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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 31 
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จุดเด่นของการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 1 
Goals: SDGs)  2 

GOAL 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน 3 
และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน (Ensure availability and sustainable management of water and 4 
sanitation for all) ซึ่งคณะฯ ร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในระยะยาว โดยรณรงค์เก่ียวกับการประหยัดน้ า 5 
เช่น ใช้น้ าจากคลองในการรดน้ าต้นไม้ผ่านสปริงเกอร์ ใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ า ขนาดถังน้ า ๓ ลิตร และติด6 
โปสเตอร์ในห้องน้ า เพ่ือรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาใช้น้ าอย่างประหยัด 7 

GOAL 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อ8 
หาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy 9 
for all) ซึ่งคณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงาน โดยเฉลี่ยปีละ ๑๐% และมีการบริหารจัดการพลังงาน         10 
โดยน าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง ๒๐ ปี มาประยุกต์ใช้                      11 
ในบางพ้ืนที่ของส่วนงาน 12 

GOAL 13 ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ13 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat climate change and its impacts) โดยคณะฯ14 
ได้จัดท าโครงการ Low Carbon ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint ซึ่งเป็นสาเหตุ15 
ส าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้ง บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด เช่น 16 
ล้างแอร์ครั้งใหญ่ ๒ ครั้ง/ปี ล้างฟิลเตอร์ทุกเดือน จัดกิจกรรมปิดไฟตอนพักกลางวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 17 
รณรงค์การลดใช้ลิฟต์  ติดตั้ งระบบเปิด -ปิด ไฟอัตโนมัติ  ที่ ลานจอดรถใต้ดิน  ใช้ ระบบ Carpool                         18 
บริการรถโดยสาร รบั-ส่งพนักงาน เพ่ือประหยัดน้ ามันและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร จัดการประชุม19 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานผ่านระบบ e-Meeting เพ่ือลดการใช้กระดาษ และลดขยะอาหารโดยใช้             20 
เครื่องก าจัดเศษขยะอาหารให้เป็นปุ๋ย เป็นต้น 21 

ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  22 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 23 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 24 

๑.๑.๑ ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี ๖ 25 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน26 

แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 27 
เพ่ือยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco – University)  28 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวยปี ๖ ขึ้น           29 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ดังกล่าวของมหาวิทยาลัย และเป็นการสนับสนุนให้ส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม  30 
กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสวนมุมสวยปี  ๖ ได้พิจารณา31 
ตัดสินเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดมีดังนี้ 32 

 33 

 



๕ 

 

 

 1 
๑. พ้ืนที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 2 

รางวั ลชนะเลิ ศ  เ งินรางวั ล  ๔๕ ,๐๐๐บาท พร้อมเกียรติบั ตร  ได้ แก่                      3 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 5 
ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๒ เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 7 
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) 8 

รางวัลชมเชย เงินรางวัลๆละ ๕ ,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่              9 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 10 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) พ้ืนที่หน้าอาคารคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 
(วิทยาเขตศาลายา) วิทยาเขตกาญจนบุรี (พ้ืนที่ ๑) และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 12 

๒. พ้ืนที่สวนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวดและดูแลอย่างต่อเนื่อง 13 
รางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม ๔ รางวัล ๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท                         14 

พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ              15 
และคณะเภสัชศาสตร์  16 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  17 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี  18 

๑.๑.๒ ผลการจัดอันดับ World University Ranking  : ARWU , NTU THE 2022 19 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 20 

รายงานผลการจัดอันดับ World University Ranking  : ARWU , NTU THE 2022 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 21 
๑. ARWU Academic Ranking of World Universities 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล 22 

อยู่ในอันดับที่ ๔๐๑ – ๕๐๐ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ 23 
๒. NTU World University Performance Indicators 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล 24 

อยู่ในอันดับที่ ๕๐๑ – ๕๕๐ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ 25 
๓. THE World University Rankings 2022 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ ในอันดับที่  26 

๖๐๑ – ๘๐๐ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ 27 
ทั้งนี้ รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งว่า 28 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการจัดท า 29 
Flagship Projects 2022 เพ่ิมขึ้นอีก ๑๙ เป้าหมายใน ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะได้หารือร่วมกันเพ่ือพัฒนาขีด30 
ความสามารถของมหาวิทยาลัยต่อไป 31 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  32 
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 33 



