


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
 
 สภำมหำวิทยำลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหำวิทยำลัยในกำรก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ตลอดจนก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 

คู่มือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยฉบับนี้  จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย ในคู่มือประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยมหิดล เช่น ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน จ ำนวนบุคลำกร และจ ำนวนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยมหิดล รวมทั้ง ข้อมูล
เกี่ยวกับสภำมหำวิทยำลัย เช่น ท ำเนียบนำยกสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย อ ำนำจหน้ำที่สภำ
มหำวิทยำลัย และคู่มือกำรใช้งำน Webex Meeting  

 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชนต์่อกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัยมหิดลสืบไป 

 
 

 
ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัยมหิดล 

วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
  

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

พ.ศ. 2443 - 2486  
3 มกราคม 2443  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนิน  
 เปิดตึกโรงเรียนแพทยากร และพระราชทานนาม ใหม่ว่า “โรงเรียนราชแพทยาลัย”  
6 เมษายน 2460 รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าเป็นคณะหนึ่ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “คณะแพทยศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย” สังกัดกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการ ซึ่ งต่อมาเปลี่ยนชื่ อเป็น  
“คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล” 

พ.ศ. 2486 - 2502  
2 กุมภาพันธ์ 2486     สถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้อยู่ในสังกัดกระทรวงการสาธารณสุข (ชื่อในขณะนั้น) โดยมี    

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2486 ซึ่งก าหนดองค์ประกอบคณะ ดังนี ้     
   - คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล        - คณะทันตแพทยศาสตร์      
   - คณะเภสัชศาสตร์           - คณะสัตวแพทยศาสตร์  

      (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486)  
3 กันยายน 2502     มีพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  และมหาวิทยาลั ยศิลปากร ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดส านัก 
    นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนที่ 85 วนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2502) 

พ.ศ. 2512 - 2515  
21 กุมภาพันธ์ 2512     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรม 

    ราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “มหิดล” ให้เป็น      
     นามของมหาวิทยาลัย แทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 ใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยมหิดล”  
      (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 17 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512) และทรงมีพระบรมราโชวาท แก่คณะผู้บริหาร      

     มหาวิทยาลัยในขณะนั้นที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัย 
    ที่สมบูรณ์แบบโดยเพิ่มขอบเขตสาขาวิชาการให้กว้างขวางนอกเหนือสาขาแพทยศาสตร์ ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้  
    ยึดถือเป็นนโยบาย และด าเนินงานเพื่อจะสนองพระราชประสงค์ สืบเนื่องมาโดยตลอด  

1 ตุลาคม 2515    โอนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามประกาศ 
   คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 พ.ศ. 2515 ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

     (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 145 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515) 

พ.ศ. 2530 - 2550 
12 พฤศจิกายน 2530 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารการศึกษามีความคล่องตัว และ  

    เหมาะสมกับสภาพการณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2530  
     (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 229  วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530)  
3 ตุลาคม 2545      ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัดทบวง มหาวิทยาลัยไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ 

    ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
     (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545)  
17 ตุลาคม 2550      เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วน  

     ราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการ 
     กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น และเป็นนิติบุ คคล ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
     พ.ศ. 2550  (ราชกิจจานเุบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 68 ก วันท่ี 16 ตลุาคม พ.ศ. 2550) 

พ.ศ. 2431- 2536  
26 เมษายน 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาล  
25 ธันวาคม 2431 พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงศิริราชพยาบาล”  
มีนาคม 2432  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น 
1 พฤษภาคม 2436  กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการได้ประกาศเปิดและตัง้ชื่อโรงเรียนแพทย์ ว่า “โรงเรียนแพทยากร” 
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ค าขวัญ อตฺตาน  อุปม  กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง 

  Do unto others as you would have others do unto you. 
 

ปรัชญา ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิ

  True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. 
 

