
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 8/2557 

เม่ือวันศุกรท์ี่  29  สิงหาคม  2557 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

 *********************** 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลและ 

รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
13. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
14. รศ.ธราดล เก่งการพานิช รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 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.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
25. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
26. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
2. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 

  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  ศ.เพ็ญศร ี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษา 
2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนการประชุม
ประธานฯ ได้แสดงความยินดีกับว่าที่คณบดีคนใหม ่คือ รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล และแนะนําบุคลากรใหม่ คือ 
อ.ดร.สุวิมล กาญจนสุธา จากภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, อ.ดร.เด่นศักด์ิ ยกยอน จากภาควิชา          
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, Dr.Panagiotis Takis Elefsiniotis จากภาควิชาวิศวกรรมสุขภิบาล และ            
อ.ดร.วศินา ทาเขียว จากภาควิชาโภชนวิทยา จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 

 1.1.1  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 
1) วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เข้ารับรางวัลผู้บริหารแห่งปีCEO จาก ฯพณฯท่าน องคมนตรี 

อําพล เสนาณรงค์ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
2) วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศษิย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3) วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เน่ืองในพิธีเปิดอาคาร

คณะกายภาพบําบัด  
4) วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร 
5) วันที่ 11 สิงหาคม 2557  เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “แม่พิมพ์ของชาติดีเด่น” เน่ือง

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จัดโดย สมาคมสโมสร
วัฒนธรรมหญงิในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

       5)  วันที่ 28 สงิหาคม 2557  ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเลื่อนระดับ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษกรุงเทพมหานคร  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
     1.2.1  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดงานวันมหิดล  ในวันพุธที่ 24 

กันยายน 2557 เวลา 6.30 -10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะเฝ้ารับเสด็จและร่วมถ่ายภาพ และขอ
เชิญภาควิชา หน่วยงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก  

1.2.3  การจัดกิจกรรม Big cleaning day ในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น.  
1.2.2  การจัดงานจัดงาน “มทุิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 57” เพ่ือแสดงมุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณอายุ

งาน/ราชการ ในปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป รายช่ือผู้เกษียณอายุ
งาน/ราชการ จํานวน 16 คน และผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปีและเปลี่ยนวิถชีีวิตจํานวน 2 คน 
     1.2.3  สรุปการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ “ราชพฤกษ์ น้อมรําลึกพระคุณแม”่
ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557  เวลา 7.45-09.00 น. ณ โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ มีผูล้งทะเบียน
ร่วมงานทั้งหมด 206 คน เป็นบุคลากร 171 คน คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของบุคลากรทั้งหมด(317 คน) 
ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ จํานวน 72 คน สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 99 คน นักศึกษา 33 คน และ
บุคคลภายนอก 2คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 113 คน(ร้อยละ54.85) เป็นคณาจารย์ จํานวน 27 คน(ร้อย
ละ 23.89)  สายสนับสนุนวิชาการ 46 คน(ร้อยละ40.71) นักศึกษา 20 คน(ร้อยละ 17.70) ) บุคคลภายนอก 1
คน(0.88) และไม่ระบุ 19 คน(ร้อยละ16.81) ระดับความพึงพอใจระดับดีมากในด้านการลงทะเบียน การ
ตกแต่งงสถานที่การสร้างสุขให้ตัวเองส่วนด้านอ่ืนเป็นระดับดี สื่อที่รับทราบข่าวสารการจัดงาน จากโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์มากที่สุด(ร้อยละ48.67) รองลงมาเป็น หัวหน้าภาควิชา/งาน/เพ่ือนร้อยละ 34.51 ระบบ E-
Office ร้อยละ 30.97  และWebsite ร้อยละ 23.89   สิ่งที่ได้จากการร่วมงาน ความสามัคคี พระราชกรณียกิจ
ของพระราชินี ความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ มขี้อเสนอแนะให้เริ่มกิจกรรม 9 นาฬิกา และเปลี่ยนเพลง
อ่ิมอุ่น  
 1.2.4  การสํารวจความไม่พึงพอใจ และความผูกพันองค์กรของบัณฑิตที่จบการศึกษาปีการศึกษา 
2556 จากการประสานไปที่คณะกรรมการประจําคณะ มหีลักสูตร ระดับปริญญาโทและเอก ของภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภิบาลแจ้งความประสงคท์ี่จะดําเนินการ ได้ปรับแบบสอบถามฉบบัสัน้ให้เหมาะสมกับหลกัสูตร และรวบรวม
รายช่ือบัณฑิตกลุ่มเป้าหมายที่มีข้อมลู ที่อยู่ E-mail address และเบอร์โทรศัพท ์ส่งไปให้ภาควิชาเพ่ือดําเนินการ  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 
1.3.1 มหาวิทยาลัยมหิดลออกระเบียบการประเมินอาจารย์  80: 20 ใหส้่วนงานประเมิน 2 ครั้ง ถ้า

ไม่ผ่านจะให้ปรับปรุง เป็นครั้งที่ 3 จะมอบหมายงานแล้วพิจารณาเป็นรายเดือน ระเบียบจะให้ส่วนงานพิจารณา 
20% จากทัศนคติของบุคลากรแล้วสามารถให้ออกได้ 

