
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/256๕ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๕ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (จ านวน ๑๑ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  1 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ 2 

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

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

(บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดี  11 
๓. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 
๔. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 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. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 17 
๙. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 18 

๑๐. ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 
๑๑. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 20 
๑๒. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 
๑๓. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 
๑๔. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 23 
๑๕. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 24 
๑๖. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 25 
๑๗. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 26 
๑๘. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 27 
๑๙. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   ประธานสภาคณาจารย์ 28 
๒๐. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 29 

  เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 30 
ผู้มาประชุมออนไลน์ 31 

๑. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  32 
         รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 33 
๒. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 34 
๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 35 



๒ 

 

๔. ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 
๕. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 
๖. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 3 
๗. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 4 
๘. ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 
๙. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 6 

๑๐. รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์   คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 
๑๑. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 8 
๑๒. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  9 
๑๓. ผศ.ดร.วรากร  เจริญสุข     แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 
๑๔. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 11 
๑๕. ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 12 
๑๖. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 13 
๑๗. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 14 
๑๘. ผศ.ดร.สุภาภรณ์  สงค์ประชา   แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 15 
๑๙. อ.ดร.นุชนาฏ  รักษี   แทนผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 16 
๒๐. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  17 
๒๑. รศ.ดร.ยิ่งยศ  เจียรวุฒิ    แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 18 
๒๒. ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์   ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 19 
๒๓. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 20 
๒๔. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 21 
๒๕. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 22 
๒๖. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 23 

 24 
ทั้งนี้  มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง                  25 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๐ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม     26 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๖ คน 27 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 28 
๑. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 29 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 30 

 31 
 32 
 33 



๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 2 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 3 
๓. นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 4 
๔. นายอวยชัย  อิสรวิริยะสกุล   แทนผู้อ านวยการกองกฏหมาย 5 

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 6 
๑. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจ า 7 
๒. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 8 
๓. นางพรพิมล อดัมส์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 9 
๔. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 10 
๕. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 11 
๖. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 12 
๗. รศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 13 
๘. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 14 
๙. น.ส.นิตยา  อังคพานิชเจริญ  แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 15 

๑๐. น.ส.วรรณา  คงวิเวกขจร   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 16 
๑๑. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 17 
๑๒. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 18 
๑๓. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 19 
๑๔. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 20 
๑๕. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 21 
๑๖. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 
๑๗. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 23 
๑๘. ดร.บุษรี  ฐิตาภิวัฒนกุล   รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 24 

ฝ่ายเลขานุการ 25 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 26 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 27 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 28 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 29 

 30 
 31 
 32 



๔ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา2 

ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ          4 

ผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 7 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 8 

๑.๑.๑ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  9 
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  10 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์11 

และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานแถลงข่าว รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 12 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์13 
แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง14 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ซ่ึงในปีนี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล15 
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จ านวน ๑ ราย ได้แก่ ศ.ดร. นพ.วิปร              16 
วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล17 
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป 18 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 19 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 20 
 - ไม่มี - 21 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ 22 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 23 

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            24 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 25 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 26 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 27 
 28 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 29 
 - ไม่มี -   30 
 31 
 32 

 



๕ 

 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 1 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. .... 2 

นายอวยชัย  อิสรวิริยะสกุล หัวหน้างานวินัยและคดี และ น.ส. พัชร์ ทาสีลา นิติกร 3 
กองกฎหมาย เสนอขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. .... เพ่ือให้4 
การก าหนดหลักเกณฑ์ การจ าหน่ายหนี้สูญของหนี้ที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของมหาวิทยาลัยและไม่มี5 
ทางจะรับช าระหนี้ได้แน่นอนแล้ว เพ่ือให้ส่วนงานและมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการจ าหน่ายหนี้ประเภทอ่ืน6 
ได้ไม่จ ากัดแต่เพียงหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนช าระ 7 
การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล  ที่คงค้างในบัญชีลูกหนี้ของส่วนงานและมหาวิทยาลั ย8 
เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้การจัดท างบการเงินของมหาวิทยาลัยสามารถแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้องมากขึ้น 9 

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว โดยขอให้เพ่ิมเติมเจ้าหน้าที่         10 
จากกองกฏหมาย เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการจ าหน่ายหนี้สูญ อีกหนึ่งท่าน เพ่ือให้การบริหารจัดการ11 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 12 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              13 
เพื่อพิจารณาต่อไป 14 

 15 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 16 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  18 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   19 
 20 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 21 

๖.๑ การจัดงานวันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕  22 
นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ แจ้งว่า 23 

มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 24 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 25 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในภาคเช้า ส่วนงานละไม่เกิน ๕ คน จากส่วนราชการต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย              26 
เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 27 
พระบรมราชชนก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในภาคบ่าย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน            28 
เข้ารว่มงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 
 31 
 32 

 33 

- ไม่มี - 



๖ 

 

๖.๒ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๓ 1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา2 

มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ได้จัดท าสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕๘๓ 3 
(๘/๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 4 
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด5 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