ปณิธาน ปัญญาของแผ่นดิน  
Wisdom of the Land 

 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัย  
ที่ดีที่สุดของโลกในปี พ.ศ. 2573 

 To be 1 in 100 World Class University 
 

Vision ภายในปี 2580 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก ที่ช่วยผลิต

Statement และพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทุนมนุษย์ รวมทั้งยกระดับการศึกษา และ 
ผลงานวิจัยให้กับประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขันของชาติ รวมทั้งค านึงถึงการสร้างโอกาส 
ความเท่าเทียมทางสังคม 

 

พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม  
เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

 To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for the betterment 
of Thai society and the benefit of mankind. 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมหลัก  (Mahidol Core Values) 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 (STRATEGIC PLAN 2020-2023)

 
-
 

 
 

 

 แผนยุทธศาสตร
 
 

 

  

ยุทธศาสตร์  1  
 

ยุทธศาสตร์  2  
 

ยุทธศาสตร์  3  
 

ยุทธศาสตร์  4  
 

Global Research and Innovation 
 

Academic and Entrepreneurial Education 
 

Policy Advocacy and Leaders in  
Professional / Academic Services 
 

Management for Self-Sufficiency and 
Sustainable Organization 
 

M A H I 

L O D 

Mastery 
รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 

Altruism 
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 

Harmony 
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

Integrity 
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

Determination 
แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ 

Originality 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

Leadership 
ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 543 วันที่ 17 เมษายน 2562 
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  โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ส านักบริหารกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
ส านักยุทธศาสตร์
สภามหาวิทยาลัย

ส านักงานอธิการบดี
กองกฎหมาย
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนักศึกษา
กองคลัง
กองทรัพยากรบุคคล
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารงานท่ัวไป
กองบริหารงานวิจัย

กองแผนงาน

กองพัฒนาคุณภาพ

กองวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

ศูนย์ตรวจสอบภายใน

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

ศูนย์บริหารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน
โครงการจัดต้ังวิทยาเขต
นครสวรรค์
โครงการจัดต้ังวิทยาเขต
อ านาจเจริญ
โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดต้ังศูนย์เสริมสร้าง
อุตสาหกรรม ชีวภาพจากนวัตกรรม

คณะ/วิทยาเขต/ ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร์

คณะกายภาพบ าบัด

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันโภชนาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาเขตกาญจนบุรี

บัณฑิตวิทยาลัย

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วิทยาลัยศาสนศึกษา

กลุ่มภารกิจ
กลุ่มภารกิจศูนย์
ปฏิบัตกิารด้านชีววิทยา
ศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอุทรณ์ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์

อธิการบดี

ข้อมูล ณ มีนาคม 2563 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ นักวิจัย 
ข้าราชการ 25 147 150 64 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 108 690 916 1,396 69 
พนักงานส่วนงาน 5 8 7 35 31 
พนักงานเงินรายได้ 3 5 6 14 - 
พนักงานวิทยาลยั 2 15 44 174 - 

ลูกจ้างเงินงบประมาณ - 2 - 6 - 
ลูกจ้างเงินรายได้ - 1 - 11 - 

ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - 16 - 

อัตราส่วนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 

อัตราส่วนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ 

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

36,629 
 

จ านวนบุคลากรในมหาวทิยาลัยมหิดล 
 

  

จ านวน (คน) 

143 
ศาสตราจารย ์

868 
รองศาสตราจารย ์ 1,123 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1,716 
อาจารย ์

100 
นักวิจยั 

สายวิชาการ (3,950)

สายสนับสนุน (32,679)

3,950 

บุคลากรต าแหน่งวิชาการ 
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สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย 

จอมพลถนอม กติติขจร 
ด ารงต าแหน่ง 

พ.ศ. 2512 - 2514 

พลตรีศิริ สิริโยธิน  
ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ 
พ.ศ. 2515 - 2518 

ศ. ดร.สมภพ โหตระกิตย์  
ด ารงต าแหน่ง 5 วาระ 
พ.ศ. 2518 - 2527 

ศ. นพ.เสม พริ้มพวงแก้ว  
ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ 
พ.ศ. 2527 - 2531 

ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญสม มาร์ติน  
ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ 
พ.ศ. 2531 - 2535 

ศ.เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง  
ด ารงต าแหน่ง 7 วาระ 
พ.ศ. 2535 - 2549 

ศ. นพ.วิจารณ์  พานิช 
ด ารงต าแหน่ง 3 วาระ 
พ.ศ. 2549 - 2559 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วฒันชัย  
ด ารงต าแหน่ง 1 วาระ 
พ.ศ. 2559 - 2560 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิริรินทร์ 
ด ารงต าแหน่ง 