1.3.2  งบประมาณแผ่นดินแต่ละส่วนงานที่ได้รับจะต้องมีเงินรายได้เพ่ือบริหารจัดการ ซึง่
มหาวิทยาลัยให้ส่วนงานดูแลค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเอง จึงต้องมีแผนการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
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1.3.3  ขอให้ภาควิชาส่งผลการประเมินบุคลากร เพ่ือปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไปยังงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 

  ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม –
กันยายน) ตามที่คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิน้ 331,605,100.00 บาท จําแนกตามไตรมาส ดังน้ี 
ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จ่ายเงิน  63,141,974.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น  28,416,308.15 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.00  สรุปงบประมาณท่ีได้รับจากยอดยกมาไตรมาสท่ี 3 คงเหลือ 91,946,674.57 บาท คดิเป็นร้อยละ 
76.39 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ข.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป. 2557-1 ปีงบประมาณ 2557 
ประจําไตรมาสท่ี 3 
 1.4.2  แจ้งการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 – 2559 และการเพ่ิมเติม/ 
เปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)  ปีงบประมาณ 2558 

มหาวิทยาลัยได้แจ้งการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 โดย
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่15/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ทาง
คณะได้จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่1 สิงหาคม 2557   

มหาวิทยาลัยกําหนดจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย (PA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในส่วนคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 
09.45 น. 
    1.4.3  รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง 

ขอให้ภาควิชา/ งานดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 บันทึกข้อมูล
ในโปรแกรมบริหารความเสี่ยง : http://ns2.ph.mahidol.ac.th/phrisk/ ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ 10กันยายน 
2557 เน่ืองจากทางคณะจะปิดระบบในวันที่ 11 กันยายน 2557 ยกเว้น แผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ตาม
เหตุการณ์ความเสี่ยง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ให้จัดส่งภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 ส่วน
หนังสือเป็นทางการจะจัดส่งให้ในภายหลัง(ทางคณะจัดอบรมบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารความเสี่ยงให้
ภาควิชา/ งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557) 
  1.4.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
ประจําเดือนสิงหาคม 2557 

ตามท่ีภาควิชาได้รับอนุมัติหัวข้อ จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการศึกษา จํานวน 24  
เรื่อง เป็นเงินทั้งหมด 70,000.00 บาท โดยเริ่มดําเนินงานต้ังแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2557 บัดน้ี การ
ดําเนินงานดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการใช้จ่ายเงินทั้งหมด 65,701.40 บาท คดิเป็นร้อยละ 93.86 
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คงเหลือเงิน 4,298.60 บาท ทั้งน้ี ขอให้ภาควิชา/ งานนําสรุปรายงานผลการแลกเปลีย่นเรียนรู้ให้ผู้รบัผิดชอบ
ของธุรการภาควิชา/หน่วยงาน Upload เข้าระบบคลังความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร ์(PHKlb) เพ่ือเป็นผลงาน 
KM การศึกษา ของภาควิชา/หน่วยงานต่อไป รายละเอียดประกอบการประชุม 
  1.4.5  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการบันทึกข้อมูล พร้อม upload หลักฐานประกอบเข้าระบบ 
CHE online  

ตามท่ีกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล ขอความร่วมมือให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานตาม ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. ประจําปีการศึกษา 2556 ในระบบ CHE QA Online โดยให้
บันทึกข้อมูลทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ขณะนี้ได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลไปแล้ว ประมาณ 90% (ดังเอกสาร
หมายเลข 10) ยังมีข้อมูลเชิงปริมาณบางส่วนของทุกองค์ประกอบยังไม่ได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลด้านการศึกษา 
ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านงานบริหาร และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบ ดังน้ัน เพ่ือให้ข้อมลูดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์จึงขอความร่วมมือให้ผู้รบัผิดชอบตาม
องค์ประกอบเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 และในส่วนขององค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการและองค์ประกอบที่ 6 ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขอให้ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารประกอบให้
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพดําเนินงานบันทึกข้อมูล ภายในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
1.5.1  การประชุมช้ีแจงกรอบการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557       

ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
   ประเด็นสําคัญ  ระบบงานวิจัยมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ การส่ง online ที่ คอบช. หรือที่

เรียกว่า single window online  รวม 6 ส 1 ว  โดยแบ่งเป็นงานวิจัยของนักวิจัย 4 กลุ่ม  รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุมเน้น translational research เพ่ือพัฒนาประเทศ  ดูแล ongoing  แบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน  พัฒนานักวิจัย  งานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม)  Talent mobility  
นวัตกรรม และ commercialization  ทุนมุ่งเป้า      

      ระบบการขอทุนวิจัยใหม่ จะใช้  NRMS (National Research Management System) ซึ่งจะ
มีการอบรม วันที่ 9 กันยายน 2557 และ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 1 อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผูส้นใจ แจ้งสมัครทาง e-mail: 
kultida.kru@mahidol.ac.th หรือ online ทาง website: http://inranet.mahidol/op/orra/NRMS 

