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19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
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22. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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27. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  อ.ชัชวาล สิงหกันต์ ผู้ช่วยคณบดี  4 

2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการ8 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 9 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 11 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี12 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 13 

  1)  มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดงาน Mahidol R2R EXPO 2014 ในวันจันทร์ที่ 22 14 

กันยายน 2557 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสได้เรียนรู้15 

แนวคิดและเทคนิค R2R เผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การทํางานวิจัยร่วมกัน จะมี16 

กิจกรรมในส่วน Happy Workplace เป็นการเผยแพร่การดําเนินโครงการเสริมสร้างความสุขของทุกสว่นงาน 17 

โดยขอความร่วมมือจากทุกสว่นงานลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online ได้ที่เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล และส่ง18 

โปสเตอร์แสดงผลงาน อย่างน้อยส่วนงานละ 1 เรื่อง 19 

  2)  มหาวิทยาลัยจะมีการบริหารจัดการ ศูนย์บริหารกลุ่มอาคารพิเศษ เช่น อาคารมหิดล 20 

สิทธาคาร อาคารสิริวิทยา โดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดูแล และบรหิารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก      21 

รอเสนอรายละเอียดต่อไป 22 

  3)  มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายปรับเปลี่ยนเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร ก่อนนําเสนอสภา23 

มหาวิทยาลัยต่อไป  24 

 - Research Excellence  25 
 - Transformative Education 26 
 - Healthcare and Service Excellence 27 
 - Internationalization 28 
 - Social Engagement 29 
 - ITC-based University 30 
 - Harmony in Diversity 31 
 - Management for Sustainability 32 
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  - Human Resource Excellence 1 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 2 

1) วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เขา้ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาของ3 

กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล  4 

2) วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2557 รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุมวิชาการ5 

นานาชาติของ Korea Association of School of Public Health และเข้าร่วมประชุม Management Board 6 

Meeting และการประชุมเรื่อง Accreditation 7 

3) วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นหัวหน้าทีมโครงการวิจัย การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ8 

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) นําเสนอให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทํา 9 

มคอ.1 ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่พาร์ค 10 

4) วันที่ 4 กรกฎาคม 2557  เข้าร่วมงานระดมทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในงานราตรีศรี11 

กันภัย 12 

       5)  วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในการแสดงความยินดีราชพฤกษ์13 
ช่อใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือกกลาง 14 

 6)  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช15 

กุมารี เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร 16 
  7)  วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เลี้ยงแสดงความยินดี แด่ Dr. Lincoln C. Chen ในโอกาสรับ17 

พระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 18 

  8)  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เป็นประธานประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่ง19 
ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557  20 

  9)  วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรบัฟัง21 

พระราชดําริ เรื่องสมเด็พระวรวงศ์เธอกรมพระชัยนาทนเรนทร ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเปิดกการประชุม 22 
Healthcare 2014 สู่ AEC ที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 23 

  10) วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เป็นประธานกล่าวต้อนรับการประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษา24 

สิ่งแวดล้อมไทย ที่มีภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 25 
  รศ.พิศิษฏ์ วัฒนสมบูรณ ์แจ้งเพ่ิมเติมว่า สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย จะจัดประชุม 26 

International Conference 2015 ณ โรงแรมมณเฑียรรอยัลริเวอร์ และจะสรรหานายกสมาคมอนามัย27 

สิ่งแวดล้อมไทยคนใหม ่28 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 31 

     1.2.1  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่32 

แห่งชาติ “ราชพฤกษ์ น้อมรําลึกพระคุณแม่” ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557  เวลา 7.45 น. เป็นต้นไป ขอเชิญ33 

เข้าร่วมพิธี และขอความร่วมมือใส่เสื้อสีฟ้า  34 
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1.2.2  สรุปการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ้าฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ วัดอภัยทายา1 

ราม (วัดมะกอก) ในวันที ่4 กรกฎาคม 2557 เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีผู้ร่วมพิธีทัง้หมด 2 

จํานวน 70 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 10 คน บุคลากร 49 คน และนักศึกษา 11 คน 3 

     1.2.3  สรุปการจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่  ประจําปีการศึกษา 2556 “จากร่มราขพฤกษ์ สู่4 

โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  มผีู้ลงทะเบียนร่วมงาน เป็นผู้บริหาร 5 

คณาจารย์ จํานวน 43 คน บัณฑิตใหม่ จํานวน 296 คน มผีู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคณาจารย์ จํานวน 15 คน 6 

คิดเป็นร้อยละ 34.88  และนักศึกษา 255 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีทุก7 

องค์ประกอบ โดยพิธีจุดเทียน/ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทมีคะแนนเฉล่ียมากทีสุ่ด 4.23 การต้อนรับเข้า8 

ร่วมงาน มีคะแนนเฉล่ียน้อยทีสุ่ด 3.90  ช่องทางที่รับทราบการจัดงาน จากคณาจารย์ เจา้หน้าที่ เพ่ือนมากที่สุด 9 

รองลงมาเป็น Facebook, Website และ โปสเตอร์น้อยที่สุด กิจกรรมที่บัณฑิตใหม่ประทับใจ คืด วิดีทัศน์ พิธี10 

จุดเทียนแห่งปัญญา การกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ขบวนอาจารย์เชิญธง และพิธีการทุกอย่างใน11 

ภาพรวม ข้อเสนอแนะ วิดีทัศน์มีข้อมูลไมค่รบทุกหลักสูตร/ ภาควิชา อยากให้วิดีทัศน์ทราบซึ้งกว่าน้ี อยากให้12 

รวมวันซ้อมรับปริญญาและวันจัดพิธีเป็นวันเดียวกันและจัดวันเสาร์/ อาทิตย์ ขอความร่วมมือจากภาควิชาให้13 

เตรียมข้อมูลนักศึกษา ภาพถ่าย หรือวิดีโอต้ังแต่เน่ินๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 14 

 1.2.4  ปีการศึกษา 2557 มนัีกศึกษาหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 15 

จํานวน 40 คน และหลักสูตรไทย 8 คน 16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 19 

1.3.1 มหาวิทยาลัยจะจัดฝึกอบรม “การใช้งานระบบบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 20 

(MU Work Points) สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management & Research 21 

Reward” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และ22 

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ 23 

สํานักงานอธิการบดี เพ่ือใช้เป็นหลักในการประเมินอาจารย์ เพ่ือเช่ือมโยงในการขอตําแหน่งทางวิชาการ  24 

1.3.2  ขอความร่วมมือจากภาควิชา ส่ง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ใบสรุป) ส่งไปที่25 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557  โดยเฉพาะอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน/ ราชการ 26 

   โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบเดิม และสว่นที่ทําแบบ MU Score ที่มี27 

