


ค ำน ำ 
 
 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการท าหน้าที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในคู่มือประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารงาน จ านวนบุคลากร และจ านวนการขอต าแหน้ง ทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยและส านักงานสภาหมาวิทยาลัย อาทิเช่น ประวัติ
ความเป็นมา อ านาจหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท าหน้าที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 
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มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 ประวัติความเป็นมา 
พ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง

โรงพยาบาล 

พ.ศ. 2431 26 เมษายน 2431, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินมาทรง
เปิดโรงพยาบาล และ 25 ธันวาคม 2431, พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงศิริราช
พยาบาล” 

พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
แพทย์ขึ้น 

พ.ศ. 2436 กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ได้ประกาศเปิดและตั้งชื่อโรงเรียนแพทย์ว่า “โรงเรียน
แพทยากร” 

พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินเปิดตึกโรงเรียนแพทยากร และพระราชทานนามใหม่ว่า “โรงเรียนราชแพทยาลัย” 

พ.ศ. 2460 รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าเป็นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า 
“คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซ่ึงต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะ
แพทยศาสตร์และ  ศิรริาชพยาบาล” 

พ.ศ. 2486 สถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก “มหิดล” ให้ เป็นนามของมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์เดิม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 17 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512) 

พ.ศ. 2550 เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับ
ของรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 68 ก วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550) 

 

 

ค าขวัญ  อตฺตาน  อุปม  กเร 

พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง 

ปรัชญา  ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

ปณิธาน  ปัญญาของแผ่นดิน  

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม  
เพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
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 วัฒนธรรมองค์กร 

M – Mastery  รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล 
A – Altruism  มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 
H – Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I – Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D – Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
O – Originality  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L – Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 1 Excellence in research with global and social impact                     

ยุทธศาสตร์ 2 Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates    

ยุทธศาสตร์ 3 Excellence in professional services and social engagement          

ยุทธศาสตร์ 4 Excellence in management for sustainable organization      
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 Branding 

  
 IT Infrastructure 

  

 Environment  
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สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล จ าแนกตามพื้นที่ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ สถานที ่ ที่ตั้ง ใช้ประโยชน์ 
1. เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 198/2 ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า  

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700 

คณะกายภาพบ าบัด 

2. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 - บริเวณถนนพรานนก เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 10700 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 - บริเวณถนนบางขุนนนท์ เลขที่ 57  ถนนบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700 

หอพักพยาบาล บางขุนนนท์ 

3. เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 33/13 หมู ่9 ซอยบรมราชชนนี 69  
ถนนบรมราชชนนี เเขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

หอพักพยาบาล บางระมาด คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 - บริเวณถนนศรีอยุธยา เลขที่ 447 ถ. ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
คณะเภสัชศาสตร์ 
 

เลขที่ 272 ถนน พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับที่ สถานที ่ ที่ตั้ง ใช้ประโยชน์ 
 - บริเวณถนนพระราม 6 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ 
 

เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 

 - บริเวณถนนราชวิถี เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 
 

เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 - บริเวณถนนโยธ ี เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

5. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

วิทยาลัยการจัดการ 

6. จังหวัดนครปฐม 
 - ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
ดูในรายละเอียด หน้า 6 

 - ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน เลขที ่44 หมู ่7 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73160 

น้ าทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา 

7. จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 199 หมู่ 9 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี 71150 

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับที่ สถานที ่ ที่ตั้ง ใช้ประโยชน์ 
8. จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 

นครสวรรค์ 60130 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

9. จังหวัดอ านาจเจริญ เลขที่ 259 ม.13 ถนนชยางกูร ต าบลโนนหนามแท่ง  
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 37000 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ าานาจเจริญ 

10. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ 
วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 

11. จังหวัดล าปาง เลขที ่125 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กัวะ 
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 52150 

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม (ศูนย์
ล าปาง) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

12. จังหวัดนครราชสีมา ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
30170 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
รายละเอียดต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  2. ส านักงานอธิการบดี  3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  4. ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง   5. ศูนย์บริหารสินทรัพย์   
6. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  7. ศูนย์ตรวจสอบภายใน   8. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน  9. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์   10. โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ  11. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   12. โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล  13. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
14. โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารวิทยาศาสตร์ 1 -2, 3-4 และอาคารบรรยายรวม 1,2)   15. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคารเรียนพยาบาลและหอพักนักศึกษาพยาบาล ภาควิชาพยาบาลศาสตร์)   16. คณะเทคนิคการแพท ย์ (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์ )  17. บัณฑิตวิทยาลัย 18. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    19. คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   20. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
21. คณะสัตวแพทยศาสตร์(อาคารเรียนและโรงพยาบาลสัตว์)   22. คณะกายภาพบ าาบัด  23. คณะศิลปศาสตร์  24. ค ณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
25. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   26. สถาบันโภชนาการ  27. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 28. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 29.  สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน  30. สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  31. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  32. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล   33. ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ  34. วิทยาลัยราชสุดา  35. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  36. วิทยาลัยนานาชาติ   37. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   
38. วิทยาลัยศาสนศึกษา  39. คณะพยาบาลศาสตร์  
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
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 จ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 35,412 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561) 
 

อัตราส่วนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 
 

 
  

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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อัตราส่วนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ 
 

ประเภท ศ. รศ ผศ. อาจารย ์ นักวิจัย รวม 

ข้าราชการ 29 166 168 81 - 444 
พนักงานมหาวิทยาลัย 124 543 843 1,486 68 3,064 
พนักงานส่วนงาน 5 6 8 46 3 68 
พนักงานเงินรายได้ 1 9 6 20 - 36 
พนักงานวิทยาลัย 1 9 36 216 - 262 
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - 2 - 5 - 7 
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - 13 - 13 
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - 6 - 6 

รวม 160 735 1,061 1,873 71 3,900 
-ร้อยละ- 4.1 18.85 27.21 48.03 1.82 100.00 

 
 สายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง ปริญญา
เอก 

ประกาศ
นียบัตร
ชั้นสูง 

ปริญญา
โท 

ประกาศ
นียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
ตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

รวม 

ศาสตราจารย์ 157 1 2 - - - 160 
รองศาสตราจารย์ 707 1 25 1 1 - 735 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 959 - 98 1 3 - 1,061 
อาจารย ์ 1,489 3 328 - 42 5 1,867 
นักวิจัย 70 - 1 - - - 71 

รวม 3,382 5 454 2 46 5 3,894 
-ร้อยละ- 86.85 0.13 11.66 0.05 1.18 0.13 100 
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ท าเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จอมพลถนอม กิตติขจร  
เริ่มวาระการด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2514 

2. พลตรีศิริ สิริโยธิน  
ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ 

(1) ตั้งแต่วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2515 ถึง วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2517  
(2) ตั้งแต่วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2517 ถึง วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 

(โดยลาออกก่อนครบวาระในวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2519) 

3. ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์  
ด ารงต าแหน่ง 5 วาระ 

(1) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2518 ถึง 17 กันยายน 2519  
(2) ตั้งแต่วันที่ 4 ตลุาคม 2519 ถึง 3 ตุลาคม 2521 
(3) ตั้งแต่วันที่ 4 ตลุาคม 2521 ถึง 3 ตุลาคม 2523 
(4) ตั้งแต่วันที่ 4 ตลุาคม 2523 ถึง 3 ตุลาคม 2525 
(5) ตั้งแต่วันที่ 4 ตลุาคม 2525 ถึง 3 ตุลาคม 2527 
 

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน  
ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ 

(1) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2531 ถึง 20 มีนาคม 2533  
(2) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2533 ถึง 20 มีนาคม 2535 

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พร้ิมพวงแก้ว  
ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ 

(1) ตั้งแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 2527 ถึง 3 ตุลาคม 2529  
(2) ตั้งแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 2529 ถึง 3 ตุลาคม 2531 
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6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง  
ด ารงต าแหน่ง 7 วาระ 

(1) ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2535 ถึง 20 มีนาคม 2537  
(2) ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2537 ถึง 20 มีนาคม 2539 

(3) ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2539 ถึง 20 มีนาคม 2541 

(4) ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2541 ถึง 20 มีนาคม 2543 

(5) ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2543 ถึง 20 มีนาคม 2545 

(6) ตั้งแตว่ันท่ี 21 มีนาคม 2545 ถึง 20 มีนาคม 2547 

(7) ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2547 ถึง 20 มีนาคม 2549 

7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  
ด ารงต าแหน่ง 3 วาระ ดังนี ้
(1) ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2549 ถึง 5 พฤษภาคม 2551  
(2) ตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 ถึง 5 พฤษภาคม 2555 
 (รักษาการตั้งแต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2555 ถึง 12 กรกฎาคม 2555)   
(3) ตั้งแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 ถึง 12 กรกฎาคม 2559 

8. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  
ด ารงต าแหน่ง รวมจ านวน 1 วาระ ดังนี้ 
(1) ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 9 พฤศจิกายน 2560    
(โดยลาออกก่อนครบวาระในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563) 
 

9. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิริรินทร์   
อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย   
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ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสด์ิตระกูล  

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ศาสตราจารย์ ดร.อมร 
จันทรสมบูรณ์ 

คุณมีชัย วีระไวทยะ  คุณหญิงลักษณาจันทร  
เลาหพันธุ์ 

คุณโชติกา สวนานนท์ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ชุดปัจจุบัน 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์                                                   

ดร.โชค บูลกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.ประเวศ วะสี  

คุณมนูญ สรรค์คุณากร  คุณสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ 
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ 
นพ.เสรี ตู้จินดา  

ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล 
ประธานสภาคณาจารย์ 

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 

พลต ารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. 
นพ.ทพ.ศิริชัย  

เกียรติถาวรเจริญ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ศาสตราจารย์  
นพ.วชิร คชการ     

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

รองศาสตราจารย์ นพ.
ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรัณยา โฆสิตะมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ศาสตราจารย์  
ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล  

ดร.สถาพร  สาธุการ 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อรลัชชา ศิวรักษ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ 
ดร.กัมปนาท ภักดีกุล  

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรศาสตร์  

ศาสตราจารย์ ดร. 
ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์                      

รองศาสตราจารย์ ดร. 
ยาใจ สิทธิมงคล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.  
วรานันท์ บัวจีบ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจ า 
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สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประวัติความเป็นมา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ โดยพระราชทานนาม "มหิดล" อันเป็นพระนามของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม เพื่อให้ 
"มหาวิทยาลัยมหิดล" มีขอบเขตด าเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2512 เล่มที่ 86 ตอนที่ 17)  
  ส านักนายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม  
พ.ศ. 2512  โดยจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยมหิดล” และโอนกิจการทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ ทั้ งยกเลิกกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และปรับปรุงแก้ไขเป็นกฎหมายส าหรับ
มหาวิทยาลัยมหิดล   สภามหาวิทยาลัยมหิดล จึงเร่ิมด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 โดย
สิ้นสุดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 91 และเร่ิมการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2512  ซึ่งในระหว่างที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี 
รองอธิการบดี และคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๗ ท่าน ตั้งแต่วันที่  
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ดังนี้ 1) พลเอกเนตร เขมะโยธิน 2) พันเอกจินดา ณ สงขลา 3) หลวงพิณพากษ์พิทยาเภท  
4) นายป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 5) นายสงกรานต์ นิยมเสน 6) นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ และ 7) พลตรีชาญ อังศุโชติ ซึ่งได้น าแจ้งต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2512   
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในยุคแรก เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2512 
โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2520 ซึ่งก าหนดให้มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง  
 ปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการประชุมมาแล้ว  531 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื ่อวันที ่ 18 เมษายน  
พ.ศ. 2561 โดยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ที่ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือนละ 1 คร้ัง  
 

วิสัยทัศน์ :  สภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย (Governing Board) 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
 

1. การบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยถือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติเป็นส าคัญ  
 

2. อ านาจและหน้าที่ 
1) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2) ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ

มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ืองๆไป 
3) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
4) การออกข้อบังคับตาม (3) ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจโดยรับฟังความคิดเห็นของ

พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
5) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
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6) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  
7) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 10 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ดังกล่าว 
8) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
9) อนุมัติการจัดการศึกษาและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน  

10) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร การศึกษา 
11) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
12) พิจารณาสรรหา และด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา มหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี 
13) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
14) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 46 วรรคสาม 
15) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
16) วางนโยบายและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาประโยชน์และการลงทุน  
17) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
18) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ 
19) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
20) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการ

บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดหรือส่วนงานใด โดยเฉพาะ 
   

3. องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(ก) นายกสภามหาวิทยาลัย  
(ข) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ท่าน (แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  
(ค) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 14 ท่าน (โดยการเสนอชื่อจากบัญชีของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 1 ท่าน) 
(ง) อธิการบดี 
(จ) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
(ฉ) ประธานสภาคณาจารย์ 
(ช) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก และ      

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน 5 ท่าน 
(ซ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า จ านวน 5 ท่าน 
(ฌ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน 1 ท่าน 

 

4. บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ 3 ลักษณะ คือ  

1) Fiduciary :   ท าหน้าที่ เป็นผู้ดูแล (stewardship) ต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้ โดยเน้นการก ากับดูแล 
   อย่างยุติธรรม ถูกต้อง และตรวจสอบได้  
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2) Strategic :   ท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) กับฝ่ายบริหาร   
3) Generative :  ท าหน้าที่ “น าจากข้างหลัง” 

 ส่วนหน้าที่ตามกฎหมายและหน้าที่ประจ ายังด าเนินการอยู่ แต่ใช้เวลาในการด าเนินการให้น้อยลง มีการมอบ
อ านาจในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยสามารถท าได้ โดยไม่ขัดกับ พ.ร.บ.และให้เวลาในการท างานด้านนโยบาย ให้มากขึ้น 
โดยมีลักษณะการท างานแบบ Generative ดังนี้ 

(ก) ก าหนดนโยบายและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 
(ข) ปรับกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยเลือกคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสม และวิเคราะห์บทบาทการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
(ค) จัดท าระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ง) ติดตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยก าหนดกรอบเวลาการท างาน (time frame) และระดับ

