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PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม และน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 32 
(Sustainable Development Goals: SDGs) GOAL 2. ขจัดความหิวโหย : Zero Hunger GOAL 3. มีสุขภาพ33 



๔ 

 

และความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well-being GOAL 4. การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education  1 
GOAL 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน : Industry, Innovation and  Infrastructure และ 2 
GOAL 17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 3 

๑. โรงงานต้นแบบเพ่ือการพัฒนาชุดทดสอบ น้ ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4 

(MUMT Pilot Plant) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิต5 

เครื่องมือแพทย์ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ6 

วิจัยและพัฒนาจากคณาจารย์และนักวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 7 

ที่สนใจสร้างความร่วมมือ โดยมีช่องการให้ค าปรึกษาด้านการผลิต ตลอดจนการหาช่องทางติดต่อกับ8 

ภาคอุตสาหกรรมและจับคู่ทางธุรกิจที่เหมาะสม ก่อนน าออกไปสู่การค้าในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังท างาน9 

ร่วมกับบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จ ากัด เพ่ือเป็นตัวกลางในการดูและรักษาผลประโยชน์ทางการตลาดให้แก่10 

ผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาจากอาจารย์ นักวิจัย ให้สามารถแข่งขันหรือท าการค้า11 

ในตลาดได้  MUMT Pilot Plant มีพันธกิจหลักในการ ๑.สร้างนวัตกรรมและพัฒนาชุดทดสอบน้ ายา                   12 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ๒.ให้บริการผลิตชุดทดสอบ น้ ายา                  13 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานระดับชาติและสากล และ ๓.ให้ค าปรึกษาด้านการต่อ14 

ยอดผลงานวิจัยไปสู่ภาคการผลิตและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 15 

๒. ค่ายเทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะที่ดี โดยมีจุดประสงค์                 16 
คือ ใช้เวลาในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เป็นประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะใช้ทักษะจาก            17 
การเรียนใช้ชั้นเรียนแล้วนั้น ยังได้มีประสบการณ์จริงส่งเสริมนักศึกษาให้มีศักยภาพรอบด้าน ในการบริหาร18 
จัดการเบื้องต้น การวางแผนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนนั้น ๆ การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ               19 
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถเกิดขึ้น             20 
ในระหว่างท ากิจกรรมโดยถือเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างแท้จริง การออกค่ายในแต่ละปีจะใช้เวลา21 
ประมาณ ๑ สัปดาห์โดยมีจุดประสงค์หลักคือมุ่งเน้นในด้านการบริการสุขภาพเบื้องต้นและถ่ายทอดองค์ความรู้22 
ด้านสุขภาพให้ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ การหลีกเลี่ยงหรือแนวทางในการป้องกันและปรับปรุง23 
สุขภาวะต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละที่เพ่ือให้ชุมชนนั้นมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 24 

๓. โครงการการตรวจรับรองอาหารปลอดภัยเ พ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต                    25 
ในการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยการใช้ศักยภาพพ้ืนที่ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ๘ จังหวัด                  26 
เพ่ือยกระดับสู่การเป็นแหล่งผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือรองรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ                27 
และประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นการส่งออกตามเป้าหมายการเป็นครัวของโลกได้ รวมถึงการยกระดับมาตรฐาน28 
โดยการตรวจรับรองผลผลิตผักและผลไม้จากแปลงเกษตรที่ปลอดจากสารพิษตกค้าง จากยาฆ่าแมลง                     29 
ซึ่งครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก จุลชีพ และเชื้อก่อโรค ด้วยเครื่องมือ30 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ท าให้เกิด                    31 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพที่สร้างมูลค่าเพ่ิม การยกระดับรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต                    32 



๕ 

 

ของประชาชนผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงเรียน หรือหน่วยงานของแต่ละจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่                         1 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร จะน าไปสู่การพัฒนา                2 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง3 
ในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4 

๔. การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อก่อโรค COVID-19 เชิงรุก โดยคณะเทคนิคการแพทย์ 5 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกและการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดโดยคณะเทคนิคการแพทย์ 6 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร และอาสาสมัคร7 
กลุ่มต่างๆ ซึ่งถือเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งการด าเนินการนี้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการดู สุขภาพ8 
ประชาชนโดยท าให้ประชาชนเข้าสู่การบริการได้ง่าย รวดเร็ว และครบวงจร ท าให้ได้รับการรักษา                     9 
อย่างทันท่วงที รวมทั้งท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อดีขึ้น คลายความวิตกกังวล เนื่องจากได้รับค าแนะน า             10 
เป็นอย่างดีและมีแนวทางในการรักษาอย่างชัดเจน 11 