รายละเอียดต่างๆ ให้ภาควิชาเก็บเป็นข้อมูลที่ภาควิชา 28 

1.3.3  การให้บริการ PH Fitness Center จะเปิดให้ใช้ฟรีในวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2557 ทาง   29 

คณะจะจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการปฐมพยาบาล และการประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 30 

ซึ่งจะเปิดให้บริการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทุกวันจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00 น. โดยมปีระกาศ31 

ข้อปฏิบัติการใช้บริการฯ และเข้าระบบสมาชิก มีรายละเอียดและอัตราค่าใช้บริการดังน้ี 32 

 33 
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ประเภทสมาชิก อัตราค่าใช้บริการ 
รายเดอืน รายวัน 

ก.  บุคลากรสังกัดคณะ 500 บาท 30 บาท 
ข.  นกัศึกษาสังกัดคณะ (เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์) 200 บาท 20 บาท 
ค.  บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่มีสํานักงานตั้งอยู่ภายในคณะ 600 บาท 50 บาท 
ง.  บุคลากรผู้เกษียณอายุของคณะ ไม่เก็บค่าใช้บรกิาร 

ซึ่งค่าสมาชิกทีจ่ัดเก็บน้ัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกําลังกาย โดยที่1 

บุคลากรจะมีสวัสดิการจากคณะ 300 บาท/ เดือน ทางคณะจะประเมินผลหลังการเปิดบริการ 1 เดือน 2 

ทางคณะจะจัดเคร่ืองออกกําลังกายให้นักศกึษาให้ใช้ไม่เสยีค่าใช้จ่ายที่ อาคาร 7 ช้ัน 5 และ3 

หอประชุมราชพฤกษ์ ที่จะดําเนินการปรับปรุง 4 

1.3.4  วันที่ 1 สิงหาคม 2556  จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ5 

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) ครั้งที ่2 เพ่ือให้ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน6 

สิงหาคม 2557 และนําเสนอต่อสกอ. ต่อไป  7 

   ส่วนวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จะประชุมการจัดทํา มคอ.1 เฉพาะสาขา เป็นการภายในคณะ8 

ก่อน ขอเชิญประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา หลักสูตรปริญญาตรี หรือผู้ที่เก่ียวขอ้ง 9 

   ประธานฯ แจ้งว่า ในการนําเสนอข้อมูลการจัดทํา มคอ.1 ต่อผู้ตรวจรับโครงการวิจัยของ10 

สกอ. โดยมี ศ.นพ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล (คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 11 

เป็นประธาน คณะได้แจ้งให้ทราบถึงการดําเนินการ การวิเคราะห์ การสื่อสาร ประสบการณ์ ซึ่งมีความเป็นมา12 

จากพ.ร.บ.ที่เก่ียวข้องทั้งหมดใช้เป็นฐานคิด ที่มีการทําประชาพิจารณ์จากภาคีเครือข่าย ที่มีสภาคณบดีคณะ13 

สาธารณสุขศาสตร์รองรับ ขณะนี้มีสถาบันที่มีหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งหลกัสูตรที่ต้องการพัฒนา14 

หลักสูตรไปยัง สกอ. ซึ่งทางสกอ. ไม่มีอํานาจในการรับรอง และเห็นสมควรให้ผ่านสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 15 

ซึ่งสภาวิชาชีพฯ จะมอบให้สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ พิจารณาด้านวิชาการ จากการต้ัง16 

คณะกรรมการประมาณ 3 คน และต่อไปสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีกฎเกณฑ์ในการรับสถาบันเข้า17 

ร่วมเป็นสมาชิก และจัดทําธรรมนูญสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรฯ์ การเป็นสมาชิก การบริหารสภาคณบดี 18 

ค่าบํารุงสภาคณบดี 19 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งเพ่ิมเติมว่า สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์20 

ฯ จะดําเนินการจัดทําข้อสอบกลางของเครือข่ายสถาบันฯ อยู่ระหว่างการรอการจัดทํา มคอ.1 ให้แล้วเสร็จ ซึ่ง21 

จะมีคณะกรรมการจากเครือข่ายสถาบันสาธารณสุข นอกจากน้ีแต่ละสถาบันที่มีหลักสตูรปริญญาตรี สาขาทั้ง 5 22 

สาขา แต่ละสาขาต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 – 5 คน  23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 

 25 

 26 

 27 
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 1 

1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 2 

  ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ไตรมาสที ่3 (เมษายน – 3 

มิถุนายน 2557) ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 331,605,100.00 บาท จําแนกตามไตรมาส 4 

ดังน้ี 5 

ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จ่ายเงิน 91,130,590.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 75,287,057.64 6 

บาท คิดเป็นร้อยละ 82.61 สรปุงบประมาณทีไ่ด้รับคงเหลือ 120,362,982.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.527 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 8 

ข.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป. 2557-1 ปีงบประมาณ 2557 9 

ประจําไตรมาสท่ี 3 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

 1.4.2  ความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลในระบบ MUGSS ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 11 

กรกฎาคม 2557  12 

ผลการบันทึกขอ้มูลของภาควิชาในช่วงไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน -30 มิถุนายน 2557) เมื่อ13 

เทียบกับไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557) พบว่า โมดูลที่มรี้อยละการบันทึกข้อมูลเพ่ิมมากท่ีสุด 14 

คือ พัฒนาบุคลากร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 111.11 เพ่ิมขึ้น 100 รายการ (เพ่ิมจาก90 รายการ เป็น 190 รายการ) 15 

รองลงมาคือ โมดูลคําสั่ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.34 เพ่ิมขึ้น 219 รายการ (เพ่ิมจาก 357 รายการเป็น 576 รายการ) 16 

และบริการวิชาการ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.08 เพ่ิมขึ้น 247 รายการ (เพ่ิมจาก 632 รายการ เป็น 879 รายการ)ส่วน17 

โมดูลที่ไม่มีการบันทึกเพ่ิม คือ โมดูลวิทยานิพนธ์นักศึกษา โครงการวิจัย/ นําเสนอ/ตีพิมพ์ นวัตกรรมและผลงาน18 

อ่ืนๆ และแผนงาน/โครงการ ทั้งน้ี อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงโมดูล ทําให้ไมส่ามารถบันทึกข้อมลูได้  19 

 ผลการบันทึกขอ้มูลรายโมดูล จําแนกตามภาควิชา สรุปได้ ดังน้ี 20 

 ภาควิชาที่มีร้อยละการบันทึกข้อมูลเพ่ิม
สูงสุด 

ภาควิชาที่มีการบันทึกข้อมูลจํานวนมาก
ที่สุด 

โมดูลพัฒนาบุคลากร 
หัวข้อ การฝึกอบรม 

ภาควิชาระบาดวิทยา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
233.33 เพ่ิมขึน้ 42 รายการ 

