
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 9/2557 2 

วันอังคารที่  30  กันยายน  2557 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
3. รศ.พักตร์พิมล มหรรณพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
8. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ กรรมการ 
9. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
10. รศ.เพียงจันทร ์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
11. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
12. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
13. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
14. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
15. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
16. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
18. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
20. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
22. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
25. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
26. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
27. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  ศ.เพ็ญศร ี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษา 4 

2.  รศ.สุปรียา ตันสกุล แทนหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์5 

3.  อาจารย์ชญาภรณ์ ศรัญพฤฒิ ผู้ช่วยคณบดี  6 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 9 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และก่อนการ10 

ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11 

และ รศ.สุปรียา ตันสกุล ผู้ที่ได้รับการสรรหาตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์จากน้ันได้12 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 13 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 14 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 15 

 1.1.1  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 16 

1) วันที่ 4 กันยายน 2557  เป็นประธานพิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร ์เป็นประธานการ17 

ประชุมเรื่องตัวช้ีวัดงานแผน และประธานการประชุมสวัสดิการคณะสาธารณสุขศาสตร ์18 

2) วันที่ 9 - 10 กันยายน 2557 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจําปีของกระทรวงสาธารณสุข 19 

และแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลพระราชทานชัยนาทนเรนทรประจําปี 2556 20 

3) วันที่ 20 กันยายน 2557 เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย     21 

ดุริยางคศิลป์ 22 

4) วันที่ 23 กันยายน 2557 เป็นประธานต้อนรับและนําเสนอเพ่ืองลงนามบันทึกข้อตกลง23 

ภาระงานกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 24 

5) วันที่ 29 กันยายน 2557 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เรื่อง ทิศทางนโยบายคุณภาพชีวิต25 

ของคนเกษียณอายุ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 26 

 1.1.2  เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที ่15 27 

กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล เป็นประธานที่28 

ประชุมสภาคณบดีฯ  29 

 1.1.3  ขอขอบคุณคณะกรรมการ ทีมงาน ในการจัดงานวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2557 และ30 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “กองทุนครทุายาทคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล”  ซึ่งได้ยอดเงิน ณ วันที่ 31 
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24 กันยายน 2557 ประมาณ 800,000 บาท และจะให้มกีารจัดกิจกรรมเพ่ือนําเงินเข้ากองทุนครุทายาทปีละ 1 1 

ครั้ง 2 

 ประชุม   :   รับทราบ 3 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 4 

      1.2.1  สรุปผลประเมินความพึงพอใจการจัดงานพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันมหิดล  ในวันพุธที่  24 5 

กันยายน 2557 เวลา 7.00 – 11.00 น. มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 772 คน จําแนกเป็น บุคคลภายในคณะฯ 6 

จํานวน 268 คน บุคลากร จํานวน 202 คน นักศึกษา จํานวน 66 คน  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 7 

จํานวน 207 คน และ  บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 297 คน 8 

              ผู้เข้าร่วมงานตอบแบบประเมิน จํานวน 480 คนคิดเป็นร้อยละ 62.18 ของผู้เข้าร่วมงาน9 

ทั้งหมด (n=772) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมากท่ีสุดในสัดส่วนสูงที่สุดเกือบทุกด้าน  10 

  สรุปจํานวนพวงมาลา จํานวน 88 พวง       11 

1.2.2   สรุปจาํนวนผู้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา “กองทุนครุทายาท คณะสาธารณสุขศาสตร”์12 

ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. มีผู้เข้าพิธีทั้งหมดจํานวน 107 คน จําแนกเป็น บุคลากร13 

สายวิชาการ 33 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 41 คน นักศึกษา จาํนวน 20 คน และบุคคลภายนอก 13 14 

คน  15 

     1.2.3  สรุปผลประเมินความพึงพอใจการจัดงาน "มุทิตาจิต  ศรีราชพฤกษ์ 57"  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 

25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ช้ัน 2  อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา 17 

เวลา 11.00 - 14.00 น. มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 267 คน ประกอบด้วย สายวิชาการ จํานวน 97 คน สาย18 

