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เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่าง 1 

มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอุดมศึกษาจีน รวมทั้งโอกาสทางการศึกษาต่อและการวิจัย ณ สาธารณรัฐ2 

ประชาชนจีน โดย นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า3 

ประเทศไทย  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 4 

สาธารณรัฐประชาชนจีนด าเนินนโยบายแนวทางปฏิบัติ ๑๒ ประการ เพ่ือบรรลุการสร้าง5 

ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอุดมศึกษา ส่งผลให้ปัจจุบันสาธารณรฐัประชาชนจีน6 

มีขนาดอุดมศึกษาใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก่อให้เกิดการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การ7 

ได้รับงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญมากกว่า ๖๐ % ได้รับการสนับสนุนให้สร้าง8 

ห้องปฏิบัติการหลักระดับชาติมากกว่า ๖๐% เป็นผลให้คุณภาพอุดมศึกษาจีนติดอันดับ ๑ ของเอเชียและอันดับ 9 

๘ ของโลก จากการส ารวจจัดอันดับของ QS World University Ranking และ ความสามารถทางนวัตกรรม10 

ของจีนติดอันดับ ๑๔ ของโลก 11 

ส าหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีน-ไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจีนเปิดหลักสูตร12 

เกี่ยวกับไทยศึกษาและภูมิภาคนี้ รวมทั้งนักศึกษาจีนมาศึกษาในประเทศไทยมากกว่า ๓๖,๐๐๐ คน และ13 

นักศึกษาไทยไปเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนกว่า ๓๑,๐๐๐ คน ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่ม14 

อาเซียน ที่มีนักเรียนและนักศึกษาไปศึกษาระยะสั้นในประเทศจีนมากที่สุด และในอนาคตจะได้ขยายขอบเขต15 

ความร่วมมือด้านการศึกษา รวมทั้งพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมไฮเทคต่อไป 16 

ส าหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินกิจกรรม Virtual Internationalization Update 17 

Series ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา การ18 

วิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ19 

ทางด้านวิชาการอันแน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่งมา โดยตลอด เช่น                20 

ความร่วมมือด้านการแพทย์กับ Peking University  และ Kunming Medical University ด้านวิศวกรรมและ21 

เทคโนโลยีกับ Tianjin University  ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ Shanghai Jiao Tong 22 

University 23 

นอกจากความร่วมมือในระดับทวิภาคีแล้ว มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกเครือข่ายต่างๆ       24 

เพ่ือส่งเสริมการท างานด้านวิชาการ และแบ่งปันความรู้ร่วมกันแบบพหุภาคี เช่น เครือข่าย Belt and Road 25 

International Medical Alliance (BRIMEA), Belt and Road Science and Innovation Network (BRSIN), 26 

China-ASEAN University Consortium on Medical Education, Research and Healthcare และ The 27 

South and Southeast Asian University Network เป็นต้น  28 

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น Secretariat               29 

ฝ่ายอาเซียน ในเครือข่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี The ASEAN-China Network for Cooperation and 30 

Exchanges among Engineering and Technology Universities (ACTNET-EngTech) ซึ่งจะได้ด าเนินการ31 

สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมต่อไป 32 

 33 



๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 2 

๑.๑.๑ ประกาศผลผู้ท่ีได้รับรางวัลโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี ๕ 3 

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน4 

แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวยปี ๕           5 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  และเป็นการ6 

กระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงาน             7 

เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ รวมทั้ง8 

ยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco – University)              9 

ด้วยการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวดังเดิมภายในมหาวิทยาลัย 10 

และเพ่ิมขนาดพ้ืนที่สีเขียวแห่งใหม่ โดยคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสวนมุมสวยปี ๕ ได้พิจารณา11 

ตัดสินเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวด ดังนี้ 12 

๑. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  13 

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 14 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  15 

 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 16 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 17 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 

๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เงินรางวัลมูลค่า ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่  19 

  คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) 20 

๕. รางวัลชมเชย เงินรางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 21 

 คณะพยาบาลศาสตร์(บางกอกน้อย) คณะสาธารณสุขศาสตร์  22 

 คณะทันตแพทยศาสตร์   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  คณะศิลปศาสตร์  23 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคนิคการแพทย์  24 

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 25 

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน   26 

 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว วิทยาเขตกาญจนบุรี 27 

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ศาลายา) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 28 

 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (พ้ืนที่ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม) 29 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 30 

 31 

 32 



๖ 

 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 

๑.๒.๑ วิดีทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธี3 

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๕ ช่วงบ่าย และวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  4 

ทั้งช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ คณะกรรมการการจัดงานฯ                 5 

ขอเสนอวิดีทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามวิดีทัศน์6 

น าเสนอในที่ประชุม 7 

  ที่ประชุมรับทราบ 8 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓  9 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล               10 

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             11 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 12 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 13 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 14 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 15 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 16 

 ๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 17 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 18 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  19 

 20 

ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 21 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่        22 