ภาควิชาระบาดวิทยา รวมจํานวน 60 
รายการ 

โมดูลบริการวิชาการ ภาควิชาระบาดวิทยา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
123.21 เพ่ิมขึ้น 69 รายการ 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข รวม
จํานวน 137 รายการ 

โมดูลคําสั่ง ภาควิชาอนามัยครอบครัว เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2,200.00 เพ่ิมขึ้น 22 รายการ 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข รวม
จํานวน 137 รายการ 

โมดูลกิจกรรมประจําปี ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 66.67 เพ่ิมขึ้น 2 รายการ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา รวมจํานวน 7 
รายการ 

     21 
  1.4.3  รายงานความก้าวหน้าเตรียมจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจําปี 22 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 23 
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เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 1 

Agreement) ปี พ.ศ. 2558 ในส่วนที ่1 โครงการ ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้กําหนดจัดประชุมเชิง2 

ปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการบรรจุแผนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที ่28 3 

กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) จัดทํา4 

แผนงาน/โครงการในการผลกัดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์นําไปสู่วิสัยทัศน์ 5 

“สถาบันการศกึษาสาธารณสุขช้ันนําในภูมิภาคเอเซีย ปี 2559” กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณบดี รอง6 

คณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝา่ย หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ หัวหน้างาน ประธานและเลขานุการบริหาร7 

หลักสูตรทุกหลักสูตร และบคุลากรที่เก่ียวข้อง จํานวน 80 คน 8 

  1.4.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 9 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 10 

ตามท่ีภาควิชาได้รับอนุมัติหัวข้อ จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการศึกษา จํานวน 23 11 

เรื่องน้ัน บัดน้ี ภาควิชาที่ได้รับอนุมัติเริ่มดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 6 เรื่อง คิดเป็น12 

ร้อยละ 26.09 จําแนกเป็น ผลงานเดือนมิถุนายน – 4 เรื่อง และเดือนกรกฎาคม – 2 เรื่อง คงเหลือ 17 เรื่อง 13 

คิดเป็นร้อยละ 73.92  ขอใหผู้้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามกําหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 14 

2557  เมื่อนําส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ภาควิชาสรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ดังกล่าวให้ธุรการ15 

ภาควิชาของท่าน Upload เข้าระบบคลังความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร ์(PHKlb) เพ่ือเป็นผลงาน KM 16 

การศึกษา ของภาควิชา/หน่วยงานต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

  1.4.5  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานประกันคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร ์18 

    ก.  รายงานความก้าวหน้าผลการประเมินคุณภาพด้วยวาจาตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2556 19 

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดมาตรวจประเมินคุณภาพคณะสาธารณสุข20 

ศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปี 2556  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. บัดน้ีการ21 

ตรวจประเมินของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนําเสนอผลการประเมินคุณภาพด้วยวาจาตามเกณฑ์22 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น. 23 

โดยทางคณะได้กําหนดเป้าหมายคะแนนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2556 (ปีงบประมาณ 2557) 24 

ไว้ 125 คะแนน และทางคณะรับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าผลการประเมินฯ ของคณะได้คะแนน 141 คะแนน 25 

จําแนกเป็นผล Process ระดับ B+ (76-100 คะแนน) และ Result ระดับ B (40-60 คะแนน) 26 

  ข.  กําหนดการรับสัมภาษณจ์ากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 27 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  28 

ตามท่ีงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพได้แจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 29 

(สกอ.) แจ้งกําหนดวันรับการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2557 และผศ.พ.ต.ท. นภดล 30 

ทองนพเน้ือ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในส่วนระดับส่วน31 

งานทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้จัดเตรียมข้อมูลตาม ตัวบ่งช้ี สกอ. และสมศ. และส่งใหก้องพัฒนาคุณภาพเพ่ือ32 

ตรวจสอบข้อมูลก่อนนําเข้าในระบบ CHE online ต่อไปน้ันบัดน้ี ทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลได้33 
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แจ้งว่า คณะกรรมการเย่ียมสาํรวจฯ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดตรวจประเมิน1 

คุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (แต่ละกลุ่มเข้าพร้อมกัน)  ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2 

2557 เวลา 09.00 - 10.30 น.   3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 

 5 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 6 

1.5.1  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ประชากรและสังคม 2557” เรื่อง การเกิดกับความ7 

มั่นคงในประชากรและสังคม (Birth and Security in Population and Society) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ 8 

โรงแรมเอเชีย จัดโดยสถาบันวิจัยประชากร และสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการ9 

ประชุม 10 

1.5.2 การประชุมนานาชาติ Horizon 2020 organized by NSTDA, SEA-EU+NET เรื่อง 11 

Funding Opportunities and Workshop on EU Project Participation. ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 12 

2557 ณ Sofitel Hotel Sukhumvit รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

1.5.3 การประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งาน 14 

วิจัยเก่ียวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์            15 

คอนเวนช่ัน จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการ16 

วิจัยแห่งชาติ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

1.5.4 การสัมมนาพัฒนากิจกรรมร่วมดําเนินงานกับโครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมอืง เขตราช18 

เทวี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  19 

1.5.5 กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RESEARCH CARE&TALK 5/2014  เรื่อง “การขอ20 

ตําแหน่งทางวิชาการ และ ก.พ.อ.03” (ต่อเน่ือง จาก 2556 และ update 2557)  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 21 

เวลา 11.30 - 14.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ โดยรศ. ลีรา กิตติกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นวิทยากร 22 

และจะส่งเอกสารประกอบการบรรยายให้ทราบต่อไป 23 

1.5.6  รายการวิทยุ TRS Family-Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5Theme “วิจัยและ24 

วิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน”ออกรายการ ครั้งที่ 7/2557 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา   25 

9.30 - 9.45 น. หัวข้อ “ผลการวิจัยแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยใน 15 ปีข้างหน้า” โดย            26 

อาจารย์ศรัณญา เบญจกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 27 

1.5.7  การร่วมข้อเสนอโครงการวิจัยขอสนับสนุนทุนต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยมหิดล 28 

      1)  การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก UASID 2014 29 

 -  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้เชิญทุกคณะร่วมประชุมหารือการเข้าร่วม30 

โครงการสําหรับเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทนุ USAID ภายใต้ Theme: Monitoring, Evaluation : Capacity 31 

Building” ด้านโรคติดเช้ือ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ขอทุนวิจัย โดยมีสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียนเป็นฝ่าย32 

ดําเนินงานและประสานงานหลัก คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ด้ร่วมส่งโครงการวิจัยด้านมาลาเรียและยุงพาหะนําโรค 33 
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-  Theme : Technical and Support Services for Monitoring, Evaluation, Learning 1 

and Knowledge Management Services in Asia”มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทีมวิจัยในฐานะเป็น 2 

partnership กับ WESTAT ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ขอทุนวิจัย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมทีมวิจัย3 