สนับสนุนวิชาการ จํานวน 137 คน ผู้เกษียณ จํานวน 7 คน  บุคคลภายนอก จํานวน 26  คน ผู้เข้ารว่มงานตอบ19 

แบบประเมิน จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09  ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด (n =267 ) ผู้ตอบแบบสอบถามมี20 

ความพึงพอใจในการจัดงาน "มุทิตาจิต  ศรรีาชพฤกษ์ 57" ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากทีสุ่ดในทุกด้าน 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 24 

1.3.1  มหาวิทยาลัยมหิดล จะเริ่มทดลองใช้ระบบ MU Score ในเดือนตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 25 

2558 ทั้งสายวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ โดยให้แต่ละส่วนงานกําหนดมาตรฐานใช้ภายในส่วนงาน 26 

1.3.2  ในเดือนตุลาคม 2557 จะดําเนินการปรับปรุงระเบียบต่างๆ เรื่องการเงินให้เหมาะสมมากขึ้น 27 

1.3.3  กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการ ยังไม่มีอัตราเพ่ิม แต่จะกระจายภายในส่วนงาน ซึ่งถ้า28 

มหาวิทยาลัยมหิดลคืนอัตรากําลังมายังส่วนงาน คณะจึงจะปรับให้พนักงานส่วนงานเป็นพนักงานเงินอุดหนุนแทน 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 32 

   1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 33 
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  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม –1 

สิงหาคม) ตามที่คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิน้ 331,605,100.00 บาท จําแนกตามไตรมาส ดังน้ี 2 

ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จ่ายเงิน  63,141,974.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น  57,598,202.81 บาท คิดเป็น3 

ร้อยละ 91.22  สรุปงบประมาณท่ีได้รับจากยอดยกมาไตรมาสท่ี 3 คงเหลือ 62,764,779.91 บาท คดิเป็นร้อยละ 4 

52.15 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 1.4.2  แจ้งผลงบประมาณที่ได้รับปี พ.ศ.2558 จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณ6 

รายได้ส่วนงาน และประมาณการรายได้ปี 2558  7 

  ก. มหาวิทยาลยัได้แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2558 วงเงินทั้งสิ้น 8 

293,505,100.00 บาท จําแนกเป็น เงินประมาณแผ่นดิน จาํนวน 168,485,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.41 9 

และเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน จํานวน 125,022,300.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 42.59 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 10 

จํานวนน 38,100,000.00 บาท รายละเอียดเอกสารแนบ 11 

  ข. สรุปประมาณการรายได้ปี พ.ศ.2558 รายละเอียดเอกสารแนบ 12 

    1.4.3  รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด ส่วนที่ 2 MUKPI ข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปี 2557 13 

รอบ 12 เดือน 14 

   งานแผนพัฒนาฯ ขอความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการ ส่งข้อมูลผลการดําเนินการ15 

ระบบ MUKPI เพ่ือดําเนินการประมวลผลในภาพรวมของคณะ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 รายละเอียด16 

เอกสารแนบ 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 

 19 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 20 

1.5.1  รายการวิทยุ TRS Family-Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5 Theme “วิจัยและ 21 

วิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน”กําหนดการออกรายการวิทยุ ครั้งที ่9/2557 วันอาทิตย์ที่ 28 22 

กันยายน 2557 เวลา 9.30-9.45 น. หัวข้อ “การส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพ่ือลดการบริโภคเค็ม” 23 

โดย ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชาโภชนวิทยา  24 

1.5.2  แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ประเภท วรรณกรรม ช่ือผลงาน “เด็กไทยดูดี ตอน ไขความลับแห่งยาน25 

ปริศนา” เจ้าของผลงาน รศ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา ทะเบียนข้อมูลเลขที ่ว. 34878 ลงวันที่ 26 

29 กรกฎาคม 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 27 

    1.5.3  สรุปผลการดําเนินงานผลลัพธ์ด้านการวิจัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 9 เดือน              28 

(1 มกราคม – 30 กันยายน 2557) ประจําปี 2557 เอกสารประกอบการประชุม 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์1 

 1.6.1  วันที่ 10 – 11 กันยายน  2557 ใหก้ารต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ2 

