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ฝ่ายเลขานุการ 24 
๑. นายตรีเพ็ชร์  อ่ าเมือง   หัวหน้าหน่วยเลขาผู้บริหาร กองบริหารงานทั่วไป 25 
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๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 27 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 28 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 29 
เนื่องจาก รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ     30 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ติดภารกิจ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน 31 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมฯ  32 
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ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้วิทยาลัยการจัดการ น าเสนอผลงาน          1 
ในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  2 

รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการ3 
ด าเนินงานของส่วนงาน และผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable 4 
Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation 5 
น าเสนอในที่ประชุม 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 8 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 9 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 10 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕  11 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล12 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 13 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 14 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 15 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 16 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 17 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 18 
 - ไม่มี – 19 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 20 

๓.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส าหรับ21 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕   22 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์23 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มลดลงในประเทศไทย และรัฐบาลมีนโยบาย 24 
จะปรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าสู่โรคประจ าถิ่นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ 25 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา รวมทั้งเพ่ือลด26 
ความเสี่ยงของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)         27 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ 28 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา29 
ตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และให้ทุกส่วนงานจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลภายใต้สถานการณ์30 
ฉุกเฉินดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 31 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรการศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว  32 

ในการนี้ จึงขอน า(ร่าง) ประกาศดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า33 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 34 

  ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป 35 
 36 

- ไม่มี - 



๕ 

 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 1 
 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 
ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  3 
 4 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   5 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย น าเสนอระเบียบวาระที่           6 
๕.๑ และ ๕.๒ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) ปริญญาตรี         7 
๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 8 

 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงย่อย สมอ.๐๘) 9 
ปริญญาตรี 10 

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  11 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา 13 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 14 

   ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 15 
 16 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 17 

๖.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต18 
กิตติมศักดิ์ และเรื่องรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 19 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา20 

ผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สมควร21 
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน                   22 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณา โดยที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย23 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ24 
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 25 
สยามบรมราชกุมารี และมีมติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่สมควรได้รับปริญญา26 
กิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังตอ่ไปนี้ 27 

๑. คุณจรีพร จารุกรสกุล 28 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 29 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ฟองค า ติลกสกุลชัย 30 
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 31 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล 32 
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อายุรศาสตร์) 33 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 34 
ที่ประชุมรับทราบ 35 
 36 
 37 

- ไม่มี - 



๖ 

 

๖.๒ การจัดงานมหิดล-วันแม่ ประจ าปี ๒๕๖๕ 1 
ที่ประชุมฯ ขอถอนวาระนี้เพื่อน าเสนอในโอกาสต่อไป 2 

 3 
๖.๓ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๑ 4 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล 5 
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘๑ (๖/๒๕๖๕) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม6 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 7 
ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดท าสรุปมติการประชุม8 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๑ ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๖.๔ รายงานสถานะโครงการ และแนวทางการด าเนินการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 11 
(คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ที่ผิดสัญญา12 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 13 
 ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง14 

รายงานสถานะปัจจุบันโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพ่ือ15 
อุตสาหกรรม (พวอ.) ที่ผิดสัญญา จ านวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 16 
โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอให้มหาวิทยาลัยประสานงาน17 
ไปยังโครงการเพ่ือเร่งรัดปิดโครงการ หรือ ยุติโครงการ คปก. และ พวอ. ที่ผิดสัญญา และด าเนินการ          18 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม ว่าด้วยการเร่งรัด และติดตามให้มี          19 
การชดใช้ทุนคืนตามสัญญาส าหรับโครงการวิจัย และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับโอนมาจากกองทุนสนับสนุน20 
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔  21 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังส่วนงานต้นสังกัดของโครงการ          22 
เพ่ือติดตามเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว โดยให้โครงการรายงานสถานะปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มรายงานสถานะปัจจุบัน23 
โครงการ คปก. และ พวอ. ที่ผิดสัญญา และเข้าสู่มาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้งด าเนินการจัดส่งเอกสาร          24 
ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่สกสว.แจ้งมายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากโครงการใดมิได้ด าเนินการตามแนวทาง          25 
ที่ก าหนด หรือไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว สกสว. มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ          26 
ตามกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 
 29 

