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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 2 
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ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

(วิทยาลัยราชสุดา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 
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๒. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รองอธิการบดี  11 
๓. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  12 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 13 
๕. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 14 
๖. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 15 
๗. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 16 
๘. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 17 
๙. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  18 
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๑๒. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน    ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 21 
๑๓. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 22 
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  เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 24 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 25 

๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 26 
๒. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  27 

   และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 28 
๓. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 29 
๔. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 30 
๕. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 31 
๖. ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 32 
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๗. รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 
๘. ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 2 
๙. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 3 

๑๐. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล  แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4 
๑๑. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 
๑๒. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 6 
๑๓. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 7 
๑๔. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 
๑๕. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 9 
๑๖. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข   แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 
๑๗. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 
๑๘. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 12 
๑๙. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 13 
๒๐. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 
๒๑. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 15 
๒๒. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 16 
๒๓. ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 17 
๒๔. รศ.ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 18 
๒๕. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 19 
๒๖. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  20 
๒๗. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 21 
๒๘. รศ.พญ.จุฬธิดา  โฉมฉาย    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 22 
๒๙. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 23 
๓๐. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 24 
๓๑. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25 
๓๒. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ 26 

       และตรวจสารในการกีฬา 27 
๓๓. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 28 

 29 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  30 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๔ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            31 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๓ คน 32 

 33 



๓ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 
๑. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 3 
๑. รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 4 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 5 
๓. รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 6 
๔. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 7 
๕. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 8 
๖. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 9 
๗. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 10 
๘. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 11 
๙. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 12 

๑๐. นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 13 
๑๑. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 
๑๒. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 15 
๑๓. นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 16 
๑๔. นายชาติชาย  ศรีสมุทร    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 17 
๑๕. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 18 
๑๖. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 19 
๑๗. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 20 
๑๘. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 21 
๑๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 22 
๒๐. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 23 
๒๑. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 24 
๒๒. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์  ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 
๒๓. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 26 
๒๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 27 
๒๕. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 28 

ฝ่ายเลขานุการ 29 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง  หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๒. น.ส.นัดดา สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 32 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้วิทยาลัยราชสุดาน าเสนอผลงาน              2 

ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา น าเสนอผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ 4 

รับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  5 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 6 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 7 

๑.๑.๑ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐๐8 
นักวิทยาศาสตร์เอเชีย (Asian Scientist 100) จาก Asian Scientist Magazine 9 
ฉบับปี ๒๕๖๔ 10 
รศ . นพ . ก้ อ ง เ ขต  เ ห รี ยญสุ ว ร รณ  รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ยบ ริ ห า ร  แจ้ ง ว่ า 11 

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 12 
ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ นักวิทยาศาสตร์เอเชีย (Asian Scientist 100) จาก Asian Scientist Magazine 13 
ฉบับปี  ๒๕๖๔ ซึ่ งคัด เลือกจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจั ย ๑๐๐ ท่าน ที่ มีผลงานวิจัย โดดเด่น                             14 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ซึ่งได้ด าเนินการมา15 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 16 

 ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 17 

๑.๑.๒ การประกวด Highly Cited Researchers 2020 18 
ประธานฯ ขอให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 19 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 20 
 - ไม่มี - 21 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 22 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล23 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมืองชั้น ๕24 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 25 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมและโดยขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาในวาระที่ ๖ 26 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระท่ี ๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 27 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 28 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 29 

  - ไม่มี – 30 

 31 



๕ 

 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 1 
๓.๒.๑ ขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา2 

ประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล 3 
นายวรพจน์  เกียรติ โมฬี  ศูนย์บริหารสินทรัพย์  แจ้งว่า จากมติที่ประชุม4 

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน 5 
พ.ศ.๒๕๖๔ มีมติว่า เพ่ือให้การจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมความเสี่ยงและการกระจายความ6 
เสี่ยงมากขึ้น จึงมีมติให้ มีการแก้ไขประกาศฯ ที่เก่ียวข้องใน ๒ ประเด็นดังนี ้7 

 ๑.การแก้ไขการด าเนินการเรื่องการก ากับการลงทุน (Compliance)  8 
๑.๑ ขออนุมัติการปรับวิธีค านวณหัวข้อ ๗ จาก ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์                      9 

ในการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เป็น ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในการจัดหา10 
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน ตามเกณฑ์ กลต. 11 

๑.๒ ขออนุมัติ การจัดกลุ่มบัญชีเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็น กลุ่มสินทรัพย์ ประเภท (ก) (๖) 12 
๑.๓ ขออนุมัติ การจัดหาประโยชน์ใน (ก) (๑๒)  และ (ก) (๑๓) เป็นการจัดหาประโยชน์ตามข้อ ๗.๒ 13 
๑.๔ การลงทุนในตราสารหนี้ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไปออก            14 

หุ้นกู้ที่ต่างประเทศ (Dollar Bond)  ให้นับเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ 15 
๑.๕ การนับความเป็นสินทรัพย์ต่างประเทศ โดยต้องมีการลงทุนในต่างประเทศ               16 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเฉลี่ยรอบปี ตามเกณฑ์ กลต. 17 
๑.๖ ขออนุมัติการยกเว้นปฏิบัติในข้อก าหนดการลงทุน (หัวข้อ ๗.๑๐ ๗.๑๑ ๗.๑๒)                 18 

กับกองทุนที่จัดตั้งโดยศูนย์ฯ 19 

 ๒.การแก้ไขข้อจ ากัดการลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือกต่างประเทศ ดังนี้ 20 
๒.๑ ขยายข้อจ ากัดการลงทุนตราสารทุนและสินทรัพย์ทางเลือก (กลุ่ม ข) ต่างประเทศ             21 

จากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน โดยเมื่อรวมกับการลงทุน ตราสารหนี้ 22 
(กลุ่ม ก) ต่างประเทศแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน 23 

 โดยศูนย์ฯ ได้ปรึกษากองกฏหมายแล้ว และจะจัดท าเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 24 
เรื่อง   กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒)                    25 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอนุมัติต่อไป 26 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 27 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 28 

 29 

 30 

 31 

 32 



๖ 

 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 1 
ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่  2 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 

๓.๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน  4 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะทันตแพทยศาสตร์              5 
และบัณฑิตวิทยาลัย 6 
อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์7 

เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 8 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้              9 

หลักสูตรดังกล่าวจะสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ10 
และการวิจัย ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพ             11 
ช่องปากทางคลินิกและการวิจัย โดยได้ท าความร่วมมือกับนานาชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ส าเร็จการศึกษา                12 
ในหลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบวุฒิบัตรคณะกรรมการ Orthodontics  และการเป็นสมาชิกในสาขาทันตกรรม13 
จัดฟัน ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง เอดินบะระ (MOrth RCS)  เป็นต้น 14 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 15 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 16 

ปริญญาตรี 17 
๓.๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 18 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศาสตร์  19 
อาจารย์  ดร .ยุ วดี  ถิ รธราดล คณะศิลปศาสตร์  เสนอขออนุมัติ เปิดสอน                    20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔                          21 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  22 

หลักสูตรดังกล่าว มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะรู้รอบ รู้ ลึก               23 
มีความสามารถในระดับที่แข่งขันในระดับนานาชาติ ได้  ซึ่ งสอดคล้องกับคุณลักษ ณะของบัณฑิต24 
มหาวิทยาลัยมหิดล และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้หลักสูตรมีความร่วมมือในการจัด           25 
การเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับที่ 26 
๔๙ ของโลก นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ Bejing Language and Culture University ในการแลกเปลี่ยน27 
คณาจารย์ ส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นน าของจีน และยังมีโอกาสได้รับ28 
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ความร่วมมือทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ด้วย โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติ          29 
ในหลักการการเปิดสอนหลักสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 30 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ผ่านการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) จากคณะกรรมการพิจารณา31 
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 32 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 33 
 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 34 



๗ 

 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๔.๑      การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 2 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2564 3 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า เนื่องจาก4 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง                5 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งเพ่ือลดความเสี่ยงของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน             6 
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา 7 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบ8 
ให้ทุกส่วนงานจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี            9 
และปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ และให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอน               10 
การวัด และประเมินผลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว   11 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 12 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 13 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  14 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 15 