สาธารณสุขศาสตร์ Hasanudin University ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน เรื่อง Epidemiology and 3 

Health Care  4 

 1.6.2 วันที ่29 กันยายน และ  3 ตุลาคม 2557 ใหก้ารต้อนรับคณะผู้บรหิารจากระทรวงพลังงาน 5 

Ministry of Energy and Mineral Resources Division  เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่อง Administration and 6 

Human Resources  7 

1.6.3 ในระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2557  คณบดี และคณะผู้บริหารจะเดินทางเข้าร่วมประขุม 8 

The Asia Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Executive Board Meeting  ณ 9 

กรุงลัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 10 

1.6.4 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” เรื่อง ไวรัสอีโบลา จํานวน 2 ตอน  จะออกอากาศ 11 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สทท.11)  เวลา  05.55 - 06.00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557   12 

1.6.5 บันทึกเทปรายการ รายการ “สูงวัย ใจเกินร้อย” เรื่อง “การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย” จะ13 

ออกอากาศในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. และ เวลา 05.55 - 06.00 น. และในวันหยุด 14 

นักขัตฤกษ ์ 15 

1.6.6 รศ.ประยูร ฟองสถิตกุล และนักศึกษา ใหส้มัภาษณ์ เรื่อง “อาชีพนักวิชาการสาธารณสุข”  16 

เป็นโครงการหลักในการปลูกความรู้ ซึ่งกลุม่บริษัททรู ได้นําชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องรับ17 

โทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเน้ือหาสาระเพ่ือการเรียนรู้ที่คดัสรรแล้วจากทรูวิช่ันส์และสือ่ดิจิตอล 18 

เสริมการเรียนการสอน 19 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  22 

1.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่8/2557  ในวันที่ 3 23 

กันยายน 2557  24 

1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ25 

หลักสูตร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 26 

สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด ฉบับปี พ.ศ. 2554 27 

2)  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําระบบแบบฟอร์มออนไลน์ สําหรับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่ง 28 

จะปรากฏอยู่ที่ระบบ GRAD-MIS โดยนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่หลักสูตร จะต้อง log in เข้าระบบ เพ่ือเลือก29 

แบบฟอร์มและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ จากน้ันข้อมูลจะถูกส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน30 

หลักสูตรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แลว้จึงส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือจัดทําคําสั่งและส่งกลับไปยัง31 

หลักสูตร ระบบน้ีจะเกิดประโยชน์ในด้านการลดกระดาษและอาจารย์ทีป่รึกษารวมทั้งหลักสูตรสามารถจัดเก็บ32 

เอกสารไว้เป็นข้อมูลของตนเองได้โดยจะเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารและแบบฟอรม์การทําวิทยานิพนธ์/สาร33 
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นิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์ ซึง่บัณฑิตวิทยาลัยจะทดลองใช้ระบบกับ ๓ คณะ ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและ1 

ทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ 2 

3) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทํา Website ใหม่ เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ Website ให้เหมาะสม3 

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเพ่ือให้รองรับการใช้งานกับ Smart Phone และ Mobile 4 

Application และเปลี่ยนกลุม่เป้าหมายเป็นนักศึกษาอนาคต นักศึกษาปัจจุบัน และศษิย์เก่า ดังน้ัน จึงขอความ5 

ร่วมมือจากคณะกรรมการในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง Website ให้เหมาะสมมาก6 

ย่ิงขึ้น โดยทําแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1qikZCBgSvxeUorFynFP0CO24j_ 7 

V8jjwpH7pJADkVXHA/viewform เพ่ือบัณฑิตวิทยาลัยจะได้นําความเห็นมาปรับปรุง หลังจากน้ันก็จะจัดทํา 8 

Website ภาคภาษาอังกฤษต่อไป 9 

4) การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ10 

ประชุมวิชาการ Grad Research @ MU Research Expo 2014  หัวข้อ "MU LOOKS TO THE FUTURE" ใน11 

ระหว่างวันที่  1 – 2  ธันวาคม 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล12 

รามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสมัครลงทะเบียนนําเสนอ13 

ผลงานได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th/mu_expo อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รูปแบบการนําเสนอ14 

ผลงานวิจัยเป็นแบบโปสเตอร์ จํานวน 100 โปสเตอร์ โดยนักศึกษาสามารถใช้เป็นหลักฐานเพ่ือขอสําเร็จ15 

การศึกษาระดับปริญญาโทได้ และขอให้คณะกรรมการช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังประธานหลักสูตรและนักศึกษา16 

ให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งน้ีด้วย สําหรับแนวทางการจัดประชุมในอนาคตอาจจะดําเนินการโดยใช้17 

รูปแบบ e-poster 18 

5) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียม19 

การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 ซึ่งระบุการจัดสรรค่าธรรมเนียม20 

การศึกษาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ยกเว้น การจัดสรรค่าบํารุงห้องสมุด ตาม21 

อัตราใหม่ที่จัดเก็บจากนักศึกษา รหัสประจาํตัวขึ้นต้นด้วย 57 เป็นต้นไป ที่กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ22 

จัดสรรใหม่เป็นจัดสรรให ้หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยละ 50 และบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 23 

50 24 

6) บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ชาวต่างประเทศต้องได้รับการจ้างจาก25 

ส่วนงานและมีระยะเวลาการจ้างให้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป จึงจะอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นอาจารย์26 

ประจํา 27 

7) สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 28 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 กลุ่มประชากร คือ นักศึกษาปริญญาเอก29 

และปริญญาโทท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 จํานวน 1,262 คน และปีการศึกษา 2556 จํานวน 30 

1,439 คน ที่มาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยผลการวิเคราะห์31 

ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร จําแนกรายคณะ และรายหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยจะนําเสนอ32 

รายละเอียดปรากฏที่เว็บไซต์ http://intranet.grad.mahidol เมนู GRAD MIS รายละเอียดเอกสารแนบ 33 
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8) การปรับปรุงประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร1 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ที่ประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และ2 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติในการ3 

เสนอขออนุมัติหลักสูตรในปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงานจัดทํา มคอ.2 - มคอ.7 4 

มากขึ้น 5 

9) การพิจารณาทบทวน ตัวบ่งช้ีตามยุทธศาสตร์ที่ 2 Transformative Education การที่6 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กําหนดยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  7 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Transformative Education สร้างการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดข้อตกลงตาม 8 

KPI เป็นร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Transformative Education  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ9 

เก่ียวกับ Transformative Education เสนอให้ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาทบทวน ดังน้ี 10 

    - ความหมายและกระบวนการ ขอให้มีความชัดเจนกว่าน้ี 11 

   - การขอใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเณฑ์หลักในการ 12 

      พิจารณาเกี่ยวกับ Transformative Education 13 

 - ข้อตกลงตาม KPI ระดับบัณฑิตศึกษา ขอให้คิดคํานวณตามจํานวนหลักสูตรแทน 14 

      จํานวนรายวิชา 15 

10) การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจาํปีการศึกษา 2556 16 

สําหรับหลักสตูรที่กําหนดเปิด-ปิดตามอาเซียน โดยขอให้ประธานหลักสูตรจัดทําและเสนอผ่านระบบสารสนเทศ 17 

TQF ให้คณบดี ภายในวันที่ 17 กันยายน 2557  และขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็น ใน มคอ. 7 ผ่าน18 

ระบบสารสนเทศ และ submit ไปที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 19 

11) บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดจัดอบรม เรื่อง “การวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา” สําหรับ20 

ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจําปี21 

การศึกษา 2557 ในวันที่ 16 ตุลาคม 255 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 408 ช้ัน 4 อาคารบัณฑิต22 

วิทยาลัย ศาลายา รายละเอียดเอกสารแนบ 23 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     26 

 1.8.1  การติดตาม มคอ. 3/4 รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2557 27 

และ มคอ. 5/ 6  ปีการศึกษา 2556  28 

1.8.2   แจ้งเตือนเร่ืองการใช้งานและการสูญหายของบัตรประจําตัวนักศึกษา เน่ืองจากเป็นบัตร29 

