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ระเบียบวาระท่ี   ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๒๐/๒๕๖๕ 
     
สาระส าคัญ    :   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล            
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (จ านวน ๙ หน้า) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings นั้น  
    บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท า
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕  2 

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 4 

ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 6 

 (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 11 
๓. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 12 
๔. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 13 
๕. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  14 

        และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 15 
๖. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 16 
๗. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา    คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 17 
๘. รศ.ดร.พลังพล  คงเสรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 18 
๙. รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล    แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 

๑๐. รศ.ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  20 
๑๑. รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์ค าดวง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 
๑๒. รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 22 
๑๓. ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 23 
๑๔. อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน์    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 
๑๕. รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา  ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 25 
๑๖. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 26 
๑๗. รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์    ผู้อ านวยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 27 
๑๘. ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  28 
๑๙. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 29 
๒๐. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 30 
       เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 31 

 32 



๒ 

ผู้มาประชุม (ออนไลน์) 1 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
๒. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 3 
๓. ผศ.ดร.นพ.ภัทรบุตร  มาศรัตน  แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4 
๔. รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 
๕. รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ   คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 6 
๖. ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 7 
๗. รศ.ดร.ทพญ. ศิริรักษ์  นครชัย                 แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 
๘. รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 9 
๙. ผศ.ดร.ประทีป  ฉัตรสุภางค์  แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 

๑๐. รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 11 
๑๑. รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 
๑๒. รศ.ดร.อารี จ าปากลาย    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 13 
๑๓. ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ    แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 14 
๑๔. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย   ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 15 
๑๕. รศ.ดร.ยิ่งยศ  เจียรวุฒิ   แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 16 
๑๖. อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ     คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 17 
๑๗. รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม     คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 18 
๑๘. ดร.อภิภู  สิทธิภูมิมงคล   แทนผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 19 
๑๙. รศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี   ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 20 
๒๐. อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล    คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา 21 
๒๑. น.สพ.สุรชัย  จันทร์ทิพย์   ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 22 
๒๒. รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 23 

ทั้งนี้ มีองค์ประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง  ชั้น ๕ 24 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๐ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ25 
ออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๒๒ คน 26 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภาระกิจ) 27 
๑. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี  28 
๒. ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 29 
๓. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 30 
๔. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 31 
๕. นพ.สุรพร  ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 32 
๖. อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ 33 



๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
๑. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 2 
๒. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 3 
๓. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 4 
๔. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล   ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป 5 
๕. นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 6 
๖. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 7 
๗. นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 8 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) 9 
๑. นายค ารณ  โชธนะโชติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ 10 

๒. รศ.ดร.น.สพ.ก าลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 11 

๓. ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 12 

๔. อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์   ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 13 

๕. รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 14 

๖. นางชไมพร เจริญไกรกมล   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 15 

๗. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล  หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 16 

๘. น.ส.ปวีณา  ลาวัณย์ศิริ    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 17 

๙. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 18 

๑๐. นางกิรติ  สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 19 

๑๑. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 20 

๑๒. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 21 

๑๓. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 22 

๑๔. น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 23 

๑๕. อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล    รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต  24 

๑๖. ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล    ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 25 

๑๗. น.ส.เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 26 

ฝ่ายเลขานุการ 27 
๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 28 
๒. น.ส.นัดดา  สุวรรณคดี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 29 
๓. น.ส.พรรณอ าไพ เกียรติชื่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 30 
๔. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 31 



๔ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๕ น. 1 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2 

น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งนี้  3 
ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  4 

น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานของส่วนงาน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม 5 
Multimedia Presentation น าเสนอในที่ประชุม 6 

ที่ประชุมรับทราบ 7 
 8 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 9 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 10 

๑.๑.๑ นักศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล11 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for 12 
Excellence)   13 
รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แจ้งว่า 14 

น.ส.ศิริพร ทรปราณี นักศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 15 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) จากการแข่งขัน World 16 
Skills Competition 2022 Special Edition สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Health and Social Care) 17 
โดยมีคะแนนรวมเป็นล าดับที่ ๖ ของโลกจาก ๑๔ ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ 18 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เมืองบอร์โดช์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 19 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 20 

๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 21 
๑.๒.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 22 

และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  23 
  ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัด 24 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 25 
เมื่อวันที่ ๑๔ และ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นั้น 26 

บัดนี้  การจัดงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณผู้บริหาร  27 
และหัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 28 
  ที่ประชุมรับทราบ 29 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ 30 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 31 

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง            32 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 33 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 34 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 35 