ขั้นตอนความส าเร็จ (milestone) 
(จ) ก าหนดนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยและผลักดันให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

 

5. นโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ต้องให้ความส าคัญ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และค านึงถึงความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในทางปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามหลักสากลจะด าเนินการโดยผ่านสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการผลักดันการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณาจารย์มีการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการท างานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการท างานและพัฒนาการท างานที่ดี
ยิ่งขึ้น  
 ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการก ากับดูแลที่ดี จึงส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง  
นอกจากนี้ การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการแสดงถึง
ความรับผิดชอบการท างานขององค์กรต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนแสดงถึ งความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย สามารถร่วมตรวจสอบการท างานของมหาวิทยาลัยได้ 

และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การ
จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและสามารถ
น าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อมองค์การ ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงานฯ 

3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นในองค์กร 
สภามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักความถูกต้องชัดเจนในการ

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดเสมอมา และเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มั่นใจได้ว่า ทุกกิจกรรมได้ด าเนินการ
อย่างมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงได้พิจารณาการบริหารงานตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 โดยยึดตามหลักสากลที่เป็นมาตรฐาน 
ดังนี้ 
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(1) นโยบายการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันเข้าร่วม เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรอง
แผนฯ เบื้องต้น หรือ การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและให้ความเห็นชอบทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นต้น  

ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนในการก าหนด
เป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังมีตัวอย่างการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  
2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย  
3) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา  
4) คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 

นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการด าเนินงานในกรรมการชุด
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แนะและให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องนั้นๆ เกิด
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ได้แก่ 

1) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
3) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 

 (2) นโยบายการดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับการ
มอบหมายรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่ส าคัญ   

1) สภามหาวิทยาลัยต้องติดตามประเมินประสิทธิผลของการท างานของสภามหาวิทยาลัย และผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอย่างใกล้ชิด โดยประเมินเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร ์

2) รายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และสถาบัน
สมทบ  

3) รายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสภามหาวิทยาลัย  
4) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ  
5) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ    
6) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับวิทยาลัย  
7) รายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
8) ผลงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

- ด้านการเงิน เช่น ผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลก าไรขาดทุน  
การเบิกจ่ายงบลงทุน 



คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 18 

 

- ด้านผลงาน เช่น  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง  ผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐ การด าเนินงานตามโครงการที่ส าคัญ 

 

 (3) นโยบายรับทราบการรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
               มหาวิทยาลัยมหิดลมีการรายงานการเงิน โดยพิจารณาจากจ านวนวันที่ใช้ในการปิดบัญชีประจ าปี โดยนับตั้งแต่วันสิ้นงวด
ของปีบัญชีจนถึงวันที่ส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจ าปี ภายใน 60 วัน 
                  และมหาวิทยาลัยได้รายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

1) รายงานการเงินประจ าปี ของส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
2) รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
3) รายงานการเงิน เงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ าปี  
4) มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของ

การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  

(4) นโยบายให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยจักต้องมีการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส ดังนี้ 

1) มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและรายงานการประชุมใน Intranet มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ผ่าน

ทาง Intranet และ Internet ของมหาวิทยาลัย และ website ของสภามหาวิทยาลัย 
3) มีการเปิดเผยค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรอง

ปฏิบัติราชการ ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
4) การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
5) มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย ทาง Intranet ของ

มหาวิทยาลัย 
6) เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  อย่างครบถ้วน 

พอเพียงเชื่อถือได้ และทันต่อเวลา 
7) จัดท าสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่อย่างชัดเจน กะทัดรัด มีเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง และโปร่งใส

ป้องกันความสับสนให้กับผู้ใช้ข้อมูล 
8) ให้ความส าคัญในช่องทางการเผยแพร่สนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้

ทันเวลา และได้ผลคุ้มกับค่าใช้จ่าย 
9) เปิดเผยนโยบายก ากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้ในเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัย 

  

(5) การด าเนินการอ่ืนๆ ทางด้านการก ากับดูแลกิจการ 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
และประชาชน และได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยให้เสนอ
ผลการพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยได้เสนอการพัฒนาระบบการบริหารเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินงาน
และความคืบหน้า รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็น ดังนี้  
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5.1 ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
1) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดูแลให้มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบตรวจสอบภายนอก โดย

คณะกรรมการได้ใช้ข้อมูลจากการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบการท างานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการความเสี่ยงระดับที่มีผลต่อการด ารงอยู่ขององค์กร จะต้องมีการ
รายงานการจัดการความเสี่ยงในรายงานประจ าปี อยู่ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) 

3) จัดท าและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และ
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความส าคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 

4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานเรื่องการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม 
(Control) และธรรมาภิบาล (Governance) ต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนสภามหาวิทยาลัยจะลงมติรับรอง
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

        5) มีระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง  
6) มีการทบทวนและปรับระบบบัญชีใหม่ เพื่อให้แสดงข้อมูลทั้งในเรื่องก าไร ขาดทุน และการสะท้อนผล

การด าเนินงาน และผลงานตามเป้าหมาย  
7) แนะน าการปรับแนวทางการตรวจสอบ โดยเน้นการตรวจสอบระบบในภาพรวม เช่น กรณีการ

ตรวจสอบในปีนี้ที่เน้นระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ต้องเชื่อมโยงโดยดูทั้งมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แยก
ส่วนของคณะใดคณะหนึ่ง  

5.2 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) จัดให้มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และนโยบายการจ้างงาน โดยต้อง   
    มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างงานแก่บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยสภามหาวิทยาลัย   
    เข้าไปดูแลและปรับปรุงเรื่องนี้ของอธิการบดีและบุคลากรระดับสูงเป็นระยะๆ  
2) พิจารณาแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง

ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   
3) พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
4) พิจารณาประเด็นต าแหน่งบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

6. คณะกรรมการภายใต้สภามหาวิทยาลัย  
  สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีกรรมการซึ่งมีความช านาญในเรื่องนั้นๆ เพื่อท าหน้าที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอเป็นนโยบาย ตลอดจนกลั่นกรอง เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าสู่วาระการ
ประชุมของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 511  
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย  

(1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) ท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้านทรพัยากรบุคคลกับยทุธศาสตร์การพฒันา    
    มหาวทิยาลัย 
2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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(2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  1) เสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดา้นวิจัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

 2) เสนอแนะแนวทางการวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศลิปศาสตร์      
         รวมทัง้เสนอแนะเปา้หมาย ผลส าเร็จของงานวิจยัในแตล่ะดา้น 

 3) เสนอแนะระบบเพื่อพัฒนา สร้างความเป็นเลิศ และผลกระทบด้านการวิจัย 
 4) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายด้านวิจัย 
 5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 

          คณะกรรมการ 
 6) ปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(3) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) เสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และเพื่อ 
          สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา 

  2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ 
          ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(4) คณะกรรมการคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยก่อน 
          เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นระเบียบวาระการประชุมที่มีประเด็นเชิงกฎหมายและธรรมาภิบาล 
          เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 3) วางระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย 
 4) เสนอแนะการทบทวนแก้ไข ยกเลิกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย 
 5) เสนอแนะระบบและกลไกการก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
 6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อช่วยกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดอันอยู่ 
          ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

7. การปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 เป็นการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงพันธกิจ ภารกิจ บทบาทการท าหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับบทบาทที่ก าหนด  
 

8. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
1) การประชุม ให้มีตามก าหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ แต่นายกสภามหาวิทยาลัยจะสั่งงดประชุมครั้งใดก็ได้  

เมื่อเห็นว่า ไม่มีเรื่องที่สมควรบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร จะ                
เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษก็ได้  

2)  การเรียกประชุมให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้     
ก าหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน แต่นายกสภามหาวิทยาลัยจะเรียกประชุมเร็วกว่า ๗ วัน โดยไม่จ าเป็นต้องท า
หนังสือแจ้งก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วน  

3)  การจัดระเบียบการประชุม ให้เป็นไปตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรตามล าดับ โดยอาจจัด
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

(1) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
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(2) รับรองรายงานการประชุม 
(3) เร่ืองสืบเนื่อง 
(4) เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 
(5) เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
(6) เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 
(7) เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
(8) เร่ืองอื่นๆ 

นายกสภามหาวิทยาลัยอาจจัดระเบียบวาระที่เร่งด่วนไว้ในล าดับแรกของการประชุมก็ได้ 
4)  ให้มีสมุดรับกรรมการที่มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคร้ัง 
5)  ในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม  เมื่อพ้น 

ก าหนดการประชุมไปคร่ึงชั่วโมงแล้ว ถ้ากรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้  
6)  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุมกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถมาประชุมได้ ให้อุปนายก 

สภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่มาประชุม คน
หนึ่งเป็นประธาน 

7)  ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม  และต้องด าเนินการประชุมตามล าดับ 
ระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะให้มีมติอย่างอ่ืน 

8)  ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ เตือนห้ามปราม ให้งดการอภิปรายในเรื่องที่ก าลังพิจารณาสั่งพัก 
การประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 

9)  ถ้าประธานหรือกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่มาประชุมเสนอให้ประชุมลับก็ให้ประชุม 
ลับ ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับ ได้แก่ กรรมการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น 

10) ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับคร้ังใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ และให้มีบันทึกเหตุผลไว้ 
11) การเปิดเผยรายงานการประชุมลับให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
12) กรรมการมีสิทธิขอแก้ไขรายงานเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่เป็นจริงได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น  

สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมพิจารณาชี้ขาด 
13) เมื่อที่ประชุมมีมติรองรับรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็น 

หลักฐานรายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรอง เพราะเหตุที ่วาระการด ารงต าแหน่งของประธานสิ้นสุดลง ให้
เลขานุการบันทึกเหตุนั้นไว้ และให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้นอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้รับรองความ
ถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 

14) ที่ประชุมอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเก่ียวกับความปลอดภัย ผลประโยชน์ส าคัญของมหาวิทยาลัย  
หรือข้อความอ่ืนที่ได้กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้  

15) ผู้มีสิทธิเสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ กรรมการ 
16) การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมให้ท าเป็นหนังสือ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน 

แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาน าเข้าระเบียบวาระการประชุมตามที่เห็นสมควร หากนายกสภามหาวิทยาลัยเห็น
ว่าไม่สมควร อาจไม่น าเร่ืองที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ แต่ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอเร่ืองทราบโดยไม่ชักช้า  

17) กรณีที่ต้องมีมติ ให้ประธานขอที่ประชุมลงมติ มติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก เว้นแต่จะก าหนดเป็น 
อย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด และให้กระท าเป็นการเปิดเผย โดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้  
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18)  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้กระท าเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ 
19)  วิธีการลงคะแนนเปิดเผย และวิธีการลงคะแนนลับ ให้ประธานเป็นผู้ก าหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม  
20) เมื่อได้รับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเร่ืองใดมีกฎหมายหรือระเบียบ 

ข้อบังคับเฉพาะเร่ืองนั้นก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียง
ข้างมากจึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 

21) ในการนับคะแนนเสียงถ้ากรรมการร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับ 
คะแนนเสียงใหม่ 

22) กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมไม่ได้ หากมีการอภิปรายหรืลงมติในเรื่องใดที่กรรมการผู้นั้นมีประโยชน์ได้เสียส่วนตน 
เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพียงเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความกระจ่างในเรื่องนั้น  
 

9. การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยวิธีการประเมินตนเอง และประเมิน
ภายนอกจากผู้เก่ียวข้อง อาทิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับคณะ/สถาบัน โดยการประเมินผลการด าเนินงาน
ของกรรมสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ในประเด็นดังนี้  

1) การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 
2) การท าพันธกิจครบถ้วนตาม พรบ. 
3) การใช้หลักธรรมาภิบาล 
4) การก ากับ ติดตามการด าเนินงานของผู้บริหาร 
5) การด าเนินงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
6) องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
7) ประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน  
8) การจัดการประชุมและการติดต่อสื่อสาร 
9) การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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นางสาวมยุรี แย้มศรี 
Tel : 0-2849-6367 

ความรับผิดชอบหลัก : 
จัดการประชุม สรุป

รายงานการประชุมสภาฯ  
 

นางสาวดุจดาว ตู้จินดา 
Tel : 0-2849-6344 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ผู้ประสานงานด้าน

กฎหมาย 

นายศุภโชค อินทจักร์ 
Tel : 0-2849-6365 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ด้านการเงิน 

นายสหธรรม กองตรี 
Tel : 0-2849-6365 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ด้านทรัพยากรบุคคล 

นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์ 
Tel : 0-2849-6343 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ด้าน Website 

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม
Tel : 0-2849-6394 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ผู้ประสานงานด้านการศึกษา 

นางสาวสุทัสศรี สายรวมญาติ 
Tel : 0-2849-6395 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ด้านติดตามและประเมินผล 

นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์ 
Tel : 0-2849-6368 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ผู้ประสานงานด้านทรัพยากร

บุคคลและตรวจสอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน 
Tel : 0-2849-6368 

ความรับผิดชอบหลัก :  
ผู้ประสานงานด้านวิจัย 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ส านักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย 
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 ประวัติความเป็นมาส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจากแนวคิดของคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภา
มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่งมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ชุดนี้ มีภาระหน้าที่ในการพิจารณาเสนอประเด็นนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการ
เพื่อให้นโยบายประสบผลส าเร็จ โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 391 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ได้มีการเสนอ
ให้มีการจัดตั้ง “ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นหน่วยงานน าร่องเพื่อรองรับการท างานเชิงนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 392 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549  ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อพิจารณาโครงสร้างและศึกษารายละเอียดการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยเมื่อคณะท างานชุดดังกล่าว 
ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 393 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้มี
มติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ  
นิสาลักษณ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในขณะนั้น ได้ไปหารือกับอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อหาแนวทางใน
การด าเนินการต่อไป โดยเน้นด้าน Function และ Job Description ของหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน  โดยในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  394 เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานหรือสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ภารกิจด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็นเลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ได้มีประกาศสภา
มหาวิทยาลัยจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549  เพื่อรองนโยบายและภารกิจจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างการด าเนินงานขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้า
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัย  
 