(COVID-19) 16 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 17 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ18 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 19 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 20 

๑. จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศนครปฐม ฉบับที่ ๕๖/๒๕๖๔ เรื่อง การปิด 21 
และควบคุมสถานที่ เป็นการชั่ วคราว ( เ พ่ิมเติม )  ประกาศ ณ วันที่  ๖ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔                          22 
ฉบับที่  ๕๗/๒๕๖๔ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางไปยังพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด                23 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ฉบับที่ ๕๘/๒๕๖๔ การประเมินและกาหนดพ้ืนที่24 
สถานการณ์ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว   25 

ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศ ระงับออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย 26 
(COE) ชาวต่างชาติที่เดินทางจาก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และ             27 
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียในไทย ส าหรับคนไทยสามารถ28 
เดินทางกลับ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 29 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๔ เรื่อง เรื่อง แนวทางในการจัดการ30 
เรียนการสอน การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรเพ่ือยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  31 
2019(COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานและรองอธิการบดีที่ก ากับ32 
ดูแลหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี อาจพิจารณาการเข้าท างานในมหาวิทยาลัยมหิดลในพ้ืนที่ พญาไท 33 
บางกอกน้อย และศาลายา ในกรณีที่มีความจ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัย และการลดโอกาส                34 
ในการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด 35 



๘ 

 

๓. ขอความร่วมมือทุกส่วนงานเน้นย้ าให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัย 1 
ตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ในการปฏิบัติตัว               2 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 3 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 4 
ที่ประชุมรับทราบ 5 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 6 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 7 

๕.๑ –  ๕.๔ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา8 
ปริญญาตรี จ านวน ๕ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 9 
  ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 10 
  ปริญญาตรี 11 

๕.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 12 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 

ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 14 
ปริญญาตรี 15 

๕.๒ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี  16 
จ านวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์ 17 

๕.๓ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  18 
จ านวน ๓ รายวิชา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 19 

๕.๔ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  20 
จ านวน ๑ รายวิชา ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 21 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 22 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 23 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 24 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๘ 25 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา26 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๘ (๕/๒๕๖๔)                 27 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 

๖.๒ รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๑ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30 
รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า  ตามที่31 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา32 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒           33 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทาง34 



๙ 

 

ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดย1 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ2 
เทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common 3 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 4 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ตามประกาศที่ก าหนดไว้ในระดับ B2 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้5 
ภาษาอังกฤษ นั้น 6 

กองบริหารการศึกษาขอรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๔ (รหัส ๖๐-๖๓) 7 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 8 

 
ชั้นปี 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
จ านวน

นักศึกษา 
ทั้งหมด (คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา 

ทั้งหมด (คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ชั้นปีที ่๑ (รหัส (๖๓) 4,906 
1,413 

(28.80%) 
3,493 

(71.20%) 
๕,๕๙๙ 

๒,๑๒๘ 
(๓๘.๐๑%) 

๓,๔๗๑ 
(๖๑.๙๙%) 

ชั้นปีที ่๒ (รหัส ๖๒) 5,187 
2,409 

(46.44%) 
2,778 

(53.56%) 
๕,๒๓๘ 

๒,๔๙๘ 
(๔๗.๖๙%) 

๒,๗๔๐ 
(๕๒.๓๑%) 

ชั้นปีที ่๓ (รหัส ๖๑) 4,516 
2,758 

(61.07%) 
1,758 

(38.93%) 
๔,๕๗๓ 

๒,๙๗๖ 
(๖๕.๐๘%) 

๑,๕๙๗
(๓๔.๙๒%) 

ชั้นปีที ่๔ (รหัส ๖๐) 
(หลักสูตร ๔ ปี) 3,630 

3,452 
(95.10%) 

178 
(4.90%) 

๓,๗๕๘ 
๓,๖๐๕ 

(๙๕.๙๓%) 
๑๕๓ 

(๔.๐๗%) 
ชั้นปีที ่๔ (รหัส ๖๐) 
(หลักสูตร ๖ ปี) 887 

873 
(98.42%) 

14 
(1.58%) 

