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ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี              2 

และนวัตกรรม น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้   3 
ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ 4 

และผลการด าเนินงานของส่วนงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation 5 
น าเสนอในที่ประชุม และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 6 
Development Goals: SDGs) โดยสรุปได้ดังนี้ 7 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งผลักดันผลงานวิจัยและ8 
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์และนักวิจัยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งได้รับค าปรึกษาจาก9 
คณะท างานของสถาบันฯ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อสังคม และได้รับการจดทะเบียน10 
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน ตลอดจนน าเข้าสู่กระบวนการการผลิตที่11 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ด้วยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 13 
แห่งสหประชาชาติ ในข้อที่ ๓ ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) 14 
และในข้อที่ ๙ : โครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) 15 
สถาบันฯ จึงได้เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนและด าเนินการให้ผลงานชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็ว                  16 
โดยภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม และได้รับการยื่นจด              17 
อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา อีกท้ังได้การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 18 
และได้มาตรฐานสากล อันเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอด19 
ธุรกิจไปสู่ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป  20 

ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นจึงเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  21 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 22 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 23 

๑.๑.๑  การแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” 24 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 25 
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน26 

แจ้งโดยสรุปว่า ตามที่ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (COSHEM) 27 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญชวนส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี ๒๕๖๔ 28 
โดยได้รับการตรวจประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีส่วนงานได้รับรางวัลระดับดีเด่น 29 
พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ 30 

ส่วนงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ ๕ 31 
๑. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 32 
๒. สถาบันโภชนาการ 33 
๓. วิทยาลัยนานาชาติ 34 

 



๕ 

 

 

ส่วนงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ ๔ 1 
๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 
๒. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 3 
๓. คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 4 
๔. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 5 

ส่วนงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ 6 
๑. คณะเทคนิคการแพทย ์7 
๒. คณะพยาบาลศาสตร์ 8 
๓. คณะศิลปศาสตร์ 9 
๔. สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 10 

ส่วนงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ ๒ 11 
๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 
๒. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 13 

ส่วนงานที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นเป็นปีที่ ๑  14 
๑. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 15 
๒. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 
๔. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 18 
๕. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 19 
๖. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 20 

ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณ           21 
เป็นเงินรางวัลให้กับส่วนงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับส่วนงานที่มีการ22 
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเป็นรูปธรรมและมี23 
ประสิทธิภาพ 24 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 25 

๑.๑.๒ ช่อง YouTube Mahidol Channel มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลโล่ทอง 26 
Gold Creator Award 27 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 28 

แจ้งว่า วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 29 
รับมอบรางวัลโล่ทอง Gold Creator Award ของช่อง YouTube Mahidol Channel จาก คุณวีรณา โอฬาร30 
รักษ์ธรรม ผู้อ านวยการบริหาร บริษัท ทีซีบีเอ็น จ ากัด องค์กรพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ YouTube 31 
หลังจากช่อง YouTube Mahidol Channel มีผู้ติดตามหรือ Subscriber ครบ 1,000,000 Subscribers 32 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VIP ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  33 



๖ 

 

 

มหิดลแชนแนล (Mahidol Channel)  มีจ านวนผู้ติดตาม หรือ Subscriber                     1 
เป็นอันดับที่ 3 ของช่อง YouTube ทางการศึกษาของโลก  2 

โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มหิดลแชนแนลมีจ านวนผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นกว่า 600,000 3 
คน ส าหรับสถิติการรับชม ช่อง Mahidol Channel (ไม่รวม Mahidol Kids, We Mahidol, Mahidol World 4 
และ Mahidol Music Channel) มีสถิติการรับชมจ านวน 196 ล้านวิว เป็นอันดับที่ 2 ของช่อง YouTube 5 
ทางการศึกษา อันดับที่ 1 ได้แก่ Stanford Channel มีสถิติรับชม 217 ล้านวิว และ Harvard University 6 
Channel มีสถิติรับชม 158 ล้านวิว มาเป็นอันดับที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  7 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 8 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 
 - ไม่มี - 10 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔  11 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล12 

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            13 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 14 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 15 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 16 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 17 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 18 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 19 
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 20 

๓.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 21 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  22 
ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล อ.ดร.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอ23 

เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่              24 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 25 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม (หลักสูตร26 
นานาชาติ) มุ่งเน้นที่การประสานกันระหว่างงานวิจัยกับนวัตกรรม โดยค านึงถึงการผลิตงานวิจัยที่เป็นไปได้ใน27 
เชิงนวัตกรรม ที่เป็นความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่ก าลังท าอยู่ในภาควิชา             28 
หรือเป็นงานวิจัยที่จะท าเพ่ิมขึ้นใหม่ตามแนวโน้มการวิจัยที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัย                 29 
ในระยะยาว โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม จะเน้นการสร้างสรรค์30 
นวัตกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างอย่างชัดเจนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยทั่วไป 31 
ที่นักศึกษาอาจจะท างานวิจัยพ้ืนฐาน หรืองานวิจัยเชิงทฤษฎี ที่ยังไม่ได้มีการต่อยอดจนถึงขั้นที่เป็นนวัตกรรม 32 

- ไม่มี - 



๗ 

 

 

ตัวอย่างนวัตกรรมที่จะอยู่ในข่ายที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะสร้างสรรค์ บัณฑิตส่วนหนึ่งของหลักสูตรอาจได้รับ1 
หัวข้อวิจัยเป้าหมายมาจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น กรม หรือบริษัทเอกชนที่ต้องการใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่2 
หน่วยงานมีก็สามารถส่งบุคลากรเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล3 
เหล่านั้น งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างตรง 4 

 บัณฑิตส่วนหนึ่งของหลักสูตรจะอยู่ในส่วนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประกอบ5 
กับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม ท าให้การเรียนการสอนใน6 
ระดับมัธยมปลาย หรือมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น การท าชุดทดลองที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิด7 
เรื่องควอนตัมได้ดีขึ้น การพัฒนาแบบทดลองฟิสิกส์ที่สามารถระบุถึงจุดอ่อนของผู้เรียนและพัฒนาสื่อการเรียน8 
การสอนที่แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทันที ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยทางฟิสิกส์นั้นจึงไม่ได้มี9 
ประโยชน์เฉพาะต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์โดยตรงต่อภาค10 
การศึกษาด้วย ในปัจจุบันทักษะด้านการจัดการข้อมูล (data Management) และวิเคราะห์ข้อมูล (data 11 
analysis) ถือเป็นทักษะที่ส าคัญต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ด้วยปริมาณ12 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเกบ็ในรูปแบบดิจิตอลท าให้เกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่ยังต้องการผู้มีทักษะ13 
มาวิเคราะห์ บัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประยุกต์14 
ทักษะในการวิเคราะห์กับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจมีความแปลกใหม่ เกิดเป็นอาชีพนักวิทยาศาสตร์ที่จัดการ15 
ข้อมูล (data scientist) โดยบัณฑิตจากหลักสูตรจะมีจุดแข็งคือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพ16 
ที่อาจต้องการความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ และสามารถเชื่อมโยงถอดความหมายจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 17 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  18 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 19 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 
๓.๔.๑ การพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงานเพื่อเป็นคณะกรรมการนโยบายสถาบัน21 

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา  22 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ข้อบังคับ23 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔  24 
ได้ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔                   25 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันฯ ตามข้อ ๗ (๓) หัวหน้าส่วนงาน ซึ่งเลือกจากที่ประชุม26 
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 27 

ที่ประชุมได้มีการลงคะแนนผ่านระบบ Lime Survey เพื่อเลือกกรรมการนโยบาย28 
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา โดยหน้าส่วนงานที่29 
ได้รับการเลือกได้แก่ 30 
๑. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์    คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 31 
๒. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 32 

 33 



๘ 

 

 

 1 

๓.๔.๒ ข้อเสนอ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อก าหนดการจัดกลุ่ม2 
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  3 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่กระทรวงการ4 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม5 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเข้ากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการการ6 
ส่งเสริมและสนับสนุนที่รัฐมนตรีจะก าหนดให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยต้องประเมินตนเองตาม7 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) และตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators)  8 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ พร้อมทั้งจัดท าแผนพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่ม9 
สถาบันที่มหาวิทยาลัยเลือกเข้ากลุ่ม 10 
  ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  ก าหนดให้จัด11 
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๖ กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร12 
แตกต่างกันไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาท้ัง ๖ กลุ่ม คือ  13 

๑. กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 14 
๒. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 15 
๓. กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) 16 
๔. กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (Moral and Intellectual Cultivation) 17 
๕. กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Specialized and Professional)  18 
๖. กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและ19 

ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร) 20 
  มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์และประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและตัวชี้วัด21 
ศักยภาพองค์กรของแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นการประเมินผลจากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 22 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัดของกลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ และ กลุ่ม ๕ ภายใต้ระบบ Thai University Strategic 23 
Classification and Self-Assessment System (UCLAS) ของ สป.อว. จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดของ24 
ทั้ง ๔ กลุ่ม พิจารณาจาก Performance indicators (ตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการด าเนินงาน) และ 25 
Potential indicators (ตัวชี้วัดเชิงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม) แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและ26 
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละกลุ่มดังภาพ    27 



๙ 

 

 

 1 
จากภาพแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบ Performance indicators และ Potential 2 

indicators ของมหาวิทยาลัยมหิดลในทั้ง ๔ กลุ่ม มหาวิทยาลัยมหิดลมี Performance และ Potential  ดีที่สุด3 
ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 4 

 5 
1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

ตัวช้ีวัด Performance indicators ระดับ ตัวช้ีวัด Potential indicators ระดับ 
อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 4 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 4 
การเคลื่อนย้ายของอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา 1 งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวของ

บุคลากร 
3 

ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา 1 ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ 1 
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติของบุคลากร ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมด 

1 ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิง
เท่ากับหรือมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย 

1 

 6 
1) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

ตัวช้ีวัด Performance indicators ระดับ ตัวช้ีวัด Potential indicators ระดับ 
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ 1 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา 

3 

รางวัลด้านผู้ประกอบการ 1 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

1 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

1 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา 

1 



๑๐ 

 

 

1) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
ตัวช้ีวัด Performance indicators ระดับ ตัวช้ีวัด Potential indicators ระดับ 

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

1 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

1 

 1 
1) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community)  

ตัวช้ีวัด Performance indicators ระดับ ตัวช้ีวัด Potential indicators ระดับ 
ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ
สังคม 

3 ความสอดคล้องของหลักสูตร 1 

ร้อยละการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต 

1 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาใน
พ้ืนที่ภูมิภาค 

1 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 1 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 1 
การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
พ้ืนที่ หรือภูมิภาค 

1 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พ้ืนที่ 

1 

 2 
5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบคุลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Professionals and Specialists) 

ตัวช้ีวัด Performance indicators ระดับ ตัวช้ีวัด Potential indicators ระดับ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา 

2 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง 2 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานใน
อุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 

1 

ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ งานจริง 

1 

อัตราส่วนของเงินสนับสนุนต่องบด าเนินการ 1 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 1 

  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing 3 
University) เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 4 
(Global and Frontier Research) ตามแนวทางการจัดท าแผนของ สป.อว. เ พ่ือส่งสป.อว.เสนอต่อ5 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รัฐมนตรีเพ่ือประกาศก าหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษา6 
สังกัดกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ก่อนจัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของ7 
ประเทศไทย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป    8 

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่รองอธิการบดีเสนอและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภา9 
มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาต่อไป 10 



๑๑ 

 

 

๓.๔.๓ การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (โครงการจัดตั้ง                  1 
ศูนย์ เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม ส านักงานอธิการบดี                        2 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 3 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ส่วนงานประสงค์จะปรับ4 

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน รองรับการเปลี่ยนแปลง               5 
ตลอดจนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส่วนงาน จ านวน ๓ ส่วนงาน ดังนี้ 6 

ส่วนงาน การเห็นชอบการเสนอขอปรับโครงสร้าง 

ส านักงานอธิการบดี ๑. เสนอขอเปลี่ยนชื่อ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรม
ชีวภาพจากนวัตกรรม เป็น โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานคณบดี 
๑.๑ งานบริหารจัดการ เกลี่ยภาระงานและเปลี่ยนชื่อเป็น “งานบริหารทั่วไป” 
๑.๒ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เปลี่ยนชื่อเป็น “งานยุทธศาสตร์ 

แผนและงบประมาณ” 
๑.๓ จัดตั้ง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล” 
๒. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานวิจัยและบริการวิชาการ 
๒.๑ ยุบเลิก “งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย” 
๒.๒ ยุบเลิก “งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ” 
๒.๓ ยุบเลิก “งานความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
๒.๔ จัดตั้ง “งานบริหารและส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ” 
๓. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานบริหาร

การศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๓.๑ ยุบเลิก “งานการศึกษา” 
๓.๒ จัดตั้ง “งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา” 
๓.๓ จัดตั้ง “งานส่งเสริมการศึกษาแบบยืดหยุ่นและพัฒนาทักษะ” 
๔. เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
๕. เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษากฎหมายสุขภาพและคุณภาพชีวิต” 
๖. เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยทิศทางการศึกษาไทย” 
๗. เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ” 
๘. เสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์จีนและโลกาภิวัตน์เอเชียศึกษา”     

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๑. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี 



๑๒ 

 

 

ส่วนงาน การเห็นชอบการเสนอขอปรับโครงสร้าง 

๑.๑ ปรับฐานะ งานทันตกรรม เป็น “ฝ่ายทันตกรรม” และจัดตั้งงาน
ใหม่ภายใต้ฝ่ายจ านวน ๓ งาน ได้แก่ ๑) งานทันตกรรมบริการ
ผู้ป่วยทั่วไป  ๒) งานทันตกรรมในผู้ป่วยโรคซับซ้อน และ ๓) งาน
บริหารและสนับสนุนคลินิกทันตกรรม และน าภาระงานด้านทันต
แพทย์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์เข้ามารวมด้วย 

๑.๒ ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายใต้สังกัดฝ่ายการแพทย์ ได้แก่ 
- งานผู้ป่วยใน เปลี่ยนชื่อเป็น “งานการแพทย์ระบบสนับสนุน 
  โรงพยาบาล” 
 - งานผู้ป่วยนอก เปลี่ยนชื่อเป็น “งานการแพทย์ระบบพิเศษ” 
 และน าภาระงานด้านการแพทย์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
และศูนย์การแพทย์สิริกิติ์เข้ามารวมด้วย 

๑.๓ ยุบเลิก “งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการ
รักษาพยาบาล” และน าภาระงานไปรวมกับ งานพัฒนาคุณภาพ
การดูแลสุขภาพ 

๑.๔ ยุบเลิก “งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ” และน าภาระงานไปรวม
กับ งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ 

๑.๕ จัดตั้ง “งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ” 
๒. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
๒.๑ ยุบเลิก “ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม” และยุบเลิกงานภายใต้                

๑ งาน คือ  “งานการแพทย์และทันตแพทย์” โดยน าภาระงาน
ด้านการแพทย์ไปรวมกับ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และ น าภาระงานด้านทันตแพทย์ไปรวมกับ ฝ่ายทันตกรรม
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒.๒ ยุบเลิก “งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ” ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ 
โดยน าภาระงานไปรวมกับ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒.๓ ยุบเลิก “งานพัฒนาคุณภาพงาน” ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป โดยน า
ภาระงานไปรวมกับงานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุ ขภาพ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๓. การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
๓.๑ ยุบเลิก “งานการแพทย์และเภสัชกรรม” โดย น าภาระงานด้าน

การแพทย์ไปรวมกับ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ 



๑๓ 

 

 

ส่วนงาน การเห็นชอบการเสนอขอปรับโครงสร้าง 

น าภาระงานด้ าน เภสัชกรรมไปรวมกับ  ฝ่ าย เภสัชกรรม 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๓.๒ ยุบเลิก “งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์” โดย น าภาระงานไป
รวมกับ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างาน1 
พิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 2 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 3 

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่รองอธิการบดีเสนอและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภา4 
มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาต่อไป 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  6 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 

(COVID-19)  8 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 9 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ10 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 11 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 12 

๑. ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด -19 (ศบค. )  ได้ประกาศข้อก าหนด                          13 
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘                 14 
(ฉบับที่ ๓๔) เรื่องการปรับพ้ืนที่สถานการณ์การปรับมาตรการการป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม  15 
พ.ศ. 2564 โดยพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดปรับเวลาเคอร์ฟิว จาก 21.00 - 04.00 น. เป็น 23.00 - 03.00 น. 16 
และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มจาก 29 จังหวัดเหลือ 23 จังหวัด พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง17 
จาก 37 จังหวัด เป็น 30 จังหวัด และพ้ืนที่ควบคุมสีส้มจาก 11 จังหวัด เป็น 24 จังหวัด 18 

๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับมาตรการในการเปิดการเรียน19 

การสอน ตามหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 20 

วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนครปฐมมีประกาศออกมา ซึ่งจะได้หารือในส่วนที่21 