1.5.2 การประชุมช้ีแจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  เริ่มส่งขอรับทุนได้ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  การเขียนขอทุนวิจัยด้านบัณฑิตศึกษา  ต้องมีความถนัด
ในเรื่องน้ันๆ ได้มีการดําเนินการด้านน้ันๆ มาบ้างแล้ว มทีั้งหมด 9 มิติ เร่งด่วนของชาติ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
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1.5.3 การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ข้าวไทยสูส่ากล ระหว่าง วันที่ 11-12 กันยายน 
2557  ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน การนําเสนอผลงานวิชาการ 6 กลุ่มเรือ่ง การปรับปรุงพันธ์ุข้าว  
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว  การพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการแปรรูป  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการตลาดข้าว  การพัฒนาระบบการสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวและโลจิสติกส์  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และส่งผลงานวิชาการได้ที่ 
http://webregister.nrct.go.th/thai/index.php  กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 02-561-2445 ต่อ 511 

1.5.4 ตามท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอต้ัง
งบประมาณ (แบบปกติ) ประจําปีงบประมาณ 2559  ในการน้ี มหาวิทยาลัยขอให้แต่ละส่วนงานรวบรวม
โครงการวิจัยทั้งหมด  พร้อมจัดลําดับความสําคัญ แล้วจัดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  ดังน้ัน ฝ่ายวิจัยฯ 
จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์/ นักวิจัยทีจ่ะเสนอโครงการวิจัย ส่งโครงการวิจัยมายัง งานวิจัยและวิชาการ 
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หรืออย่างช้าภายในวันที่ 2 กันยายน 2557 (เอกสารต้องครบถ้วนตามที่กําหนด
และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว) โดยคณะกรรมการวิจัย จะประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในวันที่ 4 
กันยายน 2557 และจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทันตามกําหนดเวลา 

1.5.5  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหดิล แจ้งผลความคืบหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2558 (แบบปกติ) หากไมม่ีการเปลี่ยนแปลงจากสํานักงบประมาณ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีโครงการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรทุน ประจําปีงบประมาณ 2558  จํานวน 5 
โครงการ ดังน้ี 

   1) การนํากลับและรีไซเคิลเชิงศักยภาพของฟอสฟอรัส จากของเสียเมืองไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูกใน
ประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ) ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี 2556-2558 

   - การศึกษาการนํากลับฟอสฟอรัสจากของเสีย-กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ (เริ่มปี 2558) 
   2) โครงการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีในประชากร

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.สุคนธา คงศีล) 
   3) การศึกษาคุณสมบัติระดับโมเลกุลและทางวิทยาภูมิคุ้มกันของแอนติเจนของเช้ือมาลาเรีย

ระยะในเลือดที่ค้นพบใหม่ซึ่งให้ผลในการป้องกันโรคเพ่ือการพัฒนาวัคซีนมาลาเรีย (หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.
จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) 

   4) การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ไวรัสโนโร เพ่ือเฝ้าระวังโรค
กระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและนํ้า (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล) 

5) การสกัดและการระบุสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซีตสายพันธ์ุที่แยกได้จาก
ตัวอย่างดินในประเทศไทยทีม่ีฤทธ์ิต่อต้านและยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มที่ด้ือยาใน
ปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร.มณี ชะนะมา) 

1.5.6  รายการวิทยุ TRS Family-Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5Theme “วิจัยและ
วิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน” กําหนดการออกรายการวิทยุ ครั้งที่ 8/2557 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 
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2557 เวลา 9.30-9.45 น. หวัข้อ “ทํางานให้สุขใจ ในวัยเกษียณ” โดย รศ.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ประโยชน์สังคม 

1.5.7  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ได้ประกาศค่า 
Thai-Journal Impact Factor (T-JIF) ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อประมาณ
กลางเดือน กรกฎาคม 2557  โดย วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มีค่า T-JIF ปี 2556 = 0.377 (T-JIF  ปี 2554 = 
0.082  และ ปี 2555 = 0.220) ซึ่งเป็น trend ที่เพ่ิมขึ้น  และค่า Thai-Journal Impact Factor เฉลี่ย 3 ปี 
ต้ังแต่ปี 2554-2556 = 0.226 

ช่ือวารสาร จํานวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556 
2554 2555 2556 บทความ 

ปี 2554 
บทความ 
ปี 2555 

บทความ 
ปี 2556 

วารสารสาธารณสุขศาสตร ์ 28 25 18 13 7 1 
 
การคํานวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556 
จํานวนคร้ังที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 13 + 7 = 20  
จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 28 + 25 = 53  
Thai Journal Impact Factors = 20 / 53 = 0.377  

 
ชื่อวารสาร Thai-Journal Impact Factor 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
วารสารสาธารณสุขศาสตร ์ 0.082 0.220 0.377 
วารสารพยาบาลสาธารณสุข 0.087 0.146 0.143 
วารสารวจิัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0.020 0.026 0.054 
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา - 0.075 0.111 
จดหมายเหตุทางแพทย ์แพทยสมาคม   
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

