
    

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  1 
(วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไป ของส านักงานอธิการบดี) 2 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 3 
วันอังคาร ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 4 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 5 
ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 6 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 7 
.................................................................... 8 

ผู้มาประชุม 9 
๑. ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   อธิการบดี    ประธาน 10 
๒. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์   รองอธิการบดี  11 
๓. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 12 
๔. ศ.นพ.วชิร  คชการ   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 13 
๕. ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย  กีรติสิน   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 14 
๖. รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 15 
๗. รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 16 
๘. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 17 
๙. รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 18 

๑๐. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 19 
๑๑. ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 20 
๑๒. รศ.นพ.สรายุทธ  สุภาพรรณชาติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 21 
๑๓. นายคณพศ  เฟื่องฟุ้ง     ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 22 
๑๔. นางจริยา  ปัญญา    ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 23 
๑๕. นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ   ผู้อ านวยการกองแผนงาน 24 
๑๖. นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์   ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 
๑๗. นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป   26 
      เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 27 
      (วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไป ของส านักงานอธิการบดี) 28 

ผู้มาประชุมออนไลน์ 29 
๑. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 30 
๒. นพ.สุรพร  ลอยหา    รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 31 
๓. อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 32 
๔. ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร   ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา 33 
๕. น.ส.อนุช  จิระวันชัยกุล     ผู้อ านวยการกองคลัง 34 
๖. น.ส.มณีรัตน์  จอมพุก   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 35 
๗. นางกิริต สอนคุ้ม    ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 36 
๘. น.ส.วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 37 
๙. นางหฤทัย  เที่ยงธรรม   ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 38 

๑๐.  นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 39 
๑๑.  น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์   ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 40 
๑๒.  นางสุวรรณา  เจนสวัสดิ์พงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน 41 
๑๓. นายปัญญา ธ ารงธีระกุล     ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ 42 



๒ 

 
 1 
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ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๓๔ คน 4 
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๓ 

 

พระราชทาน งานพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย หมายความถึง งานที่ได้รับ1 
มอบหมายพิเศษนอกเหนืองานประจ า  2 
    การก าหนดภาระงานแต่ละด้านควรก าหนดด้านละ ๓ - ๔ งาน โดยให้3 
ก าหนดเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของแต่ละภาระงาน และเกณฑ์การวัด/การให้คะแนนก ากับแต่ละภาระงานให้4 
ชัดเจนเพื่อคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาประเมินฯ ได้อย่างแม่นย า และเป็นธรรม 5 
    หมายเหตุ  ให้น าข้อแนะน า ในการพัฒนาที่ ได้ รั บการ  Feedback                       6 
จากรองอธิการบดีที่ก ากับมาใส่ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  7 
 8 
  ๑.๒ ค่าน้ าหนักภาระงานที่เป็น OSM PA ร้อยละ ๑๐  9 
   (๑) Cross Projects ค่าน ้าหนักร้อยละ ๒ เป็นภาระงานที่ท าร่วมกันตั้งแต่ ๒ 10 
หน่วยงานขึ้นไป หากเป็นภาระงานเดิมที่ท างานร่วมกันอยู่แล้ว การก าหนดตัวชี้วัดต้องเปลี่ยนหรือปรับใหม่หรือ 11 
เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกกระบวนการท างานที่พัฒนาขึ้น 12 
   (๒) OSM Common KPI ค่าน ้าหนักร้อยละ ๘ เป็นตัวชี้วัดร่วมในภาพรวมของ13 
ส านักงานอธิการบดีทุกกอง/ศูนย์ในส านักงานอธิการบดี และตัวชี้วัดรายหน่วยงาน ดังนี้  14 
    ๒.๑ ตัวชี้วัดร่วมในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี ทุกกอง/ศูนย์                     15 
ในส านักงานอธิการบดีจะได้คะแนนเท่ากัน ค่าน้ าหนักร้อยละ ๓ แบ่งเป็น 16 
     ๒.๑.๑ ด้านการสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่ Eco University วัดร้อยละ17 
คะแนนที่ได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑ 18 
     ๒.๑.๒ ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร วัดระดับการรับรู้/ความ19 
เข้าใจในภาพลักษณ์ของส านักงานอธิการบดีของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย20 
ภายนอก  (จิตบริการ งานฉับไว สร้างสรรสิ่งใหม่ ร่วมก้าวไป WCU) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑ 21 
     ๒.๑.๓ ด้านคุณธรรมและความโปร่ง ใส วัดระดับผลคะแนน22 
ประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑ 23 
    ๒.๒ ตัวชี้วัดรายหน่วยงาน ค่าน้ าหนักร้อยละ ๕ แบ่งเป็น 24 
     ๒.๒.๑ ด้านการด าเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนา25 
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (COSHEM) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑           26 
     ๒.๒.๒ ด้านการก ากับและพัฒนาบุคลากร ค่าน้ าหนักร้อยละ ๒ โดยแบ่งเป็น 27 
      ๒.๒.๒ (ก) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีแผนพัฒนา28 
รายบุคคล (IDP) ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑  29 
      ๒.๒.๒ (ข) ร้อยละของบุคลากรที่ตอบแบบส ารวจความ30 
ผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าน้ าหนักร้อยละ ๑ 31 
     ๒.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ค่าน้ าหนักร้อยละ ๒                        32 
วัดร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย (จ านวนเงินตามแผนการเบิกจ่าย33 
งบประมาณของหน่วยงาน และจ านวนเงินตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน) 34 
 ๒. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน วัดจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้เทียบกับตัวชี้วัด 35 
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงาน ดังนี้ 36 
 37 
 38 
 39 
 40 