เกี่ยวข้อง ก่อนจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 22 

๓. มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนเข็มที่  ๓ (Booster dose: 23 

AstraZeneca) ส าหรับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลที่รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม ก่อนเดือน24 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ25 

จนกว่าจะเต็มจ านวนที่ https://vaccine-regist.mahidol.ac.th โดยก าหนดรับวัคซีนวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ               26 

https://covid-19.kapook.com/


๑๔ 

 

 

หน่วยบริการวัคซีน ลานพระราชบิดา ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในที่ประชุม 3 
ที่ประชุมรับทราบ 4 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 5 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 6 

๕.๑ –  ๕.๑๓ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ปริญญาโท ๔ หลักสูตร 7 
ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 8 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 9 
ปริญญาเอก 10 

๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 11 
ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบัณฑิตวิทยาลัย 12 

๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี13 
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 14 
ปริญญาโท 15 

๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสม16 
และนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 17 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 18 

๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และ19 
ครอบครัว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก 20 
และครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 21 
และบัณฑิตวิทยาลัย 22 

๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล23 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑             24 
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)             26 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย 27 
ปริญญาตรี                    28 

๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร์ 29 
ศิริราชพยาบาล  30 

๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคม31 
และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 32 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 33 



๑๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 
๖.๑ การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 2 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า พระบาทสมเด็จ3 
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยมหิดล น าไปถวายพระสงฆ์จ า4 
พรรษา ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร  แขวงคูหาสวรรค์  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕  พฤศจิกายน  5 
๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีก าหนดการและมาตรการต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมด้วยสรุปยอดเงิน6 
ท าบุญ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๓,๒๒๐.๒๒ บาท  (สามแสนสามพันสองร้อยยี่สิบ7 
สองบาทยี่สิบสองสตางค์) 8 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงขอเชิญท่านร่วมพิธีและท าบุญตามก าลังศรัทธาเพ่ือถวายเป็นพระ9 
ราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้  โดยท่านสามารถส่งเงินท าบุญตามช่องทาง ดังนี่ 10 

๑. เงินสด น าส่งมาที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 11 
๒. ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. พุทธมณฑล ในนาม นางกานดา  ทองกลัด  หัวหน้างานการเงิน12 

กองคลัง  ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  13 
๓. เช็คธนาคาร โดยสั่งจ่ายในนาม  “มหาวิทยาลัยมหิดล” 14 
๔. โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน) 15 
     สาขาศาลายา  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี  316-3-03952-2 16 

ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยมหิดล”  พร้อมแนบส าเนาการน าฝากหรือการโอนเงิน   17 
E –mail : mufinancialunit@mahidol.ac.th 18 

                   ในการนี้ โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงเพ่ือจะได้ส่งใบอนุโมทนาหรือใบเสร็จรับเงิน   19 
พร้อมด้วยส่งส าเนาใบน าฝากมาที่ นางกานดา  ทองกลัด หัวหน้างานการเงิน  กองคลัง  ชั้น ๓  ส านักงาน20 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   พร้อมทั้งระบุชื่อ/ที่อยู่  และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ติดต่อได้ 21 

๕. เข้า Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ สแกน QR  Code  ใส่จ านวนเงินที่22 
ต้องการร่วมท าบุญ 23 

 ส าหรับท่านที่ร่วมท าบุญโดยพระราชกุศลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะออกใบเสร็จรับเงิน24 
ให้ และท่านสามารถน าไปขอลดหย่อนภาษีได้   และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวอภิญญา  สุรา25 
ศรี   หัวหน้างานการเงิน  กองคลัง  โทรศัพท ์๐๒ ๘๔๙-๖๕๐๐, ๐๒-๘๔๙-๖๑๙๒-๖๕๐๑  26 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  27 
ที่ประชุมรับทราบ 28 

๖.๒ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๓  29 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา30 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๓ (๑๐/๒๕๖๔)  31 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง  ชั้น 32 
๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  33 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  34 
ที่ประชุมรับทราบ 35 



๑๖ 

 

 

๖.๓ สรุปการเยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน ปี ๒๕๖๔ (MU Council Visit 2) 1 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ นายกสภา2 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เยี่ยมชมและรับฟังผลการดา3 
เนินงานของส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย4 
และแผนการด าเนินงานที่ได้เสนอไว้ในการเยี่ยมส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) และเพ่ือทราบถึง5 
เป้าหมายในการด าเนินงานอีก ๒ ปีข้างหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งข้อคิดเห็น6 
และข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส่วนงาน   7 

ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย               8 
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่วนงานน าไปปรับใช้เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของส่วนงาน โดยสอดคล้องกับ9 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปได้ดังนี้  10 

๑. พัฒนาโครงสร้างและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย  11 
๒. สร้างงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์/แก้ปัญหาสังคมและประเทศ  12 
๓. ผลักดันหลักสูตร Flexible Learning and Interdisciplinary Education  13 
๔. พัฒนา Online & ExtendedLearning Platform  14 
๕. น าองค์ความรู้เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายและเผยแพร่สู่สาธารณะ  15 
๖. ร่วมมือกับเอกชนเพิ่มหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และพัฒนาเชิงพาณิชย์  16 
๗. น าเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการท างาน17 

เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร  18 
๘. ผนวกแนวคิดเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการด าเนินพันธกิจ 19 

ของมหาวิทยาลัย 20 
ในการนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท ารายงานสรุปการเยี่ยมชมฯ 21 

เรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์22 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล https://uc.mahidol.ac.th/ 23 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  24 
ที่ประชุมรับทราบ 25 

๖.๔ ก าหนดการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ             26 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน27 
โปรแกรม Cisco Webex Meetings 28 
นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งว่า มหาวิทยาลัย29 

ได้ก าหนดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ ( EdPEx) 30 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ 31 
ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน จึงขอแจ้งก าหนดการ32 
ให้ผู้บริหารส่วนงานเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 33 
(EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๔ 34 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในทีป่ระชุม  35 
ที่ประชุมรับทราบ 36 



๑๗ 

 

 

๖.๕ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง1 
พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ส านักงาน3 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร4 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) โดยรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี            5 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 6 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 7 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาความ8 

สอดคล้องหลักสูตรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 9 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  10 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรเมือ่วัน 11 

ศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 12 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

๖.๖ ขอความร่วมมือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่า15 
ทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา 16 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  แจ้งว่า ส านักงาน17 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการเวียนแจ้งประกาศฯ เรื่องแนวทาง             18 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิ ระดับ19 
ปริญญาตรี ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี             20 
ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในการรับส่งข้อมูล21 
ข่าวสารทางสื่อดิจิทัลต่าง ๆ โดยให้ก าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 22 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือ24 
ปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงการสร้างเสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศฯ 25 
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ26 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และถือปฏิบัติต่อไป 27 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  28 
ที่ประชุมรับทราบ 29 

๖.๗ การขอผ่อนผันเงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 30 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ที่ประชุมอธิการบดี31 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แจ้งการขอผ่อนผันเงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปี32 
การศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งส่งผลให้มีนักศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการผ่อนผันจ านวนหนึ่งไม่สามารถกู้เงินได้                33 
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนดังกล่าว โดยได้ขอให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพิจารณา 34 



๑๘ 

 

 

ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยขอผ่อนผันให้มีก าหนด 1 
ระยะเวลา ๑ ปี ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 2 
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 3 

๑. กรณีหลักสูตรปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดที่อยู่ระหว่างการ4 
พิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 5 

๒. กรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ระบุปี  พ.ศ. แต่หน้าปกหลักสูตรไม่ตรงกับ                      6 
ปีการศึกษาที่เปิดหลักสูตร ส่งผลให้การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบ7 
ระยะเวลาที่ก าหนด 8 

๓. กรณีหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการพิจารณา แต่ระบุปี พ.ศ. ที่หน้าปกหลักสูตร              9 
ไม่ตรงกับปีการศึกษาที่เปิดส่งผลให้การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบ10 
ระยะเวลาที่ก าหนด 11 

๔. กรณีหลักสูตรปรับปรุงที่กองทุนฯ ได้รับจาก สป.อว. แล้ว แต่ยังไม่สามารถ12 
ให้กู้เงินได้ จ านวน ๕๙๑ หลักสูตร 13 

โดยกองทุนฯ ขอรับรายชื่อหลักสูตรที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 14 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีมาตรฐานหลักสูตร15 
ตามท่ีก าหนด เพ่ือให้กองทุนฯ ด าเนินการขยายระยะเวลาก าหนดการให้กู้ยืมและส่วนอ่ืน ที่เก่ียวข้องต่อไป โดย16 
ให้มีการก าหนดระยะเวลาเพียงปีการศึกษา ๒๕๖๔ เท่านั้น และ ทปอ. ขอแจ้งเวียนเอกสารให้17 
สถาบันอุดมศึกษารับทราบร่วมกันต่อไป 18 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  19 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

