


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annual  Report Mahidol University  Council 2018 

รายงานประจ าปีสภามหาวทิยาลัยมหิดล   
ประจ าปี ๒๕๖๑ 



เรื่อง             หน้า   
  

ส่วนที่ ๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย  
๑. ประวัติความเป็นมาสภามหาวิทยาลัย          ๑  

 ๒. โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย         ๑๐ 
 ๓. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย      ๑๑  

 ๔. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย         ๑๒  
 ๕. ประวัติความเป็นมาส านักงานสภามหาวิทยาลัย        ๑๔     
           

ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
๑. การด าเนินงานที่ส าคัญ 

• สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ป ี      ๑๖  
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ประเมินตนเอง)    ๑๙  
• คณะกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานในด้านต่างๆ     

• คณะกรรมการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  • คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย      ๒๒  
  • คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย     ๒๕ 
  • คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ      ๒๕ 

• คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
• คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล        ๒๖ 
• คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย     ๒๘ 
• คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา     ๓๐ 
• คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล       ๓๑ 

• การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง         ๓๓ 
• การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า (ชุดใหม่)    ๓๔ 
• การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า (ชุดใหม่)        ๓๕ 
• การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง    ๓๕ 
• การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์   ๓๖ 
ประจ า (คนใหม่)      
• การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์   ๓๖ 
ประจ าแทนต าแหน่งที่ว่าง  
 

๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
• ก าหนดการเสนอเรื่องเชิงนโยบายประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๗ 
• เรื่องเชิงนโยบาย            ๓๘ 
• วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของส่วนงาน         ๔๑ 
• ข้อมูลสถิติ 

• ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย       ๔๔  
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม       ๔๕ 
 



เรื่อง             หน้า 
ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย  (ต่อ) 
• การขออนุมัติหลักสูตร             ๔๖ 
• การอนุมัติปริญญาบัตร          ๔๖ 
• การขออนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ         ๔๗ 
• การขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ         ๔๗ 
• การเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณและต าแหน่งศาสตราจารย์  ๔๗ 
คลินิกเกียรติคุณ 
• การด าเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย          ๔๘ 
• ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย           ๔๙ 
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัย               ๕๑  

   

ส่วนที่ ๓ มุมมอง ทิศทาง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก    
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์       ๕๒  
๒. พลต ารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์          ๕๓ 

    

ส่วนที่ ๔ กิจกรรมการเข้าร่วมงานของสภามหาวิทยาลัย             ๕๔ 
  

ภาคผนวก 
    ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย        ก 
     ๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา      ฉ    
 ๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล       ช  
     ๔. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล        ฎ  
 ๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย      ฐ   
 ๖. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์         ฒ   
 ๗. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ        ต 
 ๘. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบูรณาการ ยุทธศาสตร์วิจัยและทรัพยากรบุคคล      ธ 
 ๙. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ      น 
แทนต าแหน่งที่ว่าง   
 ๑๐. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายเพื่อด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย      ฝ 
จากผู้ปฎิบติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า แทนนายกสภามหาวิทยาลัย      
 ๑๑. ค าสั่งแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย          ฟ 
 ๑๒. ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิยาลัย (เพ่ิมเติม)    ภ 
 ๑๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย    ม  
(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑๒. แบบประเมินตนเองผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐    ย 

๑๓. ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี ๒๕๖๑        ษ 
 

บทบรรณาธิการ             ส 

         



 

๑ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report ๒๐๑๘ 

ประวัติความเป็นมาสภามหาวิทยาลัย 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ โดยพระราชทานนาม "มหิดล" 
อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์เดิม เพื่อให้ "มหาวิทยาลัยมหิดล" มีขอบเขตด าเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้ง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จากราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เล่มที่ ๘๖ 
ตอนที่ ๑๗)  

  ส านักนายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยมหิดล” และโอนกิจการทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ ทั้ งยกเลิกกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และปรับปรุงแก้ไขเป็นกฎหมายส าหรับ
มหาวิทยาลัยมหิดล  สภามหาวิทยาลัยมหิดล จึงเริ่มด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ โดย
สิ้นสุดการประชุมสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๙๑ และเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  ซึ่งในระหว่างที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ อธิการบดี 
รองอธิการบดี และคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ ท่าน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๒ ดังนี้ ๑) พลเอกเนตร เขมะโยธิน ๒) พันเอกจินดา ณ สงขลา ๓) หลวงพิณพากษ์พิทยาเภท ๔) นายป๋วย  
อึ๊งภากรณ์ ๕) นายสงกรานต์ นิยมเสน ๖) นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ และ ๗) พลตรีชาญ อังศุโชติ ซึ่งได้น าแจ้งต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒   

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในยุคแรก เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๑๒ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งก าหนดให้มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง  

 ปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการประชุมมาแล้ว ๕๒๗ ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือนละ ๑ ครั้ง  

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
๑. จอมพล ถนอม  กิตติขจร   เริ่มวาระการด ารงต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๒ สิ้นสุดวาระ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๒. พลตรี ศิริ  สิริโยธิน  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๒ วาระ  

 ดังนี้ (๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗   
 (๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (โดยลาออกก่อนครบวาระในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙) 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๕ วาระ 

    ดังนี้  (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙  
    (๒) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
    (๓) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
    (๔) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
    (๕) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔. ศาสตราจารย์ นพ.เสม  พริ้งพวงแก้ว  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๒ วาระ 
 ดังนี้  (๑) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  

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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๕. ศาสตราจารย์ นพ.บุญสม มาร์ติน  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๒ วาระ 
 ดังนี้  (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
 (๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖. ศาสตราจารย์ นพ.นที  รักษ์พลเมือง  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๗ วาระ 
 ดังนี้  (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  
 (๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๔) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๕) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 (๖) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๗) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๗. ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๓ วาระ 
 ดังนี้ (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 (๒) ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (รักษาการตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)   
 (๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘. ศาสตราจารย์ นพ.เกษม  วัฒนชัย  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจ านวน ๑ วาระ  
   ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐     
 (โดยลาออกก่อนครบวาระในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 
(รักษาการตั้งแต่วนัที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถงึวันที่ ๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

วิสัยทัศน์ :  สภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย (Governing Board) 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

การบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ : กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยถือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติเป็นส าคัญ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(๑) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(๒) ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจ  
     มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ือง ๆ ไป 
(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๔) การออกข้อบังคับตาม (๓) ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจโดยรับฟังความคิดเห็นของ  
     พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยประกอบด้วย  
(๕) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
(๖) อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  
(๗) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๘) อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(๙) อนุมัติการจัดการศึกษาและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน  
(๑๐) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร การศึกษา 
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(๑๑) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา        
       ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืน รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
(๑๒) พิจารณาสรรหา และด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย    
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี 

 (๑๓) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม 
(๑๕) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๑๖) วางนโยบายและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาประโยชน์และการลงทุน  

  (๑๗) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ 
(๑๙) รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
(๒๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการ

บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด  ๆ อันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดหรือส่วนงานใด โดยเฉพาะ   

องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  

 (๒) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ท่าน (แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๔  ท่าน (โดยการเสนอชื่อจากบัญชีของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน ๑ ท่าน) 
 (๔) อธิการบดี 
 (๕) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 (๖) ประธานสภาคณาจารย์ 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก และ  
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ านวน ๕ ท่าน 

 (๘) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๕ ท่าน 
 (๙) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน ๑  ท่าน 

บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ ๓ ลักษณะ ดังนี้  
(๑) Fiduciary : ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล (Stewardship) ต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้ โดยเน้นการก ากับดูแล อย่าง   

               ยุติธรรม ถูกต้อง และตรวจสอบได้  
(๒) Strategic : ท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กับฝ่ายบริหาร   
(๓) Generative : ท าหน้าที่ “น าจากข้างหลัง” 

 ส่วนหน้าที่ตามกฎหมายและหน้าที่ประจ ายังด าเนินการอยู่ แต่ใช้เวลาในการด าเนินการให้น้อยลง มีการมอบอ านาจ
ในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยสามารถท าได้ โดยไม่ขัดกับ พ.ร.บ. และให้เวลาในการท างานด้านนโยบายให้มากขึ้น โดยมี
ลักษณะการท างานแบบ Generative ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบายและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 

(๒) ปรับกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยเลือกคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสม และวิเคราะห์บทบาทการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

 (๓) จัดท าระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) ติดตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยก าหนดกรอบเวลาการท างาน (Time Frame) และระดับขั้น

ความส าเร็จ (Milestone) 
 (๕) ก าหนดนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยและผลักดันให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
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นโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลั ยต้องให้ความส าคัญ เพื่อให้ 
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยในทางปฏิบัติการก ากับดูแล
กิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักสากลจะด าเนินการโดยผ่านสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการผลักดันการก าหนด
นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณาจารย์มีการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบการท างานที่ดีและมีระบบตรวจสอบการท างานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการท างานอย่ างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการท างานและ
พัฒนาการท างานที่ดียิ่งขึ้น  

 ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการก ากับดูแลที่ดี จึงส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง  
นอกจากนี้ การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการแสดงถึง
ความรับผิดชอบการท างานขององค์กรต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนแสดงถึงความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย สามารถร่วมตรวจสอบการท างานของมหาวิทยาลัยได้ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย มีผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและสามารถน าไป
ปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อมองค์การ ผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในส านักงานฯ 

(๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นในองค์กร 

สภามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักความถูกต้องชัดเจนในการ
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดเสมอมา และเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มั่นใจได้ว่า ทุกกิจกรรมได้ด าเนินการอย่างมี
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จึงได้พิจารณาการบริหารงานตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยยึดตามหลักสากลที่เป็นมาตรฐาน ดังนี้ 

(๑) นโยบายการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันเข้าร่วม เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรอง
แผนฯ เบื้องต้น หรือ การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและให้ความเห็นชอบทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  

ตามมาตรา ๒๔ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้แสดงบทบาทที่ชัดเจนในการก าหนด
เป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็น
รูปธรรม และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังมีตัวอย่างการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  
๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย  
๓) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา  
๔) คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 
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นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการด าเนินงานในกรรมการชุดต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แนะและให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องนั้น  ๆ เกิดประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ได้แก่ 

๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
๒) คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
๓) คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์  

(๒) นโยบายการดูแลตดิตามผลการด าเนินงาน 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับการ

มอบหมายรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) สภามหาวิทยาลัยต้องติดตามประเมินประสิทธิผลของการท างานของสภามหาวิทยาลัย และผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมอย่างใกล้ชิด โดยประเมินเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ 

๒) รายงานการประเมินตนเอง ของหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และสถาบันสมทบ  
๓) รายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสภามหาวิทยาลัย  
๔) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ  
๕) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ    
๖) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับวิทยาลัย  
๗) รายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
๘) ผลงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ 

- ด้านการเงิน เช่น ผลการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ ฐานะทางการเงิน ผลก าไรขาดทนุ การ
เบิกจ่ายงบลงทนุ 

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

 (๓) นโยบายรับทราบการรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการรายงานการเงิน โดยพิจารณาจากจ านวนวันที่ใช้ในการปิดบัญชีประจ าปี โดย

นับตั้งแต่วันสิ้นงวดของปีบัญชีจนถึงวันที่ส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต เพื่อรับรอง 
งบการเงินประจ าปี ภายใน ๖๐ วัน และมหาวิทยาลัยได้รายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

๑) รายงานการเงินประจ าปี ของส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
๒) รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
๓) รายงานการเงิน เงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ าปี  
๔) มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของ

การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

(๔) นโยบายให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยจักต้องมีการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส ดังนี้ 

๑) มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและรายงานการประชุมใน Intranet มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ผ่าน

ทาง Intranet และ Internet ของมหาวิทยาลัย และ Website ของสภามหาวิทยาลัย 
๓) มีการเปิดเผยค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองปฏิบัติ

ราชการ ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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๔) การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
๕) มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย ทาง Intranet ของมหาวิทยาลัย 
๖) เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  อย่างครบถ้วน พอเพียง

เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา 
๗) จัดท าสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่อย่างชัดเจน กะทัดรัด มีเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง และโปร่งใส

ป้องกันความสับสนให้กับผู้ใช้ข้อมูล 
๘) ให้ความส าคัญในช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้

ทันเวลา และได้ผลคุ้มกับค่าใช้จ่าย 
๙) เปิดเผยนโยบายก ากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าว รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

(๕) การด าเนินการอ่ืนๆ ทางดา้นการก ากับดูแลกิจการ 
สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรและ
ประชาชน และได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนนิการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยให้เสนอผลการ
พัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้เสนอการพัฒนาระบบการบริหารเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานและความคืบหน้า รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็น ดังนี้  

๑. ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
๑) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดูแลให้มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบตรวจสอบภายนอก โดย

คณะกรรมการได้ใช้ข้อมูลจากการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบการท างานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

๒) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการความเสี่ยงระดับที่มีผลต่อการด ารงอยู่ขององค์กร จะต้องมี
การรายงานการจัดการความเสี่ยงในรายงานประจ าปี อยู่ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) 

๓) จัดท าและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

๔) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานเรื่องการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุม 
(Control) และธรรมาภิบาล (Governance) ต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนสภามหาวิทยาลัยจะลงมติ
รับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

                      ๕) มีระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง  
๖) มีการทบทวนและปรับระบบบัญชีใหม่ เพื่อให้แสดงข้อมูลทั้งในเร่ืองก าไร ขาดทุน และการสะท้อนผล

การด าเนินงาน และผลงานตามเป้าหมาย  
๗) แนะน าการปรับแนวทางการตรวจสอบ โดยเน้นการตรวจสอบระบบในภาพรวม เช่น  กรณีการ

ตรวจสอบในปีนี้ที่เน้นระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ต้องเชื่อมโยงโดยดูทั้งมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แยก
ส่วนของคณะใดคณะหนึ่ง  

๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑) จัดให้มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และนโยบายการจ้างงาน โดยต้องมี 

ค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างงานแก่บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยสภามหาวิทยาลัยเข้า
ไปดูแลและปรับปรุงเร่ืองนี้ของอธิการบดีและบุคลากรระดับสูงเป็นระยะ ๆ  
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๒) พิจารณาแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   