๔ 

 

    เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ 1 
ล าดับที่ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนประเมิน 

๑ ผลงานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้มากกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๙ – ๑๐ 

๒ ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ ๗ – ๘ 

๓ ผลงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๘๑ – ๙๐ ๕ – ๖ 

๔ ผลงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๖๑ – ๘๐ ๔ – ๓ 

๕ ผลงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๕๑ – ๖๐ ๑ – ๒ 

๖ ผลงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ ๐ 
 2 

 ๓. การประเมินสมรรถนะ ร้อยละ ๒๐ เป็นการประเมินสมรรถนะหลัก (น าไปรวมกับ                    3 
ผลประเมิน PA ในข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน) และการประเมินสมรรถนะ4 
ทางการบริหารเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา รูปแบบการประเมิน ประกอบด้วย  5 
  - ผู้บังคับบัญชา (รองอธิการบดีที่ก ากับ) ร้อยละ ๑๐ 6 
  - ผู้ร่วมงานระดับเดียวกัน ร้อยละ ๕ จ านวน ๒ คน จากการสุ่มรายชื่อที่ผู้อ านวยการ7 
กอง/ศูนย์ เสนอชื่อจ านวน ๕ คน 8 
  - ผู้ใต้บังคับบัญชา ร้อยละ ๕ จ านวน ๒ คน จากการสุ่มรายชื่อในระดับหัวหน้างาน 9 
และหรือระดับปฏิบัติการทีผู่้อ านวยการกอง/ศูนย์ เสนอชื่อจ านวน ๕ คน 10 
  ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  11 
 ๑. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ให้ผู้อ านวยการ12 
กอง/ศูนย์ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกับรองอธิการบดีที่ก ากับ โดยผู้อ านวยการร่างภาระงาน              13 
ในการท า PA มาก่อน ทั้งนี้ให้น า Flagship ที่กอง/ศูนย์รับผิดชอบมาท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) รอบปี14 
การประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๕ และการก าหนดเป้าหมายใน PA ให้เป็นผลลัพธ์ (Output/ Outcome) โดยมองภาพ15 
องค์รวม รวมทั้งภาระงานใดที่ด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายในปีที่ผ่านมา สามารถน ามาท าข้อตกลงการ16 
ปฏิบัติงาน (PA) ในรอบปีการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอให้รองอธิการบดีที่ก ากับพิจารณา เมื่อเห็นพ้อง17 
ร่วมกันแล้วให้ รองอธิการบดีที่ก ากับลงนามใน PA ร่วมกับผู้อ านวยการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ 18 
๒๕๖๕  19 
 ๒. ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว (ระหว่าง           20 
รองอธิการบดีที่ก ากับ และผู้อ านวยการ) ให้กองทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดเก็บ  21 
 ๓. ให้ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ รายงานผลการปฏิบัติ งานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน                      22 
ทุก ๖ เดือน ให้รองอธิการบดีที่ก ากับ เป็นการติดตามความคืบหน้าของภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย               23 
และพัฒนาให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพ่ือสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลง           24 
และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และส าเนารายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวส่งกองทรัพยากรบุคคลเพ่ือรวบรวม  25 
 26 
 27 
 28 
 29 