๖.๓ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร            8 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  9 
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการ10 

มาตรฐานอุดมศึกษา มีประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสาระส าคัญ11 
ของประกาศดังกล่าว คือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนของประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 12 
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และจัดการศึกษามีความยืดหยุ่น 13 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที รวมไปถึงให้ความเป็นอิสระแก่สภาสถาบันอุดมศึกษา ในการบริหาร14 
จัดการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยให้บังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะได้ประชาสัมพันธ์15 
ประกาศดังกล่าว ไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ไตรมาส  19 
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน น าเสนอรายงานผล21 

การปฏิบัติงานตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ไตรมาส (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)          22 
ให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหิดล และ ๕ ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 23 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  24 
เพ่ือก ากับให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพบ และหรือ ระมัดระวัง ปรับปรุง พัฒนา จุดควบคุมในส่วนงาน โดย25 
ศูนย์ตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลกลับไปยังส่วนงาน และน าเสนอผลการตรวจสอบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ26 
ตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว 27 
รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 28 

ที่ประชุมรับทราบ 29 
 30 
 31 
 32 



๗ 

 

๖.๕ แจ้งให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์ของส่วนงานต่างๆ ภายในบริเวณศาลายา 1 
ช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕     2 
นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล และ น.ส.ศิริรัตน์ รามรินทร์ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า 3 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดให้การใช้ทรัพย์สินประเภท4 
อสังหาริมทรัพย์ ต้องช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องจากปี ๒๕๖๕            5 
มีการผ่อนผันระยะเวลาการช าระออกเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ส่วนงานภายในพ้ืนที่6 
ศาลายาทราบแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๒๖/๐๐๖๐๗ เรื่อง แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เทศบาลต าบลศาลายา มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยฯ ว่า ยังมีผู้ประกอบการ8 
จ านวนมาก ที่ยังไม่ได้ช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งเลยก าหนดในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    9 
จึงท าให้มีค่าปรับช าระล่าช้า ๑๐% และจะเพ่ิมข้ึน ๑% ในทุกเดือนที่ล่าช้า  10 

ศูนย์บริหารสินทรัพย์จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ติดตาม11 
ให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ช าระภาษีดังกล่าว ด าเนินการช าระให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 12 
มิฉะนั้นเทศบาลจ าเป็นต้องเรียกค่าปรับเพ่ิมขึ้น และตั้งมหาวิทยาลัยเป็นลูกหนี้ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการยังไม่ช าระ13 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาก าหนด มหาวิทยาลัยจะต้องท าการส ารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพ่ือระงับค่าปรับการช าระล่าช้า14 
กับทางเทศบาลเสียก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจากผู้ประกอบการต่อไป ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาการต่อสัญญาเช่า15 
ใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 16 

ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

๖.๖ การเสวนา เรื่อง บริหารการเงิน และการลงทุนอย่างไร ให้ชีวิตมั่นคง  19 
อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว่า ด้วยสภาคณาจารย์20 

ก าหนดจัดเสวนา เรื่อง “บริหารการเงิน และการลงทุนอย่างไร ให้ชีวิตมั่นคง” ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕        21 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น  ๕ ส านักงาน22 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (รับจ านวนจ ากัด ๓๐ ท่าน)  และมีการถ่ายทอดการเสวนาผ่านระบบ 23 
WebEx Event และ Facebook : MU Faculty Senate สภาคณาจารย์จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาตาม24 
ก าหนดวัน เวลา และช่องทางดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 
 27 

๖.๗ ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  28 
ด้านการศึกษา (Mahidol University Academic Development Program 29 
: MU-ADP #รอบพิเศษ)  30 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 31 

ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา (Mahidol University 32 
Academic Development Program : MU-ADP #รอบพิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่33 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 34 
และเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ใหม่ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตาม35 



๘ 

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards 1 
Framework : MUPSF) และส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง2 
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายอาจารย์ใหม่ต่อไปในอนาคต 3 

ทั้งนี้ มีอาจารย์ทั้งสิ้น จ านวน ๗๓ คน จากแต่ละส่วนงาน ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์   4 
ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม จึงขอความร่วมมือ5 
มายังหัวหน้าส่วนงาน ติดตามอาจารย์ในส่วนงานกรุณาเลือกรอบการอบรมฯ ในรอบที่ ๒ – ๔ และส่งข้อมูลกลับมา6 
ทีก่องบริหารการศึกษา เพ่ือจัดเตรียมการอบรมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 
 9 

๖.๘ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งผล10 
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 11 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน12 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งผลพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร13 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) และรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ14 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ หลักสูตร คือ 15 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แจ้งผลพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
วันที่พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 16 
ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

๖.๙ ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น19 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่ส านักงาน21 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรอง22 
คุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล          23 
จ านวน ๓ ฉบับ หลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งหมดจ านวน ๓ คุณวุฒิ ปริญญาเอก ๒ คุณวุฒิ และปริญญาตรี ๑ คุณวุฒิ ดังนี้ 24 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง           25 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 26 