๕.๑ – ๕.๑๕ ซึ่งส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑  หลักสูตร 23 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๔ หลักสูตร ปริญญาโท  ๖ หลักสูตร ปริญญาตรี ๑ หลักสูตร และ24 

ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๑ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร25 

เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 26 

ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

-ไม่มี- 



๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล           2 

และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ 3 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่4 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล               5 

และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น.  และ ๐๙.๓๐ น.  6 

ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา            7 

มาอย่างต่อเนื่องนั้น  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ขอแจ้งก าหนดการประชุมดังกล่าว ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔               8 

ตามเอกสารประกอบการประชุม  9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๖.๒ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ 11 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา12 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๑ (๑๐/๒๕๖๓)               13 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๖.๓ รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 16 

รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่17 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา18 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 19 

โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา20 

ตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดยนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 21 

ทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ22 

เฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages 23 

(CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ตามประกาศที่ก าหนดไว้ และได้มี24 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิมเติม เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 25 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 



๘ 

 
   กองบริหารการศึกษา ได้จัดท ารายงานผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 1 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 2 

 
ชั้นปี 

เดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน 
นักศึกษา 

ทั้งหมด (คน) 

ชั้นปี ๑  
(รหัส ๖๓ ) 

๒๐๖ 
(๔.๖๑%) 

๔,๒๖๒ 
(๙๕.๓๙%) 

๔,๔๖๘ 
๑,๒๒๖ 

(๒๔.๓๐%) 
๓,๘๒๐ 

(๗๕.๗๐%) 
๕,๐๔๖ 

ชั้นปี ๒  
(รหัส ๖๒) 

๒,๐๘๘ 
(๓๙.๓๗%) 

๓,๒๑๖ 
(๖๐.๖๓%) 

๕,๓๐๔ 
๒,๒๙๒ 

(๔๓.๘๙%) 
๒,๙๓๐ 

(๕๖.๑๑%) 
๕,๒๒๒ 

ชั้นปี ๓ 
(รหัส ๖๑) 

๒,๒๘๖ 
(๕๐.๓๗%) 

๒,๒๕๒ 
(๔๙.๖๓%) 

๔,๕๓๘ 
๒,๔๑๕ 

(๕๓.๓๗%) 
๒,๑๑๐ 

(๔๖.๖๓%) 
๔,๕๒๕ 

ชั้นปี ๔ 
(รหัส ๖๐) 

๔,๒๑๗ 
(๙๓.๑๕%) 

๓๑๐ 
(๖๘๕%) 

๔,๕๒๗ 
๔,๒๔๓ 

(๙๓.๘๙%) 
๒๗๖ 

(๖.๑๑%) 
๔,๕๑๙ 

สรุปจ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีในเดือนพฤศจิกายน จ านวน ๑๙,๓๑๒ คน สอบผ่าน 3 

จ านวน ๑๐,๑๗๖ คน (๕๒.๖๙%) สอบไม่ผ่าน จ านวน ๙,๑๓๖คน (๔๗.๓๑%) 4 

อัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนสิงหาคม และ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ สรุป5 

ดังนี้ ชั้นปีที่ ๑ สอบผ่านเพิ่มข้ึน ๑๙.๖๙% ชั้นปี ๒ สอบผ่านเพิ่มข้ึน ๔.๕๒% ชั้นปี ๓ สอบผ่านเพิ่มขึ้น ๓.๐๐% 6 

และชั้นปี ๔ สอบผ่านเพิ่มข้ึน ๐.๗๔% รวมทุกชั้นปีสอบผ่านเพิ่มขึ้น ๕.๙๙% 7 

ที่ประชุมรับทราบ 8 

๖.๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแจ้ง9 

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 10 

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน11 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร12 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี                 13 

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบ  CHECO และรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว                 14 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

 18 



๙ 

 
๖.๕ สรุปการจัดประชุม เรื่อง “การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และ1 

มนุษยศาสตร์ 2 

ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า เมื่อ วันที่ ๔ 3 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ กองบริหารงานวิจัยได้จัดประชุม เรื่อง “การสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์4 

และมนุษยศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ในการ5 

สนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เกิดผลงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล 6 

และเป็นส่วนหนึ่งในการน าพามหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่มหาวิทยาลัยอันดับโลก ณ ห้องสระบัว สถาบันวิจัย7 

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 8 

การประชุมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี9 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายเกี่ยวกับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจากสถาบันต่างๆ 10 

และยังเน้นย้ าถึงความส าคัญของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม  11 

และ  ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทาง                 12 

การสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมหาวิทยาลัย                  13 

มีแนวทางในการสนับสนุนทั้งหมด ๔ แนวทาง ดังนี้ ๑) สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกัน ๒) สนับสนุน              14 

ด้าน health and social well-being ๓) สนับสนุนให้เกิดภาคีวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 

๔) สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเรียนรู้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่กองบริหารงานวิจัยจัดขึ้น16 

เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และรศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดี  17 