๓) พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
๔) พิจารณาประเด็นต าแหน่งบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะกรรมการภายใต้สภามหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีกรรมการซึ่งมีความช านาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อท าหน้าที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอเป็นนโยบาย ตลอดจนกลั่นกรอง เร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย  

(๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานดา้นทรพัยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
    มหาวิทยาลยั 
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
๓) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 

(๒) คณะกรรมการยุทธศาสตรแ์ละก าหนดทิศทางการวิจัย  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  ๑) เสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายดา้นวิจยัต่อสภามหาวทิยาลัย 
 ๒) เสนอแนะแนวทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์   

รวมทั้งเสนอแนะเปา้หมาย ผลส าเร็จของงานวิจัยในแตล่ะดา้น 
๓) เสนอแนะระบบเพื่อพัฒนา สร้างความเปน็เลิศ และผลกระทบด้านการวิจัย 
๔) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายด้านวิจัย 
๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการอันอยู่ในอ านาจหนา้ที่ 

ของคณะกรรมการ 
๖) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 

(๓) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) เสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์ต่อสภามหาวทิยาลัย เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และเพื่อ   
       สร้างความเปน็เลิศด้านการศึกษา 

๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่  
       ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

๓) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
(๔) คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑) พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นเก่ียวกับข้อบังคับและประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยก่อน 
        เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

๒) พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นระเบียบวาระการประชมุที่มีประเด็นเชิงกฎหมายและธรรมาภิบาล 
เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

๓) วางระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อบงัคับและประกาศมหาวิทยาลัย 
๔) เสนอแนะการทบทวนแก้ไข ยกเลิกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย 
๕) เสนอแนะระบบและกลไกการก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลยั 
๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อช่วยกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด      

อันอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภบิาล 
๗) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
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การปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 เป็นการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงพันธกิจ ภารกิจ บทบาทการท าหน้าที่ของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดส้อดคล้องกับบทบาทที่ก าหนด  

การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔) 
(๑) การประชุม ให้มีตามก าหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ แต่นายกสภามหาวิทยาลัยจะสั่งงดประชุมครั้งใดก็ได้  

เมื่อเห็นว่า ไม่มีเรื่องที่สมควรบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  
จะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษก็ได้  

(๒) การเรียกประชุมให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ก าหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน แต่นายกสภามหาวิทยาลัยจะเรียกประชุมเร็วกว่า ๗ วัน โดยไม่
จ าเป็นต้องท าหนังสือแจ้งก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วน  

(๓) การจัดระเบียบการประชุม ให้เป็นไปตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรตามล าดับ โดยอาจจัด
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

๑) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๒) รับรองรายงานการประชุม 
๓) เร่ืองสืบเนื่อง 
๔) เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 
๕) เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
๖) เร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง 
๗) เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
๘) เร่ืองอื่นๆ 

นายกสภามหาวิทยาลัยอาจจัดระเบียบวาระที่เร่งด่วนไว้ในล าดบัแรกของการประชุมก็ได้ 
(๔) ให้มีสมุดรับกรรมการที่มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคร้ัง 
(๕) ในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม เมื่อพ้นก าหนด 

การประชุมไปคร่ึงชั่วโมงแล้ว ถ้ากรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได้  
(๖) ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุมกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถมาประชุมได้  

ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธาน 

(๗) ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม  และต้องด าเนินการประชุมตามล าดับ   
     ระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะให้มีมติอย่างอ่ืน 
(๘) ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใด ๆ เตือนห้ามปราม ให้งดการอภิปรายในเรื่องที่ก าลังพิจารณา  

 สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 
(๙) ถ้าประธานหรือกรรมการไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจ านวนกรรมการที่มาประชุมเสนอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ     
     ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับ ได้แก่ กรรมการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น 

(๑๐) ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับคร้ังใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ และให้มีบันทึกเหตุผลไว้ 
(๑๑) การเปิดเผยรายงานการประชุมลับให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
(๑๒) กรรมการมีสิทธิขอแก้ไขรายงานเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่เป็นจริงได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น   
       สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมพิจารณาชี้ขาด 
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(๑๓) เมื่อที่ประชุมมีมติรองรับรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็น
หลักฐานรายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรอง เพราะเหตุที่วาระการด ารงต าแหน่งของประธานสิ้นสุดลง ให้
เลขานุการบันทึกเหตุนั้นไว้ และให้กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้นอย่างน้อย ๒ คน  
เป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 

(๑๔) ที่ประชุมอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเก่ียวกับความปลอดภัย ผลประโยชน์ส าคัญของมหาวิทยาลัย หรือ 
       ข้อความอ่ืนที่ได้กล่าวหรือปรากฏในรายงานการประชุมก็ได้  
(๑๕) ผู้มีสิทธิเสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ กรรมการ 
(๑๖) การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมให้ท าเป็นหนังสือ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ 

วัน แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาน าเข้าระเบียบวาระการประชุมตามที่เห็นสมควร 
หากนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควร อาจไม่น าเรื่องที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ แต่ให้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้เสนอเร่ืองทราบโดยไม่ชักช้า  

(๑๗) กรณีที่ต้องมีมติ ให้ประธานขอที่ประชุมลงมติ มติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก เว้นแต่จะก าหนด
เป็นอย่างอื่นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด และให้กระท าเป็นการเปิดเผย โดยจะให้เหตุผล
หรือไม่ก็ได้  

(๑๘) การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้กระท าเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ 
(๑๙) วิธีการลงคะแนนเปิดเผย และวิธีการลงคะแนนลับ ให้ประธานเป็นผู้ก าหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม  
(๒๐) เมื่อได้รับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเร่ืองใดมีกฎหมายหรือระเบียบ  

   ข้อบังคับเฉพาะเร่ืองนั้นก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่า 
   คะแนนเสียงข้างมากจึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 

(๒๑) ในการนับคะแนนเสียงถ้ากรรมการร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนน     
       เสียงใหม่ 
(๒๒) กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมไม่ได้ หากมีการอภิปรายหรือลงมติในเรื่องใดที่กรรมการผู้นั้นมีประโยชน์ได้เสียส่วนตน 

เก่ียวข้องด้วย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุม เพียงเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะท าความ  
กระจ่างในเร่ืองนั้น  

การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย หน้า ๑๙ และ 
แบบฟอร์มการประเมินจากภาคผนวก หน้า ย) 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยวิธีการประเมินตนเอง และประเมิน
ภายนอกจากผู้เก่ียวข้อง อาทิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับคณะ/สถาบนั โดยการประเมินผลการด าเนินงานของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ในประเด็นดังนี้  

(๑) การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 
(๒) การท าพันธกิจครบถ้วนตาม พรบ. 
(๓) การใช้หลักธรรมาภิบาล 
(๔) การก ากับ ติดตามการด าเนินงานของผู้บริหาร 
(๕) การด าเนินงานตามกฎหมาย / กฎระเบียบ / ข้อบังคับ 
(๖) องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(๗) ประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน  
(๘) การจัดการประชุมและการติดต่อสื่อสาร 
(๙) การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่ งอ้ างอิ ง : ข้ อมู ล  จาก https://op.mahidol.ac.th/pl/mahidolorganization

๒๐๑๘ 

 

https://op.mahidol.ac.th/pl/mahidolorganization2018
https://op.mahidol.ac.th/pl/mahidolorganization2018
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พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

------------------------------- 
 

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ ง นายเกษม วัฒนชัย ให้ด ารงต าแหน่ง   
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจาก นายเกษม วัฒนชัย ได้ขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว  และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๗ (๑๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แทนต าแหน่งที่วา่ง 
และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว  

บัดนี้  ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่ง  นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ  
          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
                รองนายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แหล่งอ้างอิง : ข้อมูล จาก ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๗ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  

ศาสตราจารย์ ดร.อมร 
จันทรสมบูรณ์ 

คุณมีชัย วีระไวทยะ  คุณหญิงลักษณาจันทร  
เลาหพันธุ์ 

คุณโชติกา สวนานนท์ 
 

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสด์ิตระกูล  

ศาสตราจารย์  
พญ.นีโลบล เนื่องตัน 

(รอโปรดเกล้าฯ) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ชุดปัจจุบัน 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์                                                   
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ดร.โชค บูลกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.ประเวศ วะสี  

คุณมนูญ สรรค์คุณากร  

คุณสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ 
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ 
นพ.เสรี ตู้จินดา  

พลต ารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ  

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช 
ประธานสภาคณาจารย์ 
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ประวัตคิวามเปน็มาส านกังานมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจากแนวคิดของคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบาย  
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประ ธาน  
ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีภาระหน้าที่ในการพิจารณาเสนอประเด็นนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณาก าหนดแนว
ทางการด าเนินการเพื่อให้นโยบายประสบผลส าเร็จ โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓๙๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้ง “ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นหน่วยงานน าร่องเพื่อรองรับการท างาน
เชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๙๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้
มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาโครงสร้างและศึกษารายละเอียดการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยเมื่อ
คณะท างานชุดดังกล่าว ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๙๓ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในขณะนั้นได้ไปหารือกับอธิการบดี และรองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป โดยเน้นด้าน Function และ Job Description ของหัวหน้าหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๙๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีมติ
เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการด าเนินงานหรือสนับสนุนภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภารกิจด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็นเลขานุการกิจของสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อ
รองรับนโยบายและภารกิจจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างการด าเนินงานขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย 
ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

หน้าที่ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเสนอเรื่อง

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
๑. กลั่นกรองเร่ือง ต่าง ๆ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนเสนอ

ข้อกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติให้สภามหาวิทยาลัยสามารถวินิจฉัยได้ถูกต้อง  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอความเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย  หรือนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี  ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายอันสืบ
เนื่องมาจากการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามที่ส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้
ขอหารือเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๓. ศึกษา วิเคราะห์และประมวลมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

๔. การบริหาร/การด าเนินการการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่  

๑. จัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยน าเรื่องต่าง  ๆ ที่
หน่วยงานน าเสนอและผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยแล้วน าเข้าระเบียบวาระการประชุม  

๒. เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ดูแลอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเดินทาง 
มาร่วมประชุม รับรองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการพจิารณาของที่ประชุม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั  

๓. การจัดท ารายงานการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองในการประชุมคราวต่อไป  
๔. ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เก่ียวข้องและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
๕. ด าเนินการเรื่องสืบเนื่องที่จะท าให้ภารกิจนั้นสมบูรณ์ เช่น เสนอค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับให้นายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนาม หรือด าเนินการเสนอเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป  



 

๑๕ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report ๒๐๑๘ 

๖. ตรวจสอบค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  

๗. รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดท าฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการอ่ืน ๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการจัดท าและเผยแพร่
ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

๘. ประมวลและรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสภามหาวิทยาลัย  ในเร่ืองส าคัญให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอส าหรับใช้อ้างอิง  

๙. น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อลด
เอกสารหรือทดแทนการใช้เอกสารให้มากที่สุด  

๑๐. ให้บริการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ  แก่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย  

ปัจจุบัน หน่วยงานภายใต้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ๒ งานหลัก (ประกาศจากภาคผนวก หน้า ม) 
ดังนี้    ๑. ส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย  

  ๒. ส านักยุทธศาสตร์สภามหาวทิยาลัย  

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญ ในการเป็นฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประสานงาน ติดตามการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดท า ข้อมูล เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๒ งานหลักที่มีหน้าที่ ดังนี้ 

งานบริหารทั่วไป 
๑. เป็นหน่วยสารบรรณของส านักงานสภามหาวิทยาลัยในการรับเร่ือง การออกเลขที่หนังสือ และการเวียนแจ้งเร่ือง 

ค าสั่งของสภามหาวิทยาลัย  
๒. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
๓. ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 

ฝ่ายเลขานกุารด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า  
๔. จัดท างบประมาณของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  
๕. ประสานและด าเนินการในกิจกรรมพิเศษของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
๖. จัดท า Website ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๗. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์    
๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย  
๒. ประสานงานในการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ  
๓. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท างานด้านต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
๔. จัดประชุมระดมสมองระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม (Core Group) เพื่อค้นหา

ผู้มีความสนใจร่วมในแต่ละประเด็น  
๕. จัดเวทีสัมมนานโยบายสาธารณะ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมมนา ตลอดจนสื่อการสัมมนาต่าง ๆ  
๖. ด าเนินการสื่อสารสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการนโยบาย

สาธารณะสู่สังคม 
๗. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย มติของสภามหาวิทยาลัย 
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การด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑. สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมบริหาร และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าร่วม
สัมมนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ Driving Forward to World Class University โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระยะ ๒๐ ปี ที่เริ่มกระบวนการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น
ต้นมานั้น มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเป็นกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ให้สามารถตอบสนองและเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาประเทศ และท า
คุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย ด้วยการ
เป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”  

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี 

รักษาการแทนอธิการบดี ได้น าเสนอกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แก่ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระเร่ืองเสนอเชิงนโยบาย โดยมติ
สภาฯ ในคราวนั้น ได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ที่ท างานควบคู่กับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสภา
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน  

ต่อมา หลังการทบทวน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้น าเสนอวาระ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ ในระเบียบวาระเรื่องเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง โดยได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ มหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
ที่ช่วยผลิตและพัฒนาความสามารถและศักยภาพด้านทุนมนุษย์ รวมทั้งยกระดับการศึกษาและผลงานวิจัยให้แก่ประเทศด้วย
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขันของชาติ รวมทั้งค านึงถึงการ
สร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่ง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี มียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน สรุปดังนี้ 
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๑. การวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเป้าหมายระดับโลก (Global Research and Innovation: เป้าหมาย “World 
Class Research & Creative Innovation”)  

๒. การศึกษา เน้นบัณฑิตมีทักษะผู้ประกอบการและความสามารถระดับโลก (Academic and Entrepreneurial 
Education: เป้าหมาย “Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World 
Class Talents”)  