๕ 

 ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  1 
๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย  2 
๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 3 
๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร  4 
๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  6 
 7 
ระเบียบวาระท่ี   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   8 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอระเบียบวาระที่  9 
๕.๑ –  ๕.๒  ซึ่งส่วนงานต่าง ๆ เสนอมา ประกอบด้วย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 10 
ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 11 

ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงตามวงรอบ มคอ.๒) 12 
ปริญญาเอก 13 

๕.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 14 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 15 

๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 16 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 17 
คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 18 
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ              19 

เพื่อพิจารณาต่อไป 20 
 21 
ระเบียบวาระท่ี   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 22 

๖.๑ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  23 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล24 

ก าหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  25 
จ.นครปฐม ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมียอดเงินท าบุญจากส่วนงานต่าง ๆ  26 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่วนราชการภายนอก และประชาชนทั่วไป ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  27 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๙๘,๙๒๗.๙๘ (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) และ 28 
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  29 
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ โดยท่านสามารถส่งเงินท าบุญได ้ดังนี้   30 

๑. เงินสด สามารถน าส่งได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี 31 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 32 

๒. ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. พุทธมณฑล ในนามนางสาวอภิญญา สุราศรี หัวหน้างานการเงิน 33 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 34 

๓. เช็คธนาคาร โดยสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” 35 

 

- ไม่มี - 



๖ 

๔. โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศาลายา  1 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี  ๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒  2 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบส าเนาการน าฝากหรือโอนเงิน  3 
ที่ e-mail:mufinancialunit@mahidol.ac.th  4 

 ทั้งนี้ ส าหรับท่านที่ร่วมท าบุญเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 
จะออกใบเสร็จรับเงินให้ และท่านสามารถน าไปขอลดหย่อนภาษีได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  6 
ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๘๔๙ - ๖๕๐๐ 7 
หรือ ๖๕๐๑ และโทรสารหมายเลข ๐๒ ๘๔๙ - ๖๑๙๙ มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนา 8 
ในกุศลครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นทุกปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม9 
เอกสารประกอบการประชุม 10 
 ที่ประชุมรับทราบ 11 

๖.๒ รายงานผลการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 12 
นายปัญญา ธ ารงธีระกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ และนายวรพจ ปุณญสิทธิ์ 13 

ศูนย์บริหารสินทรัพย์  แจ้งว่าตามที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้ด าเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ 14 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน นั้น  ศูนย์ฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดหาประโยชน์จากเงิน15 
รายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้  16 

๑. รายงานข้อจ ากัดการลงทุน (Compliance report) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 17 
การจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปตาม18 

ข้อจ ากัดการลงทุนทั้งในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยและรายส่วนงาน  19 
๒. สรุปผลการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 
ภาพรวมผลตอบแทนรายกลุ่มสินทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 21 
-  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ผลตอบแทนของเกือบทุกกลุ่ มสินทรัพย์ทั้ ง ไทย 22 

และต่างประเทศ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนให้ผลตอบแทนที่ติดลบ   23 
- พันธบัตรรัฐบาลไทยให้ผลตอบแทนติดลบ -1% -5% -16% ส าหรับพันธบัตร24 

ระยะสั้น กลาง และยาว ตามล าดับ 25 
ทั้งนี้มี เ พียง  Thai Equity, Global Infra Equity (฿) และ Gold (฿) เท่านั้น 26 

ที่ให้ผลตอบแทนเป็นค่าบวก 27 
๓. สรุปผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 28 
- ผลตอบแทนรวมมหิดล -2.01% ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบที่ -2.56% และดีกว่า29 

พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะกลางที่ -5.4% 30 
- ผลตอบแทนกลุ่มเงินหมุนเวียน (26% ของเงินทั้งมหาวิทยาลัย) 0.24%  31 

น้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบที่ 0.32% เนื่องจาก เงินไม่หมุนเวียน SIPH มีผลตอบแทน -1.26% เนื่องจากมีการถือ32 
ครอง Saving Bond ระยะยาว 33 

- ผลตอบแทนกลุ่มเงินไม่หมุนเวียน (74% ของเงินทั้งมหาวิทยาลัย)  -2.79% 34 
ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบที่ -3.55% เนื่องจาก ทุก SAA (อุ่นใจ มั่งมี ยั่งยืน SI RA SIPH) บริหารได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ 35 

๔. การวิเคราะห์องค์ประกอบผลตอบแทน (Performance Attribution) ๑๒ เดือน 36 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 37 

- ทุก SAA สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ โดย Allocation Effect 38 
ที่ส่งผลในทุก SAA (ยกเว้น อุ่นใจ) คือ การ Underweight สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนติดลบ เช่น Thai  39 
Government Bond และ Global Bond 40 