หน้าที่ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจเกี่ยวกับงานของสภามหาวิทยาลัย การประสานกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย  
พัฒนาการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติ ของสภามหาวิทยาลัย ประสานการปฏิบัติตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีหน้าที่ดังนี้  

1. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่ อสนับสนุนการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย  

2. งานธุรการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย และด าเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย  

3. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการและองค์กรอ่ืน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
งานของสภามหาวิทยาลัย  

4. ประสานงานและหรือด าเนินงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย  
5. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลัยส าหรับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย  
6. เป็นหน่วยงานประสาน และด าเนินงานการประชุมอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้น

ตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
7. บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบ  
8. จัดท าระบบสารสนเทศส าหรับสนบัสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่จัดเก็บ สบืค้น อ้างอิง 

เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรวมถึงมติของสภามหาวทิยาลัย  
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9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เปน็หน้าที่ของ
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย และหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ภาระงานของส านกังานสภามหาวิทยาลัย 
 

 1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการเสนอเรื่องของหน่วยงานต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
  1) กลั่นกรองเร่ืองที่จะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเร่ืองให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับเรื่องที่เคยเสนอหรือเป็นมติของสภามหาวิทยาลัยมาก่อนตลอดจนเสนอข้อกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติให้ 
สภามหาวิทยาลัยสามารถวินิจฉัยได้โดยถูกต้อง  

2) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ  รวมทั้งปัญหาข้อ
กฎหมายที่ เกี่ยวเนื่องกับการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการวินิจฉัยของสภา
มหาวิทยาลัย หรือนายกสภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี  ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาข้อกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามที่ส่วนราชการ  ในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้ขอหารือเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

3) ศึกษา วิเคราะห์และประมวลมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติและรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

4) การบริหาร/การด าเนินการการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  
 

 2. ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมหีน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานทัว่ไปในการประชุมสภามหาวทิยาลัย โดยมีหน้าที่  
1) จัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยน าเรื่องต่างๆ  ที่

หน่วยงานน าเสนอและผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแล้ว
น าเข้าระเบียบวาระการประชุม  

2) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ดูแลอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเดินทาง
มาร่วมประชุม รับรองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนเตรียมข้อมูลต่างๆ  เพื่อประกอบการ
พิจารณาของที่ประชุม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

3) การจัดท ารายงานการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองในการประชุมคราวต่อไป  
4) ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เก่ียวข้องและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
5) ด าเนินเรื่องสืบเนื่องที่จะท าให้ภารกิจนั้นสมบูรณ์ เช่น เสนอค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับให้นายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนาม หรือด าเนินการเสนอเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบไปยังหน่วยเหนือเพื่อด าเนินการต่อไป  
6) ตรวจสอบค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อน าเสนอ

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  
7) รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดท าฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัย

เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการอ่ืน ๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการจัดท าและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย  

8) ประมวลและรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสภามหาวิทยาลัย ในเร่ืองส าคัญให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอส าหรับใช้อ้างอิง  
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9) น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ลดเอกสารหรือทดแทนการใช้เอกสารให้มากที่สุด  

10) ให้บริการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ แก่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย  
  

 ปัจจุบัน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการแบ่งส่วนงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
มหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 2 งานหลัก ดังนี้   
  1) ส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย  และ 
  2) ส านักยุทธศาสตรส์ภามหาวทิยาลัย   
 โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญ ในการประสานงาน ติดตามการด าเนินงานตามมติ  
สภามหาวิทยาลัย ตลอดจนวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดท าข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาหรือตัดสิน ใจของ 
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง ท าหน้าที่ประสานตรวจสอบการบริหารงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ  ดังนี้ 
 

ส านักบริหารกิจการสภามหาวทิยาลัย   
1. เป็นหน่วยสารบรรณของส านกังานสภามหาวิทยาลัยในการรับเรื่อง การออกเลขที่หนังสือ และการเวียนแจ้ง

เร่ือง/ค าสั่งของสภามหาวิทยาลยั  
2. ท าหน้าที่ฝา่ยเลขานุการทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการด าเนนิการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และฝ่ายเลขานุการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจ า  
4. จัดท างบประมาณของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  
5. ประสานและด าเนินการในกิจกรรมพิเศษของส านักงานสภามหาวิทยาลยั  
6. จัดท า website ของส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
7. หน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

ส านักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย  
1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลยั  
2. ประสานงานในการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏบิัติ  
3. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท างานดา้นตา่งๆ เพื่อทบทวนบทบาทการด าเนนิงานดา้นนโยบายสาธารณะของ

มหาวิทยาลยัมหิดล ตลอดจนศึกษาหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินงานนโยบายสาธารณะของ
มหาวิทยาลยั เพื่อจัดท าแผนงานน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย  

4. จัดประชุมระดมสมองระหวา่งบุคลากรในมหาวทิยาลัย กับภาคส่วนตา่งๆ ของสงัคม (Core Group) เพื่อ
ค้นหาผู้มีความสนใจร่วมในแตล่ะประเด็น  

5. จัดเวทีสัมมนานโยบายสาธารณะ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมมนา ตลอดจนสื่อการสัมมนาต่างๆ  
6. ด าเนินการสื่อสารสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะของสู่สังคม 
7. ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลยั 
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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“วิทยาเขต”  หมายความวา  สวนงานของมหาวิทยาลัยที่ต้ังอยูในเขตทองที่ตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

“สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น”  หมายความวา  สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
“สภาคณาจารย”  หมายความวา  สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล  ขาราชการและลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  พนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ซ่ึงจางโดยเงินอุดหนุนจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐   

เปนมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัตินี้  และเปนนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ มหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม  พระราชทานพระนามาภิไธย  ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก   
ใหเปนนามของมหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงคในการสราง  พัฒนา  ประมวล  และประยุกตองคความรูทั้งมวล  
และดําเนินการใหมีการเรียนรูในองคความรูดังกลาว  รวมตลอดทั้งเผยแพรความรู  สงเสริม  ปองกันและ
รักษาสุขภาพอนามัย  ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  และการกีฬา  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสังคมเปนสวนรวม 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) ทําการวิจัย  รวมตลอดทั้งสงเสริม  และสนับสนุนใหทําการวิจัย  เพื่อสรางหรือพัฒนาองค
ความรูโดยกระทําอยางตอเนื่อง  และนําความรูนั้นไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศและสังคมและ
กอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย 

(๒)  ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  โดยมุงเนนใหบัณฑิตมีความรู  ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสํานึกตอสังคม
และมีความใฝรูและเรียนรูดวยตนเอง 

(๓) สงเสริม  ประยุกต  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
(๔) ใหบริการทางการแพทย  การพยาบาล  การสาธารณสุข  และการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ  ใหเปนที่ยอมรับในประเทศ  และในระดับนานาชาติ 
(๕) ทําการวิจัยและพฒันาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
(๖) สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันอื่น  เขารวมในการสรางและพัฒนา 

องคความรูและเขารับการถายทอดองคความรู 
(๗) รวมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ  เพื่อดําเนินการตาม  (๑)  ถึง  (๖) 
(๘) สงเสริมและทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  รวมทั้งบํารุงรักษาและใชประโยชน 