๓. การบริการวิชาการ มุ่งเป็นผู้น าทางด้านนโยบายและบริการวิชาชีพ (Policy Advocacy and Leaders in 
Professional / Academic Services: เป้าหมาย “Excellent / Trendsetter Professional and Academic 
Services for Better Quality of life”) โดยเฉพาะเป็นผู้ชี้น าด้านสุขภาวะระดับชาติและนานาชาติ 

๔. การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน (Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization: 
เป้าหมาย “Management for Sustainability”)  

ทั้งนี้ รายละเอียดยุทธศาสตร์ฯ มีการก าหนดค่านิยมองค์กร (Core Values) ค่านิยมร่วม (Shares Values) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายส าคัญเพื่อ
การปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปี  ที่ เน้นแนวคิดหลัก “๕S ๒P” ซึ่ งมี  น โยบายส าคัญ เพื่ อการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปี ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

ที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  ๕๓๑ เมื่ อวันที่  ๑๘ เมษายน พ .ศ . ๒๕๖๑ มีมติดั งนี้  ๑ ) อนุมั ติ  
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ตามที่เสนอ ๒) เสนอให้มีการจัดท าแผนระยะ
สั้น ๓ ปี หรือ ๕ ปี ที่สามารถตอบสนองเรื่องที่เร่งด่วนและส าคัญ เช่น เร่ือง Digital IT หรือการเงิน และแนะน าให้มีการจัด
สัมมนา (Retreat) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และ ๓) มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา รับผิดชอบยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยมีแผน
บูรณาการ หรือแผนแม่บทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน 
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นอกจากนี้ได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่าง ๓ คณะกรรรมการยุทธศาสตร์ กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
“เรื่องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี” เมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรรมการยุทธศาสตร์ จ านวน ๔ ชุด เพื่อเป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้แก ่

๑. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย 
๒. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา 
๓. คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 
๔. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

โดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย มาตามล าดับจนกระทั่ง เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนด
ทิศทางการวิจัย ได้กล่าวข้อเสนอแนะ ในวาระนโยบายด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่บุคลากรมีภารกิจหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม หากมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้สมดุลจะท าให้เกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ตามที่คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ได้เคยเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านวิจัยจะได้น าร่างฯ ดังกล่าวมาใช้ เพื่อเป็น Modern HR จึงต้องการการสนับสนุนจากสภา
มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา ที่เห็นควรให้มีการหารือเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินการที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียว  

ต่อมา ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี จึงเรียนเชิญ ประธาน เลขานุการ และ ผู้แทน
จาก ๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศ
ทางการวิจัย ๒) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา ๓) นายมนูญ สรรค์
คุณากร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงผู้ร่วมประชุมร่วม 
๒๘ คน หารือในวาระ “ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี” เมื่อ
วันที่  ๑๙ กันยายน พ .ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙ .๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น  ๕ ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีประเด็นหลักในการหารือ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และ ๓) 
แนวทางการด าเนินงานส าคัญเพื่อเชื่อมโยงการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทุกประเด็นมีแกนกลางที่เกี่ยวข้องส าคัญที่ การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการนัดประชุมครั้งต่อไป ควรมีประเด็นหารือ ดังนี้  ๑) ให้แต่ละยุทธศาสตร์ก าหนด 
Strategic Decision ไม่เกิน ๕ เรื่องเพื่อน ามาประชุมร่วมกัน ๒) การจัดการ Tension ระหว่างการสอนและการท าวิจัย และ 
๓) การด าเนินงานประชุมไตรภาคีระหว่าง ๓ ยุทธศาสตร์จะด าเนินต่อไปอย่างไร (ควรจัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง) โดย
มอบหมายให้กองทรัพยากรบุคคลและกองบริหารงานวิจัย ร่วมกันพิจารณากฎ ระเบียบ ของต าแหน่งนักวิจัย และกองแผนงาน
เป็นเลขานุการประชุม และติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมต่อไป ซึ่งกองแผนงาน จะเป็นผู้
นัดหมายเพื่อหารือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในล าดับต่อไป 
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๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประเมินตนเอง) 

สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ด้วยวิธีการ
ประเมินตนเอง โดย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ และส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประเมินตนเอง) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน 
จ านวน ๒๙ ท่าน เป็นผู้ท าแบบประเมินฯ มีผู้ตอบแบบประเมินฯ ๒๗ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑ ทั้งนี้ เป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดเก็บแบบประเมินฯ 
ระหว่างเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรายงานผลการประเมินฯ ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ ๒) สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค และ ๓) น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น โดย เกณฑ์ให้
คะแนน ๕ ระดับความคิดเห็น คือ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = น้อยที่สุด 

การประเมินฯ แบ่งเป็น ๓ ประเด็นหลัก โดยมีหัวข้อการประเมิน ๒๐ ข้อ ได้แก่ กระบวนการท างานของ 
สภามหาวิทยาลัย (๖ ข้อ) การประชุมสภามหาวิทยาลัย (๖ ข้อ) ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (๘ ข้อ) โดยมีข้อ
ค าถามแบบปลายเปิดแต่ละประเด็น เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินฯ : คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับ มาก จากคะแนนเต็ม ๕ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๓ (SD = ๐.๔๗) 
ลดลง ๐.๒๒ จาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ (SD = ๐.๕๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปคะแนนเฉลี่ย การประเมินฯ ใน ๓ ประเด็นหลัก 
ดังนี้  ๑) กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย ๓.๙๙ (SD = ๐ .๕๔) ๒) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ๔ .๑๖  
(SD = ๐.๕๐) และ ๓) ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ๓.๙๘ (SD = ๐.๕๓) โดยเมื่อเปรียบเทียบการประเมินฯ ๓ ปี
ย้อนหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ และ ๒๕๕๘ มีสถิติสรุปดังแผนภาพคะแนนการประเมินฯ ต่อไปนี้ 
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จากการประเมินฯ ใน ๓ ประเดน็หลัก พบคะแนนสงูสุด และ ต่ าสุด ในแตล่ะประเด็น ดังตารางต่อไปนี้ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

   คะแนนสูงสุดใน ๓ ประเด็นหลัก    คะแนนต่ าสุดใน ๓ ประเด็นหลัก 

กระบวนการ
ท างานของสภา
มหาวิทยาลัย  
(๖ ข้อ) 

ข้อ  ๑ .๑  สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบที่
เห ม าะ ส ม แ ล ะท า ง าน อ ย่ า ง เกื้ อ กู ล กั น กั บ
มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความ
เชี่ยวชาญหลากหลาย  

ข้อ ๑.๓ สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
น โย บ าย  ข้ อ แ น ะ น า  แ ล ะม ติ ที่ ป ระ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

(คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔  SD = ๐.๖๙) (คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๔  SD = ๐.๘๑) 
การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย  
(๖ ข้อ) 

ข้อ ๒.๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และให้ข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย 

ข้อ ๒.๒ ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย
โดยรวมและการใช้เวลาอภิปรายในแต่ละวาระมีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

(คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๐  SD = ๐.๗๔) (คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘  SD = ๐.๘๔) 
ผลการ
ด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย  
(๘ ข้อ) 

ข้อ ๓.๖ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนพัฒนาและ
แผน ปฏิ บั ติ ก ารด้ าน วิ จั ย ของมหาวิท ยาลั ย 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทาง 
การวิจัย เสนอแนะต่อภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ 
การวิจัยมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓.๗ สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพิจารณา
กลั่ นกรอง ให้ข้อ เสนอแนะทิศทางการใช้จ่ าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

(คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔  SD = ๐.๖๖) (คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๑  SD = ๐.๙๒) 

สรุปข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด ได้แก่  
๑. การเสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติเปิดหลักสูตรเข้มงวดขึ้น  
๒. การเสนอให้ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
๓. การเสนอให้ทุกส่วนงานช่วยพัฒนาโรงเรียนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยมหิดล 

การเน้นเร่ืองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยในบริบทใหม่ช่วง ๒๐-๓๐ ปีข้างหน้า
เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในอนาคต เพื่อเป็น Wisdom of the Land ได้อย่างเต็มที่และมีความหมายกับ
สังคมไทยมากที่สุด 

การพัฒนาการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รวบรวมสิ่งที่พัฒนา ปรับปรุง และปฏิบัติแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 

o สิ่งที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ 
 กรรมการสภาวิทยาลัยได้รู้จัก รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใกล้ชิดกับผู้บริหาร 

ส่วนงานมากขึ้น ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๑ เป็นต้นมา ได้บรรจุวาระการ
น าเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ ในระเบียบเรื่องเสนอเชิงนโยบาย ท าให้หัวหน้าส่วนงานได้น าเสนอโดยตรงต่อสภา
มหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาส่วนงาน
อย่างเหมาะสม  



 

๒๑ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  
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 มีระบบการติดตามผลตามมติสภาฯ ในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีการด าเนินการติดตามประสาน 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานในวาระแจ้งเพื่อทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน 

 การประสานเพื่อสื่อสารการท างานและผลงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายบริหาร  ที่น าโดย 
ท่านอธิการบดี ได้น าเสนอในวาระรายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) และรอง
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละด้าน ในระเบียบวาระเรื่องเสนอเชิง
นโยบาย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและร่วมกันเสนอแนะแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  

 ประเด็นที่ ๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
o สิ่งที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ 

 สถิติการเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพิ่มสูงขึ้น จากการเก็บสถิติการเข้าร่วมประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับการประเมินฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๕๖ และการประเมินฯ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เฉลี่ยสูงขึ้นเป็นร้อยละ ๘๔.๐๔ 
โดยเป็นสถิติตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ปรับการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น 

 ด้านข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เพิ่มเติมภารกิจติดตามเอกสารประกอบวาระ โดยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อให้มีข้อมูลประกอบวาระที่ครบถ้วน และสามารถส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ได้ล่วงหน้าการประชุม ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ นอกเหนือจากการส่งหนังสือเวียน และการแจ้งให้
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบในที่ประชุม OSM เร่ืองการส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้ตรงเวลา 
และ ตารางก าหนดวาระการประชุมและก าหนดวันส่งเอกสารฯ เผยแพร่ทางเว็ บไซต์ 
http://www.uc.mahidol.ac.th/  

 ประเด็นที่ ๓ ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
o สิ่งที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้ว ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แก่ 

 คณะกรรมการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้แสดง
บทบาทที่ชัดเจนในการก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ๔ ชุด ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย 
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล  
๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย ๓) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล และ ๔) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา  รวมถึง 
คณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ๓ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ๒) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ ๓) คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ได้จัดการประชุม ตามวาระ อย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้ และมีการรายงานผล
การด าเนินการต่อที่ประชุมสภาฯ ในวาระเร่ืองเสนอเชิงนโยบาย  

http://www.uc.mahidol.ac.th/
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 การสรรหาต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล การแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้ขอลาออก
จากการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้กระทบต่อการด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านใหม่ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  

 ปรับกระบวนการสรรหาผู้บริหารโดยเลือกคณะกรรมการสรรหาที่ เหมาะสม และวิเคราะห์
บทบาทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัด เจน โดยในรอบปี  พ .ศ . ๒๕๖๐  
สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และการสรรหาต าแหน่ง
ผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ โดยเมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๙ วันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรับรอง
การเสนอขอแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการสรรหาของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการสรรหาผู้บริหารส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การติ ดตามผลการประเมินส่ วนงานของมหาวิทยาลั ย โดยผู้ เชี่ ยวชาญจากภายนอก  
(บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ซึ่งเป็นครั้งแรกของการประเมินทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  
จ านวน ๔๒ ส่วนงาน โดยบริษัท ทริสฯ ได้รายงานผลการประเมินส่วนงานฯ ต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติ 
ให้ฝ่ายบริหารได้น าผลการประเมินส่วนงานตามข้อมูลที่บริษัท ทริสฯ จัดท าแจ้งให้แต่ละส่วนงาน
ได้รับทราบ และน าข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานมาประมวล เพื่อกลับมาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๓. คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย  

๑. คณะกรรมการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ จ านวน ๓ ชุด ดังน้ี 

๑) คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย (ค าส่ังจากภาคผนวก หน้า ฐ) 

ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี  
ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม อ านาจและหน้าที่ และวิธีด าเนินการของ
คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยมาโดย
ล าดับ โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๙ ก าหนดให้ ประธานและกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้ รับแต่งตั้งหรือให้ด ารง 
ต าแหน่งใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะนี้ถือ
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดที่ ๓ ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามค าสั่งที่ ๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี นับตั้งแต่วนัที่ 
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธาน มีกรรมการ
ประกอบด้วย ๑. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ๒. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ๓. นายประสัณห์ เชื้อพานิช 
และ ๔. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร  
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และมี ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๓ ซึ่ง
แก้ไขข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การปฏิบัติหน้าที ่

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมจ านวน ๔ ครั้ง ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ ดังนี้ 

คร้ังที่ วาระการประชุมครั้งที ่ วัน-เวลา 
๑ ๕๔ (๑/๒๕๖๑) วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๒ ๕๕ (๒/๒๕๖๑) วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๓ ๕๖ (๓/๒๕๖๑) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๔ ๕๗ (๔/๒๕๖๑) วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑       เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การด าเนินการที่ส าคัญ 
การด าเนินการที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยรายงานตามการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับฯ มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

  (๑) การวางนโยบายและก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบส่วนงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ได้ให้นโยบายการด าเนินการตรวจสอบภายใน โดยเน้นการให้ค าปรึกษามากกว่าการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางของการตรวจสอบภายในในระดับสากล  
  และได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของศูนย์
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาและก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินงาน ตามแนวทาง GRC: Governance,  
Risk Management and Internal Control or Compliance เพื่อบูรณาการให้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถูกสอดแทรกไว้ในการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ ทั้งนี้ สภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๗ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา และก าหนดรูปแบบวิธีการที่จะ
น า GRC มาใช้ในมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอ 

  (๒) การตรวจสอบการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่นี้ผ่านการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของ  
ศูนย์ตรวจสอบภายใน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบส่วนงานจ านวน ๑๕ ส่วนงาน 
และพบประเด็นจ านวนพอควรโดยเฉพาะที่เก่ียวกับการก าหนดกระบวนการที่อาจยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ จึงให้ข้อเสนอแนะ ให้มีการวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อทบทวนกฎ ระเบียบให้ครอบคลุมและส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าถึงและเข้าใจในกฎ ระเบียบ ได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้แนวคิดของ Three Lines of Defense โดยให้ Second Line of 
Defense เป็นผู้รับผิดชอบหรือประสานงานให้มีการทบทวนดังกล่าว จากนั้นจึงให้มีการปรับปรุง สื่อสาร และปฏิบัติตาม  
จนเกิดเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ดี 