ประจําตัวนักศึกษาเป็นบัตร Debit  30 

1.8.3   การให้ผลการศึกษา I ต้องพิจารณาตามความจําเป็นที่เป็นเหตสุดวิสัยจริง โดยหากป่วยไม่31 

สามารถส่งงานหรือเข้าสอบได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  32 
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1.8.4   งานบริหารการศึกษาและกจิการนักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่1 

ศาลายา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ตามนโยบายและการสนับสนุนจากกองกิจการนักศึกษา 2 

1.8.5   ในเดือนตุลาคม 2557 จะเริ่มจัดโครงการ Green meeting ซึ่งถ้าผ่านการประเมินจะได้รับ3 

ประกาศนียบัตรจากสถาบันสิง่แวดล้อมไทย คาดว่าจะทําทุกภาควิชาเพ่ือเพ่ิมตัวช้ีวัด 4 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ เสนอให้ตลาดนัดของคณะ เป็น Green market ในการลดการใช้โฟม พลาสติก 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 8 

 1.9.1  โครงการกรุงเทพฯ สะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ในระยะที่ 3 ทีมงานตรวจ9 

ประเมิน BCG ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  10 

 1.9.2  การตรวจประเมิน ISO 9001: 2008 ของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ11 

สิ่งแวดล้อม (OPHETS) ครบรอบ 3 ปี ดําเนินการผ่านเรียบร้อยดี 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

  1.10 เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ 15 

1.10.1  รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า เน่ืองจากได้รับการทาบทามเป็นรองคณบดีฝ่าย16 

บัณฑิตศึกษา จึงขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา  ซึ่งจะมีการแต่งต้ังรักษาการหัวหน้าภาควิชาต่อไป 17 

และขอลาอุปสมบท ในวันที ่10 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศอินเดีย 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 
  1.10.2  ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจติร สอบถามเรือ่งการต่ออายุงานของรศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ 21 

  ประธานฯ แจ้งว่า รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ เดิมจะเกษียณอายุงานตามวาระของทีมบริหารชุดเดิม 22 

แต่เน่ืองจาก รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ได้รบัการแต่งต้ังเป็นคณบดี และได้ทาบทาม รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ 23 

ให้ร่วมงาน จึงได้หารือกับรองอธิการบดีและกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตรวจสอบแล้วว่า24 

สามารถดําเนินการได้ โดยรศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ มีสทิธ์ิเลือกการต่ออายุงานได้ใหม่ อีก 1 ครั้ง ขณะน้ีอยู่ใน25 

ระหว่างดําเนินการ ส่วนเรื่องภาระงานให้บริหารจัดการภายใน  26 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า เรื่องตําแหน่งของ รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ 27 

ยังอยู่ที่ภาควิชา  28 

  ในส่วนของรศ.วิทยา อยู่สุข จะช่วยงานคณะในระยะเวลาหน่ึง เป็นพนักงานส่วนงานจากเงินของ29 

สํานักงานบริการเทคโนโลยีฯ (OPHETS)  30 

  รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล แจง้ว่า ขณะนี้ยังรับผิดชอบส่วนสํานักงานบริการเทคโนโลยีฯ อยู่ ในช่วง31 

โอนถ่ายงานเพ่ือให้งานสมบูรณ์และเรียนรู้งานระหว่างกัน จึงขอให้รศ.วิทยา อยู่สุข ดูแลงานทรัพยากรบุคคล32 

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และจะรับผิดชอบที่สํานักงานบริการเทคโนโลยีฯ ต่อไป 33 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 34 
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  1.10.3  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ขอให้ภาควิชาทบทวนการทํากิจกรรม1 

ในวันพุธบ่าย ขอให้งดการเรียนการสอน และงดนัดเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์สําหรับระดับปริญญาตร ี2 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ในวันพุธบ่ายที่ 4 ของทุกเดือน จะมกิีจกรรมระดับ3 

บัณฑิตศึกษา โดย Mr.Thomas Mc Manamon  4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 

 6 

  1.10.4  ประธานฯ แจ้งว่า  ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะมาใช้บริการห้อง Fitness ซึ่ง7 