๖ 

 

 

  1 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 2 
 - ไม่มี - 3 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ 4 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล5 

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            6 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 7 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 9 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 10 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 11 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 12 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 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. ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๘   21 
เรื่อง ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน             22 
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  และจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศนครปฐม 23 
ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของ               24 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 25 
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  26 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ ฉบับที่  ๓๓ เรื่อง เปิดใช้ พ้ืนที่ ของ27 
มหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และฉบับที่ 28 
๓๔ เรื่อง การงดใช้พ้ืนที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับ29 
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 30 
(COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือ              31 

- ไม่มี - 



๗ 

 

 

ทุกส่วนงาน เน้นย้ าให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ1 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 2 

๓. การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 3 
ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จะเริ่มด าเนินการระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ กันยายน 4 
พ.ศ.๒๕๖๔ และได้แจ้งการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ เร็วขึ้น จากนัดหมายเดิม ๑๖ สัปดาห์ 5 
เลื่อนมาเป็น ๑๒ สัปดาห์ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อเเห่งชาติ ซึ่งได้ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง6 
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบอีเมล และ We Mahidol Applications แล้ว 7 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 8 
ที่ประชุมรับทราบ 9 

 10 
ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 11 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 12 
๕.๑ –  ๕.๑๙ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๓ หลักสูตร 13 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๓ หลักสูตร ปริญญาโท ๗ หลักสูตร ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร   14 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ปริญญาตรี ๑ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง15 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 16 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 17 
ปริญญาเอก 18 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 19 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 20 
 21 
ปริญญาโท 22 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพ่ืออาหาร23 
ปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                   24 
ของสถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติ26 
และและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะสังคมศาสตร์                   27 
และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 29 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 
และบัณฑิตวิทยาลัย 31 

 32 
 33 



๘ 

 

 

 1 
 2 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 3 
ปริญญาเอก 4 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑                 6 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 7 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 8 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 
และบัณฑิตวิทยาลัย 10 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล 11 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                 12 
และบัณฑิตวิทยาลัย 13 
ปริญญาโท 14 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์15 
และประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ-หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 17 

๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 
(หลักสูตรนานาชาติ ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๖๓                19 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบัณฑิตวิทยาลัย 20 

๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 21 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22 
และบัณฑิตวิทยาลัย 23 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์24 
การแพทย์และสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐                               25 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด                  27 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกายภาพบ าบัด และบัณฑิตวิทยาลัย 28 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์             29 
และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 
และบัณฑิตวิทยาลัย 31 



๙ 

 

 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก                  1 
และการจัดการทางห้องปฏิบัติการ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 3 
 4 

 ปริญญาตรี                                                                                                             5 
๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์               6 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 
๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  8 

และการออกก าลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 9 
๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกาย            10 

และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 11 
๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัย12 

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล 13 
 ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 14 
 ปริญญาตรี    15 
๕.๑๙ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา 16 

ของคณะเภสัชศาสตร์ 17 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 18 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 19 
๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๒ 20 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา21 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๒ (๙/๒๕๖๔)                22 
ในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที                    23 
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  24 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  25 
ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายนามผู้ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์                     27 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 28 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า คณะกรรมการ             29 

สรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ                  30 
ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๘               31 



๑๐ 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเห็นชอบให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                  1 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 2 

๑. ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เภสัชการ)  3 
ศ.เกียรติคุณ ดร. เคอิจิ ยามาโมโต (Professor Emeritus Keiji Yamamoto, Ph.D.) 4 

๒. ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  5 
ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 6 

๓. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)  7 
ศ.เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ 8 

๔. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์)  9 
ศ.เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล 10 

๕.  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) 11 
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ 12 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

๖.๓ สรุปจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 15 
รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่16 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 17 
ในรอบที่ ๑ ถึงรอบที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้18 
กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ  TCAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้น19 
เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔               20 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 21 

รายการ 
 

จ านวน หมายเหตุ 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดรับสมัครผ่าน 
ระบบ TCAS 