  (๓) การตรวจสอบให้ส่วนงานมีการรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
ที่ ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ และมีข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบพอควร คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึง
เน้นย้ าให้มีการแก้ไขข้อสังเกตทั้งหมดเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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  นอกจากนั้น จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๓๙๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ครั้งที่  ๓๙๘ เมื่อวันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ครั้งที่ ๔๐๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานการเงินของ ๔ วิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงิน 
และรายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของ ๔ วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในภาพรวม  

  (๔) การสอบทานให้ส่วนงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่นี้ผ่านการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของศูนย์ตรวจสอบภายใน ที่พบประเด็นเก่ียวกับการ
ละเมิดกระบวนการค่อนข้างมาก จึงเสนอว่า หากมีระบบและแนวปฏิบัติแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ต้องแก้ไขที่คน และต้อง
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ แต่หากยังพบประเด็นผิดซ้ า ก็ต้องมีบทลงโทษ ทั้งนี้ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การด าเนินงานต่างๆ โดยท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ (Automate) จะสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว มากขึ้นได้ด้วย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อคิดเห็นให้พิจารณาการ
บริหารกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระ  และคล่องตัวในการท างาน โดยให้มีคณะท างาน
ทบทวนว่ากฎระเบียบที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นตามบริบท  

  (๕) การสอบทานให้ส่วนงานมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทาน และพบว่ามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยส่วนงาน
จะเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงในระดับส่วนงาน ส่วนความเสี่ยงที่มีผลกระทบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีข้อเสนอแนะ คือ ๑) นอกจากมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แล้ว ควรประเมินระดับความเสี่ยงหลังการจัดการด้วย (Residual risk) ๒) Risk Treatment Plan ต้องชัดเจน ๓) ควรมี 
Compliance Risk & Governance Risk ซึ่งเป็นความเสี่ยงมาตรฐานไว้ใน Risk Register และควรเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความเข้าใจของบุคลากรต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยไว้ด้วย  

(๖) การสอบทานให้ส่วนงานมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจ มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยอ้างอิงผลการตรวจสอบส่วนงานของศูนย์ตรวจสอบภายใน ส่วนงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับภารกิจ และมีประสิทธิภาพตามควร อย่างไรก็ตาม ควรสอบทานให้มั่นใจได้ด้วยว่า มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(๗) ติดตามและประสานงานกับส่วนงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ 
(๓) ถึงข้อ (๖) คณะกรรมการตรวจสอบฯ ด าเนินการโดยผ่านศูนย์ตรวจสอบภายใน  (ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ) 

  (๘) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อสภา
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดท า และน าเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๕๓๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคร้ังที่ ๕๓๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

- ไม่มี – 
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๒) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ค าส่ังจากภาคผนวก หน้า ฒ) 

ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีอ านาจและหน้าที่ ตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้  

๑. พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย   
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   

การด าเนินการที่ส าคัญ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ด าเนินการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็น “วาระลับ” 

และมีการด าเนินการจัดประชุมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการประชุม ๑๑ คร้ัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการประชุม ๑๘ คร้ัง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และร้องทุกข ์
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔             
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๕. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ขั้นตอนการอุทธรณ์และขั้นตอนการร้องทุกข์ 

๓) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ค าส่ังจากภาคผนวก หน้า ต) 

  ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) และข้อ ๗ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบั ติ  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๕๑๐ เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๕๑๑  
เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๕๒๓ เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๕๓๕ เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งท่ี ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งท่ี ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

การด าเนินการที่ส าคัญ 
               คณะกรรมการฯ มีก าหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ รวม
จ านวน ๑๒ ครั้ง โดยพิจารณาด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น พิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ การขอทบทวนผลการพิจารณาของผู้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และพิจารณาร่าง
ประกาศคณะกรรมการฯ เป็นต้น โดยขอน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มา : กองทรัพยากรบุคคล 

๒. คณะกรรรมการยุทธศาสตร์ จ านวน ๔ ชุด ดังนี ้

๑) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (ค าส่ังจากภาคผนวก หน้า ช) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) และมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
ในการประชุม ครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ตามค าสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และค าสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามค าสั่ง ที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ถึง ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคล ได้มีการนัดหมายการประชุมทั้งสิ้น ๙ คร้ัง เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล จ านวน ๗ 
คร้ัง และการนัดหมายการประชุมรอบพิเศษ จ านวน ๒ ครั้ง โดยรอบ (พิเศษ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัยและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และรอบ (พิเศษ) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเร่ืองความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

การด าเนินการที่ส าคัญ 
การประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์หลักตามหน้าที่ที่ได้

รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) เพื่อท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย และ (๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 

 
 

ต าแหน่ง ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

เสนอ

ขอ 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ส่งคืน เสนอ

ขอ 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ส่งคืน เสนอ

ขอ 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ส่งคืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๓๖ ๑๓๕ - - ๑ ๑๙๒ ๑๔๑ ๒ ๔๗ ๒ ๓๕๔ ๒๓ ๑ ๓๒๙ ๑ 

รองศาสตราจารย์ ๙๑ ๘๓ ๔ ๓ ๑ ๙๔ ๖๕ ๕ ๒๔ - ๓๑๓ ๑๙ ๑ ๒๙๓ - 

ศาสตราจารย์ ๒๕ ๑๔ ๘ ๒ ๑ ๒๓ ๕ ๒ ๑๖ - ๑๔๖ - - ๑๔๖ - 

ศาสตราจารย์ข้ัน

สูง/ศาสตราจารย์

อาวุโส 

๖ ๓ - ๓ - ๑ - - ๑ - ๘ - - ๘ - 

ศาสตราจารย์คลินิก ๕ ๕ - - - ๖ ๓ - ๓ - ๑๓ - - ๑๓ - 

นักวิจัย ระดับ ๒ ๖ ๕ ๑ - - ๒ ๒ - - - ๑ - - ๑ - 

นักวิจัย ระดับ ๓ ๒ ๒ - - - ๑ ๑ - - - ๒ - - ๒ - 

นักวิจัย ระดับ ๔ - - - - - - - - - - ๑ - - ๑ - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ 

๑ ๑ - - - - - - - - - - - - - 

รองศาสตราจารย์

พิเศษ 

๑ ๑ - - - - - - - - ๑ - - ๑ - 

รวม ๒๗๓ ๒๔๙ ๑๓ ๘ ๓ ๓๑๙ ๒๑๗ ๙ ๙๑ ๒ ๘๓๙ ๔๒ ๒ ๗๙๔ ๑ 
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(๑) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล น าโดยประธานกรรมการ คุณมนูญ สรรค์คุณากร 

น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
มาก าหนดเป็นแนวทางด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากร
บุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุป ดังแผนภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การเข้าร่วมประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัยและ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามค าเรียนเชิญของประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
และก าหนดทิศทางการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบูรณาการยุทธศาสตร์ทั้ง ๒ ด้าน ในประเด็นเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่เป็นการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และการเข้าร่วมประชุม
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในระดับมหาวิทยาลัย โดยประธานคณะ
กรรมการฯ คุณมนูญ สรรค์คุณากร และกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ 
เข้าร่วมการปรึกษาหารือเร่ืองความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ 
ปี ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และ 
(๓) แนวทางการด าเนินงานส าคัญเพื่อเชื่อมโยงการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

(๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๖ 

กระบวนการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประสานงานหลักจากกองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กระบวนการ และในแต่ละกระบวนการมีการประชุมกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาองค์กร และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลยั โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าแต่
ละเดือน เพื่อขอความเห็นชอบและรับฟังข้อเสนอแนะในการวางแผนการด าเนินงาน ซึ่งผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 
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๑. การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) : จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล” ระดับ
ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย (Strategic Alignment) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อก าหนดแนวทาง
ด าเนินการในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรระยะต่อไป 

๒. การบริหารคนเกง่ (Talent & Succession) : จัดท า (ร่าง) ระบบการบริหารจัดการคนเก่งมหาวิทยาลัย 
มหิดล (MU – Talent) และพิจารณาข้อก าหนดเรื่องคุณสมบัติ เครื่องมือ และเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง 

๓. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) : ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ศึกษาเปรียบเทียบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่เทียบ ตลอดจนจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Workflow) และ
ก าหนดแบบฟอร์มติดตาม KPIs 

๔. การบริหารอัตราก าลัง (Manpower Planning) : ส ารวจความต้องการอัตราก าลังของส่วนงานต้นแบบ 
(คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และจัดท าแบบฟอร์ม  
Workforce Profile เพื่อให้ส่วนงานต้นแบบน าไปใช้ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง  

๕. การสรรหาบุคลากร (Recruitment) : รวบรวมข้อมูล Pain Point ในการด าเนินการสรรหาบุคลากร
ของส่วนงาน และส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ Strategic Recruitment ของส่วนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางปรับปรุง
กระบวนการสรรหาบุคลากร (Recruitment Process) ของมหาวิทยาลัย 

๖. การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development) : วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และส่วนงานต้นแบบ (คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) และจัดท าแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

อีกทั้ ง ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  ๑๖(๕/๒๕๖๑) ได้ เรียนเชิญวิทยากร คุณชวภาส  
องค์มหัทมงคล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และให้ค าปรึกษาการตลาดและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน มาบรรยายในหัวข้อ
เร่ือง การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิตอล โดยมีประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ การศึกษาเข้าร่วมรับฟัง การบรรยายแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑. ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอล (Impact of the Digital Revolution) ๒. กลุ่มคนรุ่นใหม่ (The New Generation 
Workforce) และ ๓. ผลกระทบด้านการศึกษา (Implications for Educators) เช่น Digital Transformation, Global 
EdTech Landscape, Educating for Future Skills และ Big Data & Data Analytics เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่ม
องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ด้านการศึกษาในยุคดิจิตอล 

๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย (ค าส่ังจากภาคผนวก หน้า ก) 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย โดยอาศัยอ านาจ  
ตามความในมาตรา ๒๔ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๕๑๓ ตามค าสั่งที่ ๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแต่งตั้ง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย และ ตามค าสั่ง
ที่ ๔๗/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามค าสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๐ ปรับเปลี่ยน
ชื่อต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยให้สอดคล้อง ในต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามค าสั่งที่ ๑/๒๕๖๑ แต่งตั้ง ผศ.อภิเนตร อูนากูล เพิ่มเติมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน แทนที่ผู้ลาออก  
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ตามค าสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๑ ปรับเปลี่ยนชื่อต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยให้สอดคล้อง 
ในต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



 

๒๙ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report ๒๐๑๘ 

การด าเนินการที่ส าคัญ 
รอบปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯ ด าเนินการประชุม รวมจ านวน ๕ ครั้ง  

คร้ังที่ วันที่ หมายเหตุ 
๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
*คร้ังพิเศษ วันที่ *๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมหารือร่วม ครั้งที่ ๑ ระหว่างคณะกรรมการ

ยุ ท ธศ าสตร์แล ะก าหน ดทิ ศท างการวิ จั ย  แล ะ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

๓/๒๕๖๑ วันที่ *๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การหารือกลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup 
*คร้ังพิเศษ วันที่ *๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ การหารือร่วม ๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการ

วิจัย ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรบุคคล โดยอธิการบดี
เป็ นผู้ เรียน เชิญประชุม  ร่วมกับฝ่ ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย
กับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะกรรมการฯ ตั้งต้นจากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (ด้านการวิจัย)  
ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๓๖ ที่ฝ่ายบริหารน าโดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง  
สุทเธนทร์ กรรมการและเลขานุการฯ น าเสนอที่ประชุมฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่มีประเด็นหลัก ในการพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัย รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ 

๑. เสนอแนะทิศทางและยุทธศาสตร์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายด้านวิจัย โดยเสนอแนะต่อ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (ด้านการวิจัย) โดยที่ประชุมฯ หารืออย่างรอบด้านและเสนอแนะให้จัดท า
แผนฯ เป็นระยะสั้น กลาง ยาว ให้ชัดเจน โดยค านึงถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และการจัดท า
ฐานข้อมูลให้เป็น Digital Transformation อันจะท าให้งานต่าง ๆ ง่ายขึ้น 

๒. เสนอแนะแนวทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร ์
รวมทั้งเสนอแนะเป้าหมาย ผลส าเร็จของงานวิจัยในแต่ละด้าน โดยได้พิจารณาและเสนอแนะต่อ (๑) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
แผนการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในประเด็นวิธีการตั้งค่าตอบแทนที่จูงใจ และ
การปรับความรู้ความเข้าใจของบุคลากร คณาจารย์และนักวิจัย ที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลักดัน การผลิตผลงานวิจัยไปสู่การ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ เพื่อผลกระทบทั้งเชิงธุรกิจและเพื่อสังคม และเสนอแนะต่อ แนวคิดว่าด้วยการ
ด าเนินการทางธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Holding Company ให้ทบทวนบทเรียนในอดีต เพื่อการท างานในอนาคต (๒) 
ยุทธศาสตร์การวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยเสนอเพิ่มเติมเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์
ท างานตั้งแต่ ๘ ปีขึ้นไป เพราะมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมด้านต่างๆ ในการร่วมพัฒนา และ (๓) การหารือกลุ่มย่อยกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup เป็นการหารือวงเล็กร่วมกับคุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ 
Startup ดีขึ้น และออกแบบได้ถูกต้องว่า มหาวิทยาลัยมหิดลควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 

