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ที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
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น าเสนอ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THE World University Rankings 2021 ซ่ึงพิจารณาคุณภาพ10 

มหาวิทยาลัยจากตัวชี้วัด ๕ ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) การอ้างอิงงานวิจัย 11 

(Citations) รายได้จากภาคอุตสาหกรรม ( Industry Income) และความเป็นนานาชาติ ( International 12 

Outlook) ซึ่งผลจากการจัดอันดับปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๑ ของประเทศ13 

ไทยในส่วนของภาพรวม (Overall Ranking) อยู่ในอันดับที่ ๖๐๑ – ๘๐๐ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๑               14 

ของประเทศไทยด้านวิจัย (Research Pillar) อยู่ในอันดับที่ ๕๗๗ ของโลก 15 

ประธานฯ แจ้งว่า การจัดอันดับ (Ranking) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมิน16 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยบนเวทีโลกเท่านั้น ภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การผลิตผล17 

งานวิจัย และนวัตกรรม โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) การผลิตผลงานวิจัย                18 

และนวัตกรรมตามความต้องการของสังคม (Social Contribution) เป็นหลัก เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 19 

(Excellence) ซึ่งในด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง “คุณภาพ” ของหลักสูตรด้วย เนื่องจาก20 

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์การมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโลกนั้น ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับ21 

นานาชาติ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาในการศึกษาต่อระดับนานาชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมี22 

ภารกิจในการสร้างโจทย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีมาตรฐานสูง ให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ               23 

และนานาชาติ เพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศอีกด้วย                     24 

และขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ที่สนับสนุนการด าเนินการในด้านต่างๆ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับ25 

การยอมรับในระดับสากล 26 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 27 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 28 

  -ไม่มี- 29 

 30 

 31 

 32 



๕ 

 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓  1 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               2 

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 3 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 4 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 6 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 7 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 8 

 ๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 9 

๓.๓.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 10 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 11 

 อ.ดร.กฤตยา บรรจงจิตร วิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร12 

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่            13 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 14 

ได้อนุมัติหลักการการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณารายละเอียดของ15 

หลักสูตร (มคอ.๒) จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 16 

พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเป็นสาขาวิชาพหุศาสตร์ทีร่วมความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และ17 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิชาเลือกที่หลากหลาย โดยเน้นการน าทักษะที่เรียนมาตอบโจทย์สังคม18 

และเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การเรียนการสอนจะเน้นการหาประสบการณ์จากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  19 

ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถรองรับนักศึกษาจากต่างประเทศ เพ่ือเกิดการ20 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ โดยปัจจุบันหลักสูตรเช่นนี้ยังมีจ ากัดทั้งในประเทศ21 

และต่างประเทศ  22 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 23 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 24 

๓.๔.๑ การสรรหากรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนจากผู้แทนส่วนงาน 25 

นายปัญญา ธ ารงธีระกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ด้วย ผศ.ดร.ดวงพร 26 

อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ จะพ้นวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้27 

และการลงทุน ซึ่งตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน28 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ29 

ของสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนคณะหนึ่ง 30 

-ไม่มี- 



๖ 

 
ประกอบด้วย (๖) ผู้แทนส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกกรรมการ             1 

จากผู้แทนส่วนงานอื่น จ านวน ๑ คน เพ่ือปฏิบัติหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการฯ ดังกล่าวทีก่ าลังจะหมดวาระไป 2 

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ รองคณบดีฝ่ายการคลังและ3 

ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และ           4 

การลงทุนจากผู้แทนส่วนงาน 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง 6 

  -ไม่มี- 7 

 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 9 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 10 

๕.๑ – ๕.๕ ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ๓ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร           11 

๓ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๒ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง12 

หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 13 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 14 

ปริญญาโท 15 

๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์  16 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17 

และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 19 

ปริญญาโท 20 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์  21 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว  23 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                  24 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 25 

และบัณฑิตวิทยาลัย 26 

๕.๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 27 

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์28 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 29 