0.130 0.146 0.072 

 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์
 1.6.1  งานวิเทศฯ จะรับเจ้าหน้าที่นักวิเทศสัมพันธ์และคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 คน ได้แก่  
Ms. Artin  Finalita  และ Ms. Yashinta Nurrahama  จาก Institute Teknologi Sepuluh  Nopember 
ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือมาฝกึงาน (internship) ทางด้านงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ และทางด้าน ICT 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ร่วมกันระหว่างวันที่ 15 – 26 กันยายน 2557  
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     1.6.2  วันที่ 4 กันยายน – 4 พฤศจิกายน 2557 ได้เชิญ Prof. Dr. Susan R. Woskie, Director 
of  Occupational & Environmental Hygiene Program จาก Department of Work Environmental  
University of Massachusetts Lowell ประเทศสหรฐัอเมริกา เพ่ือเป็น Visiting Professor เพ่ือมา
แลกเปลี่ยนวิชาการ โครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย  

1.6.3 บันทึกเทปรายการหน้าต่างสุขภาพ เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(สทท.11)  เวลา 05.55 - 06.00 น. จํานวน 2 ตอน  เรื่อง “ออฟฟิตซินโดรม office Syndrome” และ เรื่อง 
“การปรับสมดุลของร่างกาย” โดย อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ภาควิชาชีวสถิติ ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 6 
และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2557  

1.6.4 บันทึกเทปรายการ “สูงวัย ใจเกินร้อย” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. และเวลา 
05.55 - 06.00 น. ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เรื่อง “การปรับสมดุลของร่างกายในคนสูงวัย” โดย อาจารย์วันวิสาข์ 
ศรีสุเมธชัย  ภาควิชาชีวสถิติ 

1.6.5 การจัดทํานิทรรศการ เพ่ือร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล-วันแม่” ประจําปี 2557  ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “สายสัมพันธ์ผ่านนมแม่" จํานวน 2 บอร์ด  เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนสาํหรับแม่ทํางาน  ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” เรื่อง “อาหาร
สมุนไพรเพ่ิมนํ้านม” และ เรือ่ง  “การให้นมบุตรในมารดาที่กลับไปทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”  

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  
1.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องแจ้งจากการประชุม

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 
1) จากการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยทั่วโลก (Ranking Web of Universities หรือ ช่ือเดิม 

Webometrics Ranking) ซึ่งจะประกาศผลการจัดอันดับทุกเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดย
พิจารณาจากเนื้อหาข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของแต่ละมหาวิทยาลัยทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้เย่ียมชมซึ่งปรากฏ
ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับ 273 ของ World Ranking และอันดับ ๓๖ ของ Asia Ranking แต่เป็น
อันดับ 1 ในประเทศไทย และจากผลการจัดอันดับUI Green Metrics World University Ranking 2013 
พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขยีวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีสุ่ดในที่ 31 ของโลก 
อันดับที่ 4 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการครองอันดับ 1 มาเป็นปีที่ 2 

2) การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 2556  
กําหนดการจัดทํา มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2555 สําหรบัหลักสูตรที่กําหนด เปิด-ปิดภาค
การศึกษาตามอาเซียนดังน้ี 

- ประธานหลักสูตรจัดทํา มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ TQF ให้แล้วเสร็จ และกด submit ให้
คณบดีภายใน 17 กันยายน 2557 
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- คณบดีให้ความเห็นใน มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ TQF ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 
- บัณฑิตวิทยาลัยสรุปรายงาน มคอ.7 ต่อที่ประชุมสภาฯ ในวาระการประชุมสภาฯ วันที่ 19

พฤศจิกายน 2557 
สําหรับหลักสตูร เปิด - ปิด แบบปกติ  ประจําปีการศึกษา 2556  ซึ่งได้ตรวจสอบ

หลักสูตรของคณะฯ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 พบว่ามีหลักสูตรจํานวน ที่ยังไม่ได้ส่ง มคอ.7 ผา่นระบบ
สารสนเทศ TQF  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยต้องสรุปรายงาน มคอ.7 ต่อที่ประชุมสภาฯในการประชุมสภาฯ วันที่ 17 
กันยายน 2557 

3) ขอความร่วมมือขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาบันทึก/ตรวจสอบ มคอ.3/ มคอ.4 
รายวิชาที่เปิดสอนในระบบTQF ประจําภาคต้น  ปีการศึกษา 2557 ภายใน 5 กันยายน 2557 

4) แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี สําหรับหลักสตูรที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 
2553 กําหนดเสนอปรับปรุงมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2557 เพ่ือให้สามารถดําเนินการเริ่มใช้
หลักสูตรปรับปรุงได้ทันในปีการศึกษา 2558  ทั้งน้ี การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงเพ่ือให้ทันเริ่มใช้ใน
ปีการศึกษา 2558 ขอให้ดําเนินการตามกําหนด ดังน้ี 

- หลักสูตรใหม่ เสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน 2557 (ไมร่วมข้ันตอน
การขออนุมัติหลักการ) 