๖.๘ ขอเผยแพร่หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพ21 
หลักสูตรระดับสากลในฐานข้อมูล Thai Qualification Register (TQR)  22 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ว่า กองบริหารการศึกษา 23 

ได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับรองการรับรองประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากล                24 
จ านวนทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร และได้รับรองจากสภาวิชาชีพ จ านวน ๔ หลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ                  25 
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล  Thai Qualification Register (TQR) ของ26 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 27 

๑. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก  ASEAN 28 
University Network Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน ๓ หลักสูตร 29 

๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด 30 
๑.๒ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 31 
๑.๓ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทาง32 

และธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 33 
 34 
 35 



๑๙ 

 

 

๒. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก International 1 
Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) จ านวน ๑ หลักสูตร 2 

๒.๑ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกล3 
ผสมผสาน) Human Study e.V., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4 

๓. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก Association to 5 
Advance Collegiate, Schools of Business (AACSB) จ านวน ๔ หลักสูตร 6 

๓.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 7 
วิทยาลัยนานาชาติ 8 

๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร9 
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 10 

๓.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 11 
วิทยาลัยนานาชาติ 12 

๓.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตร13 
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 14 

๔. ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับสากลจาก World 15 
Federation of Occupational Therapists (WFOT) จ านวน ๑ หลักสูตร 16 

๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด 17 
๕. ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ จ านวน ๔ หลักสูตร 18 

๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์19 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 

๕.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 21 
๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 22 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 23 
๕.๔ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 24 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  25 
ที่ประชุมรับทราบ 26 

๖.๙ รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 27 
รศ.ดร.ภก. เนติ  สุขสมบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา แจ้งว่า  ตามที่28 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา29 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒           30 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทาง31 
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร โดย32 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ33 



๒๐ 

 

 

เทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานของ Common 1 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ตามประกาศที่ก าหนดไว้ในระดับ B2 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้3 
ภาษาอังกฤษ นั้น  4 

กองบริหารการศึกษาขอรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๕ (รหัส ๖๐-๖๔) 5 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว 6 
ดังนี้ 7 

 
 
 

ชั้นปี 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

ผ่าน 
(คน) 

ไม่ผ่าน 
(คน) 

ชั้นป ี1 (รหัส 64) 
(ทุกหลักสูตร) 

- - - 4,851* 402 
(8.29%) 

4,449 
(91.71%) 

ชั้นป ี2 (รหัส 63) 
(ทุกหลักสูตร) 

5,525 2,122 
(38.41%) 

3,403 
(61.59%) 

5,332 2,149 
(40.30%) 

3,183 
(59.70%) 

ชั้นปี 3 (รหัส 62) 
(ทุกหลักสูตร) 

5,229 2,510 
(48.00%) 

2,719 
(52.00%) 

5,224 2,677 
(51.24%) 

2,547 
(48.76%) 

ชั้นป ี4 (รหัส 61) 
(ทุกหลักสูตร) 

4,570 3,457 
(75.65%) 

1,113 
(24.35%) 

4,587 3,887 
(84.74%) 

700 
(15.26%) 

ชั้นป ี5 (รหัส 60) 
(หลักสูตร 6 ปี) 

887 877 
(98.87%) 

10 
(1.13%) 

885 876 
(98.98%) 

9 
(1.02%) 

รวม 16,211 8,966 
(55.31%) 

7,245 
(44.69%) 

20,879 9,991 
(47.85%) 

10,888 
(52.15%) 

หมายเหตุ: *นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ไม่รวมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เนืองจากยังไม่เปิดภาคการศึกษา  8 
อัตราการสอบผ่านระหว่างเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 สรุปดังนี้ 9 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) สอบผ่านเพิ่มข้ึน 1.90% ชั้นปี 3 (รหัส 62) สอบผ่านเพิ่มข้ึน 3.24% ชั้นปี 4 (รหัส 61) 10 
สอบผ่านเพิ่มข้ึน 9.09% ชั้นปี 5 (รหัส 60) (หลักสูตร 6 ปี) สอบผ่านเพิ่มขึ้น 0.11% 11 