๕ 

 
 1 
 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด าเนินการ ดังนี้ 2 
  ๔.๑ ให้ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน3 
ในรอบปีการประเมิน (๑๒ เดือน) และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนน4 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่ได้ตกลงไว้ ส่งให้รองอธิการบดีที่ก ากับ 5 
  ๔.๒ รองอธิการบดีที่ก ากับพิจารณาประเมินผลตามเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน6 
พิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากให้คะแนนในระดับ ๙ - ๑๐ คะแนน ให้ชี้แจง7 
เหตุผลประกอบว่าท าเกินเป้าหมายอย่างไร (ให้ ๙ คะแนน ผลงานเกินกว่าเป้าหมาย และให้ ๑๐ คะแนน 8 
ผลงานเกินกว่าเป้าหมายและเกินกว่าเป้าหมายที่เคยปฏิบัติได้) หากไม่มีการชี้แจงเหตุผลคะแนนจะปรับลงมา 9 
๑ ระดับ  10 
  ๔.๓. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาผลการ11 
ปฏิบัติงานตามผลประเมินที่รองอธิการบดีที่ก ากับได้พิจารณาประเมิน (ให้คะแนน) ไว้ก่อนแล้ว 12 
  ๔.๔  รองอธิการบดีที่ก ากับแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ 13 
(Feedback) จุดเด่น ข้อแนะน าในการพัฒนาแก่ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ แล้วให้ลงนามรับทราบผลการประเมิน              14 
ในแบบแจ้งผลการประเมิน 15 
  ๔.๕ ให้ส่งแบบแจ้งผลการประเมินฯ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ระหว่าง                       16 
รองอธิการบดีที่ก ากับ และผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ ให้กองทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดเก็บ 17 
  ๔.๖ ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ร่วมกันกับรอง18 
อธิการบดีที่ก ากับ โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และหรือทักษะที่ต้องการพัฒนา 19 
แล้วส่งให้กองทรัพยากรบุคคล เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 20 
 ๔.๗ กองทรัพยากรบุคคลสรุปผลการประเมินผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ เพ่ือประกอบการ21 
พิจารณาด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลต่อไป 22 
     รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 23 
  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้ตัด OSM Common KPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดร่วม24 
ในภาพรวมของกอง/ศูนย์ ในส านักงานอธิการบดี ออกไปโดยให้อยู่ในแผนงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ25 
ด าเนินการเอง 26 
 27 

๑.๒ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 28 
มหาวิทยาลัยมหิดล 29 

 ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี        30 
แจ้งว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ 31 
ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการเตรียมการให้สอดคล้องและเป็นไปตาม32 
กฎหมายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคล                   33 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม34 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงาน/35 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินการที่ส าคัญในหลายเรื่อง อาท ิการจัดท านโยบายการคุ้มครอง36 
ข้อมูลส่วนบุคคคลของมหาวิทยาลัยทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล37 
ส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) การสนับสนุนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานจัดท าบันทึกรายการ       38 
ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity: RoPA) ส าหรับกระบวนการ39 
ที่ส าคัญ การจัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษา ผู้สมัครงาน บุคลากร              40 



๖ 

 

และผู้เกษียณ การจัดท าแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์              1 
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับบุคลากร             2 
ของมหาวิทยาลัย การจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง3 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ Small Private Online Course (SPOC) และ Massive Open Online 4 
Course (MOOC) ในระบบ MUx การจัดท าระบบ Consent Management และ Incident Reporting and 5 
Management เป็นต้น 6 

ทั้งนี้ มีแผนที่จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือเข้ามาช่วยวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน และการท า Gap 7 
Analysis ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมทีส่อดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน8 
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้9 
เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ช่วยกันขับเคลื่อน10 
เพ่ือให้การด าเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 11 
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 

  รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint น าเสนอในที่ประชุม 13 
 ที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุม  16 

   -ไม่มี- 17 
 18 
 19 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 
๓.๑ การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ (๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ21 

  กอง/ศูนย์ ในส านักงานอธิการบดี รอบปีการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 
 ศ.นพ.วชิร  คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แจ้งว่า ตามข้อบังคับ23 
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ว่ าด้ วยหลัก เกณฑ์และวิ ธี การประเมินผลการปฏิบัติ ง านของผู้ ปฏิบั ติ งาน                                     24 
ในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ ก าหนด “ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานแล้วแต่กรณี แต่งตั้งบุคคล25 
ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปตามที่ผู้ประเมินเสนอเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 26 
 (๑) ผู้ประเมิน       เป็นประธาน  27 
 (๒) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ประเมิน     เป็นกรรมการ 28 
 (๓) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้รับการประเมินจ านวน ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการ 29 
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน    เป็นกรรมการ     30 
  วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๓) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน                   31 
โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดหน่วยงาน หรือส่วนงานเดียวกัน ซึ่งทราบข้อมูลการ32 
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน” นั้น 33 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ในส านักงาน34 
อธิการบดี ประกอบด้วย 35 
 (๑) รองอธิการบดีที่ก ากับ     เป็นประธาน 36 
 (๒) รองอธิการบดี      เป็นกรรมการ 37 
 (๓) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้อ านวยการกอง/ศูนย์เสนอ เป็นกรรมการ  38 
 39 



๗ 

 
 ดังนั้น จึ งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล                  1 

(การประชุมบริหารจัดการทั่วไป ของส านักงานอธิการบดี) ให้กลุ่มผู้อ านวยการกอง/ศูนย์พิจารณาเสนอชื่อ2 
กรรมการตาม (๓) จ านวน ๑ คน โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นกรรมการ และผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ ๒                          3 
เป็นกรรมการประเมินผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 4 

 5 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมได้ลงมติแล้วผลปรากฏว่า ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รับการเลือกตั้ง6 

เป็นกรรมการประเมินตาม (๓) และผู้อ านวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการประเมินผู้อ านวยการกองคลัง 7 
ตามล าดับ 8 

 9 
 10 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
             (นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล)    (นางสาวนัดดา สุวรรณคดี) 16 
        ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 
               เลขานุการที่ประชุมฯ       ผู้จดรายงานการประชุม 18 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  19 