๖.๕ สถานะโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) 30 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 31 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ 32 

การจัดสรรทุน Fundamental Fund: FF ประเภท Basic Research Fund จากส านักงานคณะกรรมการ33 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปี34 
งบประมาณ ๒๕๖๔) โดย สกสว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ ดูแล และติดตามการท างาน           35 
ของโครงการวิจัย ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน จ านวน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 36 
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อมามหาวิทยาลัยได้อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 37 



๗ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และก าหนดให้โครงการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการใช้จ่ายเงินวิจัยมายัง1 
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  2 

บัดนี้ การด าเนินงานดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์           3 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด กองบริหารงานวิจัยได้จัดท าสรุปสถานะการส่งงานของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน4 
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund:FF) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด5 
รับทราบ และก ากับดูแลนักวิจัยหัวหน้าโครงการเร่งจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบผลผลิตที่ถูกต้อง6 
และครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญารับทุน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาอนุโลมให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 7 
กลับมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น  8 

ทั้งนี้ หากนักวิจัยน าส่งผลผลิตไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร 9 
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักวิจัยส่งงานล่าช้า และอาจถูกระงับการจ่ายเงินทุนวิจัยและบอกเลิกสัญญา โดยนักวิจัย10 
จะต้องชดใช้เงินทุนวิจัยคืนให้แก่มหาวิทยาลัยตามจ านวนเงินที่ได้รับทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่มหาวิทยาลัย11 
เห็นสมควร รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยทั้งหมด และอาจมีผลต่อการพิจารณา12 
สนับสนุนทุนฯ ให้แก่นักวิจัยในครั้งถัดไป อนึ่ง การน าส่งรายงานและผลผลิตล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อ             13 
การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการทุน Fundamental Fund: FF ของมหาวิทยาลัยฯ14 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 

๖.๖ การหลอกลวงในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 18 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบาย19 

สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล ซึ่งในปัจจุบันมีส านักพิมพ์ที่20 
ให้บริการและเผยแพร่วารสารผลงานตีพิมพ์เพ่ิมข้ึน และมีระบบการด าเนินการที่มีความหลากหลาย 21 

มหาวิทยาลัยพบว่า มีบางบริษัทที่แสดงตนเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ22 
ส านักพิมพ์/วารสาร และด าเนินการให้ดูเหมือนเป็นวารสารที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักวิจัยที่ยื่นขอตีพิมพ์เข้าใจผิดว่า 23 
ได้สามารถติดต่อกับส านักพิมพ์/วารสารได้จริง และจะได้รับการตีพิมพ์ตามเงื่อนไขทางวิชาการ ดังนั้นการเลือก24 
ติดต่อกับส านักพิมพ์/วารสารในการตีพิมพ์ จึงต้องเพ่ิมความระมัดระวังและเลือกติดต่อกับส านักพิมพ์/วารสารโดยตรง 25 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงดังกล่าว 26 

ที่ประชุมรับทราบและได้ร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว โดยมอบหมายให้บัณฑิต27 
วิทยาลัย กองบริหารงานวิจัย และส่วนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทาง28 
ป้องกันเรื่องดังกล่าว โดยควรด าเนินการจัดให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา 29 
เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพล่อลวงตามพฤติการณ์ข้างต้นต่อไป  30 

๖.๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยการจัดการ  31 
ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า วิทยาลัยการจัดการ ขอเสนอ32 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code น าเสนอในที่ประชุม 33 
ที่ประชุมรับทราบ 34 
 35 

 36 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ 1 
๗.๑ แนวทางการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 2 

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเนื่องจากสถานการณ์          3 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มลดลง และรัฐบาลจะมีนโยบาย     4 
ปรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าสู่โรคประจ าถิ่นในช่วงเดือนต้นกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น   5 
จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ในพ้ืนที่ศาลายา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจ า6 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบ Onsite ณ ห้องประชุม7 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 8 
ทั้งนี้ ยังคงให้ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานในพ้ืนที่บางกอกน้อย พ้ืนที่พญาไท และวิทยาเขตต่างๆ สามารถเข้าร่วม9 
การประชุมผ่านระบบ online ได้ตามปกต ิ10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น 13 
  14 
 15 

(ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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