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ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นำเสนอ31 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการดำเนินงานของส่วนงาน และผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 32 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  33 

รายละเอียดปรากฏตาม Multimedia Presentation นำเสนอในที่ประชุม 34 
ที่ประชุมรับทราบ 35 
 36 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 1 
๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดี 2 
๑.๒ กิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 3 

 4 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  5 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล6 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 7 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 8 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 9 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 10 
 11 
ระเบียบวาระที่   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 12 

๓.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 13 
 - ไม่มี - 14 

๓.๒ เรื่องเสนอเชิงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ 15 
๓.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารกองทุนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก 16 

แห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ....  17 
อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา18 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารกองทุนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริ19 
ยางคศิลป์ พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง20 
ยั่งยืน และมีระบบทุนเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศ21 
ไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานบริการวิชาการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้มีมาตรฐานแข่งขันใน22 
ระดับสากล และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย โดยมี23 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิ กแห่งประเทศไทย รวมทั้ง24 
พัฒนาให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนทางด้านการเงิน สนับสนุนโครงการขับเคลื่อน25 
ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย Endowment Funding 26 

ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 27 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว รายละเอียด28 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 29 

ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าว โดยมีความเห็น 30 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 31 

๑. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๕ เงินกองทุน “(๔) ดอกผล หรือผลประโยชน์              32 
อันเกิดจากการจัดการเงิน หรือทรัพย์สินตาม (๑) (๓) เงินและทรัพย์สินของ33 
กองทุนจะต้องจัดการเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน” เป็น “(๔) ดอกผล หรือ34 
ผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการเงิน หรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) และ (๓) 35 
เงิน และทรัพย์สินของกองทุนจะต้องจัดการเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน” 36 

- ไม่มี - 



๕ 

 

๒. กรณีข้อ ๙ ที่กำหนดโดยสรุปความได้ว่า “ให้ใช้จ่ายเฉพาะดอกผล หรือ เงิน1 
ผลประโยชน์ของ “บัญชีวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยวิทยาลัย 2 
ดุริยางคศิลป์” จะเบิกจากเงินต้นมิได้” ในทางปฏิบัติอาจจะปัญหาในกรณี 3 
เงินไม่พอใช้ในการบริหาร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกเงินต้นมาใช้ได้ ดังนั้นจึงควร4 
พิจารณาแนวทางการบริหารเงินต้นให้มีเพียงพอต่อการใช้จ่าย 5 

๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหลักสูตร 6 
 ๓.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 7 
ระเบียบวาระที่   ๔ เรื่องสืบเนื่อง  8 
ระเบียบวาระที่   ๕    เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง   9 
  10 
ระเบียบวาระที่   ๖      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

๖.๑ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  ๕๘๐ 12 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า สำนักงานสภา13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ (ร่าง) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๘๐ (๕/๒๕๖๕)               14 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที 15 
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ16 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 17 

ที่ประชุมรับทราบ 18 
 19 

๖.๒ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  20 
นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจะ21 

ดำเนินการทบทวนและแก้ไขข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับการดำเนิน22 
กิจการของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือสอบถาม23 
ไปยังส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกับข้อบังคับ24 
ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยแบ่งข้อบังคับเป็น ๕ หมวด ประกอบด้วย ๑) การศึกษา ๒) การวิจัย ๓) การเงิน พัสดุ 25 
และการลงทุน ๔) การบริหารทรัพยากรบุคคล และ ๕) อื่น ๆ  ซึ่งได้ตอบแบบสอบถามมาแล้ว และได้รวบรวม26 
ข้อบังคับที่ได้รับข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงแก้ไข โดยได้เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่กำกับดูแล27 
หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดูแลการบังคับใช้ของข้อบังคับ เพื่อ28 
พิจารณา ทบทวน ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะได้ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 29 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 30 
ที่ประชุมรับทราบ 31 
 32 

๖.๓ การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วม33 
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 34 
นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล รองผู้อำนวยศูนย์บริหารสินทรัพย์  แจ้งว่า เนื ่องด้วย35 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้หารือไปยังกรมธนารักษ์ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายในกรณีการให้เอกชนร่วม36 

- ไม่มี - 



๖ 

 

ลงทุนในกิจการของรัฐ โดยเกี ่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที ่มหาวิทยาลัยมหิดลปกครอง1 
ครอบครองดูแล และประสงค์ให้เอกชนเข้ามาดำเนินการลงทุนหรือร่วมลงทุน ว่าสามารถดำเนินการได้เพียงใด   2 

กรมธนารักษ์ได้ตอบข้อหารือ โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติที ่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ 3 
แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้  4 

กรณีที ่ ๑ ที ่ราชพัสดุที ่มหาวิทยาลัยครอบครองและใช้ประโยชน์มาแต่เดิม                5 
ก่อนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ บังคับใช้ (วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หากเป็นการจัดหาประโยชน์6 
ที่ราชพัสดุจากบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการนั้น 7 
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่เป็น            8 
การจัดหาประโยชน์ในกิจการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีมูลค่าโครงการตามที่กำหนด 9 