จากส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลย่ังยืน 
มาตรา ๙ ในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  และภาระหนาที่ 

ตามมาตรา  ๘  ใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความเปนเลิศทางวิชาการ  ความมีเสรีภาพทางวิชาการ  มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ

อันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๓) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๔) ความโปรงใสและความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการบริหาร 
(๖) การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร 
มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
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(๓) วิทยาเขต 
(๔) คณะ 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  

เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 
สํานักงานอธิการบดี  มีหนาที่ จัดการงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
คณะ  มีหนาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  และบัณฑิตศึกษา  ทําการวิจัยนําผลการวิจัย 

ไปใชประโยชน  และใหบริการทางวิชาการ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขต  คณะ  และสวนงานที่เรียกชื่อ 

อยางอื่น  อาจแบงสวนงานเปนหนวยงานภายในของสวนงานนั้นได 
มาตรา ๑๑ การจัดต้ัง  การรวม  หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การแบงและการปรับปรุงหนวยงานในสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหา  ใหทําเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
การดําเนินการตามมาตรานี้  ตองคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  การประหยัดงบประมาณ   

การลดความซํ้าซอน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเปนสําคัญ 
มาตรา ๑๒ ภายใต วัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยจะรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได  และมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง 
ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๓ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศก็ได   
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
รวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผูสําเร็จการศึกษาได 
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การจัดการศึกษาหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๔ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
มาตรา ๑๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กระทําการตาง ๆ  ตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

ในมาตรา  ๗  อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ซ้ือ   ขาย   สราง   จัดหา   โอน   รับโอน   เชา   ใหเชา   เชาซ้ือ  ใหเชาซ้ือ  แลกเปลี่ยนและ

จําหนาย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิ
ครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือมีสิทธิในหรือหาประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา  และจําหนายทรัพยสินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให 

การจาํหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยใหกระทําไดเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 

(๒) รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการใหบริการภายใน
อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๓) รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน  หรือกับองคการ  หรือหนวยงานตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ 

(๔) กูยืมเงิน  และใหกู ยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  การลงทุนหรือ 
การรวมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย 

การกูยืมเงิน  การใหกูยืมเงิน  การถือหุน  การเขาเปนหุนสวน  การลงทุน  หรือการรวมลงทุน   
ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน  และ

ประโยชนอยางอื่นใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(๗) จัดใหมีกองทุนเพื่อกิจการตาง ๆ  ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารกองทุน
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการ  และบุคลากรอยางตอเนื่อง 
(๙) ปกครองดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช  และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 
(๑๐) จัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกรที่เปนนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือ

รวมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย
หรือการนําผลการคนควาและวิจัยไปเผยแพร  หรือหาประโยชนเพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๖ รายไดของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
(๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลจัดต้ังข้ึน  และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว 
(๔)  คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการดําเนินการตามมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๑๐)  และ 

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช  หรือจัดหาประโยชน 
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  และการพัฒนาการอุดมศึกษา 
ที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใดแก
ขาราชการ  ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยใน
สัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 

รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
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ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมี จํานวนไม เพียงพอสําหรับคาใชจ ายในการดําเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่นได  
รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตามขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่มหาวิทยาลัยไดมาจากการให  หรือซ้ือดวยเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยวิธีอื่น  ไมถือเปนที่ราชพัสดุ
และใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๙ ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา  การวิจัย  และ 
การบริการทางวชิาการโดยตรง  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา ๒๐ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ตองจัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗   

เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  ตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไว    
แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  ตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  
หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๑ ใหมีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) อธิการบดี 
(๔) ประธานสภาคณาจารย  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 
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(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ที่มิใชคณาจารยประจํา 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสิบคน  ซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารยประจําจํานวนหาคน  
และจากผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาจํานวนหาคน 

คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตาม  (๒)  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)   
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทน 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และจะแตงต้ัง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได 

มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)  
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหมอีกได 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
แตอาจไดรับเลือกต้ังใหมอีกได 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๒  นายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
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(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวาดวยเหตุใด

และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนง 
ที่วาง  ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภามหาวทิยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดมีการเลือกต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึงได 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังหรือไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระ 
ที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการ 
ใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิไดเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะ
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
หรือไดมีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหมแลว 

มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดเปาหมาย  วางนโยบาย  และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชนในการปฏิบั ติงานของ

มหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับและประกาศสําหรับ
สวนงานนั้นเปนเร่ือง ๆ  ไปก็ได 

(๓) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
การออกขอบังคับตาม  (๓)  ตองเปนไปเพื่อความเปนธรรม  สรางขวัญและกําลังใจโดยไดรับฟง

ความคิดเห็นของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยประกอบดวย 
(๔) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน  การพัสดุและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
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(๖) อนุมัติการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๑๐  รวมทั้งการแบง
หนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

(๗) อนุมัติการรับเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๘) อนุมัติการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๙) อนุมัติการเปดสอนและหลักสูตรการศึกษา  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการใหปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัย  และที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น  รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ 
(๑๑) พิจารณาสรรหา  และดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและถอดถอน 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  และอธิการบดี 
(๑๒) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารยพิเศษ 
(๑๓) แตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา  ๕๖  
วรรคสาม 

(๑๔) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น 

(๑๕) วางนโยบายและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได  การจัดหาผลประโยชน  
และการลงทุน 

(๑๖) อนุมัติการต้ังงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
(๑๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง  ๆ 
(๑๘) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
(๑๙) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ

ตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด  ๆ 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 
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(๒๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด   
หรือสวนงานใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๕ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ใหมีสภาคณาจารยประกอบดวยสมาชิกซ่ึงเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง

ของสมาชิกสภาคณาจารย  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ สภาคณาจารยมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ในกิจการของมหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอแนะขอคิดเห็น  คําแนะนํา  และใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัย  และอธิการบดี

เกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพคณาจารยในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณดังกลาว  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๓) เสนอแนะขอคิดเห็น  คําแนะนํา  และใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาคณาจารยทางดานทักษะแหงวิชาชีพคณาจารย 

(๔) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคณาจารยในมหาวิทยาลัยทางดานทักษะแหงวิชาชีพ
คณาจารย 

(๕) เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารยในมหาวิทยาลัย 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

หมวด  ๓ 
การบริหารงาน 
 

 

มาตรา ๒๘ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
และอาจใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตามคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง 
ผูชวยอธิการบดีนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง 
มาตรา ๓๐ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง  ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๓๐  อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 
(๘) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๓ 
มาตรา ๓๒ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีเมื่อครบ

สองปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง   
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  ให เปนตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่อธิการบดีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  และสภามหาวิทยาลัย 

มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยูใหพน
จากตําแหนง  ใหอธิการบดีพนจากตําแหนง 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีตองสํ า เ ร็ จการศึกษาไม ตํ่ ากว าชั้ นปริญญาเอกหรือ เที ยบเท า 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
ศาสตราจารยพิเศษ  หรือศาสตราจารยเกียรติคุณ  หรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาว  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่น
ตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๔ อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  ใหมีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค  และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  

ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๓) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการ  รองหัวหนาสวนงานที่

เรียกชื่ออยางอื่น  หัวหนาหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหา  รองหัวหนาหนวยงาน
ภายในของสวนงานตามมาตรา  ๑๐  วรรคหา  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  รองผูอํานวยการโรงพยาบาล  และ
อาจารยพิเศษ 

(๔) บรรจุ  แตงต้ัง  ดําเนินการทางวินัย  และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมทั้งดําเนินการ
บริหารงานบุคคลตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๕) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ  โดยปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  และจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๕ ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี  ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่ง

เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานตามจํานวนที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได 

การแตงต้ังหัวหนาสวนงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ ในวิทยาเขตหนึ่ง  ใหมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบญัชาและรับผิดชอบงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓๗ ในแตละคณะและสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  ใหมีคณบดีหรือผูอํานวยการคนหนึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น  และจะใหมีรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการตาม
จํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีหรือผูอํานวยการ
มอบหมายกไ็ด 

คณบดีหรือผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งตองสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

คณบดีหรือผูอํานวยการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปและอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

การบริหารงานในคณะหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  รวมทั้งวิธีการสรรหาอํานาจและหนาที่ของ
คณบดีหรือผูอํานวยการ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การพนจากตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการกอนครบวาระ  การรักษาการแทนใหนํามาตรา  ๓๑  
และมาตรา  ๔๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวแตกรณี 

รองคณบดีหรือรองผูอํานวยการนั้น  ใหอธิการบดีแตงต้ังและถอดถอนโดยคําแนะนําของคณบดี
หรือผูอํานวยการ  แลวแตกรณี  จากผูซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณบดีหรือผูอํานวยการ   และเมื่อคณบดี
หรือผูอํานวยการพนจากตําแหนง  ใหรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงดวย 

มาตรา ๓๘ ในหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และ  (๔)  ใหมีหัวหนา
หนวยงานเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหนวยงานและอาจมีรองหัวหนาหนวยงานเพื่อทํา
หนาที่และรับผิดชอบงานตามที่หัวหนาหนวยงานตามมาตรา  ๑๐  (๓)  และ  (๔)  มอบหมายได 

การแตงต้ัง  คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของหัวหนาหนวยงานและ
รองหัวหนาหนวยงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนหัวหนาหนวยงานตามวรรคหนึ่ง  ใหนํามาตรา  ๔๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เมื่อหัวหนาหนวยงานพนจากตําแหนง  ใหรองหัวหนาหนวยงานพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการจัดต้ังโรงพยาบาลตามมาตรา  ๑๐  วรรคสองหรือมาตรา  ๑๐  วรรคหา  

ใหมีผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของโรงพยาบาล  และ 
อาจมีรองผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลมอบหมายก็ได 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การแตงต้ัง  คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลและรองผูอํานวยการโรงพยาบาลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

การรักษาการแทนผูอํานวยการโรงพยาบาล  ใหนํามาตรา  ๔๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
เมื่อผูอํานวยการโรงพยาบาลพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการโรงพยาบาลพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา  ๔๐  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  

ผูอํ านวยการ   รองผูอํ านวยการ   ผูอํ านวยการโรงพยาบาลและรองผูอํ านวยการโรงพยาบาล   
จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได   

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาวไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนง  แตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดีเปน 
ผูรักษาการแทน  ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการแทน  
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย  ใหรองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  หรือไมมีผูรักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่งหรือมี
แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  เปนผู
รักษาการแทน 

ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น 
ในกรณีที่มีกฎหมายแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่

อยางใด  ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจและหนาที่เปนกรรมการ  หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงนั้นในระหวางรักษาการแทนดวย 

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของวิทยาเขต   คณะ  หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  
อธิการบดีจะมอบอาํนาจใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีเฉพาะในสวนงานนั้นก็ได 

คณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสวนงานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี  อาจมอบอํานาจตอ
ใหรองคณบดี  รองผูอํานวยการ  หรือรองหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นนั้นปฏิบัติหนาที่ที่รับมอบ
อํานาจมานั้นแทนไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี  และใหผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตอ 
มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 

 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๔ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๔ เมื่อครบส่ีปนับแตวันจัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๐  ใหมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการประเมินสวนงานดังกลาวโดยผูประเมินซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูซ่ึงมิใชผูปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย  แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป  และใหมีการประเมิน
ดังกลาวทุกส่ีป 

การประเมินสวนงานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยใหใชหลักการตามมาตรา  ๙  และนโยบายที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๒๔  (๑)  เปนเกณฑในการประเมิน  โดยใหหาขอมูลจากผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย   นักศึกษา  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  บุคคลซ่ึงเปนนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตนั้นและบุคคลอื่นซ่ึงเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 

รายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการดําเนินการใดหรือควรมี
สวนงานนั้นหรือหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอไปหรือไมดวย 

มาตรา ๔๕ ใหมีการประเมินการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย  โดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๔  ดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ เมื่อครบหนึ่งปหลังจากครบกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใดใหมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลตามหลักสูตรนั้นโดยผูประเมินซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูซ่ึงมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและใหมีการประเมินดังกลาวทุกหาปหรือ 
เร็วกวานั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

ใหนําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๔๔  มาใชบังคับกับการประเมินหลักสูตรตาม
วรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามสวนงานของ
มหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้  ทุน  รายไดและคาใชจายตาม
ความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปน
ประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๘ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๔๙ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และใหทําการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๕๐ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติม 
ไดตามความจําเปน 

มาตรา ๕๑ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน  เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๒ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยซ่ึงแตงต้ังโดย 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการและหัวหนาสวนงาน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น 

องคประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของกรรมการ  ตลอดจนการประชุม  อํานาจและหนาที่ และวิธีดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ใหมีกรรมการ



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๒๑  (๒)  ไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 
การบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยทําหนาที่หนวยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  และมีหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย  โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบ  เปนหนวยงานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๓ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

หมวด  ๖ 
การกํากับและดูแล 
 

 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา  ๗  และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงอาจเกดิความเสียหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
เปนประการใดแลวใหผูที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 

หมวด  ๗ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๖ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่ เรียกชื่ออยางอื่นดวยก็ไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของ

สภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษใหเปนไปตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและชํานาญเปนพิเศษ  และพนจากตําแหนง

ไปโดยไมมีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย 
ผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังผู ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย  เปนรองศาสตราจารยพิเศษ  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษได 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม  และมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  
เปนอาจารยพิเศษไดโดยคําแนะนําของคณบดี 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและการถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได รับพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
ศาสตราจารยพิเศษ  หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม  ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังนี้ 
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 
การใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๘ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก  เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ  บ. 
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และรวมใหปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใดรวมทั้งการใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรี  ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 

มาตรา ๖๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกผู ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  ในขณะดํารง
ตําแหนงมิได 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร   
หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด 
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชส่ิงดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี 