กับมหาวิทยาลัยมหิดล 4 

 ในการน้ีได้รับแจ้งจาก กองบริหารงานวิจัยว่า มหาวิทยาลยัมหิดลไม่ได้รบัการสนับสนุนทุน5 

วิจัยทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว 6 

 -  Theme : Technical and Support Services for Monitoring and Evaluation :              7 

ในด้าน Public health research  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมทีมวิจยัในฐานะเป็น partnership กับ ส่ง8 

โครงการวิจัยร่วมกับ GRM International Futures Group จาก Washington DC, USA ซึ่งเป็นผูข้อทุน9 

สนับสนุนวิจัยจาก USAID 2014 ขณะนี้ GRM Future Group ยังไม่ได้มีการแจ้งกลับมาที่คณะสาธารณสุข10 

ศาสตร์ ถึงผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย 11 

 2)  ส่วนการขอทุนสนับสนุนวิจัยจาก NIH ด้าน Elderly คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยกลุ่ม12 

วิจัยด้าน Elderly กําลังดําเนินการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพ่ือ submit ในเดือนตุลาคม 2557 13 

1.5.8  กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหดิล แจ้งการเตรียมเสนอโครงการวิจัยจากส่วนงานเพ่ือ 14 

ขอต้ังงบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ประจําปีงบประมาณ 2559 โดยขอให้อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเตรียม15 

ดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะเสนอขอต้ังงบประมาณการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 โดย16 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยได้ที่  http://intranet.mahidol/op/orra/  ซึ่งแต่ละส่วนงาน17 

จะรวบรวมโครงการวิจัยทั้งหมด แล้วส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย 18 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 19 

 ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ฝ่ายวิจัยดําเนินการให้เกิดงานวิจัย เช่น อาจจะดูจากโครงการเก่าๆ ที่20 

ไม่สมบูรณม์าบูรณาการใหม ่ให้เกิดชุดโครงการย่อย และโครงการใหญ่ จัด RESEARCH CARE&TALK หรือการ21 

เช่ือมต่อบัณฑิตศึกษา จากนักศึกษาที่ทําดุษฎีนิพนธ์ 22 

1.5.9  สรุปผลการดําเนินงานผลลัพธ์ด้านการวิจัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดือน               23 

(1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557) ประจําปี 2557 ขอเลื่อนส่งสรุปฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ24 

เป็นเดือนสิงหาคม 2557)  25 

 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การทํางานร่วมกับชุมชนของนักศึกษาที่ภาควิชา อาจจะให้26 

นักศึกษามีความร่วมมือชุมชนรอบๆ คณะ เพ่ือให้นักศึกษารู้จักชุมชน ได้ศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่27 

การปฏิบัติงานของนักศึกษาภาควิชาอนามัยชุมชน  28 

 รศ.สุธรรม นันทมงคงชัย แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยมหิดล ถ้านักศึกษามี29 

การฝึกงานกับชุมชนรอบๆ คณะ ต่อเน่ืองติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี จะทําให้มีตัวช้ีวัดในระดับคณะ และตอบ30 

โจทย์ในเรื่อง EdPEx เรื่องยุทธศาสตร์ ได้ 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์1 

 1.6.1  บันทึกเทปรายการหน้าต่างสุขภาพ เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 2 

(สทท.11)  เวลา 05.55 - 06.00 น. เรื่อง “การจัดบริการสุขภาพและการประเมินผลสุขภาพแรงงานนอกระบบ 3 

กรุงเทพมหานคร” จํานวน 2 ตอน  โดย รศ.สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะ4 

ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2557 5 

     1.6.2  งานวิเทศฯ ร่วมกับภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จัดการฝกึอบรม เรื่อง Health System 6 

Management in Thailand  ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบังคลาเทศ ระหว่าง7 

วันที่  15 – 18 กรกฎาคม 2557 8 

1.6.3 กําหนดวันบันทึกเทปการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเป็นการ9 

เทิดพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ของผู้บริหาร 10 

คณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)  ใน11 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 12 

1.6.4 คณะได้เชิญ Prof. Ching –Tang Kuo นักวิชาการชาวต่างประเทศ ตําแหน่ง Visiting 13 

Professor จาก China Medical University ประเทศไต้หวัน มาปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557 14 

ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย Laboratory การวิเคราะห์ค่าสารเคมีในสิ่งแวดลอ้มและ15 

อุตสาหกรรม ภาควิชาที่สนใจสามารถประสานได้ที่งานวิเทศฯ  16 

1.6.5 งานวิเทศฯ ได้รับ Mr. Steven Weisbert บุคลากรผู้เช่ียวชาญทางการต่างประเทศ จาก17 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มาปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557  18 

 19 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  22 

1.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 2 23 

กรกฎาคม พ.ศ.2557 24 

1) การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยของ QS ASIA UNIVERSITY RANKING 2014 ครั้งที่ 6 25 

มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 40 และเป็นอันดับที่ 1 ของ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งน้ี QS ASIA 26 

UNIVERSITY RANKING 2014  ได้กําหนดตัวช้ีวัดและนํ้าหนักเป็นดังน้ี 27 

- Academic Reputation 30%   Employer Reputation 10%  Faculty/ 28 

Student ratio 20 % 29 

- Paper per Faculty 15 %  Citations per paper 15 %  Inter Faculty 2.5% 30 

- Inter Students 2.5%  Exchange in 2.5%   Exchange out 2.5% 31 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนสูงในเรื่อง Citations per paper ซี่งเป็ยผลงานของ 32 

อาจารย์ปีก่อนหน้า แต่ Paper per Faculty คะแนนน้อย เน่ืองจากอาจารย์ใหม่ทีผ่ลติผลงานยังน้อยซึ่งเป็นตัว33 



 

 

11 

เลขที่แสดงให้เห็นว่า Citations per paper ในปีต่อ ๆ ไปอาจลดลงได้ ดังน้ันควรผลักดันให้นักศึกษาปริญญา1 

เอกลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารท่ีมีช่ือเสียงและอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล(เช่นใน 2 

ฐานข้อมูลของ ISI หรือ ของ Scopus) เพ่ือเป็นการสะสมผลงานตีพิมพ์สําหรับมหาวิยาลัยมหิดลด้วยทางหน่ึง  3 

ในส่วนของ Employer Reputation ดีขึ้นจากปีที่แล้ว นอกจากน้ีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังมคีะแนนน้อย 4 

นอกจากน้ีประธานให้ข้อคิดเห็นว่า ผลงานตีพิมพ์ที่เป็น Paperใหญ่ ถ้าตีพิมพ์ใน วารสารช้ันนําอาจได้รับการ 5 

Citation มากกว่าการแยกเป็น Paper ย่อย และในระดับปริญญาโททีม่ผีลงานวิจัยของนักศึกษา 2 คนที่เก่ียว6 