๓. เสนอแนะระบบเพื่อพัฒนา สร้างความเป็นเลิศ และผลกระทบด้านการวิจัย จากการประชุมหารือ 
แลกเปลี่ยน ที่ประชุมฯ เสนอการยกระดับของมหาวิทยาลัย ที่ต้องเน้นคุณภาพงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิจัย) ควร
สนับสนุนครุภัณฑ์ งบประมาณ บุคลากรด้านวิจัย (Fulltime Researcher) และประเมินจัดกลุ่มบุคลากร Active–Inactive 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลิตภาพงานทางด้านวิจัย และ เสนอการตั้งเป้าหมายให้ขยับร้อยละให้เพิ่มขึ้นแต่ละปี โดยตั้งเป้าหมายให้
แต่ละคณะ ส่วนงาน ต้องมีผลงานวิจัยเท่าใด เพื่อถึงเป้าหมายแต่ละระยะ เพื่อให้มีผลงานเทียบระดับคู่แข่ง นอกจากนี้  
มีประเด็นบุคลากรด้านวิจัย ในการสรรหาบุคลากรด้านการวิจัย (สายวิชาการ/ สายสนับสนุน) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย การตั้งค่าตอบแทนพิเศษที่จูงใจ และ เส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของสายวิชาการ 
(ชื่อต าแหน่งนักวิจัย เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งอาจารย์) โดยประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการ
วิจัย ได้หาแนวทางการด าเนินการร่วม เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์วิจัยกับยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลต่อไป 
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๔. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายด้านวิจัย ในการน าเสนอนโยบายด้าน 
การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ “Excellence in Research with Global and Social Impact” ที่
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย น าเสนอนโยบายด้านการวิจัย ในระยะ 
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อที่ประชุมฯ 
พิจารณาในวาระเรื่องเสนอเชิงนโยบายนั้น โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย ได้กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย บุคลากรมีภารกิจหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม หากมหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารจัดการให้สมดุลจะท าให้เกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  
ได้เคยเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
วิจัยจะได้น าร่างฯ ดังกล่าวมาใช้ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เป็น Modern HR  
ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป 

๕. การแต่ งตั้ งคณะท างานบู รณาการ ยุทธศาสตร์วิจัยและทรัพยากรบุคคล ตามค าสั่ งสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค าสั่งจากภาคผนวก หน้า ธ) อันเป็นผลจากการประชมุ
หารือร่วม ระหว่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคล ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นการด าเนินการร่วม เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์วิจัยกับยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประชุมหารือร่วม ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เสนอแนะ (๑) การท าวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายการท างาน ให้กระชับ ชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็น One Big Picture ที่ตรงกัน ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการจะก้าว
กระโดด เพื่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ต้องปรับ One Big Picture ของทุกคนให้ตรงกัน มากกว่าปัจจุบัน 
และ (๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เป็นคณะท างาน โดยขออาสาสมัครจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการ
วิจัย และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล คณะละ ๓ ท่าน เป็นอนุกรรมการ เพื่อหารือในประเด็น
รายละเอียดได้สะดวก โดยมีโจทย์ ได้แก่ (๑) การก าหนดสายงาน (Track) และอัตราต าแหน่งเพื่อให้ดึงดูดใจบุคลากรกลุ่ม 
Talented Staff สายวิชาการ (๒) การปรับระบบ Recruitment ให้มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสรรหาบุคลากรได้ใน
เวลารวดเร็ว (๓) กระบวนการรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกและกลุ่ม Visiting Professor ที่มีประสิทธิภาพและมีค่าตอบแทน
ในอัตราที่ แข่ งขัน ได้  (๔ ) วิธีการส่ งเสริม  Tenure-track Position (๕ ) การบริหารจัดการแบบพิ เศษของหน่ วย 
Multidisciplinary Research Center: MU-MRC ด้านบุคลากรวิจัย และ (๖) ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์วิจัยและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ คณะท างาน ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างใดในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

เนื่องจาก มีการประชุมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. และมหาวิทยาลัยจะมีวาระการจัดประชุมเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ดังนั้น  
คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นควรให้มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในนโยบายภาพรวมก่อน จึงจะด าเนินการต่าง ๆ ในล าดับต่อไป 

๓) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา (ค าส่ังจากภาคผนวก หน้า ฉ) 

  เพื่อให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม ครั้งที่ ๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา ตามค าสั่งที่ ๙/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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  การด าเนินการที่ส าคัญ 
                คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษามีการประชุมร่วมกันทั้งหมด จ านวน ๕ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และคร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้หารือแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทาง
การศึกษา ซึ่งได้วางแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการ และก าหนดทิศทางการศึกษา ตามแนวทางเดิม ดังนี้ 

๑) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒) นโยบายการจัดการด้านการศึกษาเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และ  
๓) นโยบายการจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีทิศทางการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ก าหนดกรอบการด าเนินการ (Framework) 
๓.๒ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.๓ การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
๓.๔ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

โดยที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ทีมบริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการดังนี้ 
๑. ศึกษาการท ารูปแบบแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map ของ Robert D. Kaplan และ David 

S.Norton) ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์กร แผนการด าเนินการและนโยบายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อจัดท าแผน
ที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ (Action Plan) และ
ค่านิยมองค์กร (Core Value) ซึ่งท าให้ทราบสถานการณ์และทิศทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  

๒. จัดท า (ร่าง) ข้อก าหนดและคุณสมบัติที่ส าคัญส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็น 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถตามที่ก าหนด 

๓. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.โชค บูลกุล ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและข้อจ ากัดที่ส าคัญในการจัดท าหลักสูตร ตลอดจนพิจารณาความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและ
แนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคต 

๔. พิจารณาแนวทางพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย โดยพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันในการออกแบบ  
เพื่อจัดท า Platform กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕. พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในมหาวิทยาลัย การก าหนดระยะทดลองงานของบุคลากร 
สายบริหารทุกระดับ รวมถึงการจัดให้มีต าแหน่งรองรับนักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูงเข้าท างานในมหาวิทยาลัย 

๖. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงาน (Operation) เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทีมยุทธศาสตร์ทุกด้านและวางแผนการท างานต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๔) คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล (ค าส่ังจากภาคผนวก หน้า ฎ) 

  เพื่อให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑๙) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๔๒/๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและ 
ธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

  คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล  ประกอบด้วยกรรมการ ๒ ส่วน ดังนี้ 
๑. กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 

ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ผู้แทนจากผู้บริหาร  
๒. กรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ๔ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งเป็นกรรมการร่างกฎหมายประจ าส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ คน ทั้งนี้  มีผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีนิติกร จ านวน ๒ คน และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๑ คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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  คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาการด าเนินงานด้าน
กฎหมายและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยน าประเด็นและข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
มาพิจารณาประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับตลอดจนปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการท างานของ
มหาวิทยาลัย   

 การด าเนินการที่ส าคัญ  
 ๑. คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง ) ข้อบังคับต่าง ๆ  

อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการประชุม ๒๓ ครั้ง โดยได้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและประกาศบังคับใช้แล้ว จ านวน ๑๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ครั้งที่ ๕๒๙ (๒/๒๕๖๑) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ คร้ังที่ ๕๓๑ (๔/๒๕๖๑) วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ คร้ังที่ ๕๓๑ (๔/๒๕๖๑) วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ครั้งที่ ๕๓๒ (๕/๒๕๖๑) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ครั้งที่ ๕๓๓ (๖/๒๕๖๑)  
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับท าวิจัยและ  ให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัต ิคร้ังที่ ๕๓๔  (๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ครั้งที่ ๕๓๕ (๘/๒๕๖๑) วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ คร้ังที่ ๕๓๖ (๙/๒๕๖๑) วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

๙) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ครั้งที่ ๕๓๖ (๙/๒๕๖๑) วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๐) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติ คร้ังที่ ๕๓๘ (๑๑/๒๕๖๑) วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ คร้ังที่ ๕๓๘ (๑๑/๒๕๖๑) วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ คร้ังที่ ๕๓๙ (๑๒/๒๕๖๑) วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.  ประธานคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๕ (๘/๒๕๑๖) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

๓. คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มีหลักการในการท างาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง ๒) คณะกรรมการปรึกษาหารือกับผู้ที่เก่ียวข้อง และ ๓) ค านึงถึงความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  
ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถท างานได้ และแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ
คล่องตัว ต่อไป 
 



 

๓๓ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report ๒๐๑๘ 

๔. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งท่ีว่าง      

ตามที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอ
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๖ วันที่ ๑๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้วันที่ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง คือวันที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบการ
ลาออกจากต าแหน่งของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ซึ่งเป็นวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง ที่ระบุว่า “การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง แทนต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลงก่อนวาระ  
ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง” มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระดังกล่าว และเนื่องจากจะต้องสรรหาให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด  
๔๕ วัน คือวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ข้อบังคับฯ ก าหนด รวมถึงรายชื่อของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจาก ดร.สถาพร 
สาธุการ กรรมการสรรหาฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า เกษียณอายุ 
การปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท าให้ขาดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ในส่วนของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็น
สาระส าคัญ ท าให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ จนกว่าจะได้องค์ประกอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่
มิใช่คณาจารย์ประจ า ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๗ เมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้ด าเนินการสรรหาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดย
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง คือ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงนีโลบล เนื่องตัน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และจะได้น าเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๕๓๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติ คุณ แพทย์หญิงนีโลบล  
เนื่องตัน ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหิดล แทนต าแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระ 
ต่อไป 
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๕. การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า (ชุดใหม่) 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า แทนชุดเดิม 
ที่หมดวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ที่ต้องเลือกตั้งทั้งชุด จ านวน ๕ คน 

ทั้งนี้ อธิการบดี ผู้เป็นประธานของที่ประชุมในการเลือกตั้งฯ เป็นผู้เรียกประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการฯ ได้จัด
ประชุมเลือกตั้งในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เวลา ๐๙.๓๐ น. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล)  

การออกเสียงเลือกตั้งฯ ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ โดยใช้บัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้ โดยมีจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง จ านวน ๓๖ คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า หรือ ผู้รักษาการแทน (มาออกเสียงครบทั้ง ๓๖ คน และ
ไม่มีบัตรเสีย โดยหัวหน้าส่วนงานตัวจริง ๓๐ คน และผู้มาแทนหัวหน้าส่วนงาน ๖ คน)  และมีจ านวนผู้มีคุณสมบัติรับ
เลือกตั้ง จ านวน ๒๘ คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

ประธานและเลขานุการที่ประชุมฯ มอบ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้นับและตรวจสอบคะแนนฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลยั ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
หรือเทียบเท่า จ านวน ๕ ท่าน (โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรชื่อ) ดังนี้  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

หมายเหตุ : ๑. จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๓๖ คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า หรือ  
ผู้รักษาการแทน มาออกเสียงครบทั้ง ๓๖ คน และไม่มีบัตรเสีย โดยหัวหน้าส่วนงานตัวจริง ๓๐ คน และผู้มาแทนหัวหน้า
ส่ วนงาน  ๖  คน  ได้ แก่  (๑ ) รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่ งการพานิ ช  แทน คณ บดีคณ ะสาธารณ สุ ขศาสตร์  
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร แทน คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ 
แทน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
(๕ ) อาจารย์  ดร .สิ รินท ร พิ บู ลภานุ วั ธน์  แทน  ผู้ อ าน วยก ารสถาบั น วิ จั ยภาษ าและวัฒ นธรรม เอ เชี ย  และ  
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ แทน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (แจ้งวันประชุมฯ) 

 ๒. หัวหน้าส่วนงาน จ านวน ๘ ส่วนงาน ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ระดับคณบดี หรือเทียบเท่า ดังนี้  
          (๑) ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ๕ ส่วนงาน ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยราชสุดา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
          (๒) เป็นส่วนงานภายในที่ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓ ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาลัยศาสนศึกษา  
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา (ข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑) 
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๖. การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า (ชุดใหม่)     

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ มีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ ข้อ ๗ การเลือกตั้งใช้วิธีเลือกตั้งทั่วไปและลงคะแนนลับ การเลือกตั้งวาระต่อ ๆ ไป ก าหนดให้กระท า
ให้เสร็จสิ้นก่อนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อยสิบห้าวัน หากเป็นกรณีเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ที่ว่างลงก่อนวาระ ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
เว้นแต่ต าแหน่งที่ว่างลงนั้นจะมีวาระเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่เลือกตั้งซ่อมก็ได้ ตามข้อ ๑๖ ข้อบังคับฯ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ ามีวาระของการด ารงต าแหน่งสองปี ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗  

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ชุดใหม่ แทนชุดเดิม 
ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๕ ราย ดังนี้  

๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
๒. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์     คณะวิทยาศาสตร์  
๓. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณะทันตแพทยศาสตร์  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล   คณะพยาบาลศาสตร์ 

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ทั้งนี้ ได้รายงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 

๗. การเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ วรรคสาม ก าหนดว่า การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระ ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง  
แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ ซึ่งขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า เพื่อไปด ารง
ต าแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะ สมานคติวัฒน์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมฯ วันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้รายงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๙ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
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๘. การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า (คนใหม่) 

ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า มีก าหนดครบวาระ 
การด ารงต าแหน่งในวันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๔ วรรคสองก าหนดว่า “การเลือกต้ังให้กระท าให้เสร็จสิ้นก่อนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า คนเดิมหมดวาระอย่างน้อยสามสิบวัน”  

สภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่
คณาจารย์ประจ าแทนคนเดิม ซึ่งครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง โดยได้มีการประชุมผู้แทนส่วนงานเพื่อเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ซึ่งศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ได้รับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ในการด าเนินการเลือกต้ังฯ มีผู้แทนจากส่วนงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้งฯ จ านวนท้ังสิ้น ๓๔ ส่วนงาน และท่ีประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.สถาพร สาธุการ ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ช านาญการพิเศษ) สังกัด หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า  

ท้ังนี้ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการด าเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี ๕๓๑ วันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙. การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

ตามท่ี ดร.สถาพร สาธุการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า  
ครบเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลให้หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น  
สภามหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่
คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยได้มีการประชุมผู้แทนส่วนงานเพื่อเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า ในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ได้รับมอบหมายจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการด าเนินการเลือกตั้งฯ มีผู้แทนจากส่วนงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้งฯ จ านวน
ท้ังสิ้น ๓๑ ส่วนงาน และท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายค ารณ โชธนะโชติ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(ผู้ช านาญการพิเศษ) สังกัด ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้คะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า  