มาตรา ๖๗ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแตงกายของ
นักศึกษา  และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๘ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหนง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษา  และผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว   
โดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  
หรือมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไมมีสิทธิถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หรือมีวิทยฐานะ  หรือตําแหนงเชนนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผูใด 
(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด  หรือทําดวยวิธีใด ๆ 
(๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  

หรือซ่ึงทําเลียนแบบ 
(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของ

มหาวิทยาลัยที่วัตถุ  หรือสินคาใด ๆ  โดยฝาฝน  มาตรา  ๖๖  วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษแตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๐ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  งบประมาณ  และรายไดของมหาวิทยาลัย 
มหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเปนของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑ ใหขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลและพนักงาน 
ซ่ึงจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือลูกจางของสวนราชการ
หรือพนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป  และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี 

ในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สิทธิเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   
ผูชวยศาสตราจารย  หรือตําแหนงอื่นใดของขาราชการตามวรรคหนึ่งและสิทธิในการเลื่อนตําแหนงของ
ขาราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ  และใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาว  รับเงินเดือน  
คาจาง  และเงินอื่น  ผานมหาวิทยาลัยโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน  งบบุคลากรที่จายในลักษณะ
เงินเดือนและคาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของและใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แลวแตกรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับ  แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้   
หรือมีกรณีที่ไมอาจนํามาใชบังคับไดดวยเหตุผลใด  ใหการดําเนินการในสวนที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้  หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใชบังคับได  เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๒ ใหพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงจางโดยเงินอุดหนุนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ภายใตบังคับมาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๗๘  ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
ตามมาตรา  ๗๑  ผูใดประสงคจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ตองแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตออธิการบดีภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
และใหมหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๑  ผูใดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
ประเมินบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  และเมื่อผาน
การประเมินดังกลาวแลว  ใหมหาวิทยาลัยรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไดรับเงินเดือน  คาจาง  
สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  และประโยชน 
ตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  และใหดําเนินการ
ตามมาตรา  ๗๔  สําหรับอัตราและตําแหนงดังกลาว 
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ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๑  ที่มิไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ใหยังคงสถานะความเปนขาราชการ  หรือลูกจางของสวนราชการ 

มาตรา ๗๔ บรรดาตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยที่วางอยูหรือ
วางลงภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น  และใหโอนอัตราตําแหนงและ 
เงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจํา
ซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของมหาวิทยาลัยและใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการ
โอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๗๕ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงอยูตอไป  จนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย
จัดต้ังสวนงานตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ  ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  จนกวาจะไดมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยน
สถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองและวรรคสาม   
ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๘ ใหผูดํารงตําแหนงคณบดี  หัวหนาภาควิชา  หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่
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พระราชบัญญัตินี้ใชบั งคับ  คงดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแต วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหบุคคลนั้นดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปจนครบวาระ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนง
ตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง 

การเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือวาเปนการ 
ใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงได รับการบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๓  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง  
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
นับแตวันที่ไดรับการบรรจเุปนพนักงานของมหาวิทยาลัย 

ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๓  ใหถือวา
เปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  และใหมี สิทธิได รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

มาตรา ๘๐ การดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  คณบดี  หัวหนาภาควิชา  หรือ
หัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงของผูดํารงตําแหนงดังกลาวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ใหผูดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําในวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําในสถาบัน  ศูนย  หรือสํานัก  และ
คณะกรรมการอื่น  ซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังหรือเลือกต้ัง
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คณะกรรมการดังกลาวใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไม เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา  ๘๒  ใหผูดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารย  และสมาชิกสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนประธานสภาคณาจารยและ
สมาชิกสภาคณาจารยตอไป  จนกวาจะไดมาซ่ึงประธานสภาคณาจารยและสมาชิกสภาคณาจารยตาม
พระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๘๓ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย   
รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและอาจารยประจาํของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงมีฐานะ
ศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยประจําตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนด
ที่ไดรับแตงต้ัง 

มาตรา ๘๔ ใหออกขอบังคับหรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จ
ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญติันี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับหรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนํา 
พระราชกฤษฎีกา  กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบและขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยของ
รัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ  เพ่ือประโยชนในการ
บริหารจัดการที่เปนอิสระ  และมีความคลองตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลยัมหิดล  
ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ครั้งที ่ วนั/เวลำ  กำรประชุม 

ก ำหนดวนัเสนอชือ่เรือ่งวำระ

และน ำส่งเอกสำรประกอบ 

ใหส้ ำนกังำนสภำฯ 

ก ำหนดวนัน ำส่ง 

เอกสำรประกอบกำรประชุม

ใหก้รรมกำรสภำฯ 

๕๒๘ พุธที ่๑๗ มกรำคม ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๓  มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐   มกราคม ๒๕๖๑ 

๕๒๙ พุธที ่๒๑ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

๕๓๐ พุธที ่๒๑ มีนำคม ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๗  มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๕๓๑ พุธที ่๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๔  เมษายน ๒๕๖๑ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๓๒ พุธที ่๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๕๓๓ พุธที ่๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๕๓๔ พุธที ่๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๕๓๕ พุธที ่๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ ๘  สงิหาคม ๒๕๖๑ 

๕๓๖ พุธที ่๑๙ กนัยำยน ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๑ 

๕๓๗ พุธที ่๑๗ ตุลำคม  ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

๕๓๘ พุธที ่๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑: ๑๓.๐๐ น. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๕๓๙ พุธที ่๑๙ ธนัวำคม ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 

หมำยเหตุ ๑. สถานที่ประชุม   ห้องประชุมศ.เกยีรติคุณ นพ.นท ีรักษ์พลเมือง ช้ัน ๕ ส านักงานอธกิารบดี ศาลายา 

 ๒. หากก าหนดการประชุมดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลง  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 ๓. ขอให้กรรมการสภาฯ หรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเร่ือง และเอกสาร 

   ประกอบตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 

........................................................... 

ส ำนกังำนสภำมหำวทิยำลยัมหิดล 

โทรศพัท ์๐  ๒๘๔๙  ๖๓๖๗ โทรสำร ๐  ๒๘๔๙  ๖๓๖๖ 



ที่มำของข้อมูล : 
 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 
2. http://intranet.mahidol/council/old.html 
3. http://www.mahidol.ac.th/th/history.htm 
4. http://www.mahidol.ac.th/th/history_current.htm 
5. http://www.mahidol.ac.th/th/vision.htm 
6. http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/abouthr/stat.html 
7. http://intranet.mahidol/op/orpl/assets.pdf 
8. http://intranet.mahidol/op/oraa/files/approved_curriculum_491.pdf 
9. http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/wp/education_info/ 
10. http://intranet.mahidol/op/orpl/assets/stategic_planning_mahidol2016-2019.pdf 
11.http://intranet.mahidol/op/orpl/assets/management_structure_mahidol_update_oct2017.pdf 
12. http://intranet.mahidol/op/orpr/system/statistics/index.php 
13. http://intranet.mahidol/op/orpl/document.html 

 
จัดท ำโดย : 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 5  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 66 (0) 2849-6394-5 
โทรสาร : 66 (0) 2849-6366   
อีเมล์ ucoffice@mahidol.ac.th 
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