พ.ศ. 2560 - 2562 

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
รักษาการแทน พ.ศ. 2562 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
ด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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คู่มือการใช้งาน Webex Meeting ส าหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Online 

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ ์

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพนัธุ ์ นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 

นางโชติกา สวนานนท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน 

ศ.คลินิกเกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
นายกสภามหาวทิยาลยั 

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา 
อปุนายกสภามหาวิทยาลยั  

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี  

นายมนูญ สรรค์คุณากร  

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลขิสทิธิ์วัฒนกุล  

ดร.ทวีศักดิ์ กออนนัตกูล  

ดร.โชค บูลกุล 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์
ประธานสภาคณาจารย ์

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี  

พลต ารวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ ์
นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยมหดิลฯ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหนง่ 
 

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์                                                   

ศ.เกียรติคุณ พญ.นีโลบล เนื่องตัน 

นายมีชัย วีระไวทยะ 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

  

ศ.ดร.ฉัตรเฉลมิ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์                      

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

ศ.ดร.ทพญ.วรานนัท์ บัวจีบ 
คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรธีารา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากผู้บรหิารระดับคณบดี 
 

ศ.นพ.สุรเดช หงสอ์ิง 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

รศ.ดร.ยศชนนั วงศ์สวัสดิ ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิรชิัย เกียรติถาวรเจริญ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิม่พิกุล 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล 
คณะวิทยาศาสตร์ 

นายค ารณ โชธนะโชต ิ
คณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากผู้ปฏิบตังิานที่ไม่ใชค่ณาจารยป์ระจ า 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากคณาจารย์ประจ า 

รศ.นพ.สรายุทธ สภุาพรรณชาติ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 

รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ 
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบรหิาร

ผูช้ว่ยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
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  อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

1.   ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

2.  ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมาย 
      ให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
 

3.   ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 

 .   การออกข้อบังคับตาม (3) ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจโดยรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและ 
      ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประกอบด้วย  
 

4.   ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
 

5.   อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  
 

6.   อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 10 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
 

7.   อนุมัติการรับเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
 

8.   อนุมัติการจัดการศึกษาและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น  
 

9 .  อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร การศึกษา 
 

10. อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ  
      สถานศึกษาชั้นสูงอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

11. พิจารณาสรรหา และด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
      สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี 
 

12. พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 

13. แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย  
      ศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 56 วรรคสาม 
 

14. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
 

15. วางนโยบายและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาประโยชน์และการลงทุน  
 

16. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
 

17. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ 
 

18. รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 
 

19. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน 
      ประจ ามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา 
      มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 

20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดหรือส่วนงานใด โดยเฉพาะ   

อ้างอิง พรบ. มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2550 มาตรา 24 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายกสภามหาวิทยาลัย
วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (14 ท่าน)

วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง 

- อธิการบดี 
- ประธานสภาคณาจารย์ 
- นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ตามวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้บริหารระดับคณบดี
หรือเทียบเท่า ( 5 ท่าน)
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ า

( 5 ท่าน)
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่

คณาจารย์ประจ า  ( 1 ท่าน)
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (1 ท่าน)

วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี

องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าสภามหาวทิยาลยั และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

 สภามหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอุทธรณ์

และร้องทุกข์

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.การ
อุดมศึกษาฯ พ.ศ.2562 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการตรวจสอบการ
บริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายและก ากับ
ดูแลด้านการวิจัย

คณะกรรมการนโยบายและก ากับ
ดูแลด้านการศึกษา

คณะกรรมการนโยบายและก ากับ
ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ
ให้ความเห็นทางกฎหมาย

คณะกรรมการนโยบายและก ากับ
ดูแลด้านการบริหารสินทรัพย์

อ้างอิง พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 21 
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คู่มือการใช้งาน  
Webex Meeting 
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คู่มือการใช้งาน Webex Meeting ส าหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Online 

 

วิธีที ่1 การเขา้ใชง้าน Webex Meeting ผ่านเครื่อง Computer/ PC 
1. ค้นหา Website 

http://mahidol.webex.com/ 
2. ติดตั้งโปรแกรม Webex Meeting 
3. การเข้าใช้ Webex ผ่านเครื่อง Computer/PC 