๘๘๗ 
๘๗๕ 

(๙๘.๖๕%) 
๑๒ 

(๑.๓๕%) 

รวม 19,126 
10,905 

(57.02%) 
8,221 

(42.98%) 
๒๐,๐๕๕ 

๑๒,๐๘๒
(๖๐.๒๔%) 

๗,๙๗๓
(๓๙.๗๖%) 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 9 
     อัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปดังนี้             10 

ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๓) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๙.๑๒% ชั้นปีที ่๒ (รหัส ๖๒) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๑.๒๕% ชั้นปีที ่๓ (รหัส ๖๑)  11 
สอบผ่านเพิ่มข้ึน ๔.๐๑% ชั้นปีท ี่ ๔ (รหัส ๖๐) (หลักสูตร ๔ ปี) สอบผ่านเพิ่มข้ึน ๐.๘๓% ชั้นป ีที่ ๔ (รหัส ๖๐) 12 
(หลักสูตร ๖ ปี) สอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๐.๒๓% รวมทุกชั้นปีสอบผ่านเพ่ิมขึ้น ๓.๒๒% 13 

     นอกจากนี้กองบริหารการศึกษาได้สรุปรายงานจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๐)   14 
หลักสูตร ๔ ปีที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 15 



๑๐ 

 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

รวม (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

155 72 46.45 

2 คณะวิทยาศาสตร์    

  - หลักสูตรไทย 226 12 5.31 

  - หลักสูตรนานาชาติ 154 28 18.18 

  รวม 380 40 10.53 
3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 163 15 9.20 
4 วิทยาลัยศาสนศึกษา 121 11 9.09 
5 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ 
83 4 4.82 

6 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 79 3 3.80 
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 102 4 3.92 
8 มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 212 4 1.89 

  รวมทั้งหมด  153 4.07* 
   ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 

ที่ประชุมรับทราบ 2 
 3 

๖.๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                 4 
แจ้งพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 5 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ด้วยส านักงาน6 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร7 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) โดยรับทราบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี        8 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล             9 
จ านวน ๘ หลักสูตร  10 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 



๑๑ 

 

๖.๔ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล   1 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงาน2 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ. )  ได้ พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส า เร็จการศึกษาจาก3 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ ฉบับ รวม ๒๐ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร ปริญญาเอก 4 
๑ หลักสูตร และปริญญาโท ๑ หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๑๘ หลักสูตร ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร 5 
ปริญญาโท ๗ หลักสูตร และปริญญาตรี ๙ หลักสูตร 6 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 7 
ที่ประชุมรับทราบ     8 

๖.๕ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง                  9 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน11 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แจ้งรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ 12 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑ คุณวุฒิ ได้แก่ 13 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐            14 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 15 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยการจัดการ 18 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า วิทยาลัยการจัดการ 19 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 20 
ที่ประชุมรับทราบ 21 

๖.๗ การเยี่ยมชม และรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๔  22 
(University Council Visit :2) 23 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ศ.คลินิกเกียรติคุณ 24 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์เข้าเยี่ยม ชมและรับฟัง                           25 
ผลการด าเนินงานของส่วนงาน เพ่ือท าความรู้จักและประมวลผลความส าเร็จ เป้าหมาย แผนด าเนินการ26 
ตลอดจนอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของแต่ละส่วนงาน เพ่ือวางนโยบายและก าหนดเป้าหมายในอนาคตที่27 
ชัดเจนเพ่ือการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะน ามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นหนึ่งในร้อย 28 
“มหาวิทยาลัยระดับโลก” โดยขอให้ส่วนงานน าเสนอใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 29 

 30 
 31 



๑๒ 

 

๑. โปรดประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการ              1 

ที่ส่วนงานได้เสนอไว้ใน University Council Visit ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 2 

๒. เป้าหมายที่ท่านคาดหวังว่าจะด าเนนิการเพ่ิมเติมในอีก ๒ ปีข้างหน้า 3 

๓. อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานต ามเป้าหมายที่ผ่านมา              4 

และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 5 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 6 
ที่ประชุมรับทราบ 7 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น 8 
  9 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 10 
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 12 