- หลักสูตรปรับปรุงให้เสนอสาระที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์มายังบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในเดือนกันยายน 2557 เพ่ือให้ทันต่อประกาศรับสมัครนักศึกษาใหมปี่การศึกษา 2558 ส่วนการดําเนินการ
ปรับปรุงให้เสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2557 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบรายช่ือหลักสูตรจากแต่ละคณะที่กําหนดการ
ปรับเมื่อครบวงรอบ 5 ปี พบว่ามี 16 หลักสตูรที่จะครบรอบปรับปรุงในปี 2559 จึงขอให้แต่ละหลักสตูรส่ง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปีไปที่รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557  เพ่ือ
ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย ต่อไป 

5) ข้อมูลการจัดประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ 6 แห่งซึ่งสามารถ download ได้ ที่
www.grad.mahidol.ac.t/Events ซึ่งมีงานประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรของคณะ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

6) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง”การวิจัยสําหรับบัณฑิตศึกษา”สําหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิจัยของนักศึกษา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 จะประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 

7) ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว
พบว่า   มีรายวิชาที่อยู่ในฐานข้อมูลแต่ไมม่นัีกศึกษาลงทะเบียนเรียนติดต่อกันเกิน 5 ปี ฝ่ายบัณฑิตศกึษา  จึง
ขอความกรุณาท่านตรวจสอบรายวิชาในคลังข้อมูลของท่านที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกิน 5 ปี   และไม่ได้
เปิดสอนให้กับหลักสูตรอ่ืน    และขอความกรุณาท่านแจ้งข้อมูลขอปิดรายวิชากลับมายังงานบริหารการศึกษา 
และกิจการนักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เพ่ือที่จะดําเนินการแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
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   กําหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2558  

รอบที่ 1  เริ่มรบัสมัครวันที่ 29 กันยายน 2557 ประกาศผูม้ีสิทธิเข้าศึกษาวันที่ 24 มีนาคม 2558   
รอบที่ 2  เริ่มรบัสมัครวันที่ 29 กันยายน 2557 ประกาศผูม้ีสิทธิเข้าศึกษาวันที่ 23 มิถนุายน 2558 

8) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
สูงสุดทางวิชาชีพ ทําหน้าที่เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แต่งต้ังคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ผู้ได้รับ
วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ ความชํานาญทางวิชาชีพทําหน้าที่ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยได้เรียนเชิญ รศ.นพ.กําจร ตติยกวี  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นที่ปรึกษาของคณะทํางาน
และได้ประชุม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. อาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สกอ.ได้พิจารณาว่าเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาเทียบเท่าปริญญาเอกโดย
อนุโลมอยู่แล้ว ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามหน้าที่ สําหรับผู้มีคุณสมบัติคุณวุฒิ
ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก ต่อไป 

2. อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพทันตกรรมและเภสัชกรรมที่
ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญสูงสุดทางวิชาชีพ ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์เก่ียวกับ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไปน้ี 

หน้าท่ี คุณสมบัติตามที่กําหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

แนวทางการพิจารณา ซ่ึงจะเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงร่าง 
2. อาจารย์สอบโครงร่าง 
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
4. อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
5. อาจารย์ผู้สอบ 

1.มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
2. เป็นรองศาสตราจารย์ 
3. ต้องมีประสบการณ์การทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจําม.มหิดล 
2. มีคุณวุฒิทางวิชาชีพทันตกรรมหรือเภสัช
กรรมท่ีได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญสูงสุดทางวิชาชีพ 
3. เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  มีผลงานวิจัย ท่ีแล้ว เสร็จไ ด้ รับการ
เผยแพร่แล้วจํานวน 1 เร่ือง ท่ีมีชื่ออาจารย์
ท่านนั้นเป็นผู้ ดําเนินการหลักและมีส่วน
ร่วมไ ม่น้อยก ว่า ร้อยละ  50 หรือเป็น 
corresponding author   โดยผลงานวิจัย
ดังกล่าวนี้ ต้องมิใช่เป็นผลงานเกี่ยวกับท่ี
เสนอขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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1.7.2 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
จัดการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 
น. ณ อาคาร 5 ช้ัน 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อํานวยการโรงเรียนแพทย์   
ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา แนวคิด การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะทีส่ําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 

1.7.3 ความก้าวหน้าของการจัดทําร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ สรุปข้อมลูจากการประชุมของคณะกรรมการวิจัยครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 

1.7.4 จากการสํารวจความคาดหวังของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 และนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโทและเอก ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557 โดยงานบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 

 ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จํานวน 118 คน) 
อันดับ 1 ต้องการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ (ร้อยละ 63.5) 
อันดับ 2 ต้องการเรียนอย่างมีความสุข (ร้อยละ 17.8) 
อันดับ 3 สามารถนําความรู้ทีไ่ด้รับมาทําประโยชน์แต่ผู้อ่ืน และสังคม (รอ้ยละ 16.9) 
อันดับ 4 ต้องการสิ่งอํานวยความสะดวก (ร้อยละ 15.8) 

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (จํานวน 95 คน) 
อันดับ 1 ต้องการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ (ร้อยละ 91.6) 
อันดับ 2 ต้องการสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด (ร้อยละ 21.1) 
อันดับ 3 อาจารย์มีความเป็นกันเองและยินดีให้คําปรึกษา (ร้อยละ 17.8) 
อันดับ 4 ต้องการเรียนอย่างมีความสุข (ร้อยละ 15.8) 