๗ 

- SAA ที่บริหารโดยศูนย์ฯ (อุ่นใจ มั่งมี ยั่งยืน) คิดเป็น 26.3% ของเงินทั้งมหาวิทยาลัย 1 
หรือ 35.5% ของเงินไม่หมุนเวียนรวมทั้งมหาวิทยาลัย 2 

- SAA อุ่นใจ : สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ (Active Return) 3 
+1.57% ซึ่งหลักๆจะมาจาก Selection Effect ในกลุ่มสินทรัพย์ Cash และ Government Bond 4 

- SAA มั่งมี : สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ +1.48% ซึ่งหลักๆ  5 
จะมาจาก Selection Effect ในกลุ่มสินทรัพย์ Government Bond, Thai Equity, Thai REITs และ Global Bond 6 

- SAA ยั่งยืน : สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ +1.92% ซึ่งหลักๆ7 
จะมาจาก Selection Effect ในกลุ่มสินทรัพย์ Government Bond, Thai Equity, Thai REITs และ Global Bond 8 

-  SAA ของส่วนงานที่บริหารเอง (SI RA SIPH)  คิด เป็น 49% ของเงินทั้ ง9 
มหาวิทยาลัย หรือ 64.5% ของเงินไม่หมุนเวียนรวมทั้งมหาวิทยาลัย 10 

- SAA SI : สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ (Active Return)  11 
+0.13% ซึ่งมาจาก Selection Effect จากการบริหาร TH REITs ได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ และ Allocation 12 
Effect จากการ underweight Global Bond และ Global REITs เล็กน้อย 13 

- SAA RA : สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ +1.02% ซึ่งมาจาก 14 
Selection Effect จากการบริหาร TH Govt Bond และ TH REITs ได้ดี  และ Allocation Effect จาก 15 
การ Underweight Global Bond  16 

- SAA SIPH : สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ +0.19% ซึ่งมาจาก 17 
Interaction Effect (ผสมกันระหว่าง Selection และ Allocation) 18 

๕ .  ส รุ ป ผลกา ร จั ดห าประ โ ยชน์ ร อบ  Strategic Asset Allocation (SAA)  19 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๔ เดือนจากรอบแผน ๓๖ เดือน) 20 

- ผลตอบแทนรวมมหิดล +1.88% น้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบที่ +2.45% และดีกว่า21 
พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะกลางที่ -4.93% 22 

- ผลตอบแทนกลุ่มเงินหมุนเวียน (24%ของเงินทั้ งMU)  +1.30% ดีกว่า 23 
เกณฑ์วัดเทียบที่ 0.63% 24 

- ผลตอบแทนกลุ่มเงินไม่หมุนเวียน (76%ของเงินทั้งMU)  +2.07% น้อยกว่า 25 
เกณฑ์วัดเทียบที่ +3.02% เนื่องจาก ส่วนงานที่บริหารเงินเอง (SI RA SIPH คิดเป็น 51%ของเงินทั้ง26 
มหาวิทยาลัยมีผลตอบแทนน้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบ  โดยที่ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านศูนย์ฯใน SAA อุ่นใจ 27 
มั่งมี และ ยั่งยืน (คิดเป็น 25% ของเงินทั้งมหาวิทยาลัย) มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบทั้ง 3 SAA   28 

๖. การวิเคราะห์องค์ประกอบผลตอบแทน (Performance Attribution) ๒๔ เดือน29 
ของรอบ SAA ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 30 

- SAA ที่บริหารโดยศูนย์ฯ (อุ่นใจ มั่งมี ยั่งยืน) ยังสามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่า31 
เกณฑ์วัดเทียบ 32 

- SAA อุ่นใจ มั่งมี ยั่งยืน มี Active Return ที่ +1.74%, +2.51% และ +2.40% 33 
ตามล าดับ โดยเป็น Positive Active Return ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 34 

- Allocation Effect มีผลเป็น Positive Contribution ซึ่งมีสาเหตุจากการ Underweight 35 
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนติดลบ เช่นกลุ่ม Thai Govt Bond และ Global Bond 36 

- Selection Effect เป็น Positive Contribution ที่เป็นผลมากจากการบริหาร37 
กลุ่มสินทรัพย์ Cash, Thai Govt Bond, Thai Equity, Thai REITs และ Global Bond ได้ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ 38 

- SAA ของส่วนงานที่บริหารเอง (SI RA SIPH) ท าผลตอบแทนได้น้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบ 39 
-  SAA SI RA SIPH มี  Active Return ที่  -3.16% , -1.15% และ  -0.81% 40 

ตามล าดับ โดยเป็นผลหลักๆ มาจาก Negative Active Return ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมี 41 
Positive Active Return เล็กน้อยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 42 



