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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์                     2 

และเทคโนโลยีการกีฬา น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 4 

น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย             5 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  6 

รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 10 

 - ไม่มี - 11 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 12 
๑.๒.๑ การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ13 

ผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕“แนวทางการขับเคลื่อน 14 
มหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน”  15 
ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัด 16 

การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) 17 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ “แนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน” ณ โรงแรมอวานีพลัส 18 
หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาทิ           19 
๑.ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒.ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร20 
มหาวิทยาลัย ๓.การบริหารทรัพยากรบุคคล ๔.ด้าน Endowment and Branding ๕.ด้าน Digital Transformation 21 
๖.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ๗.ด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษา และ ๘.ด้านการบริการวิชาการ  22 

จึงขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ที่เข้าร่วมการสัมมนา ระดมแนวคิด 23 
และมุมมองในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 24 

 ที่ประชุมรับทราบ 25 

๑.๒.๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ 26 
ถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 27 
Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 แ ล ะ28 
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรเกียรติยศ แด่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน29 
เนื่องมาจากพระราชด าริ 30 
รศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 31 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “วิทยาศาสตร์ เพ่ือสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน” 32 

 



๕ 

 

Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้า1 
ทูลกระหม่อมถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ เพ่ือสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน Mahidol Science 2 
Environment & Sustainability Award 2022 แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วังสระปทุม  4 

โดยรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของประเทศที่มีผลงานเด่น 5 
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ พร้อมทั้ง 6 
ในโอกาสเป็นปีสากลของวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน International Year of Basic Sciences 7 
for Sustainability Development 2022 ด้วยเป็นที่ประจักษ์ว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ8 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ปวงชนชาวไทย9 
โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการน าความรู้วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา บูรณาการเพ่ือดูแลรักษา 10 
และประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 11 

 ที่ประชุมรับทราบ 12 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 13 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล14 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            15 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 16 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 18 
 19 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 21 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 22 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 23 

 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 24 
 25 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องสืบเนื่อง  26 

๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 27 
(COVID-19)  28 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 29 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการ และการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ30 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 31 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 32 

- ไม่มี - 



๖ 

 

๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๓๙ เรื่อง ขยายเวลา1 
การงดใช้พ้ืนที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพ้ืนที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 2 
เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  (สายพันธุ์โอมิครอน) 3 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการของจังหวัดนครปฐม 4 

๒. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า จากสถานการณ์5 
การแพร่ระบาดดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ยังคงสนับสนุนนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์         6 
โดยหากมีส่วนงานใด มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ขอให้ส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 7 
เพ่ือเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑลต่อไป 8 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ได้อนุญาตเปิดใช้อาคาร9 
สถานที่ เพ่ือจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมอนุญาตเปิดใช้อาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยมหิดล            10 
พ้ืนที่ศาลายา จ านวน ๙ ส่วนงาน ดังนี้ ๑.คณะกายภาพบ าบัด ๒.คณะเทคนิคการแพทย์ ๓.คณะวิทยาศาสตร์  11 
๔.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๕.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๖.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๗.วิทยาลัย12 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ๘.วิทยาลัยนานาชาติ และ ๙.โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล 13 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรม ให้ส่วนงานด าเนินการ14 
ดังต่อไปนี้  15 

๑. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ ๒๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้ส่วนงานยื่นค าขอต่อ16 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นรายกรณี 17 

๒. กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า ๑๐๐ คนแต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ขอให้ส่วนงาน18 
ยื่นค าขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้า ๑๐ วัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ19 
โรคติดต่อจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ทั้งนี้ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรม20 
ที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน 21 

พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ส่วนงานด าเนินมาตรการคัดกรองและตรวจสอบหลักฐาน22 
จากบุคคลที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม                     23 
ด้วยการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 24 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 25 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า       26 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเริ่มเปิดพ้ืนที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนแล้ว โดยอยู่ในมาตรการเฝ้าระวัง27 
การระบาดอย่างเคร่งครัด 28 

ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งว่า  29 
แม้จะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่ด้วยความรุนแรงของโรคที่ลดน้อยลง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 30 
ยังคงให้การรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 31 



๗ 

 

รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่า เนื่องจาก1 
ใกล้เข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์ ได้ก าชับให้บุคลากรในส่วนงานให้ความส าคัญกับการเฝ้าระวัง และรักษาสุขภาพ2 
ของตนเอง เพ่ือไม่เกิดความเสี่ยงต่อการป่วยได้ 3 

รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรศ.ดร.ยาใจ 4 
สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งว่า ได้เริ่มเปิดพ้ืนที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่นเดียวกับ5 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี ้ยังมีบางรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามความต้องการ6 
ของนักศึกษา 7 

รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์  ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก             8 
และครอบครัว แจ้งว่า ส่วนงานยังคงให้ความส าคัญและเฝ้าระวังการติดเชื้ออยู่เป็นระยะ โดยจะมีการตรวจหาเชื้อ 9 
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนและบุคลากรในทุกสัปดาห์ ซึ่งยังคงสามารถจัดการเรียนการสอน10 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 11 

รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย 12 
มีนโยบายให้บุคลการปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน (Work From Home) โดยปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้  13 
ได้จัดให้มีบุคลากรเข้ามาประจ าที่ส่วนงานเพื่อประสานในพ้ืนที่ด้วย 14 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 15 
ที่ประชุมรับทราบ 16 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 17 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระท่ี       18 

๕.๑ –  ๕.๔ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ  เสนอมา ประกอบด้วย การบรรจุรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต จ านวน ๑ รายวิชา 19 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) ปริญญาโท ๑ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข20 
หลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก21 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 22 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 23 
ปริญญาโท 24 

๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติ25 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ26 
บัณฑิตวิทยาลัย 27 
 28 
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 29 
ปริญญาเอก 30 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ31 
เทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรม32 
การเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย 33 



๘ 

 

ปริญญาโท 1 
๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ2 

เทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 3 
และบัณฑิตวิทยาลัย 4 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 6 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 7 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 8 
๖.๑ (ร่าง) สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๘ 9 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล 10 
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๘ (๓/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม11 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 12 
ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 13 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดท า14 
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๘ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม15 
เอกสารประกอบการประชุม  16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 

๖.๒ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 18 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงาน19 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก20 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๓ ฉบับ หลักสูตรปรับปรุง ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๖ หลักสูตร 21 
ปริญญาตรี ๕ หลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๒ หลักสูตร 22 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  25 
๗.๑ พิธีเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 26 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งว่า           27 
ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                28 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนิน พร้อมด้วย                     29 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในการทรงเปิดอาคาร            30 
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   31 



๙ 

 

ทั้งนี้ ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ1 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขออภัยผู้บริหารทุกท่านที่ไม่สามารถเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ 2 

ที่ประชุมรับทราบ 3 

๗.๒ เลื่อนการบรรยายพิเศษ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี 4 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี จะมาบรรยายพิเศษ            5 

ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งนี้ เนื่องจากผู้บรรยายติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการบรรยายออกไปก่อน6 
โดยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น 9 
 10 
 11 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 12 


