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ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  1 
  (วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไป ของส านักงานอธิการบดี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 2 
      ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล                 3 
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    7 
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 8 

 9 
 10 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 11 
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 13 
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            ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้จดรายงานการประชุม 22 
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