๘ 

- SAA SI : Negative Active Return ที่เกิดขึ้นหลักๆเป็นผลมาจาก Selection 1 
Effect ในสินทรัพย์ Global Equity และ Global REITs ที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน  2 

- SAA RA : : Negative Active Return ที่เกิดขึ้นหลักๆเป็นผลมาจาก Selection 3 
Effect ในสินทรัพย์ Global Equity 4 

- SAA SIPH : Negative Active Return ที่เกิดขึ้นหลักๆเป็นผลมาจาก Selection Effect 5 
ในสินทรัพย์ Global Equity, Global Infra Equity และ Global REITs ที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน 6 

๗. การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง (๒๔ เดือน) กลุ่มเงินไม่หมุนเวียน 7 
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เทียบเกณฑ์วัดเทียบ  8 
- SAA อุ่นใจ มั่ งมี  ยั่ งยืน สามารถท าผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์วัด เทียบ  9 

(+0.42%vs-0.45%, +2.03%vs+0.82%, +2.77%vs+1.61%)  10 
-  SAA SI RA SIPH ท า ผ ล ต อ บ แ ท น ไ ด้ น้ อ ย ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ วั ด เ ที ย บ  ( +11 

0.32%vs+1.80%, +0.82%vs+1.08%, +0.37%vs+0.77%)  12 
ความผันผวน (SD) ต่อปี เทียบเกณฑ์วัดเทียบ 13 
- ทุก SAA (อุ่นใจ มั่งมี ยั่งยืน SI RA SIPH) มีความผันผวนน้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบ 14 
- Sharpe Ratio (อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนเกินจาก Risk Free Rate ต่อความผันผวน)  15 
- SAA มั่งมีและยั่งยืน มีค่า Sharpe Ratio ที่เป็นบวก และ มากกว่าเกณฑ์วัดเทียบ 16 

(+0.38vs+0.06, +0.36vs+0.18) 17 
- SAA RA มีค่า Sharpe Ratio ที่เป็นบวก แต่น้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบ (+0.08 vs +0.11) 18 
- SAA อุ่นใจ มีค่า Sharpe Ratio ที่เป็นลบ แต่ดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ (-0.08 vs -0.39) 19 
- SAA SI SIPH มีค่า Sharpe Ratio ที่เป็นลบ และน้อยกว่าเกณฑ์วัดเทียบ (-0.06 20 

vs +0.23, -0.08 vs +0.07) 21 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 22 
ที่ประชุมรับทราบ 23 

ระเบียบวาระท่ี    ๗      เรื่องอ่ืน ๆ 24 
๗.๑ มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕ 25 

ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า26 
สัมพันธ์ และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา แจ้งว่า ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา27 
๐๘.๓๐ –  ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕  28 
โดยก าหนดจัดทั้งในพ้ืนที่ของส่วนงาน และผ่านระบบออนไลน์ที่ https://mahidol.ac.th/openhouse ทั้งนี้ 29 
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการระบบการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 30 
ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 31 

ที่ประชุมรับทราบ 32 

๗.๒ ขอเชิญร่วมงาน “เทศน์มหาชาติ” ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา 33 

รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แจ้งว่า 34 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จะจัดงาน 35 
“เทศน์มหาชาติ” ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา โดยมีพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน)  36 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะสงฆ์ เป็นองค์แสดงธรรม ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  37 

https://mahidol.ac.th/openhouse


๙ 

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเชิญผู้บริหาร 1 
หัวหน้าส่วนงานร่วมงาน และร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธา โดยการจัดงานดังกล่าว วัตถุประสงค์เพ่ือน ารายได้ 2 
มาสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี 3 
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๐๒๖-๔๕๘๘๗๒-๗ ชื่อบัญชี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือ พัฒนาโรงเรียน4 
พยาบาลรามาธิบดี  5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 

๗.๓ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์8 

มอบแก่อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 9 

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ แจ้งว่า ขอเรียนเชิญ10 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบแก่11 
อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  โดยการอุปถัมภ์ของหลวงปู่บุญทัน  12 
ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์ ทายาทธรรมหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด  13 
จ.อุดรธานี ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  14 

ที่ประชุมรับทราบ 15 
 16 

๗.๔ งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและมาลาเรีย (The 20th 17 

International Congress for Tropical Medicine and Malaria: ICTMM) 18 

รศ.นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน แจ้งว่า  19 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย20 

เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและมาลาเรีย (The 20th International 21 

Congress for Tropical Medicine and Malaria: ICTMM) ซึ่งจัดขึ้นทุก ๔ ปี ภายใต้การดูแลของสหพันธ์ 22 

โรคเขตร้อน หรือ International Federation for Tropical Medicine (IFTM)  ในวันที่ ๒๔ – ๒๘ ตุลาคม 23 

พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  24 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น  26 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 27 