โยงกันสามารถนํามาเขียนรวมกันเป็นผลงานตีพิมพ์ที่เป็น Paper ใหญ ่1 เรื่องและกําหนดนํ้าหนักผลงานของ7 

นักศึกษาเท่ากันทั้ง 2 คน กรณีน้ีบัณฑิตวิทยาลัยอนุโลมให้สามารถนําผลงานตีพิมพ์มาขอจบได้ทั้ง 2 คน จึง8 

ขอให้กรรมการแจ้งให้หลักสตูรเน้นความสําคัญด้านคุณภาพเป็นหลัก 9 

2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาล 10 

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 เมือ่วันที่ 31 มีนาคม 2557 11 

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รองคณบดี12 

บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการไปร่วมประชาพิจารณ์ คู่มือการ13 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับร่าง) ของสํานักมาตรฐานและ14 

คุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าได้มีการกําหนดระดับการประกันคุณภาพ15 

การศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถานศึกษา ดังน้ี 16 

- ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ีครอบคลุมถึง สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์  จํานวนนักศึกษา17 

ต่ออาจารย์ (การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ความร่วมมอืระหว่าง18 

สถานศึกษากบัสถานประกอบการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การ19 

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คณุภาพบัณฑิตพิจารณาจาก การมีงานทําหรือประกอบ20 

อาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา 21 

- ระดับคณะวิชา ตัวบ่งช้ีควรเป็นตัวบ่งช้ีที่ประเมินการดําเนินการของคณะวิชาเพ่ือ 22 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง โดย23 

ครอบคลุมด้านกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย และการประกันคุณภาพ 24 

- ระดับสถานศึกษา เป็นการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตาม25 

มาตรฐานสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐาน26 

ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน 27 

4) กําหนดการจัดอบรมการใช้โปรแกรม ระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ 28 

Turn-it-in ครั้งที่ 3/2557  สมัครเข้าร่วมได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็น29 

ต้นไป กําหนดจัดอบรม ในวันที่  26 - 27 สิงหาคม 2557 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที ่งานวิจัยและบริการวิชาการ 30 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 244+4+25 ต่อ 319-320 31 
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5) รายช่ือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าฯ เพ่ือเปิดรับ1 

นักศึกษาปริญญาตรีที่กําลังศกึษาให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา2 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2557  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี 3 หลักสูตร ที่เข้าร่วมโครงการ คือ 3 

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวิชาสุขศึกษาและ4 

ส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ )  5 

PHHE607 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับงาน สุขศึกษาและส่งเสริม6 

สุขภาพ  (2 หน่วยกิต)  กําหนดเรียน วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. เปิด – ปิดการเรียนการสอนในวันที่  7 

11 สิงหาคม 2557 – 4 ธันวาคม 2557   8 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวิชาสุขศึกษาและ9 

ส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)  10 

PHHE607 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับงานสุขศึกษาและส่งเสริม11 

สุขภาพ (2 หน่วยกิต)  กําหนดเรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.  เปิด – ปิดการเรียนการสอน ในวันที ่ 12 

11 สิงหาคม 2557 – 4 ธันวาคม 2557   13 

(3)  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ)  14 

PHAD691 การศึกษาตามที่กําหนด (2 หน่วยกิต) กําหนดเรียน วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 15 

15.00 น.  และเปิด – ปิดการเรียนการสอนในวันที่ 10 สงิหาคม 2557 - 7 ธันวาคม 2557 16 

6) ข้อมูลการจัดประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ สามารถ ติดตามรายละเอียดได้ที่ 17 

www.grad.mahidol.ac.th 18 

7) การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทด้วยวิธีลงตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร หาก19 

เป็นวารสารไทยควรเลือกวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งกลุ่มที ่1 20 

และกลุ่มที ่2 หรือหากต้องการลงเผยแพร่ในวารสารไทยที่ไม่ปรากฎช่ือในฐานข้อมลู TCI ทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 21 

ขอให้เสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของวารสารก่อนที่จะส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ ตาม22 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 23 

8) กําหนดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 24 

2557  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล  25 

1.7.2 ขอเชิญกรรมการประจําคณะฯ ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศของนักศึกษา คณะสาธารณสุข26 

ศาสตร์ (ปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 27 

8.30 – 16.00 น. อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้องเธียเตอร์  28 

1.7.3 ความก้าวหน้าเรื่องการเปิดรับนักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ           29 

ปีการศึกษา 2557 ขณะนี้มีนักศึกษาที่ตอบรับเข้าศึกษา จาํนวน 4 คน และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ มีมติ30 

ให้ เปิดรับนักศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งคณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์โดยตรงถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และได้ประสานบัณฑิต31 

วิทยาลัยเรื่องการเปิดรับเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งขอขยายเวลาเปิดรับนักศึกษาเพ่ิมเติม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 32 
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 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การเปิดหลักสูตรส.ม. ภาคพิเศษ ยังมีจํานวนนักศึกษาไม่ถึง1 

จุดคุ้มทุน จากการหารือของคณะกรรมการ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม ทําใหม้ีผู้ที่สนใจสมัครเข้ามา 2 

ขณะอยู่ระหว่างการส่งหนังสือตอบรับ ให้ได้จํานวน 10 – 15 คน  3 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งเพ่ิมเติม  การเปิดหลักสูตร ส.ม. ภาคพิเศษ 4 

คาดว่าจะดําเนินไปยังวิทยาเขตอ่ืนๆ เช่น อําเภอสูงเนิน  และจังหวัดนครสวรรค์ โดยสามารถพัฒนาในส่วน 5 

Teleconference เพ่ิมเติม  6 

 รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน สอบถามกรณี เกณฑ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนการ7 

สอบรับนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่พอ ต้องเปิดรับเพ่ิมเติมหลังจากรอบที่ 3  8 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า กระบวนการรับนักศึกษากรณีพิเศษน้ัน แต่ละหลักสูตร9 

ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย ช้ีแจงจุดคุ้มทุน และเหตุผลทีต้่องรับเพ่ิมเติม ซึ่งกระบวนการต้องตรงตาม10 

มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย มกีารสอบภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยลัยจะใหห้ลักสูตรสามารถจัดสอบและสัมภาษณ์11 

เอง โดยสามารถแจ้งรายช่ือไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ทางคณะขอส่งรายช่ือผู้ที่สมคัรหลักสูตรส.ม. ภาคพิเศษ 12 

ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เข้าสอบภาษาอังกฤษ  13 

1.7.4 ความก้าวหน้าของการจัดทํา มคอ.1  จากการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจาก สกอ. และ14 

สมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 27 มิถนุายน 2557 ซึง่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งเอกสารให้สกอ 15 

พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ในการน้ี คณะวิจัยได้กําหนด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาร่าง มคอ.1 และ16 

จัดทําร่าง มคอ. 2 ครั้ง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ. คณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยคาด17 