๖๗ หลักสูตร ไม่รวมวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์                
และหลักสูตรกายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ )               
= ๒๐ หลักสูตร 

จ านวนรับตามแผนการรับ มคอ.๒ 
 

๔,๗๖๗ คน ไม่รวมวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์              
และหลักสูตรกายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ )                 
= ๑,๑๗๔ คน 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๔,๘๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙๔ ของแผนการรับ มคอ. ๒ 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๔,๖๓๘ คน 

 
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๙ ของแผนการรับ มคอ. ๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๘ ของจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  22 



๑๑ 

 

 

ที่ประชุมรับทราบ 1 

 2 

๖.๔ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น3 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 4 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน5 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) ได้ส่งหนังสือ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ6 
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล             7 
จ านวน ๑๐ คุณวุฒิ ได้แก่ หลักสูตรใหม่ ปริญญาโท จ านวน ๑ คุณวุฒิ และหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๙ คุณวุฒิ 8 
ปริญญาเอก ๑ คุณวุฒิ ปริญญาโท ๒ คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๖ คุณวุฒิ ดังนี้ 9 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้ มกัน                         10 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์                 11 
และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  13 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑              15 
ของคณะศิลปศาสตร์ 16 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ                17 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์                        18 
และบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง20 
วัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย                       21 
และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง             23 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ 24 

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) 25 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๘. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย27 
พยาบาล บรมราชชนนี จักรีรัช (สถาบันสมทบ) และคณะพยาบาลศาสตร์ 28 

๙. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย29 
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท (สถาบันสมทบ) และคณะแพทยศาสตร์30 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 



๑๒ 

 

 

๑๐. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัย1 
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (สถาบันสมทบ) และคณะพยาบาลศาสตร์ 2 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 3 
ที่ประชุมรับทราบ 4 

๖.๕ รายงานข้อมูล "MU Research Performance and University Benchmarking" 5 
ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล6 

มีนโยบายที่มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยก าหนดนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยผลิต7 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล กองบริหารงานวิจัยจึงขอรายงานข้อมูล Research 8 
Performance ของมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยคู่เทียบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 9 

 10 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีจ านวนผลงานตี พิมพ์สู งที่สุดในประเทศ               11 

โดยก าหนดคู่เทียบมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคือ ๑.University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ๒.National 12 
Taiwan University ประเทศไต้หวัน และ ๓.National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 13 

ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลมหาวิทยาลัยในภูมิภาคใกล้เคียงกับประเทศไทย คือ Ton Duc 14 
Thang University ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงที่สุดของประเทศเวียดนาม            15 
ซึ่งได้ก าหนดเป็นมหาวิทยาลัยคู่เทียบเพิ่มเติมด้วย 16 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  17 
ที่ประชุมรับทราบ 18 

๖.๖ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 19 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 20 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงาน21 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและ22 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล          23 
ไดร้ับผลการประเมินอยู่ในระดับ A มีผลคะแนน ๙๑.๐๘ คะแนน ซึ่งได้คะแนนในระดับ A ๓ ปีติดต่อกัน 24 

 25 



๑๓ 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 1 
๑. สร้างระบบธรรมาภิบาลตามเกณฑ์ ITA เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 2 

ในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 3 
๒. มหาวิทยาลัยจะเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ ITA 4 
๓. แนวทางการด าเนินการ 5 

๓.๑ ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ITA ของส่วนงานช่วงต้นปีงบประมาณ  6 
 (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 7 
๓.๒ มหาวิทยาลัยจะก ากับดูแล และเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงาน 8 
๓.๓ ประเมินผลการด าเนินงาน ITA ของส่วนงาน ช่วงปลายปีงบประมาณ 9 
 (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 10 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  11 
ที่ประชุมรับทราบ 12 

๖.๗ รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 13 
รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และนางพรพิมล อดัมส์ 14 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย น าเสนอความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ15 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 16 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (Center for Ethical 17 
Reinforcement of Research) เพ่ือให้ครอบคลุมมาตรฐานงานวิจัยประเภทอ่ืน ได้แก่ การวิจัยในสัตว์เพ่ืองานทาง18 
วิทยาศาสตร์ การท าข้อตกลงทางการวิจัยต่างๆ เช่น MTA, DSA และเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนการ19 
พัฒนาจริยธรรมการวิจัยของทุกส่วนงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีภารกิจส าคัญ ดังนี้ 20 