นอกจากนี้กองบริหารการศึกษาสรุปรายงานจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) 12 
หลักสูตร 4 ปี ที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 13 
ล าดับ 

 
ส่วนงาน 

 
จ านวน 
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

 

สอบไม่ผ่าน/ยังไม่สอบ 
 

อยู่ในระหว่าง 
การเรียน 
Intensive 
English 
Courses 

 

จ านวน 
(คน) 

 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 84 78 92.86 77 
2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 168 147 87.50 108 
3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 118 68 57.63 40 



๒๑ 

 

 

4 วิทยาลัยศาสนศึกษา 102 48 47.06 20 
5 วิทยาเขตกาญจนบุรี 230 86 37.39 70 
6 คณะวิทยาศาสตร์ 383 108 28.20 47 
7 คณะศิลปศาสตร์ 117 30 25.64 23 
8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(เฉพาะหลักสูตร 4 ปี) 
105 23 21.90 3 

9 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 98 15 15.31 13 
10 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 75 11 14.67 11 
11 คณะกายภาพบ าบัด 106 14 13.21 10 
12 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 48 6 12.50 2 
13 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 36 2 5.56 2 
14 คณะพยาบาลศาสตร์ 175 9 5.14 9 
15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 157 7 4.46 6 
16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 309 9 2.91 9 
17 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

(เฉพาะหลักสูตร 4 ปี) 
267 7 2.62 5 

18 คณะเทคนิคการแพทย์ 121 2 1.65 2 
19 วิทยาลัยนานาชาติ 1,008 0 0.00 0 

รวมทั้งหมด 3,707* 670** 18.07 457 
        ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาาคม พ.ศ. 2564  1 

หมายเหตุ:    * จ านวนรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เฉพาะหลักสูตร 4 ปี   2 
** จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) เฉพาะหลักสูตร 4 ปี ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 3 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  4 
ที่ประชุมรับทราบ 5 

๖.๑๐ ข้อมูลผลงานตีพิมพ์สูงสุดในปี ค.ศ. ๒๐๒๑  6 
ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 7 

มีนโยบายสนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล โดยมุ่งมั่นสู่การ                 8 
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ มีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีจ านวนผลงาน9 
ตีพิมพ์สูงสุด ดังนี้ 10 

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๗๔๗ เรื่อง 11 
๒. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๕๑๓ เรื่อง 12 
๓. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๔๘๓ เรื่อง 13 
๔. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๓๕๐ เรื่อง 14 
๕. คณะเทคนิคการแพทย์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๑๒๖ เรื่อง 15 
๖. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๑๐๕ เรื่อง 16 
๗. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๙๔ เรื่อง 17 
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๙๐ เรื่อง 18 
๙. คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๘๙ เรื่อง 19 

๑๐. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๗๙ เรื่อง 20 



๒๒ 

 

 

 1 
ทั้งนี้ มีส่วนงานผลงานที่ตีพิมพ์ใน Q 1 มากที่สุดในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ดังนี้ 2 

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๓๔๑ เรื่อง 3 
๒. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๒๘๐ เรื่อง 4 
๓. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๒๕๕ เรื่อง 5 
๔. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๒๓๔ เรื่อง 6 
๕. คณะเทคนิคการแพทย์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๗๑ เรื่อง 7 
๖. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๕๗ เรื่อง 8 
๗. สถาบันโภชนาการ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๔๑ เรื่อง 9 
๘. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๓๕ เรื่อง 10 
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๓๔ เรื่อง 11 
๑๐. คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวนผลงานตีพิมพ์ ๓๒ เรื่อง 12 

รายละเอียดปรากฏตาม Power Point น าเสนอในทีป่ระชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

๖.๑๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์16 

และมนุษยศาสตร์ ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓  17 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  18 
ที่ประชุมรับทราบ 19 

๖.๑๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของ คณะวิทยาศาสตร์  20 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์21 

ขอเสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๓  22 
รายละเอียดปรากฏตาม USB แจกในที่ประชุม  23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

ระเบียบวาระท่ี    ๗        เรื่องอ่ืนๆ 25 
   ๗.๑ การสรรหาผู้อ านวยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  26 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน 27 
ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก าลังจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่           28 
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความร่วมมือจาก             29 
ทุกส่วนงานน าประเด็นดังกล่าวกลับไปหารือร่วมกันจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้ที่สมควร30 
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ในที่ประชุมคณกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสต่อไป 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 



๒๓ 

 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 1 
  2 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 3 