 กรอกหมายเลขห้องประชุม ( 9 หลัก) : 577 128 333 
 CLICK : Join Meeting เริ่มการประชุมออนไลน์   

แนะน าให้ท่านปิดเครื่องหมายไมโครโฟน และเปิดกล้องไว้ตลอดเวลา 
 
วิธีที ่2 การเขา้ใชง้าน Webex Meeting ผ่าน Smart Phone IPad & Tablet 
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Cisco Webex Meeting ได้จาก iOS และ Android 
2. การเข้าใช้งาน App ผ่าน Smartphone IPad & Tablet 

 เปิด App Cisco Webex  กดปุ่ม Join Meeting 
 กรอกหมายเลขห้องประชุม ( 9 หลัก) : 577 128 333 
 ระบุ ชื่อ-สกุล พร้อมทั้ง Email เพื่อยืนยัน/แสดงตัวตน 

Username  โปรดระบุชื่อ-สกุล (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) 
 CLICK : Join Meeting เริ่มการประชุมออนไลน์   

แนะน าให้ท่านปิดเครื่องหมายไมโครโฟน และเปิดกล้องไว้ตลอดเวลา 
 

หนา้จอแสดงแถบเครือ่งมอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  :  Notebook และ PC ตั้งโต๊ะ ต้องมีอุปกรณ์เสริม คือ กล้อง ล าโพง และไมค์

577 128 333 

577 128 333 

เสียง 

ภาพวิดีโอ 

แชร์หน้าจอ 

บันทึกวิดีโอ 

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม 

แชต 

โพล, ล็อคการประชุม,  
เชิญเข้าร่วมประชุม, 
คัดลอกลิงค์ประชุม, 
ตั้งค่าภาพและเสียง 

ปิดการใช้งาน 
เมื่อต้องการ ออกจากห้องประชุม 

LEAVE MEETING 

http://mahidol.webex.com/
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ 2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ 2554  

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้สอด คล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และปรับปรุงให้มีความคล่องตัวและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 24(2) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550  
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 448 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
  “การประชุม” หมายความว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  “ประธาน” หมายความว่า ประธานของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
  “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องตีความตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยตีความ 

 ข้อ 6 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ 

หมวด 1 
การประชุม 

---------------- 
 ข้อ 7 การประชุมให้มีตามก าหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ แต่นายกสภามหาวิทยาลัยจะส่ังงดการประชุม
ครั้งใดก็ได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องที่สมควรบรรจุเข้าวาระการประชุม กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร จะเรียก
ประชุมเป็นกรณีพิเศษก็ได ้

 ข้อ 8 การเรียกประชุม ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ก าหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่นายกสภามหาวิทยาลัยจะเรียกประชุมเร็วกว่าเจ็ดวันโดยไม่ต้องท า
เป็นหนังสือแจ้งก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน 

 ข้อ 9 การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามทีน่ายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเหน็สมควรตามล าดบั 
โดยอาจจัดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

  (1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

  (2) รับรองรายงานการประชมุ 

  (3) เรื่องสืบเนือ่ง 
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  (4) เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

  (5) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  (6) เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 

  (7) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  (8) เรื่องอื่นๆ 

  นายกสภามหาวิทยาลัยอาจจัดระเบียบวาระที่เร่งด่วนไว้ในล าดับแรกของการประชุมก็ได้ 

 ข้อ 10 ให้มีสมุดรับกรรมการที่มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง 

 ข้อ 11 ในการประชุมต้องมีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
เมื่อพ้นก าหนดการประชุมไปครึ่งชั่วโมงแล้ว ถ้ากรรมการยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่งให้เลื่อนการประชุมไปก็ได ้

 ข้อ 12 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถมา
ประชุมได้ ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการท่ีมาประชมุคนหน่ึงเป็นประธาน 

 ข้อ 13 เลขานุการมีหน้าที่ ดังนี ้

  (1) เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  (2) แจ้งระเบียบหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

  (3) จัดท ารายงานการประชุม เว้นแต่รายงานการประชุมลับที่ได้มีมติของที่ประชุมมิให้เปิดเผยและ
ข้อความที่ที่ประชุมห้ามโฆษณา 

  (4) แจ้งมติของสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  (5) รักษาเอกสารของสภามหาวิทยาลัย 

