
 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยศูนยพฒันาปญญาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
........................................ 

 
 เพื่อใหการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม คร้ังที่ ๔๒๑   เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล    วาดวยศูนยพัฒนาปญญาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ  ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนทีว่างไวแลวในขอบงัคบันี ้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
   “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
   “มหาวิทยาลัย “  หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
   “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

  “สวนงาน”  หมายถึง  วิทยาเขต  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก 
ศูนย  และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 
  “หัวหนาสวนงาน”   หมายถึง  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีให
กํากับดูแลวิทยาเขต  คณบดี  และผูอํานวยการของสวนงาน 

    “คณะกรรมการอํานวยการ”  หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคม  
     “ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ”   หมายถึง  ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประยุกตและบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

 ขอ  ๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยพัฒนาปญญาคมเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการ  
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนศนูยกลางการรวบรวมขอมูลงานที่มีศกัยภาพและประเภทของความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในทุกมิติของมหาวิทยาลัย  
  (๒) สรางเครือขายผูเชี่ยวชาญจากทุกสวนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพื่อรวมกนัสรางและจัดการความรู วิเคราะห และสังเคราะหขอเสนอตอปญหาสําคัญของประเทศ รวมทั้งรวม
ขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาระดบันโยบายและระดับปฏิบัติ ในกรณีที่เหมาะสม 
  (๓) แสวงหาแหลงทุนภายนอกและนํามาเชื่อมโยงกับกลุมผูเชี่ยวชาญ 
    (๔)   เปนแมขายฝกอบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน และประสานสราง
ใหเกิดงานลักษณะแมแบบในชุมชน 
 ขอ  ๖ การดําเนินงานของศูนยพัฒนาปญญาคม  ใหมีคณะกรรมการอํานวยการคณะหนึ่ง   
ซ่ึงอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง  ประกอบดวย 

(๑)    อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 
(๒)  รองอธิการบดี จํานวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการ  
(๓)   ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาปญญาคม 

จํานวนไมเกินสามคน  เปนกรรมการ 
(๔)   หัวหนาสวนงานซึ่งเลือกจากที่ประชุมหัวหนาสวนงาน  จํานวนไมเกินสามคน  

เปนกรรมการ 
(๕)   ผูอํานวยการศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา  เปนกรรมการ 
(๖ )  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคม    เปนกรรมการและเลขานุการ 
(๗)   รองผูอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคมคนหนึ่ง  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการอํานวยการตาม (๓) และ (๔) ใหมีวาระในการดํารงตําแหนงสองปนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง  และอาจไดรับแตงตั้งอีกได  
 ขอ ๗ กรรมการอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
   (๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น  
   (๕) อธิการบดีส่ังใหพนจากการดํารงตําแหนง 
 
 
 
 



-๓- 
 
     ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหอธิการบดีดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วางลงใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง  
 ขอ ๙ ใหประธานกรรมการอํานวยการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการอํานวยการตาม
ความจําเปนและที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ไมนอยกวาสามเดือนตอคร้ัง 
 ในการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ ๑๐   ในการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ  ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่อง  
ที่พิจารณา ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมในเรื่องนั้น 
 ขอ ๑๑ คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
   (๑) กําหนดนโยบาย กํากับ ดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาปญญาคม     
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
   (๒) ใหขอเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาปญญาคมใหมี
ประสิทธิภาพ 
   (๓) ออกประกาศ   คําสั่งของศูนยพัฒนาปญญาคมที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน       
การบริหารการเงินและทรัพยสิน  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย   
   (๔)    ออกประกาศ คําสั่งของศูนยพัฒนาปญญาคมที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
   (๕) พิจารณางบประมาณประจําป    และอนุมัติแผนปฏิบัติงานของศูนยพัฒนา
ปญญาคม 
   (๖) พิจารณาผลการดําเนินงานประจําป   และรายงานการเงินเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
   (๗) หนาที่อ่ืน ๆ   ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ  ๑๒ ใหมีผูอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคมเปนผูรับผิดชอบในกิจการตางๆ ของศูนยพัฒนา
ปญญาคม  โดยสภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการ  

 ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคมมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได  
 ขอ ๑๓ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคมพนจากตําแหนงเมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
   (๔) อธิการบดีส่ังใหพนจากการดํารงตําแหนงตามขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการ 
 
 
 



-๔- 
 

 ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคมมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
 (๑)   บริหารงานศูนยพัฒนาปญญาคมใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  

(๒)   เปนผูบังคับบัญชาของผูปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาปญญาคม 
 (๓)   มีอํานาจอนุมัติดานการเงินและพัสดุตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด  
 (๔)   หนาที่อ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 ขอ ๑๕ ใหผูซ่ึงปฏิบัติงานประจําในศูนยพัฒนาปญญาคม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย          
 สวัสดิการ การลาหยุดงาน จรรยาบรรณและวินัย   การดําเนินการทางวินัย  การลงโทษ           

การอุทธรณ  การรองทุกขของพนักงานใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมาใชบังคับ 

 การกําหนดตําแหนง  การบรรจุแตงตั้ง   เงินเดือน  คาตอบแทน  การเลื่อนเงินเดือน   การประเมินผล   
สวัสดิการเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดให  เงินรางวัลประจําป  การออกจากงาน และเงินชดเชยของพนกังาน
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 ขอ ๑๖ การแบงหนวยงานและการจัดระเบียบบริหารภายในศูนยพัฒนาปญญาคมใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด และทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๗ ศูนยพัฒนาปญญาคมมีรายไดดังนี้ 

(๑)  เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 
(๒) เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก 
(๓)  คาธรรมเนียม  เงินสวนแบง ของศูนยพัฒนาปญญาคม 
(๔)  เงินจากการดําเนินงานของศูนยพัฒนาปญญาคม 
(๕)  เงินบริจาค  รวมถึงทรัพยสินที่บุคคลหรือหนวยงานอื่นมอบให 
(๖)  รายไดอ่ืน ๆ   

     (๗)  ดอกผลหรือผลประโยชนจากรายไดตามขอ (๑) – (๖) 
 ขอ ๑๘ รายไดของศูนยพัฒนาปญญาคมถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยในสวนของ 

ศูนยพัฒนาปญญาคม 
 ขอ ๑๙ รายจายใด ๆ  อันเกิดจากการดําเนินงานของศูนยพัฒนาปญญาคมใหจายจากเงิน

รายไดของศูนยพัฒนาปญญาคม ตามขอบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย และหรือศูนยพัฒนา
ปญญาคม 

 
 
 
 

 



-๕- 
 

 ขอ ๒๐ การพัสดุของศูนยพัฒนาปญญาคมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวย   
การพัสดุมาใชบังคับ 

 ขอ ๒๑ ศูนยพัฒนาปญญาคมอาจนําเงินรายไดตามขอ๑๗ ไปหาผลประโยชนตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยได  ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการกอน 
 ขอ ๒๒ ใหศูนยพัฒนาปญญาคมจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
           ขอ  ๒๓ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามขอบังคับนี้ 

      (๑) ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน และสิทธิเรียกรองของศูนยประยุกตและ
บริการวิชาการ ตามที่อธิการบดีเห็นชอบไปเปนของศูนยพัฒนาปญญาคมตามขอบังคับนี้ 

 (๒) การใดที่ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการประยุกตและ
บริการวิชาการ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จขณะที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ใหคงดําเนินการตามขอบังคับ  
ระเบียบ ประกาศ  หรือคําสั่งเดิมไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ 
 
                   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
  

           
                                                                                             (ศาสตราจารยนายแพทยวจิารณ  พานิช) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 


