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ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งสิ้น จ านวน ๑๕ คน และเป็นผู้เข้าร่วมประชุม            40 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จ านวน ๑๑ คน 41 
 42 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 1 

๑. รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2 
๒. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต                    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 
๓. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 4 

 5 
ผู้เข้าร่วมประชุม 6 

๑. นางสาวกิตติยา เยือกเย็น   กองพัฒนาคุณภาพ 7 
๒. นางสาวเบญจวรรณ นิลคง   กองพัฒนาคุณภาพ 8 
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๕. นางสาวสุพรรณรชั ภูริวัฒนกุล  กองบริหารงานทั่วไป 11 

 12 
ฝ่ายเลขานุการ 13 

๑. นายชัยโรจน์  รอดเกลี้ยง   หัวหน้างานเลขานุการกิจฯ  กองบริหารงานทั่วไป 14 
๒. นางสาวนัดดา  สุวรรณคดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 15 
๓. นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองบริหารงานทั่วไป 16 

 17 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 18 

อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม             19 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  20 
 21 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 22 
    - ไม่มี-  23 
 24 
ระเบียบวาระที่   ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  25 

  (วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไป ของส านักงานอธิการบดี) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 26 
      นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา27 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไป ของส านักงาน28 
อธิการบดี) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์29 
พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 30 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 31 
   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 32 

 33 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 34 

 ๓.๑        การรายงานตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญในระบบ MU-PAIS (MU - Performance 35 
 Analysis & Improvement System)  36 

               นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้37 
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจ าปี ๒๕๖๕ (จากสถาบันเพ่ิม38 
ผลผลิตแห่งชาติ) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ39 
มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการเพ่ือความยั่ งยืน   ทั้ งนี้  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร40 



๓ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล (วาระการประชุมบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานอธิการบดี) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบให้มีการติดตามตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญในระบบ MU-PAIS (MU-2 
Performance Analysis & Improvement System) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการ3 
ประเมินตนเอง และน าเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม และเชิญผู้อ านวยการกองน าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 4 

๑. กองทรัพยากรบุคคล 5 
๒. กองบริหารการศึกษา 6 
๓. กองบริหารงานวิจัย 7 
๔. งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 8 

รายละเอียดปรากฏตาม PowerPoint ทีน่ าเสนอในประชุม 9 
    10 

 ทีป่ระชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามที่หน่วยงานน าเสนอแล้ว มีมติดังนี้ 11 
๑.  รับทราบและให้ข้อคิดเห็น/ค าแนะน า ประกอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัววัด12 

ที่ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคลน าเสนอ  ดังนี้ 13 
 (๑) กรณีตัววัด “ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ         14 

(ภาพ ๗.๓-๓๔)” ขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิม ( T > 50 % )  เป็น ( T > 60 % ) 15 

 (๒) กรณีข้อมูลร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เนื่องจาก16 
เดิมไม่เคยมีการตั้งเป้าหมาย ดังนั้น จึงก าหนดเป้าหมายเป็น T เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5 % พร้อมนี้ ขอให้กองทรัพยากร17 

บุคคลพัฒนาระบบการยกย่องชมเชยผู้ที่ได้รับต าแหน่งช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ฯลฯ และรวมถึงสายวิชาการ 18 
เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผลิตผลงานยิ่งขึ้น โดยอาจด าเนินการในรูปแบบการ์ดแสดงความยินดี19 
ที่ลงนามสดโดยอธิการบดี 20 

๒. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามตัววัด “ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา21 
ตรีชั้นปีสุดท้าย ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ (ภาพ ๗.๑ - ๓๔)”   ตามที่ผู้อ านวยการกองบริหารการศึกษา22 
น าเสนอ พร้อมนี้ที่ประชุมมีการสอบถามเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนคอร์ส IEC จ านวน ๒๘ ราย โดยให้23 
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กองบริหารการศึกษาได้ก าหนดให้ส่งผลการสอบได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕                      24 
เพื่อให้ทันต่อการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 25 

๓. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามตัววัด “ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ภาพ ๗.๑ - ๑๒ 26 
และ ๗.๑ - ๑๓)” “จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (ภาพ ๗.๑ - ๑๔ และ ๗.๑ - ๑๕)”   “การเปรียบเทียบ27 
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการอ้างอิงกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ (2016-2022) 28 
(ภาพ ๗.๕ - ๑๖)” และ “Internationnal Publication in Top 10 Percentitle,Mahidol University and 29 
Benchmarking University” ตามที่ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยน าเสนอ โดยที่ประชุมได้ขอให้วิเคราะหว่์า 30 
Top 10 ส่วนใหญ่มาจาก Field ใด และขอให้วิเคราะห์หาแนวทางการเพิ่ม Top 10 ให้มากกว่าเดิม 31 

๔.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามตัววัด “การรับทราบวิสัยทัศน์ของ32 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพ ๗.๔ - ๑)” “การรับรู้ของบุคลากรที่ทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวอย่างในการ33 
ใช้ค่านิยม M – A – H – I – D – O – L (ภาพ ๗.๔ - ๒)” “มหาวิทยาลัยมหิดลมีช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น34 
ของท่าน (ภาพ ๗.๔ - ๓)” “แสดงการรับรู้ของบุคลากรต่อการน าองค์กรของผู้น าระดับสูง (ภาพ ๗.๔ - ๔)” ตามที่35 
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรน าเสนอ พร้อมนี้ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรแจ้งเพิ่มเติมว่าในปีต่อไปจะมีการปรับรูปแบบ36 
การประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนบุคลากร/นักศึกษาตอบแบบสอบถาม Online ในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  37 

 38 



๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  1 
   นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งว่า  ตามที่ 2 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีค าสั่งแต่งตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล                     3 
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ทุกส่วนงานสามารถเตรียมความพร้อมและด าเนินการได้สอดคล้องตาม4 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) ซึ่งได้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 5 
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอเรียนเชิญ6 
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ 7 
และผู้รับผิดชอบในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการ8 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผู้อ านวยการหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีเข้าร่วมประชุมเครือข่าย                       9 
ผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕               10 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex Meetings โดยสามารถเข้า11 
ร่วมได้ที่ Meeting number : 2642 185 1203 Password : coreteam06 12 
   ทีป่ระชุมรับทราบ 13 
 14 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
             (นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล)    (นางสาวนัดดา สุวรรณคดี) 20 
        ผู้อ านวยการกองบริหารงานทั่วไป     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม                ผู้จดรายงานการประชุม 22 
             23 