 30 

 31 

 32 



๗ 

 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 1 

ปริญญาตรี 2 

๕.๕ ขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  3 

(จ านวน ๒ รายวิชา) ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาต่อไป 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 6 

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๐   7 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา8 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๐ (๙/๒๕๖๓)                 9 

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  10 

ที่ประชุมรับทราบ 11 

๖.๒ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 12 

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ  คณบดีคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์                   13 

น าเสนอรายงานสรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา            14 

และการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตรวจวัด ติดตาม            15 

และเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และสารมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ           16 

ในบรรรยากาศของพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายของสังคม และมีผลกระทบต่อสุขภาพ17 

และสุขภาวะของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน           18 

พ.ศ.๒๕๖๒ และยังด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษ 19 

ในการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม 20 

Power Point น าเสนอในที่ประชุม 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๓ สรุปการจัดอบรม "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring 23 

System" รุ่นที่ ๕ 24 

ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑ – ๓ 25 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi 26 

Mentoring System” รุ่นที่  ๕ ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร 27 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่               28 

ให้มีความสามารถด าเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ              29 

และระดับสากล โดยมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดอบรม              30 

และบรรยายในหัวข้อ “ความส าคัญของ University Ranking และบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” และ               31 



๘ 

 
ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของอาจารย์                 1 

และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม2 

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนอย่างมืออาชีพ” 3 

พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “นโยบาย              4 

และทุนเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่” และ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อ านวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ 5 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  บรรยายในหัวข้อ “การบริหาร6 

จัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพ” โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจจากหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมฟัง7 

การบรรยาย จ านวนทั้งสิ้น ๕๓ คน 8 

 ที่ประชุมรับทราบ 9 

๖.๔ ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพ10 

หลักสูตรระดับสากลและหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาวิชาชีพในฐานข้อมูล          11 

Thai Qualification Register (TQR) 12 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  บัณฑิตวิทยาลัย   13 

ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากล            14 

จ านวน ๔ หลักสูตร และได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ จ านวน ๕ หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเผยแพร่15 

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล Thai Qualification Register (TQR) รายละเอียดปรากฏตาม16 

เอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

๖.๕ ส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 19 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงานปลัด 20 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการ21 

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ ฉบับ 22 

รวมทั้งหมด ๓ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 23 

ที่ประชุมรับทราบ 24 

๖.๖ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            25 

แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (เปิดรายวิชาใหม่) 26 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ส านักงานปลัด          27 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ 28 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๖ เรื่อง รายละเอียดปรากฏตาม            29 

เอกสารประกอบการประชุม 30 

ที่ประชุมรับทราบ 31 



๙ 

 
๖.๗ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                   1 

แจ้งรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล  2 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวง3 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาล สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ หลักสูตร 5 

ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบ CHECO และรับทราบการให้ความเห็นชอบ6 

หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ผ่านระบบ CHECO  7 

และรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม            8 

เอกสารประกอบการประชุม 9 

  ที่ประชุมรับทราบ 10 

๖.๘ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 11 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสิ่งแวดล้อม12 

และทรัพยากรศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม 13 

 ที่ประชุมรับทราบ 14 

๖.๙ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์16 

และมนุษยศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตาม CD แจกในที่ประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 

ระเบียบวาระท่ี   ๗      เรื่องอ่ืนๆ  19 

๗.๑ ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลและของส่วนงาน 20 

ตามการแบ่งกลุ่มสาขา  21 

ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน22 

ตัวชี้วัดด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และของส่วนงาน โดยกองบริหารงานวิจัย ได้ติดตามผลของตัวชี้วัด23 

ย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๑.Citation per Publication ๒.International Publication 24 

๓.h-index และคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ (Quartile) โดยได้เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย25 

และของแต่ละส่วนงาน โดยแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา คือ ๑.Health Science ๒.Humanities and Social 26 

Science และ ๓.Science and Technology ซึ่งมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นโดยล าดับ โดยการจัดอันดับ27 

มหาวิทยาลัยโลกของ THE World University Rankings 2021 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลงานวิจัยของ28 

มหาวิทยาลัย 29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 
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ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 1 
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