ท้ังนี้ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง นับต้ังแต่วันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี ๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งท่ีว่าง ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการเลือกต้ังซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช่
คณาจารย์ประจ า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕๓๘ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

๑. ก าหนดการเสนอเรื่องเชิงนโยบายประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

คร้ังที่ / 
วันที่ประชุม 

เรื่องที่เสนอ ผู้น าเสนอ 

คร้ังที่ ๕๒๘ 
๑๗ ม.ค. ๖๑ 

๑. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ :  
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

๒. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย : ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  

๓. รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) 
คร้ังที่ ๑๑ (๑/๒๕๖๑) 

รักษาการแทนอธิการบดี : ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

คร้ังที่ ๕๒๙ 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

๔. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยดุริยางศิลป ์

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ :  
อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ 

๕. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรบุคคล : นายมนญู สรรค์คุณากร  

๖. รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) 
คร้ังที่ ๑๒ (๒/๒๕๖๑) 

รักษาการแทนอธิการบดี : ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

คร้ังที่ ๕๓๐ 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 

๗. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน
ของผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี 

ผู้อ านวยการสถาบนับริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม : ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน 

๘. รายงานผลการด าเนินงานนโยบายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยนื รอบปี ๒๕๖๐ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยสิ่งแวดล้อมและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน : รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต 

๙. ความก้าวหน้าการปฏิรูประบบวิจัยของ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ 
ทีมบริหารระบบวิจัย 

คร้ังที่ ๕๓๑ 
๑๘ เม.ย. ๖๑ 

๑๐. รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๐ 

รักษาการแทนอธิการบดี : ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

๑๑. (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยนโยบายและแผน : 
รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสงัข์ 

คร้ังที่ ๕๓๒ 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

๑๒. แนวนโยบายการน าไปสู่ Digital University 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยสารสนเทศและ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี : ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  

คร้ังที่ ๕๓๓ 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

๑๓. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนนิงาน
ของผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

ผู้อ านวยการสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก 
และครอบครัว : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ์

คร้ังที่ ๕๓๔ 
๑๘ ก.ค. ๖๑ 

 

๑๔. นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร : รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 

๑๕. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย : ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๑๖. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยต่อผลการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา 
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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คร้ังที่ / 
วันที่ประชุม 

เรื่องที่เสนอ ผู้น าเสนอ 

คร้ังที่ ๕๓๕ 
๑๕ ส.ค. ๖๑ 

 

๑๗. นโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 
เสริม รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยวิจัย :  
ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์  
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ 
ก าหนดทิศทางการวิจัย : ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  

๑๘. รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
กฎหมายและธรรมาภิบาล 

ประธาน คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล : 
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

คร้ังที่ ๕๓๖ 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

๑๙. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนนิงาน
ของผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ผู้อ านวยการสถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ :  
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย  

๒๐. รายงานความก้าวหนา้โครงการจัดตั้งหน่วย
บริหารงานวจิัยเพื่อความเป็นเลศิ (SiCORE-M) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ 
ทีมบริหารระบบวิจัย 

คร้ังที่ ๕๓๗ 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

 

๒๑. รายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี 
นครสวรรค์ และอ านาจเจริญ 

๑) รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายสารสนเทศและ
วิทยาเขตกาญจนบุรี : ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  
๒) รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายโครงการจัดตั้ง 
วิทยาเขตนครสวรรค์ : อ.พญ.มนทกานติ์  
โอประเสริฐสวัสดิ์ และ ๓) รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ 
: นพ.สุรพร ลอยหา  

๒๒. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจ ามหาวิทยาลัย : ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  

คร้ังที่ ๕๓๘ 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

๒๓. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนนิงาน
ของคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 

คณบดีวิทยาลัยราชสุดา : พญ.วชัรา ริ้วไพบูลย ์
 

คร้ังที่ ๕๓๙ 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

๒๔. รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รักษาการแทนอธิการบดี : ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

  

๒. เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม จ านวน ๑๒ ครั้ง ในทุกพุธที่ ๓ ของเดือน ที่มีระเบียบ
วาระที่ ๑ ถึง ๘ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา โดยในวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ และมอบเวลาในการน าเสนอวาระละ ๑๕-๒๐ นาที หลังการน าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านร่วมให้ข้อเสนอแนะ ๓๐-๔๕ นาที ทั้งนี้ วาระเรื่องเสนอเชิงนโยบาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๕๒๘ -๕๓๙ เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมจ านวน ๒๔ วาระ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๓  
(ของจ านวนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๖๔๒ วาระ) สามารถแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ การน าเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 การน าเสนอวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าส่วนงานน าเสนอ จ านวน ๖ วาระ ได้แก่ 

๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เสนอวิสัยทัศน์  
 “เป็นผู้น าในการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และปกป้องสิทธิคนในสังคมไทยและภูมิภาค” 
๒. คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ : อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ เสนอวิสัยทัศน์ “เป็นวิทยาลัยดนตรี
ชั้นน าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และของโลก” 
๓. ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน เสนอวิสัยทัศน์ 
“ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

๕๒๘ 

๕๒๙ 

๕๓๐ 
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๔. ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว : รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ 
ผลิตผลการพิมพ์ เสนอวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันสหวิทยาการที่จะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ศูนย์กลางความรู้และการชี้น าสังคม เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
สังคมโลก เป็นธรรม และ ยั่งยืน” 
๕. ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  : รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เสนอ
วิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นผู้น าในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก” 
๖. คณบดีวิทยาลัยราชสุดา : พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ เสนอวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ราชสุดาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ในประชาคมอาเซียน” 

กลุ่มที่ ๒ นโยบายที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ  
 ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารน าโดยท่านอธิการบดี ได้น าเสนอนโยบายที่ส าคัญ เพื่อให้ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยได้รับทราบ อภิปราย และเสนอแนะข้อคิดเห็น จ านวน ๑๐ วาระ ได้แก่ 
๑. รายงานจากอธิการบดี  (Presidential Report) ครั้งที่  ๑๑ (๑/๒๕๖๑) : ศาสตราจารย์  

นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 
๒. รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) คร้ังที่ ๑๒ (๒/๒๕๖๑) : ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง 

มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 
๓. ผลการด าเนินงานนโยบายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอโดย 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร 
จามรดุสิต 

๔. รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ : ศาสตราจารย์  
นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 

๕. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ น าเสนอโดย 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ 

๖. แนวนโยบายการน าไปสู่ Digital University ของมหาวิทยาลัยมหิดล น าเสนอโดย รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  

๗. นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล น าเสนอโดย รักษาการแทนรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 

๘. นโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล น าเสนอโดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย : 
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ 

๙. รายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอ านาจเจริญ  น าเสนอโดย  
๑) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ ๒) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  : 
อาจารย์ พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ และ ๓) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอ านาจเจริญ : นพ.สุรพร ลอยหา  

๑๐. รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 

กลุ่มที่ ๓ การรายงานผลการด าเนินการในคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
ชุดต่าง ๆ  จ านวน ๘ วาระ ได้แก่ 

๑. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ น าเสนอโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 

๕๓๓ 

๕๓๖ 

๕๓๘ 

๕๒๘ 

๕๒๙ 

๕๓๐ 

๕๓๑ ๕๓๑ 

๕๓๑ 

๕๓๒ 

๕๓๔ 

๕๓๕ 

๕๓๗ 

๕๓๙ 

๕๒๘ 
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๒. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล  น าเสนอโดย คุณมนูญ  
สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 

๓. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ น าเสนอโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 

๔. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยต่อผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา ส าหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ น าเสนอโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 

๕. รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย :  
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในฐานะประธานคณะ
กรรมการฯ กล่าวเสริมรวมในวาระนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๖. รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล  น าเสนอโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯ 

๗. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ น าเสนอโดย ศาสตราจารย์พิ เศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 

กลุ่มที่ ๔ การน าเสนอนโยบาย ความก้าวหน้าการด าเนินงานจากหัวหน้าส่วนงาน 
            จ านวน ๒ วาระ ได้แก่ 

๑. รายงานความก้าวหน้าการปฏิรูประบบวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล น าเสนอโดย 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทีมบริหารระบบวิจัย 

๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE-M) 
น าเสนอโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทีมบริหารระบบวิจัย 

 

บทบาท หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะในนโยบายต่าง ๆ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ด าเนินตามแนวทางค าปรารภของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย ที่กล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ยังคงยึดมั่นหลักการเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้แก่ 

๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเชื่อมั่นและยึดมั่นในจิตอาสาสมัครและสาธารณกุศล ที่จะช่วยมหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการสภาฯ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ของการได้รับใช้สังคม สิ่งที่กรรมการสภาฯ ได้รับคือ ความ
เชื่อมั่นจากสาธารณะทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จึงควรช่วยกันเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย  

๒. สิ่งที่กรรมการสภาฯ พึงปฏิบัติ ได้แก ่๑) ความรับผิดชอบในหน้าที่ ๒) พันธะพิเศษ  ๓) ความคาดหวังจากหลาย ๆ ฝ่าย  
๓. ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ๑๒ ประการ ๑) ก าหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ และก าหนดทิศทาง

เพื่อเดินไปสู่เป้าประสงค์นั้น ๒) การสรรหาอธิการบดี ๓) สนับสนุนงานของอธิการบดี ๔) ติดตามและก ากับการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ๕) ประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ๖) ยืนหยัดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
๗) ทบทวนหลักสูตรและโครงการบริการสังคม ๘) ประกันความพอเพียงของทรัพยากรกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  
๙) ประกันการบริหารจัดการที่ดี ๑๐) ยึดมั่นในความมีอิสระของมหาวิทยาลัย ๑๑) เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน และ
เชื่อมโยงชุมชนสู่มหาวิทยาลัย ๑๒) บางครั้ง ท าหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  

๔. หน้าที่ของกรรมการสภาฯ ได้แก่ ๑) ออกความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งใจฟังเหตุผลของบุคคลอ่ืน 
๒) เมื่อมีมติแล้วต้องสนับสนุนมตินั้นอย่างเต็มก าลัง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น และ ๓) ช่วยเผยแพร่ผลงาน
และเกียรติคุณของสถาบัน 

๕๒๙ 

๕๓๔ 

๕๓๔ 

๕๓๕ 

๕๓๕ 

๕๓๖ 

๕๓๗ 

๕๓๐ 
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๓. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของส่วนงาน 

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหัวหน้าส่วนงานน าเสนอวิสัยทัศน์แล้ว จ านวน 
๒๒ ท่าน โดยการน าเสนอวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวาระเรื่องเสนอเชิงนโยบาย เริ่มครั้งแรก เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๑ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นมา มีที่มาจากมติคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบ
ให้หัวหน้าส่วนงานผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ น าเสนอวิสัยทัศน์ แผนการด าเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรู้จัก
และรับทราบยุทธศาสตร์ในช่วงที่ท่านด ารงต าแหน่ง ซึ่งจะท าให้ได้ใกล้ชิดกับส่วนงานมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการให้
ค าปรึกษา แนะน าการพัฒนาส่วนงานได้อย่างเหมาะสม ต่อมา มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๘ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เสนอการปรับวิธีการน าเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน เพื่อน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายยิ่งขึ้น โดยเน้นการน าเสนอ ๑) บทบาทของส่วนงานในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าว
ไปเป็น World Class University ๒) การมีส่วนร่วมสนับสนุนรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการพัฒนาประเทศไทย และ  
๓) น าเสนอในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันคู่เทียบอ่ืนในภาพรวมของประเทศ ภูมิภาค หรือภาพรวมระดับโลก 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งสิ้น ๘ ท่าน และส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ น าเสนอวิสัยทัศน์ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเรียงล าดับตามการ
ได้รับแต่งตั้ง ดังนี้ 

การน าเสนอวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าส่วนงาน น าเสนอ จ านวน ๖ ท่าน ได้แก่  

๑. มกราคม รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ : เสนอ
วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และปกป้องสิทธิคนในสังคมไทยและภูมิภาค” 

๒. กุมภาพันธ์ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ : เสนอวิสัยทัศน์ “เป็นวิทยาลัย
ดนตรีชั้นน าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และของโลก” 

๓. มีนาคม ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี : เสนอ
วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

๔. มิถุนายน รองศาสตราจารย์ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว : เสนอวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันสหวิทยาการที่จะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นศูนย์กลางความรู้และ
การชี้น าสังคม เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมโลก เป็นธรรม และ ยั่งยืน” 

๕. กันยายน รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  :  
เสนอวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นผู้น าในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก” 

๖. พฤศจิกายน พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา : เสนอวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชสุดาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ประชาคมอาเซียน 
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การน าเสนอวิสัยทัศน์ของหัวหน้าส่วนงาน  
ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตารางนี้ 

 

คณะ / ส่วนงาน 
วันน าเสนอ ต่อที่ประชุมสภาฯ 

รายนามผู้บริหาร 
ที่ได้รับการแตง่ตั้ง 

มติที่ประชุมสภาฯ 
สาระส าคัญ / ข้อเสนอแนะ 

๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 
ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 

รับทราบ พร้อมเสนอแนะและสนับสนุน
การท างานเชิ งพื้ นที่ และการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขในเขตเมือง ที่จะช่วย
พัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าของคนใน
สังคมเมือง อีกทั้งยังช่วยสร้างบัณฑิตผู้มี
ประสบการณ์การท างานในพื้นที่จริง 

๒. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
    วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  
 

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ 
ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 
 
 

รับทราบ และแสดงความชื่นชมและขอให้
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับข้อเสนอ
ของกรรมการไปปรับใช้ในการบริหาร
วิทยาลัยฯ และให้รายงานความก้าวหน้า
ในทุกมิติของการด าเนินงานทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร
จัดการวิทยาลัยฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยใน
อีก ๖ เดือนข้างหน้า 

๓. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี  
    และนวัตกรรม 
    วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 

รับทราบ และแสดงความชื่นชมและ
ข อ ให้ น า ผ ล ค ว าม ก้ า วห น้ า ก า ร
ด าเนิ น งาน  ๑  ปี  มาเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป พร้อม
เสนอแนะให้ใช้แนวทางการตลาด เพื่อ
ท าให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จัก และเข้าใจ
บทบาทภารกิจของสถาบันฯ มากขึ้น 