ขณะนี้เปิดให้ใช้บริการในช่วงเช้าด้วย 8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่8/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่29 สงิหาคม 2557 และรายงาน11 

การประชุมครัง้พิเศษ ครัง้ที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 12 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 และ13 

รายงานการประชุมครั้งพิเศษ ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  โดยไม่มีการแก้ไข 14 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 15 
 16 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    17 

 3.1  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 18 

    รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จะจัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยน19 

นักศึกษาปริญญาตรี จาก SEKOLAH TINGGI ILMU Strikes Bali University, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย  20 

จํานวน 12 คน อาจารย์ 2 คน ขอเชิญคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมงาน 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 
 3.2  การจัดทาํมาตรฐานคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) 24 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า การจัดทํามคอ.1 ได้ผา่นการรับรองจากที่25 

ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคาดว่าจะสามารถ26 

ส่งให้สกอ. รับรองภายในเดือนตุลาคม 2557 27 

    เรื่องสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ทางสภาฯ มีมติให้ศิษย์เก่าที่จบทั้งระดับปริญญาตรี โท และ28 

เอก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ หลังสภาวิชาชีพฯ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงขอให้ภาควิชาแจ้ง29 

ไปยังศิษย์เก่าที่ได้วุฒิสาธารณสุขศาสตร์ เข้าสมัครสมาชิกให้มากทีสุ่ด  30 

    ประธานฯ แจ้งว่า ทาง สกอ. จะพิจารณา มคอ.1 เรื่องโครงสร้าง จริยธรรม องค์ความรู้ การ31 

สื่อสาร การวิเคราะห์ การฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการของสภาวิชาชีพฯ ได้กําหนดให้ประธานสภาคณบดี32 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เป็นกรรมการของสภาวิชาชีพฯ  33 
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     รศ.พิศิษฐ ์วัฒนสมบูรณ ์สอบถามเรื่องความชัดเจนว่าตกลงคนที่จะเข้าอยู่ภายใต้พรบ.วิชาชีพ1 

สาธารณสุขชุมชน จําเป็นต้องจบ สบ.อย่างเดียวหรือไม่เพราะสํานักงานกฤษฎีกาเคยตีความว่าต้องเป็น 2 

Professional Degree เท่าน้ัน เช่น พบ., พย.บ. และ  ภบ. เป็นต้น  3 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า เน่ืองจากสภาวิชาชีพฯ ขอให้ภาควิชาที่มี4 

นักศึกษาปริญญาตรีต้องกําหนดทางเดินด้านหลักสูตรว่าจะเป็นหลักสูตร ส.บ. หรือ หลกัสูตร วท.บ. ให้ชัดเจนใน5 

ระยะต่อไป 6 

    รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า การกําหนดแผนการเรียนการสอนโครงสร้างหลักสูตรใน 7 

มคอ.2 จะต้องสอดคล้อง มคอ.1 ซึ่งได้กําหนดให้เรียนวิชาวิทยาการระบาด ชีวสถิติ ซึ่งอาจไม่สอดคลอ้งกับ 8 

หลักสูตรเดิม จึงขอให้พิจารณาระบุเป็นหมวดวิชาจะเหมาะสมกว่า 9 

    รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการปรับค่าธรรมเนียม10 

การศึกษา โดยใช้หลักการการคํานวณค่าใช้จ่ายจากเดิม 900/ หน่วยกิต เป็น 1,800 บาท/ หน่วยกิต ในปี11 

การศึกษา 2558 ยกเว้นหลกัสูตรภาคพิเศษ 12 

    ประธานฯ แจ้งว่า การปรับค่าธรรมเนียมแล้ว ต้องปรับค่าส่วนต่างและสาธารณูปโภคให้คุ้มค่า13 

แก่นักศึกษามากขึ้น 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 

 16 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  17 

  ไม่มี 18 

 19 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  20 

   การส่งมอบงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง รศ.พิทยา จารุพูนผล และ             21 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล 22 

 ที่ประชุม :  รับทราบ 23 

 24 

  ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานจากเดิมวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เป็นวัน25 

ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 26 

 27 

ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 28 

     29 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


