครัว ดังนี้  

๑. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  
หลักสูตรปกติ (ไทย) ก่อนรหัสประจ าตัว ๖๓xxxxx ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญตรี พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ลงทะเบียนเรียนและ             
ช าระเงินในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัดราคนละ ๑,๓๕๐ บาท ยกเว้นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

๒. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  
หลักสูตรปกติ (ไทย) ตั้งแต่รหัสประจ าตัว ๖๓xxxxx เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ลงทะเบียนเรียน
และช าระเงินในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตราคนละ ๑,๙๕๐ บาท ยกเว้นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

๓. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  
หลักสูตรนานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตราคนละ 
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระ ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาลดจากรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ใน
อัตรา ๓,๒๕๐ บาท และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในอัตรา ๑,๒๕๐ บาท โดยขอให้แต่ละส่วน
งานที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเพ่ิมเติม  โดยเมื่อรวมกับ
ค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยพิจารณาลดแล้วให้มีมูลค่าลดลงไปประมาณร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ส าหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณาและก าหนดมาตรการ 
ดังนี้  

๑. ลดค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (University Fee) ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
ที่ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒-๒๕๖๓ ร้อยละ ๕๐ เป็นจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาท)  

๒. ลดค่าบ ารุงการศึกษา (Education Service Fee) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
ที่ลงทะเบียนเรียน และช าระงินในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒-๒๕๖๓ ร้อยละ ๕๐ เป็นจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณาให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ฉบับละ ๕๐ บาท                    
ในอัตรารวมแล้วไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท 

ส าหรับนักศึกษาในระดับสูงหรือต่ ากว่ าระดับปริญญาตรี  หรือส่วนงานที่                     
มิได้กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ต่างออกไป ขอให้แต่ละส่วนงานพิจารณาลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามความเหมาะสม ในอัตราประมาณร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา
และครอบครัวจากสถานการณ์ดังกล่าว 



๗ 

 
ทั้งนี้  มาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาและครอบครัว                     

จากสถานการณ์ดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป  

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
๓.๒.๑ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา       

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงว่า

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการและ                 
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ออกแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับสถานการณ์ 
ดังกล่าว โดยขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี                   
พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงฯ ได้ออกประกาศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ เสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง                  
และให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
๓.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๖.๑ การพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
แจ้งว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาด               
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย บางภารกิจต้องหยุดชะงัก ลง                       
และไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อ

-ไม่มี- 



๘ 

 
งานบริการวิชาการด้านอ่ืนๆ เช่น การประชุมวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นจึงเห็นสมควรให้              
ทุกส่ วนงาน พิจารณา/ทบทวน ปรับแผนการด า เนินงานงบประมาณรายจ่ ายจากเงินราย ได้                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดแนวปฏิบัติไปยังส่วนงานต่างๆ เพ่ือรับทราบ                 
ในโอกาสต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๕ 
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๕              
(๔/๒๕๖๓)  เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ นโยบายและความคืบหน้าการลงทุนและการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

นายวรพจน์ เกียรติโมฬี ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์          
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงมากในการลงทุน              
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตราสารหนี้ และตราสารทุน ที่มหาวิทยาลัย และส่วนงานต่างๆ ได้ลงทุน                            
และร่วมลงทุนไว้ โดยศูนย์ฯ ได้ติดตามผลการด าเนินการจัดหาประโยชน์ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓                  
และอีกปัจจัยส าคัญในการเลือกแผนการจัดหาประโยชน์ของส่วนงานคือ ระยะเวลาที่สามารถจัดหาประโยชน์
ได้ (Investment Horizon) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของส่วนงาน เช่น รายรับลดลง ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนงานเกิดสภาวะขาดสภาพคล่อง               
ทางการเงิน และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกับเงินลงทุนของส่วนงาน  

ดังนั้น เพ่ือให้การลงทุนและการร่วมลงทุนของส่วนงานต่างๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้มีการประเมินสภาพคล่องของส่วนงาน ส าหรับการด าเนินงานในอนาคต 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๔)  เพ่ือให้ส่วนงานสามารถเลือกแผนการจัดหาประโยชน์ที่เหมาะสม
กับส่วนงาน โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้าน                        

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ และกองคลังจะจัดให้มีการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Cisco Webex Meetings เพ่ือชี้แจงแนวทางในการประเมินสภาพคล่องดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



๙ 

 
๖.๔ เ ทศบาลต าบลศาลายาขอความอนุ เ ค ร าะห์ ใ ห้ ทุ ก ส่ วน งานภาย ใน

มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งจ านวนร้านค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
นายปัญญา ธ ารงธีระกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ส านักงาน

เทศบาลต าบลศาลายา ได้แจ้งความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมหิดลส่งข้อมูลขนาดร้านค้าในก ากับดู แล              
ในพ้ืนทีว่ิทยาเขตศาลายา โดยขอให้แจ้งข้อมูลเป็นตารางเมตร ซึ่งเทศบาลต าบลศาลายาจะน าไปใช้จัดเก็บภาษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ทั้งนี้               
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้จัดท าหนังสือขออนุเคราะห์ข้อมูลไปยังส่วนงานต่างๆ ในวิทยาเขตศาลายาแล้ว               
จึงขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนงานในวิทยาเขตศาลายาส่งข้อมูลดังกล่าวกลับมามายังศูนย์บริหารสินทรัพย์ 
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๕ รายงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเสนอรายงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๖ รายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถ           
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔               
ตามประกาศที่ก าหนดไว้ และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิมเติม เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่                   
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น  

 
 
 
 



๑๐ 

 
ในการนี้ กองบริหารการศึกษา ได้จัดท ารายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

 
 

เป้าหมาย 

 
จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักศึกษา                    
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ตาม OKRs Timeline 

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คิดเป็นร้อยละ 

 
รวม (คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ๓,๕๒๒ ๑,๕๕๕ ๔๔ ๕๖ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ร้อยละ ๗๕ ๓,๒๒๕ ๑,๑๗๕ ๓๖ ๓๙ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ๓,๘๒๙ ๘๒๗ ๒๒ ๒๘ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ 
๗.๑ การประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนมาตรการรองรับ           

การเกิดชุดพฤติกรรมใหม่ (New Normal) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยุติลง 
รศ.ดร .ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ าย                     

พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในการด าเนินชีวิต และการบริหารงานภายในองค์กร 
ก่อให้เกิดชุดพฤติกรรมใหม่ (New Normal) ขึ้นในสังคมโลก ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมและวางแผน
มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวยุติลง มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอ
เรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน เข้าร่วมประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ "MU New Normal after COVID 19" 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและพิจารณาวางแผนมาตรการต่างๆ ในอนาคต ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓                        
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์นที  รักษ์พล เมือง ชั้น  ๕ ส านักงานอธิการบตี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้ งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์                      
Cisco Webex Meeting  

ที่ประชุมรับทราบ 

 



๑๑ 

 
๗.๒ การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี                       

และนวัตกรรม แจ้งว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   
ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ชั้นน า  
ของประเทศไทย ได้คิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น                
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิทธิประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์                    
และนวัตกรรมในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะด าเนินการบันทึก
รายการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ลงในฐานข้อมูลและจดสิทธิบัตร ซึ่งจะประสานงานไปยังส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับข้อมูลในรายละเอียดของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 