๔. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา 
    เด็กและครอบครัว     
    วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
   

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป 
 
 
 
 

รับทราบ พร้อมเสนอแนะการพัฒนา
คุ ณ ภ าพ เด็ ก และครอบ ครั ว  โด ย
ขั บ เคลื่ อน งานด้ าน น โยบ ายและ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จัก
ยิ่งขึ้น ทั้งสนับสนุนการพัฒนาในการ
สร้างมาตรฐานตัวชี้วัดและการพัฒนา
เด็กที่ ยั่ งยืน และให้เป็นจุดเชื่อมโยง
ความร่วมมือด้านเด็กและครอบครัว
ร่วมกับภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยยินดี
สนับสนุนและผลักดันการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ 

๕. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
    วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นต้นไป 

รับทราบ พร้อมเสนอแนะสถาบันฯ  
ใช้ศักยภาพไปสู่ผู้ที่อยู่ปลายทางของ
สังคม โดยให้ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 
เพื่อทุกคนในสังคมมีโอกาสเรียนรู้เพื่อ
ความสมดุลสังคม 
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คณะ / ส่วนงาน 
วันน าเสนอ ต่อที่ประชุมสภาฯ 

รายนามผู้บริหาร 
ที่ได้รับการแตง่ตั้ง 

มติที่ประชุมสภาฯ 
สาระส าคัญ / ข้อเสนอแนะ 

๖. วิทยาลัยราชสุดา      
    วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

    

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ 
ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 

รับทราบ พร้อมเสนอแนะให้วิทยาลัยฯ 
มีการท างานเชิงยุทธศาสตร์ ผสานรวม
พ ลั ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก เชื่อมโยง
เครือข่ ายเชิ งพื้ นที่  โดยการก าหนด
วิสัยทั ศน์ ร่วมและตั้ งเป้ าหมายการ
ท างานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้สามารถ
ดูแลคนพิการทั้งประเทศได้ยิ่งขึ้น 

 

หมายเหตุ ๑. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๘ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ชะลอการสรรหาหัวหน้า 
ส่วนงานออกไปจนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ ดังนี้  ๑) วิทยาลัยศาสนศึกษา  
๒) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

๒. วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และคณะผู้บริหารศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา น าเสนอวาระ การยกสถานะ “ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามใน
นักกีฬา” เป็น “สถาบันสารต้องห้ามและวิทยาการการวิเคราะห์” ต่อมา วันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติอนุมัติ ๑) เปลี่ยนชื่อสถาบันฯ เป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” 
และ ๒) ให้เป็นส่วนงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

๓. หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ จ านวน ๔ ส่วนงาน 
เรียงล าดับตามการได้รับแต่ งตั้ ง ดังนี้  ๑ ) วิทยาลัยนานาชาติ  ๒ ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๓) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ ๔) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้ จะได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนงานดังกล่าว 
น าเสนอวิสัยทัศน์ แก่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

๔. ช่วงไตรมาสท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน โดยมติ 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสรรหาผู้บริหารส่วนงานที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ดังนี้ ๑) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาสรรหาฯ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งคณบดีฯ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาสรรหาฯ 
ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีฯ ในวันที่ ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งอ้างอิง : สีประจ าคณะ ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จาก https://old.mahidol.ac.th/th/color_code_mu.htm 

 

 

https://old.mahidol.ac.th/th/color_code_mu.htm
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๔. ข้อมูลสถิติ 

๑. ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการประชุม จ านวน ๑๒ ครั้งต่อปี ในแต่ละครั้งมีเรื่องบรรจุระเบียบวาระ 
เพื่อน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นจ านวนมาก โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวนระเบียบวาระการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้นจ านวน ๖๔๓ เร่ือง ดังแสดงในตารางสรุประเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้  

ครั้งที ่
วัน/เดือน/ปี 

จ านวนวาระปกติ  (เรื่อง) 

รวมวาระ
การประชุม 

ประธาน
แจ้งเพื่อ
ทราบ 

รับรอง
รายงาน

การ
ประชุม 

เชิง
นโยบาย 

เสนอเพื่อ
พิจารณา 

สืบเนื่อง เสนอเพื่อ
พิจารณา
ทักท้วง 

เรื่องแจ้ง
เพื่อ

ทราบ 

เรื่องอื่นๆ 

ครั้งที่ ๕๒๘ ๒ ๒ ๓ ๔ ๓ ๒๑ ๘ ๑ ๔๔ 
ครั้งที่ ๕๒๙ ๔ ๒ ๓ ๗ ๑ ๒๓ ๘ ๒ ๕๐ 
ครั้งที่ ๕๓๐ ๒ ๒ ๓ ๑๐ - ๑๗ ๕ ๑ ๔๐ 
ครั้งที่ ๕๓๑ ๔ ๒ ๒ ๘ ๑ ๓๗ ๘ ๑ ๖๓ 
ครั้งที่ ๕๓๒ ๒ ๒ ๑ ๙ ๑ ๔๔ ๖ ๑ ๖๖ 
ครั้งที่ ๕๓๓ ๔ ๒ ๑ ๕ ๒ ๓๔ ๖ ๒ ๕๖ 
ครั้งที่ ๕๓๔ ๓ ๒ ๓ ๘ - ๓๑ ๘ ๑ ๕๖ 
ครั้งที่ ๕๓๕ ๒ ๒ ๒ ๔ ๑ ๓๒ ๗ ๓ ๕๓ 
ครัง้ที่ ๕๓๖ ๕ ๒ ๒ ๑๑ ๓ ๓๖ ๖ ๓ ๖๘ 
ครั้งที่ ๕๓๗ ๒ ๒ ๒ ๘ ๑ ๒๕ ๔ ๑ ๔๕ 
ครั้งที่ ๕๓๘ ๓ ๒ ๑ ๗ - ๓๒ ๗ ๑ ๕๓ 
ครั้งที่ ๕๓๙ ๓ ๒ ๑ ๑๒ - ๒๒ ๗ ๒ ๔๙ 
รวมทั้งหมด ๓๖ ๒๔ ๒๔ ๙๓ ๑๓ ๓๕๔ ๘๐ ๑๙ 

๖๔๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๐ ๓.๗๓ ๓.๗๓ ๑๔.๔๘ ๒.๐๒ ๕๕.๑๔ ๑๒.๔๖ ๒.๘๐ 
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๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม 

  องค์ประกอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีกรรมการฯ ทั้งสิ้น จ านวน ๓๐ คน  โดยจ าแนกเป็น
นายกสภามหาวิทยาลัย ๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๕ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ๓ คน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า ๕ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า 
๕ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ๑ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  ดังแสดงในตารางสรุปกรรมการสภาฯ ที่มาประชุมสภาฯ ดังนี้  

คร้ัง

ที่ 
วันที่ประชุม 

จ านวนกรรมการ

ทั้งสิ้น 
มาประชุม ไม่มาประชุม มาประชุม (%) 

๕๒๘ วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๘ ๒๑ ๗ ๗๕.๐๐% 

๕๒๙ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๘ ๒๖ ๒ ๙๒.๘๖% 

๕๓๐ วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๒ ๗ ๗๕.๘๖% 

๕๓๑ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๒ ๗ ๗๕.๘๖% 

๕๓๒ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๘ ๑ ๙๖.๕๕% 

๕๓๓ วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๑ ๘ ๗๒.๔๑% 

๕๓๔ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๓ ๖ ๗๙.๓๑% 

๕๓๕ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๒ ๗ ๗๕.๘๖% 

๕๓๖ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๗ ๒ ๙๓.๑๐% 

๕๓๗ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๗ ๑๘ ๙ ๖๖.๖๗% 

๕๓๘ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๘ ๒๔ ๔ ๘๕.๗๑% 

๕๓๙ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙ ๒๒ ๗ ๗๕.๘๖% 

เฉลี่ยมาประชุมทั้งสิ้น ๘๐.๔๒% 

  จากตาราง จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในบางคนอยู่ในช่วง ๑) สรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง พร้อมทั้งรอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ๒) เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ๓) เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงท าให้ในแต่ละคร้ังของการประชุมมีจ านวนกรรมการทั้งสิ้นไม่ครบจ านวน ๓๐ คน  
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๓. การอนุมัติหลักสูตร  

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๓๒๙ หลักสูตร อนุมัติ
หลักการเปิดหลักสูตร ๑๑ หลักสูตร อนุมัติหลักสูตรใหม่ ๑๐ หลักสูตร อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ๑๕๐ หลักสูตร อนุมัติแก้ไข
หลักสูตร ๑๒๔ หลักสูตร อนุมัติเปิดสอนรายวิชา ปิดหลักสูตร ปิดรายวิชา ๑๐ หลักสูตร  และอนุมัติหลักสูตรประเภทอื่น ๆ 
๒๔ หลักสูตร ดังแสดงในตารางสรุปจ านวนหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จ านวน (หลักสูตร) 

• อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตร ๑๑ 
• อนุมัติหลักสูตรใหม่ ๑๐ 
• อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ๑๕๐ 
• อนุมัติแก้ไขหลักสูตร ๑๒๔ 
• อนุมัติเปิดสอนรายวชิา ปิดหลกัสูตร ปิดรายวชิา ๑๐ 
• อ่ืน ๆ ๒๔ 

รวมทั้งสิ้น ๓๒๙ 
 

๔. การอนุมัติปริญญาบัตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๘๘๖ ราย  
ระดับปริญญาตรี ๒๗๔ ราย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๐ ราย ระดับปริญญาโท ๕๓๕ ราย และระดับปริญญาเอก ๖๗ 
ราย ดังแสดงในตารางสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) 

• อนุปริญญา - 
• ปริญญาตร ี ๒๗๔ 
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๐ 
• ปริญญาโท ๕๓๕ 
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง - 
• ปริญญาเอก ๖๗ 

รวมทั้งสิ้น ๘๘๖ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

๔๗ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report ๒๐๑๘ 

๕. การอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ 

การเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอขอ และผ่านการพิจารณาอนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังแสดงรายละเอียด ดังนี้  

ต าแหน่งทางวิชาการ อนุมัติแต่งตั้ง อนุมัติไม่ได้แต่งตั้ง รวม 
๑. ศาสตราจารย์  ๓ ๑ ๔ 
๒. ศาสตราจารย์คลินิก  ๖ ๐ ๖ 
๓. รองศาสตราจารย์พิเศษ ๑ ๐ ๑ 
๔. รองศาสตราจารย์  ๘๙ ๗ ๙๖ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๑๔๕ ๒ ๑๔๗ 
๖. นักวิจัย ระดับ ๒  ๒ ๐ ๒ 

รวม ๒๔๖ ๑๐ ๒๕๖ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอต าแหน่งนักวิจัยระดับ ๒ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก และต าแหน่งศาสตราจารย์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีบุคคลเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจ านวน ๒๔๖ ราย และเสนอ
ขอยังไม่แต่งตั้งจ านวน ๑๐ ราย โดยรวมแล้วทั้งสิ้น ๒๕๖ ราย 

๖. การขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 

การเสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการจากส่วนงานต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว และมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอขอ และผ่านการพิจารณาอนุมัติตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ ขอเสนออนุมัติเทียบ ผ่านการอนุมัติเทียบ 
๑. รองศาสตราจารย์ ๔ ๔ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๗ ๗ 

รวม ๑๑ ๑๑ 

ในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ของผู้เสนอขอเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยมีจ านวนบุคคลที่ได้รับความเห็นสมควร
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และได้รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย 

๗. การเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณและต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

การเสนอขอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์คลินิก ที่พ้นจากการปฏิบัติงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ จากส่วนงานต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอขอ และผ่านการพิจารณาอนุมัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ขอเสนออนุมัติแต่งต้ัง ผ่านการอนุมัติแต่งต้ัง 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ๑๖ ๑๖ 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ๓ ๓ 

รวม ๑๙ ๑๙ 
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๘. การด าเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๓-๕ รวมถึงเร่ืองที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้กลับมาน าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบความก้าวหน้า 
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และทันกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยได้มีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบครั้งแรก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น ๒๒๖ เร่ือง สรุปได้ดังนี้ 

การประชุม 
สภาฯ คร้ังที่ 
วัน/เดือน/ป ี

ติดตาม (เรื่อง) ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เรื่อง
เก่า 

เรื่อง
ใหม ่

รวม 
เรื่อง
เก่า 

เรื่อง
ใหม่ 

รวม เรื่องเก่า 
เรื่อง
ใหม่ 

รวม 

๕๒๘ 
๑๗ ม.ค. ๖๑ ๑๕ ๗ 

๕+(๒) ๒๒ ๒ ๒ ๔ ๑๓ ๕ ๑๘ 

๕๒๙ 
๒๑ ก.พ. ๖๑ 

๑๖ 
๑๘-(๒) 

๔ 
๒+(๒) ๒๐ ๓ ๐ ๓ ๑๓ ๔ ๑๗ 

๕๓๐ 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 

๑๖ 
๑๗-(๑) 

๓ 
๒+(๑) ๑๙ ๖ ๐ ๖ ๑๐ ๓ ๑๓ 

๕๓๑ 
๑๘ เม.ย. ๖๑ 

๑๒ 
๑๓-(๑) 

๖ 
๕+(๑) ๑๘ ๒ ๒ ๔ ๑๐ ๔ ๑๔ 

๕๓๒ 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

๙ 
๑๔-(๕) 

๘ 
๓+(๕) ๑๗ ๒ ๒ ๔ ๗ ๖ ๑๓ 

๕๓๓ 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

๑๒ 
๑๓-(๑) 

๗ 
๖+(๑) ๑๙ ๓ ๐ ๓ ๙ ๗ ๑๖ 

๕๓๔ 
๑๘ ก.ค. ๖๑ 

๑๕ 
๑๖-(๑) 

๒ 
๑+(๑) ๑๗ ๕ ๑ ๖ ๑๐ ๑ ๑๑ 

๕๓๕ 
๑๕ ส.ค. ๖๑ ๑๑ ๕ ๑๖ ๐ ๑ ๑ ๑๑ ๔ ๑๕ 

๕๓๖ 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

๑๒ 
๑๕-(๓) 

๖ 
๓+(๓) ๑๘ ๑ ๓ ๔ ๑๑ ๓ ๑๔ 

๕๓๗ 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

๙ 
๑๔-(๕) 

