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ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๔๕ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            2 

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑ คน 3 
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๑๒. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล    ผู้อ านวยการกองคลัง 17 
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๔ 

 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะน าสถาบันมาตรวิทยา1 

แห่งชาติและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยา2 

แห่งชาติโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  3 

สถาบันมาตรวิทยามีวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้มีความเข้มแข็งโดยมี4 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เป็นระบบ และมีสมรรถนะ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ5 

ประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพ่ือให้การ6 

ด าเนินงานของแผนแม่บทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยา7 

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงมีการก าหนดพันธกิจของแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้ ๑.จัดหา พัฒนา               8 

และเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความ9 

ต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ ๒.สร้างเครือข่ายและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบ10 

เทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ๓.บูรณาการในการสร้างและ11 

พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ ๔.พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาเพ่ือ12 

น าไปสร้างนวัตกรรมยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ภายในประเทศ               13 

๕.สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภคด้านสาธารณสุข14 

และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  15 

โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ๑.การจัดท าคู่มือการทดสอบ16 

เครื่องมือวัดทางการแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ๑๓ รายการ ๒.โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน17 

ด้านการแพทย์ เช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ทหารบก เป็นต้น 18 

๓.ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการให้การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ โดยให้ค าแนะน าแก่ภาคธุรกิจ                19 

และช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการจัดตั้ง "The Medical Products 20 

Consortium of Thailand: MPCT" โดยมีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท าหน้าที่ประสานบริหาร21 

จัดการและสร้างความร่วมมือ นอกจากนี้สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดท าวิธีการมาตรฐานทางการวัด                     22 

เพ่ือเป็นแม่แบบในการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) โดยได้ด าเนินการไปแล้วกว่า ๕๑๙ รายการ23 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการท าความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 24 

จนถึงปัจจุบัน ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (Master of 25 

Science in Analytical Science) โดยส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 26 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์                 27 

และกิจกรรมอ่ืนร่วมกันในอนาคตต่อไป 28 

 29 

 30 

 31 

 32 



๕ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 1 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้คณะเทคนิคการแพทย์น าเสนอผลงานในรอบปี               2 

ที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 4 

รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 5 

 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 7 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 8 

๑.๑.๑ การมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น  9 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 10 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า11 

สัมพันธ์ แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณานักศึกษาผู้น าชื่อเสียงมาสู่12 

มหาวิทยาลัยด้านกีฬา ที่สมควรได้รับรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬา และรางวัลนักกีฬาดีเด่น                13 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงขอน านักศึกษา ที่ได้รับเครื่องหมายสามารถชั้นพิเศษและรางวัลนักกีฬาดีเด่น           14 

เข้ารับรางวัล สาขาต่างๆ ดังนี้  15 

รางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬา ชั้นพิเศษ จ านวน ๕ คน  ได้แก่ 16 

๑. นางสาวณัฏฐพัชร ศุภพิพัฒน์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะทันตแพทยศาสตร์             17 

โดยมีผลงานในกีฬาขี่ม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง  18 

๒. นางสาวเบญจพร ลิ้มพานิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่  ๔ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์                 19 

และเทคโนโลยีการกีฬา โดยมีผลงานในกีฬายิมนาสติกลีลาอุปกรณ์คฑา 20 

 ๓. นายเนติธร นวลละออง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 21 

โดยมีผลงานในกีฬาเบสบอล  22 

๔.นางสาวพรชนิตว์ จันทาบุตร ว่าที่บัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา23 

โดยมีผลงานในกีฬายิมนาสติกลีลา ประเภท Group Exercise 24 

๕.นางสาวสุภัสสร วัชราภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ25 

เทคโนโลยีการกีฬา โดยมีผลงานในกีฬายิมนาสติกลีลา 26 

รางวัลนักกีฬาดีเด่น ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ๑.ความสามารถ ทาง27 

กีฬาดีเด่น ๒.ความประพฤติเรียบร้อย และ ๓.ผลการเรียนดี มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 28 

๑. รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย ได้แก่  29 

นายพศวีร์ ราชเสนา ว่าที่บัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   30 

โดยมีผลงานในกีฬาเรือพาย  31 

๒. รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง ได้แก่ 32 

นางสาวณัฏฐพัชร ศุภพิพัฒน์  นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะทันตแพทยศาสตร์           33 

โดยมีผลงานในกีฬาขี่ม้า 34 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 35 

 36 



๖ 

 
๑.๑.๒ ผลการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 1 

ได้รับการยอมรับจากระบบการยอมรับข้อมูลร่วมกัน (Mutual Acceptance 2 

of Data; MAD) ในระดับนานาชาติ 3 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและรักษาการ4 

ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศไทยได้รับการรับรอง5 

จากองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 6 

and Development; OECD)  ให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์ (Mutual Acceptance of Data; 7 

MAD) ในการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีในระดับก่อนคลินิก (Pre - Clinic) ส่งผลให้รายงานการ8 

ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้รับจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สามารถใช้ขึ้นทะเบียนกับ9 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ และสามารถน าไปใช้ขึ้นทะเบียนในกลุ่มประเทศสมาชิก 10 

OECD  ได้อีก ๔๔ ประเทศท่ัวโลก 11 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 12 

 13 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 14 

  -ไม่มี- 15 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓  16 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               17 

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 18 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 19 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 20 

 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 22 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 23 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 24 

 ๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 25 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 26 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 27 

 28 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 29 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 30 

๕.๑ – ๕.๑๒ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๕ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร 31 

ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 32 

 33 

-ไม่มี- 



๗ 

 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 1 

ปริญญาเอก 2 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  3 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 5 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐  ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 7 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย 8 

๕.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  9 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 10 

๕.๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ               11 

การจัดการภาครัฐ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ.๒๕๖๐                12 

ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 13 

ปริญญาโท 14 

๕.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ 15 

(หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ16 

และการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 18 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัย  21 

๕.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐  22 

ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๑๐ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 24 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

ปริญญาตรี   26 

๕.๑๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 27 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 

๕.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล 29 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร ์30 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 31 
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๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๐   2 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา3 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๐ (๙/๒๕๖๓)               4 

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  5 

    ที่ประชุมรับทราบ 6 

๖.๒ รายงานผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล 7 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (#MU131) ผ่านประสบการณ์ตรงแบบออนไลน์       8 

รองรับแนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)  9 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์10 

แจ้งว่า ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด า เนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียม            11 

ความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ศ.นพ.บรรจง 12 

มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ โดยจัดงานใน                  13 

๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑.การร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ และ ๒.การร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 14 

ซ่ึงได้รับผลตอบรับจากนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นอย่างดี 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

๖.๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม             17 

แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล 18 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  แจ้งว่า ส านักงาน19 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร20 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี                    21 

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ  CHECO และรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว                22 

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 23 

    ที่ประชุมรับทราบ  24 

 25 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ  26 

๗.๑ การรับมอบหุ่นยนต์ Temi จากบริษัท ทรู คอปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และ 27 

การเปิดตัว Mahidol Industry Connection Center (MICC) และ MaSHARES 28 

Co – working Space and Maker space  29 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี                      30 

และนวัตกรรม แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ไดร้ับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G “True5G World of 31 

Smart Education with Temi Robot Bootcamp” จากคุณรัชกฤต กาญจนรุ่งแสง ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคตะวันตก 32 



๙ 

 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) และคุณวีรดา ชัยกิตติรัตนา หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ พร้อมด้วยกลุ่ม1 

นักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการ 5G ทางการศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ยกระดับภาคการศึกษา2 

ไทยสู่ Smart Education และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดจริง ท าจริง โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับ3 

หุ่นยนต์ทั้ งหมด ๓ ด้าน ได้แก่  ๑.Smart Learning ๒.Smart Campus และ ๓. Innovation and R&D              4 

รวมถึงสามารถต่อยอดไอเดียสู่การเป็นสตาร์ทอัพในอนาคต  5 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร 6 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้จัดตั้ง Mahidol Industry Connection Center (MICC) 7 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเบ็ดเสร็จ และมีก าหนดเปิดตัว Mahidol 8 

Industry Connection Center (MICC) พร้อมกับ MaSHARES Co - Working Space and Maker Space@ 9 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ MaSHARES 10 

Co working space and Maker space สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

๗.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 14 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า          15 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน16 

ปริญญาบัตรฯ  ในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้ด าเนินการ17 

จัดเตรียมความพร้อมในพิธีการดังกล่าวแล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนงานต่างๆ จึงขอขอบคุณ             18 

หัวหน้าส่วนงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการเป็นอย่างดี 19 

ทั้งนี้  ผศ.ดร.ธัชชะ จุลชาต ผู้จัดการดูแลประสานงานภาพรวมบนเขตพิธี                20 

แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขานรายชื่อบัณฑิต              21 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขานรายชื่อบัณฑิต ให้มาซักซ้อมด้วยตนเองทั้งวันซ้อมย่อยตามส่วนงาน            22 

และวันซ้อมใหญ่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เพ่ือให้ภาพรวมของการขานรายชื่อบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย23 

สง่างามและสมพระเกียรติ  24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 26 

 27 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 28 