ที่ประชุมรับทราบ 12 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 13 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 14 

๑.๑.๑ บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับทุนวิจัยจาก The Rockefeller Foundation  15 
รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล16 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ได้รับทุนวิจัยจาก The Rockefeller 17 
Foundation เป็นจ านวน 1,200,000 USD (หนึ่งล้านสองแสนดอลลาร์สหรัฐ) เพ่ือด าเนินโครงการวิจัย               18 
เรื่อง “Regional Genomic Infrastructure for COVID-19 Surveillance and Pandemic Preparedness 19 
in Southeast Asia” ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓ ปี ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน             20 
ที่มีชื่อเสียงและงบประมาณจ านวนมากเพ่ือท างานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 21 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 22 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 23 
 - ไม่มี - 24 

ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔  25 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล26 

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง 27 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 28 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 29 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 30 
 31 
 32 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 2 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 3 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 4 
ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 5 

๓.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 6 
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 7 
ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ เสนอขอเปิด8 

สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๕                           9 
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  10 

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้11 
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริธรรม ความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง และ                          12 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม หรือ13 
ใช้การต่อยอดความรู้โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัย              14 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม โดยหลักสูตรได้ประสานความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ 15 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
ได้แก่ หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาชีวโมเลกุลและ17 
พันธุศาสตร์โรคเขตร้อน  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล 18 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ            19 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเพ่ือฝึกปฏิบัติงานทางด้าน20 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนา21 
สมรรถนะมนุษย์ และการเสริมสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทฟิลเตอร์วิชั่น จ ากัด (มหาชน)22 
บริษัท แอทยีนส์จ ากัด และบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด เป็นต้น  23 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ 24 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อนุมัติหลักการการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการประชุม25 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี พิจารณาให้การรับรอง26 
เรียบร้อยแล้ว 27 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  28 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 29 

 30 

 31 

- ไม่มี - 



๗ 

 

๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๓.๔.๑ Mahidol University Sustainability Strategy 2 

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่ในการประชุมสมัชชา3 
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ  4 
ประเทศไทย และประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม ๑๙๓ ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน             5 
ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกัน6 
บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 7 
พร้อมทั้งก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) 8 
เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ             9 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings  10 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมี11 
ทิศทางและเป้ าหมายการขับเคลื่ อนอย่ างชัด เจน มหาวิทยาลัยจึ ง ได้จัดท า  Mahidol University 12 
Sustainability Strategy ขึ้น โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   13 

๑. วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าด้านความยั่งยืน  14 
๒. พันธกิจ มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการวิจัย15 

และนวัตกรรม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 16 
๓. วัตถุประสงค์  17 

๓.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลจะถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดด้านความยั่งยืน18 
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเป็นผู้น าความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน  19 

๓.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดการกับความท้าทายระดับท้องถิ่น และระดับโลก 20 
รวมทั้งจัดการกับปัญหาความยั่งยืนที่ซับซ้อน และส่งเสริมการด าเนินการด้านความยั่งยืนผ่านการวิจัยและนวัตกรรม  21 

๓.๓ มหาวิทยาลัยมหิดลจะพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  22 
๓.๔ มหาวิทยาลัยมหิดลจะสร้างวัฒนธรรมแห่งความอยู่ดีมีสุขและความยั่งยืน             23 

รวมทั้งส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมให้เกิดข้ึนในทุกวิทยาเขต 24 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  25 
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่รองอธิการบดีเสนอและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ26 
เพื่อพิจารณาต่อไป 27 
 28 

๓.๔.๒ ผลวิเคราะห์การจัดอันดับ University Ranking : U.S. News ,QS ,WUR ,Asia 2020 29 
และแนวทางการปรับแผนงานต่อไป 30 
รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 31 

และผศ.ดร.ธัชวีร์  ลลีะวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี น าเสนอผลวิเคราะห์การจัด32 
อันดับ University Ranking 2022 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 33 



๘ 

 

๑. U.S. Best Global Universities Rankings ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ ๑. Global Rank  1 
อยู่ในอันดับที่ ๕๒๐ ๒. Asia Rank อยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ และ ๓. Country Rank อยู่ในอันดับที ่๑ 2 

๒. Moscow International University Ranking 2020 ได้รับการจัดอันดับที่ ๒๙๕ 3 
ของการจัดอันดับภายในประเทศ และอยู่ในอันดับที่ ๒๘๗ ของ ASEAN Rank 4 