๗ 
๒+(๕) ๑๖ ๑ ๑ ๒ ๘ ๖ ๑๔ 

๕๓๘ 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

๑๐ 
๑๔-(๔) 

๑๔ 
๑๐+(๔) ๒๔ ๒ ๖ ๘ ๘ ๘ ๑๖ 

๕๓๙ 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

๑๕ 
๑๖-(๑) 

๕ 
๔+(๑) ๒๐ ๔ ๑ ๕ ๑๑ ๔ ๑๕ 

รวม ๑๕๒ ๗๔ ๒๒๖ - - - - - - 

     หมายเหตุ  ( ) เร่ืองเก่าที่น ามาพิจารณาใหม่ 
จากการติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเร่ืองที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน ๑๕ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องเก่า ๑๑ เรื่อง และเรื่องใหม่ ๔ เรื่อง  โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการในระยะเวลา ๑-๒ 
เดือน จ านวน ๔ เรื่อง ระยะเวลา ๓-๔ เดือน จ านวน ๓ เรื่อง และมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการมากกว่า ๑ ปี  
จ านวน ๕ เร่ือง รายละเอียด ดังนี้ 

การด าเนินการ จ านวน 
(เรื่อง) 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
< ๑ ๑-๒ ๓-๔ ๕-๖ ๗-๘ ๙-๑๐ > ๑ ปี 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๕ ๓ ๔ ๓ - - - ๕ 

หมายเหตุ  ติดตามนับตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๙ – คร้ังที่ ๕๓๙ 
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๙. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา และด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและ
ถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี แต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่างๆ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และรวมถึงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและออกค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยผ่านที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน ๓๙ ค าสั่ง ดังนี้ 

ที่ สั่ง ณ วันที่ เรื่อง 
๑ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย (เพิ่มเติม) 
๒ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๓ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๔ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๕ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๖ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๗ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคุณ 
๘ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคุณ 
๙ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา 

๑๐ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

๑๑ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ 

๑๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวทิยาลัยมหิดลจากผู้แทนสภา
คณาจารย์แทนต าแหน่งที่ว่าง 

๑๓ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคุณ 

๑๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายเพื่อด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
จากผู้ปฏบิัติงานในมหาวทิยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจ าแทนนายกสภา
มหาวิทยาลยั 

๑๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
๑๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
๑๗ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๘ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑๙ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณบดีวทิยาลัยราชสุดา 
๒๐ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

๒๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

๒๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
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ที่ สั่ง ณ วันที ่ เร่ือง 
๒๔ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง 
๒๕ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการ ยทุธศาสตร์วิจัยและทรัพยากรบุคคล 
๒๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณบดีวทิยาลัยนานาชาติ 
๒๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

๒๙ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับการขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  

๓๐ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยั ผู้ทรงคุณวฒุิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
๓๑ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลยั 
๓๒ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓๓ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย 

๓๔ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งประธาน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหนง่ที่วา่ง 

๓๕ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งผู้ได้รบัมอบหมายเพื่อด าเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ปฏบิัติงานในมหาวทิยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย 

๓๖ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
๓๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
๓๘ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
๓๙ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๔๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๔๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

๔๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แก้ไข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ  
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

๔๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๔๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๔๕ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๔๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๔๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๔๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
๔๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคุณ 
๕๐ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 

๕๑ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทน
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนบัสนุน แทนต าแหนง่ที่ว่าง 

๕๒ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 

๕๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ใน
การออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัย  
มีคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลคณะหนึ่ง ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ทบทวน ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับ
และประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
ประกาศบังคับใช้ข้อบังคับแล้ว จ านวน ๑๒ ฉบับ ดังนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ เรื่อง 

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธตินานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับท าวิจัยและให้บริการ
ทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราการจา่ยเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยวนิัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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มุมมอง ทิศทาง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยช้ันน าระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
มุมมอง ทิศทาง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้ เราคงต้องมาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย  

ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เน้น เร่ืองปัญญาของแผ่นดินเพื่อการพัฒนา และการพัฒนานี้เราคงต้องพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ไม่เฉพาะชาวไทยเท่านั้น แต่ต้อง
พัฒนาเพื่อให้ชาวโลกเกิดสันติสุขและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย ถ้าเราท าภาระกิจของเราให้ดี โดยเน้นการวิจัยที่มี
คุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับหลังปริญญา ขณะเดียวกันก็มีจิตที่จะบริการสังคมในทุก ๆ 
มิติ ทั้งระดับชาติ ชุมชน บุคคล และเชื่อมประสบการณ์ที่สูงส่งเหล่านี้ไปสู่ระดับนานาชาติ เป้าหมายที่ชัดเจน คือ เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะเวลา ๑๕ ปี จากปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบซึ่ง
ทั้งหมดมี ๑๗ ข้อ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะน าไปสู่ความร่วมมือกันทุกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลต้องน าจุดเด่นมาใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น นั่นคือเรื่องของคุณภาพของเจ้าหน้าที่ทุกสาขา เริ่มตั้งแต่ อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงข้าราชการและ
พนักงานทุก ๆ คน ต้องรวมพลังกัน ทั้งในภาควิชา คณะ รวมถึงทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันถ้ามีโครงการ
ใหญ่ ๆ จะต้องมีการสนับสนุนให้มีการรวมพลังกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และมีการรวมพลังกับสถาบันวิชาการระดับโลกไปด้วย 
เมื่อมีผลผลิตงานวิจัยและก าลังคนที่มีคุณภาพ รวมถึงเชื่อมโยงกับภาคีข้างนอก ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อน า
ผลงานวิจัยนั้นไปสู่การพัฒนาและก่อประโยชน์ให้กับสังคมทุกระดับสืบไปในขณะเดียวกัน การเรียนรูเ้พื่อน าไปสู่การพัฒนา
เหล่านั้นเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาทั้งงานและตนเอง พยายามท างานร่วมกัน ให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อมีการท างาน
ที่พลาด ยินยอมพร้อมใจที่จะท างานด้วยความขยันขันแข็ง มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
ประเทศชาติ และโลกสืบไป   

คติในการท างานให้ประสบความส าเร็จ หลักในการท างานที่ยึดปฎิบัติมาตลอดเวลา คือท างานให้มีคุณภาพ  
ทุกเวลาทุกขณะจิต โดยมีหลักในเชิงปฎิบัติ ดังนี้ 

๑. การเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้จากการฟัง การอ่านหนังสือทุกประเภทที่เป็นประโยชน์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะ
เสริมสติปัญญาให้เกิดความรู้ เพื่อน ามาสู่การประสมประสานหรือบูรณาการกันได้อย่างเป็นระบบ  

๒. ท างานให้ดีที่สุด คุณภาพสูงสุดเท่าที่พึงจะท าได้ และท างานหนักเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีเด่นและงานเหล่านั้นต้อง 
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชนระดับชาติ และเมื่อมีโอกาสก็อาจก่อประโยชน์ในระดับโลกได้  

๓. ใช้สามัญส านึกช่วยในการท างาน คือสามัญส านึกในตัวของเราเอง และสิ่งแวดล้อม เพราะความรู้อย่างเดียวอาจไม่พอ  
๔. มีความจริงใจต่อกันและกัน จริงใจต่อตัวเอง คนข้างเคียงและทีมร่วมงาน รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการท างาน  
๕. มีความเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนรวมทั้งภาคีต่าง ๆ ด้วย ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงและ

น าไปสู่ความส าเร็จ สามารถท างานได้มาก กว้างขวางและเป็นประโยชน์มากข้ึน 

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์  
นายกสภามหาวิทยาลัย  
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มุมมอง ทิศทาง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นวิสัยทัศน์รวมทั้ง 
พันธกิจของท่านอธิการบดีในทุกยุค ทุกสมัย รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ช่วยกันผลักดันมาตลอดที่จะให้เกิดขึ้น การท า
ให้มหาวิทยาลัยเป็น World Class University ได้นั้นจะต้องมี ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องท าหน้าที่
ให้ดีที่สุด ๒. ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ป็นรูปธรรมสามารถจับต้องชัดเจน ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นภาระกิจหลัก โดยจะเห็นว่าตอนนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย รักษาการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริ
ยะ ท่านก าลังผลักดันมหาวิทยาลัยให้เข้าเป็นหนึ่งใน ๑๐๐ ของโลก และการเป็นมหาวิทยาลัยโลกที่ส าคัญจะต้องเป็น 
International และสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลควรท าอย่างยิ่ง คือ ต้องเปิดหลักสูตรอินเตอร์ให้มากที่สุด และมีเป้าหมายที่
ชัดเจน เช่น เราตั้งเป้าว่าไม่เกินร้อยละ ๕๐ จะต้องมีหลักสูตรที่เป็น International ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด ผมในฐานะ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ และกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านก าลังผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นอันดับ ๑ 
ของประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งจาก ๒ ปีที่ผ่านมา จ านวนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เพิ่มขึ้นและมีบทบาทมากข้ึน ยอดการบริจาค
เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ มีคนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ จ านวนมาก 
สิ่งนี้จึงเป็นภารกิจ พันธกิจและวิสัยทัศน์ ท่านรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ เป็นหัวจักรที่ส าคัญในการท าให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่าเข้ามามี Agreement กับ
สมาคมศิษย์เก่าฯ ในส่วนของสมาคมฯ เองก าลังพัฒนาและก าลังตั้งเป้าเป็นตัวเลขให้ชัดเจนเรื่องจ านวนตัวเลขของสมาชิก
และเงินบริจาคเพื่อให้เข้าตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของการไปสู่ World Class University 

ข้อคิดในการท างาน “ขอให้ทุกท่านตั้งใจในการท างาน ส่วนผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลขอให้ตั้งใจใน
การท างานให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอครับ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลต ารวจเอก นพ.จงเจตน์  อาวเจนพงษ์  
นายกสมาคมศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์  

แหล่งอ้างอิง : ข้อมูล จาก  http://intranet.mahidol/category/nice-to-meet-

you 

 

http://intranet.mahidol/category/nice-to-meet-you
http://intranet.mahidol/category/nice-to-meet-you
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พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพระราชทานนามมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี  

 

พิธีรดน้ าขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนื่องในวันสงกรานต์   
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หน้าห้องประชุม  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี 
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งานมหิดลวันแม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 

พิธีท าบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล  
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
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พิธีท าบุญตักบาตรบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
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พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์และก ำหนดทิศทำงกำรวิจัย 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์และก ำหนดทิศทำงกำรศึกษำ  



 

ช | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 



 

ซ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 



 

ฌ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 



 

ญ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 

 



 

ฎ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกฎหมำยและธรรมำภิบำล 



 

ฏ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 



 

ฐ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนประจ ำมหำวิทยำลัย 



 

ฑ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 



 

ฒ | ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

 

รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ l Annaul Report 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยมหิดล 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
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ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมำยเพื่อด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำกผู้ปฎิบติงำนใน
มหำวิทยำลัย ท่ีมิใช่คณำจำรย์ประจ ำ แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
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ค ำสั่งแต่งตั้งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
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ค ำสั่งแต่งตั้งเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย และผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิยำลัย (เพิ่มเติม) 
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ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล  
เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส่วนงำนของมหำวิทยำลัย (ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แบบประเมินตนเองผลกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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คร้ังที่ วัน/เวลา การประชุม ก าหนดวันเสนอชื่อเรื่องวาระ
และน าส่งเอกสารประกอบให้
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ก าหนดวันน าส่ง 
เอกสารประกอบการประชุม 

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕๒๘ พุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๒๙ พุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  พุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๐ พุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

๕๓๑ พุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๒ พุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๓ พุธที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๔ พุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๕ พุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๖ พุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ อังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๗ พุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. พุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๘ พุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๓๙ พุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หมายเหตุ  ๑. สถานที่ประชุม ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชัน้ ๕ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
๒. หากก าหนดการประชุมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ส านักงานสภามหาวทิยาลัยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

๓. ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่อง  

และเอกสารประกอบตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

ตำรำงก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
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บทบรรณำธิกำร  

ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
นางสาวมยุรี แย้มศรี หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 

คณะผู้จัดท าข้อมูลด้านต่างๆ  
ประวัติความเป็นมาสภามหาวิทยาลัย 
ประวัติส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าปี ๒๕๖๑ 

วิเคราะห์ข้อมูล : นางสาวมยุรี แย้มศรี หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย  

 สภามหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๒๐ ปี    
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย (ประเมินตนเอง)  
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า (ชุดใหม่)  
ก าหนดการเสนอเรื่องเชิงนโยบายประจ าปี ๒๕๖๑ 
เร่ืองเชิงนโยบาย 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานของส่วนงาน  
ข้อมูลสถิตริะเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์ข้อมูล : นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน จันทร์ค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย   
(วิเคราะห์ข้อมูล : ศูนย์ตรวจสอบภายใน)   

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ    
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล   
ข้อมูลสถิตกิารขออนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ   
ข้อมูลสถิติการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ    

(วิเคราะห์ข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล) 
วิเคราะห์ ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล : นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

(วิเคราะห์ข้อมูล : กองกฎหมาย)  
คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล   
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า (ชุดใหม่)     
การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง  
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล           

วิเคราะห์ ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล : นางสาวดุจดาว ตู้จินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
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คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา 
 (วิเคราะห์ข้อมูล : กองบริหารการศึกษา)  
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า (คนใหม่)   
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง   
ข้อมูลสถิติการขออนุมัติหลักสูตร          
ข้อมูลสถิติการอนุมัติปริญญาบัตร  

วิเคราะห์ ประสานงาน และรวบรวมข้อมูล : นางสาวอรวรรณ ห่อหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 

 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง       
 ข้อมูลสถิติการด าเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย    
  วิเคราะห์ข้อมูล : นางสาวสุทัสศรี สายรวมญาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

ข้อมูลสถิตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย 
วิเคราะห์ข้อมูล : นายศุภโชค อินทจักร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  (วิเคราะห์ข้อมูล : กองแผนงาน)  
 มุมมอง ทิศทาง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 
  (วิเคราะห์ข้อมูล : งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป) 
 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานของสภามหาวิทยาลัย 
  (ถ่ายภาพ : งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป) 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ภาคผนวก 

  ประสานงานและรวบรวมข้อมูล  : นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

จัดท ารูปเล่ม 
นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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