๑. พัฒนานโยบายเพื่อการก ากับดูแลโครงการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล 21 
ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าส่วนงานขึ้น ในส่วนงานที่มีศักยภาพ 22 
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลโครงการวิจัยได้อย่างใกล้ชิด โดยก าหนดองค์ประกอบและแนวทางการด าเนินงาน23 
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าส่วนงาน ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ งมหาวิทยาลัย                     24 
ส าหรับส่วนงานที่ไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะได้รับการก ากับดูแลจากคณะกรรมการกลาง25 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และส่งเสริมให้มีความร่วมมือ26 
ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการก ากับดูแลโครงการวิจัยประเภทพหุสถาบัน (Multicenter study) 27 
ที่ด าเนินการร่วมกันหลายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  28 

๒. เผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ29 
ในหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน สร้างความตระหนักในหน้าที่ของนักวิจัยที่จะให้ความเคารพพิทักษ์สิทธิ30 
และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัย  31 



๑๔ 

 

 

๓. พัฒนาระบบการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าส่วน1 
งาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับมหาวิทยาลัย ด้วยการเยี่ยมส ารวจเพ่ือการประกันคุณภาพการด าเนินงานของ2 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าส่วนงานทุก ๓ ปี  3 

๔. ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 4 
และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการจัดประชุมคร่อมสายงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน5 
ประจ าส่วนงานอย่างสม่ าเสมอ ติดตามรวบรวมผลการด าเนินงานประจ าปีของทุกคณะกรรมการจริยธรรม        6 
การวิจัยในคน และน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา รวมทั้งเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล7 
ในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย เป็นต้น 8 

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ9 
ฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนระดับชาติและอาเซียน และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงเป็น10 
เครือข่ายระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบันวิจัยที่มีหลายคณะกรรมการฯ เพ่ือการก ากับดูแล11 
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้มาตรฐานสากล  12 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

๖.๘ พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงาน 15 
มหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจ าปี 16 
๒๕๖๔ และการจัดงานวันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔  17 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เพ่ือให้การจัดงาน18 

พิธีการเป็นไปตามมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 19 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 20 

๑. พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงาน 21 
มหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ 22 

เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุฯ ได้มีความผูกพัน และมีส่วนร่วมในการจัดพิธี มหาวิทยาลัย23 
จึงขอความอนุเคราะห์แจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกษียณอายุฯ ของแต่ละส่วนงานเข้าร่วมพิธีในวันที่ ๒๓ กันยายน 24 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ น. ผ่านระบบ Online โดยสามารถติดตามชมทาง https://IPTV.mahidol.ac.th/ และ 25 
Facebook Live Mahidol University ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือถึง                หัวหน้าส่วนงานเพ่ือประชาสัมพันธ์26 
เชิญชวน แจ้งผู้เกษียณอายุฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อไป  27 

๒. การจัดงานวันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ 28 
การจัดงานวันมหิดล ประจ าปี  ๒๕๖๔ จะจัดขึ้นในวันที่  ๒๔ กันยายน              29 

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 30 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๐๕ น.  31 
โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนงานในพ้ืนที่ศาลายา ประกอบด้วย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 32 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์ และส านักงานอธิการบดี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ   33 



๑๕ 

 

 

ทั้งนี้   ส่วนงานต่างๆ สามารถส่งพวงมาลาและผู้ เข้าร่วมพิธี ได้ไม่เกิน ๒ คน               1 
โดยฝ่ายเลขาฯ จะประสานงาน กับส่วนงานต่างๆ เพ่ือการจัดล าดับการวางพวงมาลา ตามมาตรการป้องกัน 2 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ หากไม่ประสงค์ เข้าร่วมพิธี                         3 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ สามารถประกอบพิธีดังกล่าวได้ที่ส่วนงานตามเวลาที่เหมาะสม  4 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 7 
  8 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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