ว่าจะสามารถดําเนินการ จัดส่งร่าง มคอ.1 ให้ สกอ. พิจารณา ได้ในเดือนสิงหาคม 2557  โดย คณะฯ จะจัด18 

ประชุมพิจารณา ร่าง มคอ. 1 และร่าง มคอ. 2 สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  เวลา 19 

13.00 – 16.00 น.  ขอเชิญประธานหลักสูตรปริญญาตรี และหัวหน้าภาควิชา 20 

1.7.5 ปัจจุบัน Mr. Thomas McManamon ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง International 21 

Academic consultant และรับผิดชอบ International learning center ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าที่ดูแล22 

และใหค้ําปรึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษ และการตีพิมพ์ 23 

ซึ่งจะช่วยผลักดันผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษาและอาจารย์ การจัด Orientation การจัดสอนภาษาอังกฤษแก่24 

บุคลากรและนักศึกษา การจัด cultural activities และกจิกรรมพิเศษ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  25 

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเป็นสากล (Internationalization) 26 

ประธานฯ แจ้งว่า เรื่อง International Learning Center จะต้องวางระบบบริหารจัดการ การ27 

จัดลําดับความสําคัญของงาน โดยแจ้งงานบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้อง มีช่องทางการติดต่อประสานงานตามระบบ 28 

นักศึกษา และอาจารย์ มีระบบเก็บหลักฐานการส่งข้อมูล ระยะเวลาที่เหมาะสมต่องาน และใหล้งเว็บไซด์29 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้บริการแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร 30 

1.7.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดปฐมนิเทศนักศกึษา ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 31 

25 กรกฎาคม 2557  มีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 19 คน ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะเข้าร่วม 32 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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 1 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     2 

 1.8.1  จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2557 ดังน้ี    3 

  -  หลักสูตร วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ ทั้งหมด 127 คน รบัตรง 73 คน Admission 54 คน 4 

-  หลักสูตร วทบ.อาชีวอนามัยฯ ทั้งหมด 54 คนรับตรง 18 คน Admission 36 คน 5 

1.8.2   ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรระดับปริญญาตรี เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2557  6 

วันที ่ กิจกรรม 
18 สิงหาคม 2557 ส่งรายชื่อนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคต้นใหผู้้รับผิดชอบรายวิชา 
2 สิงหาคม 2557 กิจกรรมเปิดรัว้ราชพฤกษ์ (แรกพบสบตา) 
4 สิงหาคม 2557 กิจกรรม สร้างฝัน สา’สุข 
5-7 สิงหาคม 2557 นักศึกษาชั้นปทีี ่3 อบรมคุณธรรม จรยิธรรม ณ สํานักสงฆ์แทนวันด ี
8-10 สิงหาคม 2557 สัมมนาสโมสรนักศึกษา 
13 สิงหาคม 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปทีี ่1 (ศาลายา) 
15 สิงหาคม 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปทีี ่3 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทกุหลักสูตร* 
28 สิงหาคม 2557 กิจกรรมไหว้คร ู

 7 

กําหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา วันศกุร์ที่ 15 สิงหาคม 2557  8 

เวลา กิจกรรม 
8.30 - 9.00 น. 
9.00 - 9.30 น. 
9.30 - 10.00 น. 
10.00 - 10.15 น. 
10.15 - 10.30 น. 
 
10.30 - 10.45 น. 
10.45 - 11.30 น. 
11.30 - 12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

ลงทะเบียน 
สักการะสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
ลอดซุ้มราชพฤกษ์ (คณาจารยค์ล้องสายคล้องคอบัตรประจําตัวนักศึกษา) 
วีดีทัศน์แนะนําคณะสาธารณสุขศาสตร ์
คณบดี กล่าวใหโ้อวาท แนะนําผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ 
และหัวหน้าส่วนงาน 
รับประทานอาหารว่าง 
แนะนําอาคาร สถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในคณะ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สา’สุข สู่อาเซียน 

 9 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สา’สุข สู่อาเซียน ในช่วง10 

บ่ายจะเป็นกิจกรรมสานสมัพันธภาพ ระหว่าง ปริญญาตร ีโท และเอก ไทยและนานาชาติ เพ่ือให้นักศึกษารู้ถึง 11 

MU Core Value  ซึ่งเป็นตัวช้ีวัด การรับรู้ MUPH โดยจะจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 10 กลุ่ม เพ่ือให้มกิีจกรรม12 

ร่วมกันต่อเน่ืองตลอดปี 13 



 

 

15 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอให้มีวิทยากรอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษานานาชาติ 1 

ในบางกิจกรรม 2 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับทุกหลักสูตรทราบ 3 

1.8.3   อาคารเทพนม เมืองแมน ช้ัน 3 ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างเป็นห้องพักรับรองเสร็จ4 

เรียบร้อยแล้ว  5 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาเฟอร์นิเจอร์6 

และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในห้องพัก  7 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้ดําเนินการจัดทําระเบียบการใช้ อัตราค่าบริการ สําหรับบุคลากร ภายใน8 

และภายนอก  9 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งเพ่ิมเติมว่า อยู่ระหว่างการจัดทําระเบียบการ10 

ใช้บริการที่จะครอบคลุมห้องพักและห้องประชุม ที่ช้ัน 3 , 4 และ 5 ต่อไป 11 

1.8.4  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม การเงิน และพัสดุ อยู่ระหว่างดําเนินการหาข้อสรุป ค่าไฟฟ้า 12 

อาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง     13 

1.8.5  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างทําการสํารวจความพร้อมและดําเนินการแก้ไข14 

ห้องเรียนภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์15 

1.8.6  ปรับปรุงบริเวณข้างหอประชุมราชพฤกษ์ ต่อเติมโครงหลังคาจัดแผงระแนงบังแดด ด้านข้าง16 

หอประชุมราชพฤกษ์ และด้านหลังส่วนที่เช่ือมติดกับแฟตทหาร  17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 20 

 1.9.1  โครงการกรุงเทพฯ สะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ในระยะที่ 3: โรงแรม ศูนย์21 

การค้าฯ ห้างสรรพสินค้า และสํานักงานเขต ทีมงานตรวจประเมิน BCG จํานวน 4 ทีม ดําเนินการตรวจประเมิน22 

โรงแรม ศูนย์การค้าฯ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 แห่ง เมื่อ 7-18 23 

กรกฏาคม 2557  24 

 1.9.2  โครงการ Urban green growth: ขอเข้าพบและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน25 

ประเด็นของสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ดัชนีช้ีวัดที่เก่ียวข้อง โครงการที่อยู่ในระหว่าง26 

ดําเนินการ และศักยภาพของหน่วยงานที่จะรองรับงานของ โครงการ Urban green growth ในอนาคต 27 

1)  วันที่ 30 มถิุนายน 2557 สํานักงานนโยบายและแผน สํานักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  28 