 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     
 1.8.1  การติดตาม มคอ. 3/4 รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ประจําปี

การศึกษา 2557 และ มคอ. 5/6 ปีการศึกษา 2556    
1.8.2   กองบริหารการศึกษาจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี จัดเก็บช่วงปี 

1 ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา 2556 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและบริการ จากนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ได้ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.08 

1.8.3   มหาวิทยาลัยจัดทําระบบฐานข้อมูลหลักสตูรระดับปริญญาตรี ตามกรอบ TQF เรียบร้อยแล้ว 
โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรสําหรับกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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1.8.4  การจัดกิจกรรมสร้างฝันสา’สุข เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์
การเรียนรู้ วิทยาเขตศาลายา เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและแบ่งกลุ่มร่วมทํากิจกรรม 
โดยมีวงดนตรีศิษย์เก่าจากคณะมาเล่นดนตรีเพลงคณะ 

สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี อยู่ระหว่างการดําเนินการ
สํารวจทางระบบออนไลน์  

1.8.5  การจัดปฐมนิเทศนักศกึษา ช้ันปีที่ 1  ณ  สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน วิทยาเขตศาลายา  
เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

1.8.6 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดตัวช้ีวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมตาม 
Eco-index 

       -  การใช้ไฟฟ้า และน้ํามัน ไม่เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 
       -  การใช้นํ้า และกระดาษ ลดลงร้อยละ 15 
1.8.7  มหาวิทยาลัยจัดการประกวด website ตามเกณฑ์ UI green โดยคณะกรรมการประเมินจะ

เริ่มเข้าทําการประเมินวันที่ 1 กันยายน 2557 ส่วนงานที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัล ๕๐๐๐ บาท 
1.8.8  การจัดทําทางลาดสําหรับผู้พิการเพ่ือเข้าอาคาร สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ได้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
1.8.9  การจัดทําแผงกั้นและระแนงไม้ บริเวณหน้าอาคาร 4 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับนักศกึษาและเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 
1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 
 1.9.1  โครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ในระยะที่ 3: โรงแรม 

ศูนย์การค้าฯห้างสรรพสินค้า และสํานักงานเขต ทีมงานตรวจประเมิน BCG จํานวน 4 ทีม ดําเนินการตรวจ
ประเมินโรงแรม ศูนย์การค้าฯ ห้างสรรพสนิค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 แห่ง เมื่อ 7-18 
กรกฏาคม 2557 

 1.9.2   โครงการ Urban green growth: ขอเข้าพบและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
ประเด็นของสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ดัชนีช้ีวัดที่เก่ียวข้อง โครงการที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการและศักยภาพของหน่วยงานที่จะรองรับงานของโครงการUrban green growth ในอนาคต 

        1) สํานักงานนโยบายและแผน สํานักยุทธศาสตร์ กทม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
2) การไฟฟ้า กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 
3) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม 
4) เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557ประชุมร่วมกับทีมงานกรุงเทพมหานครและOPHETS ในการ

จัดประชุม OECD Study Mission to Bangkok - knowledge sharing workshop on Urban Green 
Growth ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
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 1.9.3  วันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2557 ประชุมวิชาการประจําปี 2557  และปาฐกถาณัฐ ภมร
ประวัติ ครั้งที่ 27 เรื่อง 4 ทศวรรษ การสาธารณสุขมูลฐานไทย: จากตํานานสู่นวัตกรรม ณ หอประชุมณัฐ ภมร
ประวัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.10  เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  
   1.10.1  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข นําเสนอผลการดําเนินงานภาควิชา ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยสรุปดังน้ี 
 ด้านการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
   หลักสูตรภาคปกติ พ.ศ. 2555 

 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
   หลักสูตรภาคพิเศษ พ.ศ. 2555 
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (พ.ศ.2556)  
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข  
   หลักสูตรภาคปกติ  
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข  
   หลักสูตรภาคพิเศษ  
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข  
   (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ.2556 

ด้านการวิจัย จํานวน 11 โครงการ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ปี 2556 

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ จํานวน 17 เรื่อง เฉลี่ย 1.21 เรื่อง/ คน/ ปี 
         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง เฉลี่ย 0.21 เรือ่ง/คน/ปี 
           รวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จํานวน 20 เรื่อง เฉลี่ย 1.43 เรื่อง/ คน/ ปี 
           การบริการวิชาการ  

- ที่ได้รับการยอมรับรับรองในวงวิชาการหรือองค์กรตามมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานผลิตภัณฑ์    
   ทั้งในระดับชาตินานาชาติ 
- บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ สังคม 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    ที่ประชุม   :   รับทราบและชืน่ชมผลงาน 
 

  1.10.2  หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ นําเสนอผลการดําเนินงานภาควิชา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โดยสรุปดังน้ี  
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พันธกิจด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555 – 2556 การปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร รายวิชา 
รายวิชาแกน วิชาบังคับ วิชาเลือก ในระดับปริญญาตรี โท และเอก  

     - ปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเฉล่ีย 3.137 ± 0.895 ปี 
     - ปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเฉล่ีย 4.44 ± 0.696 ปี 
การได้รับทุนและรางวัลของนักศึกษา 