๓. QS Asia University Rankings 2022 ได้รับการจัดอันดับที่ ๔๓ 5 
๔. World University Rankings (Times Higher Education) ได้รับการจัดอันดับ 6 

ดังนี้ ๑. World University Rankings 2022 อยู่ในอันดับที่ ๖๐๑ – ๘๐๐ ๒. Impact Rankings 2021 อยู่ใน7 
อันดับที่ ๑๐๑ – ๒๐๐ ๓. Asia University Rankings 2021อยู่ในอันดับที่ ๑๓๐  8 

ทั้งนี้ จุดเด่นของการรักษาผลการจัดอันดับไว้ได้ คือ การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย9 
และวิชาการให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และขอให้ทุกส่วนงานสนับสนุนบุคคลากรสายวิชาการผลิตผลงานวิชาการ             10 
ให้อยู่ในฐาน Q1 มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆในต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์11 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 12 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  13 
ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไป 14 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  15 
๔.๑ การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16 

(COVID-19)  17 
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งว่า 18 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมมาตรการและการด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง เพ่ือรับมือการแพร่ระบาดของ19 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา 20 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 21 

๑. ราชก ิจจาน ุเบกษา  เผยแพร ่ข ้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙                22 
แห่งพระราชก าหนดการบร ิหารราชการในสถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที ่ ๓๕ และ ๓๖                   23 
เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่างๆ  24 
โดยจ าแนกออกเป็นพื้นที่สถานการณ์ที่แตกต่างลดหลั่นกันตามความรุนแรงของการระบาดของโรคระบาด 25 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในอนาคต 26 

๒. มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศฉบับที่  ๓๕ เรื่อง การเป ดใช พ้ืนที่ของ27 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพ่ือปองกันและควบคุมการแพร28 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                   29 
โดยได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับมาตรการในการเปิดการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการ30 
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข             31 
และจังหวัดนครปฐมมีประกาศออกมา  32 

โดยมหาวิทยาลั ยฯ ได้ เตรี ยมความพร้ อมการเปิ ดสถานที่ ท าการของ33 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑ พฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 34 
และบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้ารับการ35 
ตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ครั้งแรกในการเข้าพ้ืนที่ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง          36 
จะด าเนินการสุ่มตรวจบุคลากรในแต่ละส่วนงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะได้น าผลการด าเนินการมารายงานตอ  37 



๙ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา 1 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ทุก ๒ สัปดาห เพ่ือประเมินสถานการณ์ และรวมก าหนดแนวทางต่างๆ ต่อไป 2 

ทั้งนี้ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขอปรับแนวทางการพิจารณา3 
อนุญาต เปิดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ส าหรับส่วนงานในพ้ืนที่ศาลายา                4 
โดยที่ประชุมศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งว่า 5 
เนื่องจากการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล 6 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของส่วนงานในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ เสนออนุญาตเปิดสถานศึกษา7 
เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการด้าน8 
การศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ พร้อมพิจารณา9 
ชุดเอกสารประกอบทั้งหมดของส่วนงานก่อนเสนอมายังอ าเภอพุทธมณฑล เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 10 
ให้ทันตามก าหนดการต่อไป 11 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 

ระเบียบวาระท่ี    ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 14 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่ 15 

๕.๑ –  ๕.๒๓ ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ ขอออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๗ หลักสูตร 16 
ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๔ หลักสูตร 17 
ปริญญาตรี ๕ หลักสูตร ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาใหม่หมวดวิชาเฉพาะ ของ                18 
คณะวิทยาศาสตร์ ๔ รายวิชา และรายวิชาใหม่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะสังคมศาสต์และมนุษยศาสตร์ ๑ รายวิชา 19 
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๘ รายวิชา ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง20 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 21 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 22 
ปริญญาเอก 23 

๕.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 24 
และบัณฑิตวิทยาลัย 25 
ปริญญาโท 26 

๕.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ 27 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันโภชนาการ               28 
และบณัฑิตวิทยาลัย 29 

๕.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 30 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยราชสุดา 31 
และบัณฑิตวิทยาลัย 32 

๕.๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรภาคปกติ33 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะพยาบาลศาสตร์                 34 
และบัณฑิตวิทยาลัย 35 



๑๐ 

 

๕.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรภาคปกติ1 
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะพยาบาลศาสตร์                  2 
และบัณฑิตวิทยาลัย 3 

๕.๖ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะ5 
พยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 6 