2)  วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 การไฟฟ้า กรมควบคุมมลพิษ  29 

3)  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 30 

4)  วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ประชุมร่วมกับทีมงานกรุงเทพมหานคร และ OPHETS ในการ31 

จัดประชุม OECD Study Mission to Bangkok - knowledge sharing workshop on Urban Green 32 

Growth ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  33 
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 ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 

  1.10 เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  3 

    1.10.1  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข แจ้งว่า ปีการศึกษา 2557 ภาควิชารับนักศึกษาพิการ ซึ่ง4 

ต้องใช้วีลแชร์ (ชาย) 1 คน ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์จากคณะช่วยทําทางลาดข้ึนอาคาร 3 5 

ห้อง 3108 และปรับประตูห้องนํ้าให้กว้างขึ้น ที่ภาควิชาบริหารฯ อาคาร 7 ช้ัน 9   6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 
  1.10.2  หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ แจ้งว่า ภาควิชาชีวสถิติ ได้เชิญ Prof.Dankmar BÖhning จาก 9 

Souththampton University ประเทศอังกฤษ มาเป็น Visiting Professor เป็นเวลา 1 เดือน จะมาร่วมเป็น 10 

Special lecture ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มีความเช่ียวชาญ Biostatistics  11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
  1.10.3  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล นําเสนอผลการดําเนินงานของภาควิชา ปรัชญา 14 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยสรุปดังน้ี 15 

   1)  แผนงานของภาควิชาที่ดําเนินการอยู่และจะกําลังดําเนินการในอนาคต 16 

• ภาควิชาฯ พยายามส่งเสริมและผลักดันให้คณาจารย์ของภาควิชาทําผลงานตีพิมพ์ใน17 

วารสารทางวิชาการเพ่ือยกระดับผลงานจาก 0.8 เรื่อง/ คน/ ปี เป็น 1.0 เรื่อง/ คน/ ปี  18 

• ภาควิชามีนโยบายในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาปริญญาโททั้งในด้านคุณภาพและ19 

ปริมาณ จึงกําหนดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตร วท.ม. จํานวนปีการศึกษาละ 2 ทุน 20 

•  โครงการส่งเสริมการแต่งตําราของภาควิชาฯ 21 

• จัดให้มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา วท.ม. และ ปร.ด. 22 

ทุกปีการศึกษา ซึ่งได้ดําเนินการมาแล้ว วท.ม. 9 ครั้งและ ปร.ด. 9 ครั้ง 23 

    2)  โครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจําปี 2557 นักศึกษาได้รับทุน 24 

จํานวน 6 ราย 25 

    3)  ผลงานวิจยัภาควิชา ปี พ.ศ. 2557  จํานวน 13 เรื่อง 26 

    4)  ผลงานอ่ืนๆ 27 

     -  ให้สมัภาษณ์รายการ POSTTV เรื่อง “บุหรี่มือสาม” โดย รศ.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ 28 

     -   รศ.เนาวรัตน์  เจรญิค้า เป็น Visiting Thai Professor Cherishes Her Iowa  29 

         Connections 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและชื่นชมผลงาน 31 
 32 
 33 
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  1.10.4  หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน นําเสนอผลการดําเนินงาน ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 1 

โดยสรุปดังน้ี 2 

  ภารกิจสําคัญระดับคณะ 3 

    ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)* 4 

    ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย - ตามข้อตกลง) 5 

   ภารกิจระดับภาควิชา 6 

       1. ด้านการศึกษา 7 

 1.1  หลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ 8 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน   9 

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคปกติ 10 

- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคพิเศษ 11 

     1.2  รายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ รายวิชาร่วมสอน ประธาน/ กรรมการ ควบคุม-สอบ12 

วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์/ ภาคนิพนธ์ 13 

      1.3  กระบวนการรียนการสอน Proactive Learning, Problem-based Learning,  14 

Participatory Learning 15 

      1.4  บูรณาการเน้ือหาวิชา 4 รายวิชา 16 

      1.5  การฝึกภาคสนาม 17 

    2. ด้านการวิจัย   18 

      - ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปี 2010 – 2013 จํานวน 13 เรือ่ง 19 

      -  Contract Research 2013-2014 จํานวน 3 ทุน 20 

    3. ด้านบริการวิชาการ  21 

      -  ประชุมวิชาการอนามัยชุมชน 22 

       -  จัดการศึกษาดูงานแก่ชาวต่างประเทศ (ทั้งในและนอกคณะ) 23 

       -  ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมวิจัยแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 24 

       -  วิทยากรบรรยาย ที่ปรึกษา/ ผู้ทรงคุณวุฒิ แก่ สถาบันการศึกษา/ หน่วยงาน 25 

      - คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาสุขภาพของคนไทยและปัจจัยที่เก่ียวข้อง ใน26 

กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา  27 

       -  คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 28 

    4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  29 

    5. อ่ืนๆ 30 

     -  ถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ  31 

     -  การจัดการความรู้เพ่ือการจัดการหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ วิชาเอกการ 32 

        พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคปกติ  33 
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     -  การจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและชื่นชมผลงาน 2 
 3 
     1.10.5  หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นําเสนอผลการดําเนินงานของภาควิชา ปณิธาน 4 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยสรุปดังน้ี 5 

    1. ด้านการศึกษา 6 

       -  หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด ปรับปรุง7 

ตาม มคอ. (TQF) และได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ปี 2555  8 

       -  หลักสูตร Dr. P.H. major in Parasitology ปรับปรุงตาม มคอ. (TQF) และได้รับความ9 

เห็นชอบจาก สกอ. ปี 2555  10 

       -  หลักสูตร ส.ม. วท.บ. ส.บ. (สนับสนุนการสอนบางรายวิชา) 11 

      -  สนับสนุนการสอนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนๆ 12 

   2.  งานวิจัย  13 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร/ นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 14 

- งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง  (ระดับชาติ 2 เรื่อง  นานาชาติ 8 เรื่อง) 15 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล SCOPUS  ในปี พ.ศ. 2556  16 

จํานวน 27 ช้ินงาน 17 

   3. บริการวิชาการ 18 

- สอน และ อบรมด้านปรสิตสาธารณสุขและพาหะนําโรคนอกคณะ ภาคบรรยาย 19 

ปฏิบัติการ และดูงาน  20 

- กรรมการสอบโครงร่าง/สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 21 

- ที่ปรึกษาด้านวิจัย , ที่ปรึกษาทางวิชาการ 22 

- ที่ปรึกษาด้านการควบคุมป้องกันโรคทางปรสิตและการควบคุมพาหะนําโรค ได้แก่ 23 

malaria, Filariasis, DHF , Trichinellosis, เป็นต้น ฯ  24 

- กรรมการจริยธรรมวิจัย สถาบันผิวหนัง 25 

- วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ 26 

- ประธาน/ กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับมหาวิทยาลัย 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและชื่นชมผลงาน 28 