  (6) รักษาระเบียบการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามที่ประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้

  (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประธานหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ 14 ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องด าเนินการประชุม
ตามล าดับระเบียบการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะให้มีมติเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 15 ประธานมีอ านาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ เตือน ห้ามปราม ให้งดการอภิปรายในเรื่องที่ก าลัง
พิจารณา ส่ังพักการประชุม เลื่อนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ 2554  

 ข้อ 16 ถ้าประธานหรือกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการที่มาประชุมเสนอให้ประชุมลับก็ให้
ประชุมลับ ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้ ได้แก่ กรรมการ  และผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากประธานเท่านั้น 

 ข้อ 17 ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้และให้มีบันทึกเหตุผลไว ้

 ข้อ 18 การเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ 19 กรรมการมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่เป็นจริงได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น 
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาชี้ขาด 

 ข้อ 20 เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน 
 รายงานการประชุมที่ยังมิได้มีการรับรองเพราะเหตุที่วาระการด ารงต าแหน่งของประธานสิ้นสุดลงให้
เลขานุการบันทึกเหตุผลนั้นไว้ และให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้นอย่างน้อยสองคนเป็นผู้รับรอง
ความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 

 ข้อ 21 ที่ประชุมอาจมีมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับความปลอดภัย ผลประโยชน์ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย หรือข้อความอื่นท่ีได้กล่าวหรือปรากฎในรายงานการประชุมก็ได้ 

หมวด 2 
การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม 

---------------- 
 ข้อ 22 ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม ได้แก่ กรรมการ และอธิการบดี 

 ข้อ 23 การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม ให้ท าเป็นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบวัน แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาน าเข้าระเบียบวาระการประชุมตามที่เห็นสมควร 
 หากนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควร อาจไม่น าเรื่องที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ แต่ให้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้เสนอเรื่องทราบโดยมิชักช้า 

หมวด 3 

การลงมติ 
---------------- 

 ข้อ 24 ในกรณีที่มีการประชุมและต้องมีมติ ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
  (1) มติของที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก เว้นแต่จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
  (2) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดและให้กระท าเป็นการเปิดเผย โดยจะให้เหตุผล
หรือไม่ก็ได้ 
  (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าเป็นการเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมให้กระท าเป็นการลับ จึงให้
ลงคะแนนลับ วิธีการลงคะแนนเปิดเผยและวิธีการลงคะแนนลับ ให้ประธานเป็นผู้ก าหนดตามความเห็นชอบของที่ประชุม 
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  (4) เมื่อได้รับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่องใดมีกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับเฉพาะเรื่องนั้นก าหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจ านวนเท่าใดก็ให้ประกาศด้วย
ว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจ านวนที่ก าหนดไว้นั้นหรือไม่ 
  (5) ในการนับคะแนนเสียง ถ้ากรรมการร้องขอและที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มี
การนับคะแนนเสียงใหม่ 
  (6) กรรมการจะอยู่ในที่ประชุมไม่ได้ หากมีการอภิปรายหรือลงมติในเรื่องใดที่กรรมการผู้นั้นมี
ประโยชน์ได้เสียส่วนตนเกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพียงเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอันจะ
ท าความกระจ่างในเรื่องนั้น 

 ข้อ 25 ในกรณีที่ไม่มีการประชุม แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องลงมติในเรื่องใดๆ โดยความเห็นชอบของนายก
สภามหาวิทยาลัย ให้เวียนเอกสารเพื่อให้กรรมการลงมติได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการลงมติกลับมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่ามีการลงมติในครั้งนั้น 

 ในการนับคะแนน มติเสียงข้างมากต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ลงมติ จึงถือเป็นมติของสภา
มหาวิทยาลัย และให้น ามติดังกล่าวแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวถัดไป โดยถือว่าเรื่องนั้นๆ ได้ผ่านการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

 กรณีที่กรรมการคนหนึ่งคนใดมีความเห็นแย้งต่อการเวียนเอกสารเพื่อขอมติ ให้เป็นดุลยพินิจของนายก
สภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษส าหรับเรื่องดังกล่าว หากเห็นว่าความเห็นแย้งนั้นมี
เหตุผลสมควร และให้ถือว่าไม่มีการลงมติในการเวียนเอกสารครั้งนั้น 
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