1. นางสาวภัทรากุล พราหมณ์น้อย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจากบัณฑิตวิทยาลัยและ
ทุนผู้ทํากิจกรรมจากบัณฑิตวิทยาลัย 

2. นายวันชนะ พลทองมาก ได้รบัรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยของ Thai Medical 
Informatics Association(TMI) 2 รางวัล ได้รับทุนนักศกึษาแลกเปลี่ยนไป Stikes University, Bali, 
Indonesia 

พันธกิจด้านการวิจัย  
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ปี 2555  จํานวน 14  เรือ่ง 
 - ระดับนานาชาติ     8  เรื่อง 
 - ระดับชาติ     6  เรื่อง 
 - นําเสนอในการประชุมวิชาการ   5  ครั้ง 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ปี 2556  จํานวน 15 เรือ่ง 
 - ระดับนานาชาติ       9  เรื่อง 
 - ระดับชาติ     6  เรื่อง 
ผลงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
1.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตร วท.ม.ระบาดวิทยา มีการประชุมทุกปี (2555, 2556 

และ 2557) 
2. ความร่วมมอืด้านการวิจัยกับ London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

University of London ในโครงการ Respiratory Infections Disease among Cohorts in Vientiane 
Province, Laos 

3. Prof. Kuntoro จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย เย่ียมชม พบปะและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับภาควิชาชีวสถิติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  

4. Prof. Dr. Don McNeil มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์งานเครือข่ายด้านสถิติ เพ่ือการพัฒนาด้าน
วิชาการทางสถิติและชีวสถิติ  

5. Prof. Dr. Dankmar Böhning จาก Souththamton University, U.K. เป็น Visiting Professor 
ให้ภาควิชาชีวสถิติ เป็นเวลา 1 เดือน (สิงหาคม 2557)  

 ที่ประชุม   :   รับทราบและชื่นชมผลงาน 
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ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่7/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่25 กรกฎาคม 2557 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557  วันศุกร์ที ่25 กรกฎาคม 2557  โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
 3.1  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CMU ได้เสร็จสิ้นและเดินทางกลับไป
เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2557 ผลการประเมนิประทับใจดี จากภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชา
โภชนวิทยา และนักศึกษาจาก SEKOLATH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BALI ประเทศอินโดนีเซีย
เดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 2 ตุลาคม 
2557  จํานวน 12 คน  
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า โครงการทุนแลกเปลีย่น ณ ต่างประเทศสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 มีทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ 
 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน 8 ประเทศ (พม่า, ลาว, 
กัมพูชา, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, บรูไน) มี 2 ทุนคือ  

1.1 ทนุแลกเปลี่ยนระยะสั้น (อย่างน้อย 4 สัปดาห์ หรือ 28 วันขึ้นไป) ทุนละ 25,000 บาท 
1.2 ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว (อย่างน้อย 3 เดือน/1 ภาคการศึกษา) ทุนละ 60,000 บาท 

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ จีน (รวมไต้หวันและฮ่องกง) 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียมี 2 ทุน คือ 
 2.1 ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (อย่างน้อย 4 สัปดาห์ หรือ 28 วันขึ้นไป) ทุนละ 40,000 บาท 
 2.2 ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว (อย่างน้อย 3 เดือน/1 ภาคการศึกษา) ทุนละ 90,000 บาท 

3)  กิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยนอกกลุ่มประเทศอาเซียน มี 2 ทุน 
   3.1 ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (อย่างน้อย 4 สัปดาห์หรือ 28 วันขึ้นไป) ทุนละ 60,000 บาท 
  3.2 ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว (อย่างน้อย 3 เดือน/1 ภาคการศึกษา) ทุนละ 100,000 บาท 
 กําหนดการรับสมัครต้ังแต่วันน้ี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 0 2849 6235 หรือ  
https://www.facebook.com/MU.Postgraduate.Exchange.Scholarships 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 



 

 

16 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า  ด้วย ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย หัวหน้า
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จะครบวาระเกษียณอายุงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังน้ัน จะต้อง
ดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้า
ภาควิชา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ กําหนดให้เสนอช่ือคณะกรรมการสรร
หาหัวหน้าภาควิชาไปยังมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

1. คณบดี 
2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 
3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 
5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 
ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แลว้มีมติเสนอช่ือ 
1. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 
2. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ ซึง่ขอปรับปรุงอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 18 มถิุนายน 2557 
และคณะกรรมการบริหารการศึกษา ครั้ง 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557  จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบ 
มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 

 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ ซึ่งขอปรับปรุงอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา ครั้ง 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
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    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติในหลักการการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาชีวสถิติ  (นานาชาติ) 
       รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาชีวสถิติได้รับอนุมัติให้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ (PA) ประจําปีงบประมาณ 2557 คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ   
(นานาชาติ) เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ ภาควิชาจึงขอเสนอ
แบบฟอร์มการอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา ครั้ง 
2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิด
หลักสูตรใหม่ดังกล่าว  
     