๕.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 7 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๕ ของคณะ8 
พยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 9 

๕.๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 10 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะ11 
พยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  12 
ปริญญาตรี                    13 

๕.๙ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 15 

๕.๑๐ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 16 

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 17 
ปริญญาเอก                   18 

๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 19 
ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ           20 
และบัณฑิตวิทยาลัย 21 
ปริญญาโท 22 

๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 23 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วม                   24 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ และบัณฑิตวิทยาลัย 25 

๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ                 26 
และการก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันโภชนาการ 27 
และบัณฑิตวิทยาลัย  28 

๕.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์               29 
และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ 30 
และบัณฑิตวิทยาลัย 31 



๑๑ 

 

๕.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช 1 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์           2 
คณะเภสัชศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย 3 
ปริญญาตรี                    4 

๕.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา             5 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  6 

๕.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์            7 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 

๕.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 

๕.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ 11 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ 12 

๕.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจ13 
การเดินทางและธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ 14 

 15 
ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา 16 

๕.๒๑ การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔ รายวิชา  17 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 18 

๕.๒๒ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ รายวิชา 19 
ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 20 

๕.๒๓ การเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จ านวน ๘ รายวิชา 21 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 22 

 ที่ประชุมเห็นชอบและให้ด าเนินการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 23 

ระเบียบวาระท่ี    ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 24 
๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล           25 

และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕  26 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล 27 

ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจ า28 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม29 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 30 
และและผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings มาอย่างต่อเนื่องนั้น  31 

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดท าตารางการประชุมคณะกรรมการบริหาร 32 
ทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  33 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้  ในปีพ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีวันหยุดราชการ ซึ่ งตรงกับสัปดาห์ที่มีการประชุม                       34 
จึงขอแจ้งเปลี่ยนวันที่ประชุมฯ ดังนี้ 35 



๑๒ 

 

๑. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอปรับการประชุม            1 
เปนวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  2 

๒. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอปรับการประชุม              3 
เปนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 4 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  5 
ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 
๖.๒ (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๔  8 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ส านักงานสภา9 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๔ (๑๑/๒๕๖๔)            10 
ในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง             11 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  12 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 

๖.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนรายวิชา16 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร17 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 18 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า  ด้วยส านักงาน19 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร20 
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO) โดยรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี            21 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 22 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของ

หลักสูตร 

วันที่พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร 

๑. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกก าลัง
กายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



๑๓ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  1 
ที่ประชุมรับทราบ 2 

๖.๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง3 
พิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 4 
รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล 5 

ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) 6 
จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ จ านวน ๓ หน่วยกิต 7 
รายวิชา ศศภอ ๑๑๓ - ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ จ านวน ๖ หน่วยกิต และ รายวิชา ศศภท ๑๐๐ ภาษาไทย จ านวน 8 
๓ หน่วยกิต (รวม ๑๒ หน่วยกิต) และรายวิชาของส่วนงาน จ านวน ๑๘ หน่วยกิต  9 

ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ10 
ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอเปิดรายวิชากลุ่ม Advanced 11 
English ส าหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่12 
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ผ่านการฟังบรรยาย                     13 
การท ากิจกรรมการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน และการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง14 
ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือ15 
รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์16 
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล  17 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  18 
ที่ประชุมรับทราบ 19 

๖.๕ รายงานผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 20 
นายวรพจ ปุณญสิทธิ์ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ รายงานผลการด าเนินงานการจัดหา21 

ประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล รอบปีงบฯ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญ22 
สรุปได้ดังนี้ 23 

๑. รายงานข้อจ ากัดการลงทุน (Compliance report) ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 24 
การจัดหาประโยชน์เป็นไปตามข้อจ ากัดการลงทุนตามประกาศฯ ทั้งในระดับส่วนงาน25 

และภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยเป็น ดังนี้ 26 
 27 



๑๔ 

 

 1 
๑.๑ รวมสินทรัพย์ตราสารหนี้ ร้อยละ ๗๘.๙ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 2 
๑.๒ รวมพันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคารขนาดใหญ่ ร้อยละ ๕๔                3 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 4 
๑.๓ รวมสินทรัพย์ตราสารทุนและทางเลือก ร้อยละ ๒๑.๑ เป็นไปตามเกณฑ์            5 