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 18 

ได้ด าเนินการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเ พ่ือผลักดันผลงานวิชาการ                       19 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กับหัวหน้าส่วนงาน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัยที่เข้าร่วม             20 

การประชุม 21 

ที่ประชุมรับทราบ 22 

๖.๖ สรุปการจัดอบรม เรื่อง “ความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)  23 

ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า วันที่ ๙ พฤศจิกายน 24 

พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจัดอบรม เรื่อง “ความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)”ณ ห้องกันภัยมหิดล 25 

ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความรู้26 

และความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถปฏิบัติงานและสร้างผลผลิตทางวิชาการให้ถูกต้องตาม27 

หลักเกณฑ์ความซื่อตรงทางวิชาการ (Academic Integrity) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 28 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์              29 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลทางวิชาการอย่างสมานฉันท์  30 

ในมหาวิทยาลัย (Academic Integrity with RJ. in the University)” ร่วมกับ Professor David Knauft จาก 31 

University of Georgia ซึ่งบรรยายผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex  32 

ที่ประชุมรับทราบ 33 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืนๆ  1 

๗.๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) 2 

ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล3 

มีนโยบายในการจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างองค์กร              4 

แห่ งการเรียนรู้  และเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ส านักพิมพ์5 

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ ายวิจัยและวิชาการ                          6 

และกองบริหารงานวิจัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑         7 

เมื่อวันที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานของส านักพิมพ์8 

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) โดยมุ่งเน้นผลิตและจ าหน่ายหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)          9 

ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค เกิดเป็นหนังสือและต าราในรูปแบบใหม่บนพื้นฐาน10 

การให้บริการ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Create E-book)  ๒) สั่งพิมพ์ตามจ านวน  11 

(Print on demand)  ๓) การเผยแพร่หนังสือออนไลน์ (Online-Publish) ทั้งนี้ หนังสือและต าราที่จัดท าผ่าน12 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลจะรับรองคุณภาพผ่านเกณฑ์หนังสือและต าราในการยื่นขอความก้าวหน้า               13 

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล  14 

รายละเอียดปรากฏตาม Presentation น าเสนอในที่ประชุม 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

๗.๒ ผลการจัดอันดับ THE IMPACT RANKING 2020 17 

ศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 18 

น าเสนอผลการจัดอันดับTHE IMPACT RANKING 2020 โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดให้อยู่ในอับดับที่ ๔ ของ19 

ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ ากัดบางประการ เช่น มหาวิทยาลัยและคณะมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่ดีแต่20 

ยังขาดการน าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์หรือการน าเสนอให้สาธารณชนได้รู้ ขาดผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ค าถาม21 

และการเลือกกิจกรรมที่มี Impact รวมทั้งระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลมีจ ากัด  22 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล23 

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชา วิเคราะห์แผน เพ่ือจัดท าร่างนโยบายที่24 

เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมงานด้าน Sustainability เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนงานต่างๆ สามารถด าเนินงานให้25 

สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย และพัฒนาผลการจัดอันดับให้เป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป 26 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 27 

ที่ประชุมรับทราบ 28 

 29 

 30 

 31 



๑๑ 

 
๗.๓ ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคุณภาพ “Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไวรวมใจสู่ 1 

Agile Organization” และ โครงการเสวนาวิชาการ  เรื่อง “งานวิชาการรับใช้สังคม” 2 

รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 3 

แจ้ งว่ า  มหาวิทยาลั ยจะจัด งานมหกรรมคุณภาพ  “Agile Organization :  รู้ ทัน  ก้ าว ไว  รวมใจสู่                           4 

Agile Organization” ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา              5 

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  6 

และขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “งานวิชาการรับใช้7 

สังคม”ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประชาสังคม อุดมพัฒน์ ชั้น ๑ อาคารประชาสังคม8 

อุดมพัฒน์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 9 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๗.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา - ธนารักษ์” 11 

ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  12 

แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พศ.๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบมาตรการการสร้างที่พัก13 

อาศัยส าหรับ ผู้สูงอายุ โดยกรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุเพ่ือด าเนินโครงการ “ศูนย์ที่ พักอาศัย                 14 

ส าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยพร้อม15 

อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการ16 

อ่ืนๆ แบบครบวงจร โดยกรมธนารักษ์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 17 

จัดสร้าง“ที่พักอาศัย ผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์”เป็นโครงการน าร่อง ซึ่งได้จัดท าระบบการรับจองสิทธิ โดยผู้สูงอายุ18 

หรือบุตรหลานของผู้สูงอายุสามารถศึกษา รายละเอียดโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ 19 

https://www.treasury.go.th และเว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา20 

สินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) https://www.dad.co.th ซึ่งมีก าหนดรับจองสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่  ๘ 21 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรมธนารักษ์สงวนสิทธิในการพิจารณา22 

ระยะเวลาในการเปิดจองสิทธิ (วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการจองสิทธิ) ตลอดจนสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้23 

ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนด 24 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 26 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 27 

 28 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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