 29 

1.10.6  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า หลักสูตร PH.D. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชา30 

วิศวกรรมสุขาภิบาล กําลังปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมแผนการเรียนแบบ PH.D. by Publication มีเกณฑ์ตัวช้ีวัด 31 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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 1 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่6/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่27 มิถุนายน 2557 2 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557  วันศุกร์ที ่27 มิถุนายน 2557  โดยไม่มีการแก้ไข 3 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 4 
 5 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    6 

 3.1  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 7 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า คณะจัดกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนนักศึกษา8 

ดังน้ี 9 

   -  วันที ่3 – 27 สิงหาคม 2557 นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก China Medical University 10 

(CMU) ประเทศไต้หวัน จํานวน 10 คน  11 

   -  วันที ่13 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 จาก Strikes Bali University ประเทศอินโดนีเซีย 12 

จํานวน 12 คน  13 

   คณะได้จัดโปรแกรมต่างๆ สําหรับนักศึกษาแล้ว ขอขอบคณุภาควิชาที่ให้ความร่วมมือ 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 
3.2  แบบสํารวจความพึงพอใจ 17 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ระบบประเมินบัณฑิตที่จบการศึกษา ได้ดําเนินการต้ังแต่ 18 

ปีการศึกษา 2555 ส่วนปีการศึกษา 2556 ได้ใช้ระบบการประเมินออนไลน์ เป็นระบบที่มหาวิทยาลยัและคณะได้19 

ดําเนินการส่ง e-mail ไปยังนักศึกษา ตอบออนไลน์กลบัมา 20 

 รองคณบดี แจง้ว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมนิความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบการศึกษา21 

ในแต่ละปีการศึกษา  ซึ่งหลกัสูตร ส.ม. ได้นําข้อมูลมาประกอบในการสมัมนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 ในวันที ่1 22 

กรกฎาคม 2557 23 

 ที่ประชุมฯ เสนอว่า การทําแบบสํารวจดังกล่าว มีเรือ่งความพึงพอใจแล้ว ขอให้เพ่ิมเติมส่วนของ24 

ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันองค์กรในแบบสํารวจ เพ่ือตอบ EdPEx เช่น สอบถามเก่ียวกับความไมพึ่งพอใจ25 

หลักสูตร การไม่สมคัรมาเรียนต่อในหลักสูตร และไมแ่นะนําให้บุคคลอ่ืนมาเรียนต่อหลักสตูร จึงขอให้ดําเนินการ26 

เพ่ิมเติมแบบสาํรวจเพ่ือที่จะสามารถใช้ในปีต่อไป  27 

 ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้เพ่ิมเติมในแบบประเมนิบัณฑิตที่มาร่วมในงานแสดงความยินดีบัณฑิต 28 

ประจําปีการศึกษา 2556 ในการน้ีรองคณบดีได้ช้ีแจงในปีน้ีด้วยกรอบเวลาทีก่ระช้ันชิด หลังจากการประชุม29 

คณะกรรมการประจําคณะ จงึไม่สามารจัดทาํแบบสอบถามได้ทัน แต่ถ้าคณะกรรมการประจําคณะฯ มคีวามเห็นว่า30 

ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการในส่วนของการประเมินความไม่พึงพอใจ และความผูกพันต่อคณะ ขอรับอาสา31 

ดําเนินการ 32 
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 ประธานฯ แจ้งว่า จากผลการประเมนิ EdPEx ส่วนผูใ้ช้บัณฑิต คณะสามารถหาวิธีเข้าพบผู้บริหาร1 

หน่วยงานที่มีศษิย์เก่าของคณะเข้าไปทาํงาน สอบถามและหารือ เพ่ือตอบ EdPEx ส่วนแบบสอบถามขอให้ฝ่ายที่2 

เก่ียวข้องนําข้อมูลไปบูรณาการ วิธีการให้สมบูรณ์มากขึ้น 3 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า งานบรหิารการศกึษาฯ ได้มกีารเก็บข้อมูลความพึงพอใจของ4 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุก 3 เดือน 6 เดือน ซึ่งจะดําเนินการเพ่ิมคําถามส่วนอ่ืนในแบบสํารวจความพึงพอใจ 5 

โดยสอบถามไปยังนักศึกษาทาง web-mail เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลต่อเน่ือง 6 

 รองคณบดี แจง้ว่า ในการดําเนินงานเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมอาจเป็นการทํางานร่วมรองคณบดีฝ่าย7 

บัณฑิตศึกษา 8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
   10 
  3.3   รศ.สุธรรม  นันทมงคลชัย แจ้งว่า ตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีใหม่ของ สกอ. ที่มีการปรับปรุงหลักสูตร 11 

และกรรมการบริหารหลักสูตร จึงขอให้ทางรองคณบดีบัณฑิตศึกษา ดําเนินการเชิญหัวหน้าภาค ประธาน12 

หลักสูตรเพ่ือหารือร่วมกันอย่างเร่งด่วน  13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  16 

4.1  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน17 

มหาวิทยาลัย ประจําปี 2557 (รอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557) 18 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า เพ่ือให้การประเมินข้าราชการและลูกจ้าง           19 

ที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งาน20 

บริหารทรัพยากรบุคคล จึงเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอรายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ21 

ประเมินข้าราชการและลูกจา้งที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2557 (รอบ22 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการประเมินข้าราชการและ23 

ลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 4  โดยให้คณะกรรมการ24 

ประจําส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินประสิทธิภาพ 25 

ประสิทธิผล สมรรถนะ คุณลกัษณะ และความเหมาะสมของผู้ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน26 

มหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีคณะจะต้องส่งผลการประเมินฯ ไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 27 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการ ดังน้ี 29 

                      1.  รองศาสตราจารย์วิทยา          อยู่สุข                                  ประธานคณะกรรมการ 30 

                      2.  รองศาสตราจารย์จักร์กริช       หิรญัเพชรรัตน์                        กรรมการ 31 

                      3.  รองศาสตราจารย์สุนีย์            ละกําป่ัน กรรมการ  32 

                      4.  รองศาสตราจารย์วิชัย   พฤกษ์ธาราธิกูล     กรรมการ 33 
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                      5.  นางนภาพร                         มว่งสกุล                               กรรมการ 1 

                      6.  นางสาวมัลลิกา                     โสดวิลัย                               เลขานุการ 2 

                      7.  นางดวงฤทัย                        ก้องเกียรติกุล                        ผู้ช่วยเลขานุการ 3 

   8.  นายศุภกร                           วรรณจิตร์                            ผู้ช่วยเลขานุการ 4 

 5 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 6 
 7 

 8 
ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  9 

   ไม่ม ี10 

 11 

ปิดประชุมเวลา  12.45  น. 12 

     13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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 21 

 22 

 23 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