กรณีที ่ ๒ ที ่ราชพัสดุที ่มหาวิทยาลัยครอบครองและใช้ประโยชน์ ภายหลัง10 
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับ กรณีดังกล่าวจะเป็นการทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุหรือสัญญา11 
ต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะให้เอกชนเช่าหรือ ลงทุน12 
หรือร่วมลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญา มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา              13 
และตามที่อธิบดีกรมธนารักษ์กำหนด  14 

หากการให้ส ิทธิเอกชนนั ้น อยู ่ภายใต้บ ังค ับตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๗                     15 
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน              16 
พ.ศ.๒๕๖๒ แต่หากการให้สิทธินั้นมิได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยต้อง17 
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ้างอิงกฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๔ 18 
ซึ่งจะมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้) 19 

อย่างไรก็ตาม ประกาศกิจการตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน 20 
พ.ศ.๒๕๖๒  ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงขอแจ้งต่อที่21 
ประชุมเพื่อทราบ 22 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 23 
ที่ประชุมรับทราบ 24 

 25 
๖.๔ แผนการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการ26 

ดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  27 
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 28 

แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น29 
เลิศ (EdPEx) ประจำปี ๒๕๖๕ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา30 
คุณภาพด้านต่างๆ และเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในเป็นไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่องตามนโยบายการ31 
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการให้ผู้บริหารส่วนงานเตรียมพร้อมรับการประเมินตาม32 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปี ๒๕๖๕ 33 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 34 
ที่ประชุมรับทราบ 35 
 36 
 37 



๗ 

 

๖.๕ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 1 
ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร ผู ้อำนวยการกองบริหารการศึกษา แจ้งว่า สำนักงาน2 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจาก3 
มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๓ ฉบับ รวมทั้งหมด ๒๖ หลักสูตร ดังนี ้4 

๑.หลักสูตรใหม่ จำนวน ๗ หลักสูตร  5 
- ปริญญาเอก ๒  หลักสูตร  6 
- ปริญญาโท  ๔  หลักสูตร  7 
- ปริญญาตรี  ๑  หลักสูตร  8 

๒. หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๑๙ หลักสูตร  9 
- ปริญญาเอก  ๓  หลักสูตร  10 
- ปริญญาโท   ๖   หลักสูตร  11 
- ปริญญาตรี  ๑๐ หลักสูตร 12 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 13 
ที่ประชุมรับทราบ 14 

ระเบียบวาระที่    ๗      เรื่องอื่นๆ  15 
๗.๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๕ 16 

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 
ขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นจิกน้ำ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ ๒๗ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณทางเดินเท้าเลียบถนนดำรงวิจัย เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการส่งเสริม19 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแหล่งดูด20 
ซับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน21 
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 22 

ที่ประชุมรับทราบ 23 

๗.๒  ขอเชิญร่วมรบัชมการแสดงดนตรี "Pomelo Town with Thailand Phil" 24 
อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเชิญชวนผู ้บริหาร 25 

หัวหน้าส่วนงานทุกท่านเข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี "Pomelo Town with Thailand Phil" โดยวงดนตรี26 
รูปแบบใหม่ของ "Tale from Pomelo Town" ซึ่งเป็นชุดดนตรีแจ๊สที่ขับร้องและบันทึกเสียงโดย Pomelo 27 
Town ซึ่งได้รับการจัดเรียงใหม่โดยวง Thailand Philharmonic Orchestra ณ มหิดลสิทธาคาร ในวันที่ ๑๑ 28 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  29 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

๗.๓  การระมัดระวงัการใช้งานขอ้มูลส่วนบุคคล ตามนโยบาย PDPA 31 
 ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แจ้งว่า 32 

ตามที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 33 
นั้น จึงขอเน้นย้ำไปยังผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน ในการบริหารจัดการนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล            34 



๘ 

 

ส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และขอให้ระมัดระวังการนำไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับคำยินยอมจาก1 
เจ้าของข้อมูลนั้นด้วย เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลและให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ 2 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 3 

ที่ประชุมรับทราบ 4 

๗.๔  ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื ่อง “เคล็ดลับความสำเร็จสู ่ World 5 
Class University: ถอดบทเรียนจาก top 100 Universities” 6 
อ.ดร.ธ ิต ิคม พัวพันสวัสดิ ์ ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งว ่า สภาคณาจารย์7 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื ่อง “เคล็ดลับความสำเร็จสู ่ World Class 8 
University: ถอดบทเรียนจาก top 100 Universities” Episode 1  เคล็ดลับความสำเร็จสู ่ World Class 9 
University: ถอดบทเรียนจาก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  10 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาผ่านทาง FB Fanpage : MU Faculty Senate 11 
หรือ Webex event Event number: 2644 634 3862 Event password: 070665 ทั ้งนี ้จะได้ส่งหนังสือ12 
เชิญไปยังทุกส่วนงานต่อไป 13 

ที่ประชุมรับทราบ 14 
 15 

๗.๕ อ.พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 16 
 ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจาก อ.พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง17 

คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น จึงกล่าวขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ18 
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายของส่วนงานและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาการ19 
ดำรงตำแหน่ง 20 

 ที่ประชุมรับทราบ 21 
 22 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น  23 
 24 
 25 

(รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ) 
รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายกุลธน  ทรัพย์สมบัติ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 26 