๙ 

 

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย 2 

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ 4 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

๖.๑๐ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 7 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่ส านักงาน8 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการ9 
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน           10 
๒ ฉบับ รวมทั้งหมด ๑๐ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ หลักสูตร (ปริญญาเอก) ๒. หลักสูตร11 
ปรับปรุง จ านวน ๙ หลักสูตร (ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร/ ปริญญาโท ๓ หลักสูตร/ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร) 12 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 

๖.๑๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced 16 
Management Program (AMP) รุ่นที่ ๕  17 
รศ.ดร.พลิศา รุ่งเรือง วิทยาลัยการจัดการ แจ้งว่า วิทยาลัยการจัดการ ขอเชิญชวน18 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Advanced Management Program รุ่นที่ ๕ โดยมี19 
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะสมรรถนะและมุมมองด้านการบริหารจัดการระดับสูง ในการเตรียมพร้อม20 
ส าหรับการเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 21 
Thailand 4.0 เพ่ือเปิดมุมมองและเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีของงานบริหาร 22 
จัดการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กระตุ้นการท างานร่วมกันเป็นทีม สร้างความเชื่อมโยงในการท างาน23 
ร่วมกัน และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นคุณค่า และความส าคัญของการร่วมกันพัฒนาการ24 
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในองค์รวมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร25 
ประกอบการประชุม 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 
 28 

๖.๑๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  29 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะทันต30 

แพทยศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 31 
ที่ประชุมรับทราบ 32 

๖.๑๓ วิเคราะห์ผลการจัดอันดับ WUR 2020 : Webometric Ranking , RUR , NTU  33 
และ ARWU ของมหาวิทยาลัยมหิดล 34 



๑๐ 

 

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 1 
น าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดอันดับ Webometric Ranking โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดให้2 
อยู่ในอันดับที่ ๒ ของประเทศไทย อันดับที่ ๘ ของอาเซียน อันดับที่ ๙๕ ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ ๕๓๒ ของโลก 3 
โดยการจัดอันดับดังกล่าว พิจารณาข้อมูลจาก ๓ ด้าน คือ ๑.Visibility (50%) ๒.Transparency (10%)         4 
และ ๓.Excellence (40%) ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการจัดอันดับดีขึ้นในทุกๆ ปี          5 
จึงขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานที่ช่วยพัฒนานโยบาย และขอให้รักษามาตรฐานเช่นนี้ต่อไป 6 

รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร7 
น าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดอันดับ RUR , NTU  และ ARWU ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  8 

๑. การจั ดอันดับ RUR Round University Ranking system ซึ่ งใช้ ตั วชี้ วั ดจาก 9 
Teaching Ranking (40%) Research Ranking (40%) International Diversity (10%) Ranking Financial 10 
Sustainability Ranking (10%)  โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๔๐๗ ของโลก 11 

๒. การจัดอันดับ NTU World University Performance Indicators ซึ่งใช้ตัวชี้วัดจาก 12 
การผลิตงานวิจัย (Research Productivity) (25%) ผลกระทบของงานวิจัย (Research Impact) (35%)  13 
ความเป็นเลิศทางการวิจัย (Research Excellence) (40%) โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดให้          14 
อยู่ในอันดับที่ ๔๕๑ ของโลก 15 

๓. การจัดอันดับ Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities 16 
(ARWU) ซึ่งใช้ตัวชี้วัดจาก Alumni 10% Award 20% Highly Cited Researchers 20% Papers published 17 
in Nature and Science 20% Papers indexed in Science Citation Index-expanded and Social 18 
Science Citation Index 20% Per capita academic performance of an institution 10% โดยปัจจุบัน19 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๖๐๑ – ๗๐๐ ของโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับค่าตัวชี้วัดใหม่ 20 
และการผลิตงานวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้หาแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 21 
เพ่ือให้การจัดอันดับมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึนต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ 24 
๗.๑ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส 25 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามที่ส านักงานการวิจัย26 
แห่งชาติ (วช.) ได้ก าหนดให้ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส27 
ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 28 
รวมถึงสร้างทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ29 
เป็นผู้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนจากการส ารวจรายชื่อชั้นน าจากแหล่งต่างๆ  30 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยฯ พบว่า มีนักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานเด่นบางส่วนไม่สามารถเข้ารับ31 
การเสนอชื่อเพ่ือรับทุนดังกล่าวได้ เนื่องจากมีอายุเกิน ๖๐ ปี และ/หรือด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งอาจส่งผลให้32 
การแข่งขันเข้ารับทุนในนามมหาวิทยาลัยมีอัตราลดลง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ขับเคลื่อน33 



๑๑ 

 

นโยบายสนับสนุนบุคลากรในส่วนงานท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่1 
ให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหากได้รับการพิจารณารับทุนจะเป็นเกียรติยศและชื่อเสียง อันเป็นเครื่องการันตี2 
คุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งต่อไป 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 
 5 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น    6 
 7 
 8 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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