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 17 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 18 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  19 
 20 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 21 
    -ไม่มี- 22 
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ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  24 

  (วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไป ของส านักงานอธิการบดี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 25 
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ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และผ่านระบบการ28 
ประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 29 
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 30 

 31 
 32 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 33 
 ๓.๑        การรายงานตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญในระบบ MU-PAIS (MU - Performance 34 

 Analysis & Improvement System)  35 
               รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และบริการ36 
วิชาการ แจ้งว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 37 
ประจ าปี ๒๕๖๕ (จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ) เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์  38 
ที่ ตั้ ง ไ ว้  และขั บ เ คลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลั ย ในการบริ ห า รจั ดการ เ พ่ื อคว ามยั่ ง ยื น                                            39 
ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไปของ40 

  



๓ 

 

ส านักงานอธิการบดี) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบให้มีการติดตามตัววัดผลการ1 
ด าเนินงานที่ส าคัญในระบบMU-PAIS (MU-Performance Analysis & Improvement System) เพ่ือใช้เป็น2 
ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง   จึงขอให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานดังกล่าว            3 
พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วยส่วนงาน และหน่วยงาน ดังนี้ 4 

๑. กองบริหารการศึกษา 5 
๒. กองบริหารงานวิจัย 6 
๓. กองทรัพยากรบุคคล 7 
๔. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 
๕. กองแผนงาน 9 
๖. กองคลัง 10 
๗. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 11 
๘. กองพัฒนาคุณภาพ 12 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint ทีน่ าเสนอในประชุม 13 
    14 

 ทีป่ระชุมรับทราบ และให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 15 
๑. กรณีรายงานผลร้อยละผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา16 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ น าเสนอโดยกองบริหาร17 
การศึกษา ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ            18 
และค่าธรรมเนียมการใช ้Internet base  19 

๒. กรณีรายงาน ข้อ ๑.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ภาพ ๗.๑ - ๑๒ และ ๗.๑ - ๑๓)                 20 
ข้อ ๒.ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล (ภาพ ๗.๑ - ๑๔ และ ๗.๑ - ๑๕) ข้อ ๓. การ21 
เปรียบเทียบจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการอ้างอิงกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ใน22 
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๓ (ภาพ ๗.๕ - ๑๖) ข้อ ๔. จ านวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร23 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญ        24 
ต่อยอด ได้รับทุนขนาดใหญ่และได้รับการอ้างอิงระดับชาติ และระดับนานาชาติ 25 
(ภาพ ๗.๑ - ๕๘) ข้อ ๕. เงินทุนวิจัยจากแหล่งต่าง  ๆ(ภาพ ๗.๕ - ๑๕) น าเสนอโดย26 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย ที่ประชุมเห็นควรให้รายงาน ในข้อที่ ๔ และข้อ ๕       27 
ใน ๒ ไตรมาสแรกของป ี๒๕๖๕  และควรเพิ่มค่า Field Wieghted citation Impact            28 
ใน ๕ ปี ย้อนหลัง เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 29 

๓. กรณีรายงาน ข้อ ๑. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 30 
(ภาพ ๗.๓ - ๓๔) ข้อ ๒. อัตราก าลังบุคลากรที่ได้รับการบรรจุตามกรอบภาระงาน31 
และค่างานปัจจุบันเปรียบเทียบกับอัตราตามภาระงานเดิม (ภาพ ๗.๓ - ๑) น าเสนอ32 
โดยผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ที่ประชุมขอใหต้รวจสอบข้อมูลอัตราก าลังที่33 
จัดสรรและคงเหลือ ให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และครั้งต่อไปขอให้แสดง34 
ตารางความต้องการอัตราและได้ท าการจัดสรรอัตราครบถ้วนหรือไม่อย่างไรด้วย 35 

๔. กรณีรายงานร้อยละของขนาด Internet Bandwidth คงเหลือในช่วง Peak Period 36 
(ภาพ ๗.๑ - ๗๖) น าเสนอโดยผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประชุมเห็น37 



๔ 

 

ควรให้น าข้อมูลในปีที่มีนักศึกษาเต็มจ านวนมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทาง1 
ประกอบการพิจารณาความเพียงพอต่อการใช้งานต่อไป 2 

๕. กรณีรายงาน ข้อ ๑. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  3 
(ภาพ ๗.๕ - ๑๘) ข้อ ๒. การด าเนินงาน Action Plan (Flagship) ข้อ ๓. การจัดสรร4 
งบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ภาพ ๗.๕ - ๒) น าเสนอโดยผู้อ านวยการ5 
กองแผนงาน ที่ประชุมรับทราบ 6 

๖. รายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณการเงิน (ภาพ ๗.๕ - ๑) น าเสนอโดย7 
ผู้อ านวยการกองคลัง ที่ประชุมรับทราบ 8 

๗. รายงาน ข้อ ๑. จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ9 
(ภาพ ๗.๑ - ๒๖) ข้อ ๒. จ านวนรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (ภาพ ๗.๑ - ๒๓)10 
ข้อ ๓. รายรับท่ีเกิดจากการรับท าวิจัยและบริการวิชาการ (ภาพ ๗.๑ - ๒๖) 11 
น าเสนอโดยผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม     12 
ที่ประชุมรับทราบ 13 

๘. รายงานจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ (ภาพ ๗.๑ - ๔๑) 14 
น าเสนอโดยผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 16 
 17 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
             (นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล)    (นางสาวนัดดา สุวรรณคดี) 23 
        ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้จดรายงานการประชุม 25 
             26 