ที่ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 6 
๑.๔ รวมสินทรัพย์ตราสารทุน ร้อยละ ๑๒.๙ เป็นไปตาม เกณฑ์ท่ีไม่เกินร้อยละ ๓๐ 7 
๑.๕ รวมสินทรัพย์ทางเลือก ร้อยละ ๘.๒ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ 8 
๑.๖ รวมสินทรัพย์ต่างประเทศ ร้อยละ ๘.๕ เป็นไปตาม เกณฑ์ท่ีไม่เกินร้อยละ ๒๐ 9 
๑.๗ รวมสินทรัพย์ตราสารทุนและทางเลือกต่างประเทศ ร้อยละ ๗.๘             10 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ 11 
๑.๘ รวมสินทรัพย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ ร้อยละ ๐.๘ เป็นไปตามเกณฑ์           12 

ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 13 
๒. ผลการจัดหาประโยชน์ ปีงบฯ ๒๕๖๔ 14 

๒.๑ ผลตอบแทนรวมมหิดล ปีงบฯ ๒๕๖๔ (สินทรัพย์จัดหาประโยชน์                 15 
รวม ๖๓,๖๔๕ ล้านบาท) เท่ากับ ร้อยละ ๔.๐ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีงบฯ ๒๕๖๓ ที่ติดลบร้อยละ ๑.๕ แต่น้อย16 
กว่าเกณฑ์วัดเทียบที่ ร้อยละ ๕.๒ เนื่องจากผลตอบแทนของรวมเงินไม่หมุนเวียนน้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบ 17 

๒.๒ ผลตอบแทนรวมมหิดล (เงินหมุนเวียน , สินทรัพย์จัดหาประโยชน์               18 
รวม ๑๔,๐๘๑ ล้านบาท) ปีงบฯ ๒๕๖๔ เท่ากับ ร้อยละ ๑.๐ ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ ที่ ร้อยละ ๐.๓ 19 

๒.๓ ผลตอบแทนรวมมหิดล (เงินไม่หมุนเวียน , สินทรัพย์จัดหาประโยชน์              20 
รวม ๔๙,๕๖๔ ล้านบาท)  ปีงบฯ ๒๕๖๔ เท่ากับ ร้อยละ ๔.๙ น้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบ ที่ ร้อยละ ๖.๖ เนื่องจาก21 
บางส่วนงานได้รับผลกระทบจากผลตอบแทนของสินทรัพย์จัดหาประโยชน์ไม่เป็นไปตามคาดและบางส่วนงาน22 
ไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ตามแผนตั้งแต่เริ่มต้นปีงบฯ ๖๔ 23 

๒.๔ ผลตอบแทนที่แสดงเป็นการแสดงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คือ                24 
เป็นผลตอบแทนรวม ของดอกเบี้ย ปันผลรับ ก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง และ ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 25 

๒.๕ เกณฑ์วัดเทียบค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามสินทรัพย์จัดหา26 
ประโยชน์ของเกณฑ์วัดเทียบของแต่ละส่วนงานตามแผนการจัดหาประโยชน์ของแต่ละส่วนงาน 27 

๓. ภาพรวมการจัดหาประโยชน์ปีงบฯ ๒๕๖๕ 28 
๓.๑ การจัดหาประโยชน์รวมมหาวิทยาลัยมหิดลปีงบฯ ๒๕๖๕ ใกล้เคียงกับปีงบฯ ๒๕๖๔ 29 
๓.๒ ปีงบฯ ๒๕๖๕ จัดหาประโยชน์ใน ตราสารหนี้ ร้อยละ ๗๘.๑ และ ตราสารทุน 30 

และทางเลือกร้อยละ ๒๑.๙ 31 
๓.๓ รวมสินทรัพย์ต่างประเทศ ร้อยละ ๑๐.๗ (ตราสารหนี้ ร้อยละ ๑.๗         32 

และตราสารทุนและทางเลือก ร้อยละ ๙.๐) 33 



๑๕ 

 

๓.๔ รวมมหาวิทยาลัยมหิดล (เงินหมุนเวียน) ยังคงจัดหาประโยชน์ในตราสารหนี้1 
ในประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ เหมือนปีงบฯ ๒๕๖๔ 2 

๓.๕ ปีงบฯ ๒๕๖๕ จัดหาประโยชน์ใน ตราสารหนี้ ร้อยละ ๗๘.๙ และตราสารทุน3 
และทางเลือก ร้อยละ ๒๑.๑ 4 

๓.๖ รวมสินทรัพย์ต่างประเทศ ร้อยละ ๘.๖ (ตราสารหนี้ ร้อยละ ๐.๘ และตราสารทุน5 
และทางเลือก ร้อยละ ๗.๘) 6 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม  7 
ที่ประชุมรับทราบ 8 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 9 
 10 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 
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