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

  4.5   เรื่องการคิดภาระงาน 
  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือแจ้งการให้คณุค่าแก่
ผู้เย่ียมสํารวจสว่นงานตามระบบคุณภาพ (MUQD) (หนังสือที่ ศธ 0517/3970 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557)  
โดยให้คิดภาระงานอาจารย์และบุคลากรทีป่ฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ควบคู่ไปกับกรรมการ
เย่ียมสํารวจตามระบบคุณภาพ (MUQD)”  เพ่ือคิดเป็นค่าเฉลี่ยภาระงานการเย่ียมสํารวจตามระบบคุณภาพ 
(MUQD) ดังน้ี 

หัวข้อ  การใช้เวลาของกรรมการเย่ียม
สํารวจ MUQD   

การเตรียมตัวและการอ่านรายงานการประเมินตนเอง  5 ชั่วโมง 
การประชุมเตรียมการเย่ียมสํารวจ/ตรวจประเมิน ตามเวลาจริง 
การเย่ียมสํารวจ/ตรวจประเมินส่วนงาน ตามเวลาจริง 
การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการเยี่ยมสํารวจ สําหรับ   - ประธาน 
                                                                   - กรรมการ 

5 ชั่วโมง 
2 ชั่วโมง 

                   
ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาให้

ความเห็นชอบในการคิดภาระงานอาจารย์และบุคลากรทีป่ฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของ
ภาควิชา  เพ่ือนําคิดเป็นภาระงาน ดังน้ี 
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หัวข้อ  การใช้เวลาของกรรมการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  

การเตรียมตัวและการอ่านรายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาละ 2 ชั่วโมง 
การประชุมเตรียมการตรวจประเมิน ตามเวลาจริง 
การตรวจประเมินภาควิชา ตามเวลาจริง 
การตรวจแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจประเมิน สําหรับ -  ประธาน 

- กรรมการ 
3 ชั่วโมง 
1 ชั่วโมง 

  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

4.6  การพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ที่ประชุมเสนอให้ถอนเรื่องน้ีออกไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระ
พิเศษ 

ที่ประชุม :  เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 

4.7  การพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

  ที่ประชุมเสนอให้ถอนเรื่องน้ีออกไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระ
พิเศษ 

ที่ประชุม :  เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 
4.8  การพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ) 
  ที่ประชุมเสนอให้ถอนเรื่องน้ีออกไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระ

พิเศษ 
ที่ประชุม : เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 

4.9  การพิจารณาให้ความเหน็ชอบการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจําปีการศึกษา 
2558 

    รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงทุกส่วนงานเร่ืองการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระบบรับตรง 
ประจําปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จํานวน 1 คน โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

1. คุณสมบัติทัว่ไปเหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
2. คุณสมบัติทางการศึกษาเหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3 คุณสมบัติเฉพาะ 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะคุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี 

  3.1  เป็นผู้มีความพิการ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเน้ืออ่อนแรง หรือโรคโปลิโอ เฉพาะที่
ขาข้างใดข้างหน่ึง หรือเป็นผู้มีความพิการขาข้างใดข้างหน่ึงขาดระดับเข่าลงไป สามารถยืน เดินได้เอง แขนและ
มือทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
  3.2  ไม่มีความพิการทางสายตาและไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
  3.3  ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ 

  ในการน้ีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเง่ือนไขการรับเข้าศึกษา ที่ประชุมมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะคณุสมบัติเฉพาะ ดังน้ี 
      1.  ข้อ 3.1 ตัดข้อความว่า “เฉพาะที่ขาขา้งใดข้างหน่ึง” ออก  ตัดข้อความว่า “สามารถยืน 
เดินได้เอง” ออก และตัดคําว่า “ตามปกติ” ออก 
      2.  ข้อ 3.2 ตัดข้อความว่า “และไม่เป็นผูท้ี่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง” ออก 
      3.  เพ่ิมข้อ 3.4  อ่ืนๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1  ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปี 2557 
   ประธานฯ แจ้ง รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี 
2557 จาก 4 ประเภท จํานวน 29 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมดังน้ี 
   1.  ประเภทนักบริหาร      16  คน 
   2.  ประเภทนักวิชาการ         5  คน 
   3.  ประเภทบริการวิชาการสาธารณสุขสู่สังคม     6  คน 
   4.  ประเภทการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข   2 คน 

และศิษย์เก่าเกียรติคุณ 2 คน ได้แก่ นายนิคม ไวยรัชพานิช และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ  
 ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 5.2  สถานการณ์ทางการเงินของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 ประธานฯ เสนอให้นําไปหารือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ 
 ที่ประชุม :   รับทราบ 
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5.3 ประธานฯ แจ้งว่า ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา “กองทุนครุทายาทคณะ

สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 
5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (20,000 กองๆ ละ 100 บาท) จะจัดขึ้นในวันที่ 24 
กันยายน 2557  กําหนดการดังน้ี          

13.00 – 13.30 น.            ลงทะเบียน 
            13.45 – 14.30 น.             -  สัมโมทนียกถาเรือ่งบุญกับการศึกษา 
                                    -  พิธีถวายผ้าป่าและปวารณาบุญและกุศล 
           14.30 – 15.00 น.                    -  รับประทานอาหารว่าง/ ปิดงาน 
 ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 5.4  ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ ในวันศุกรท์ี่ 12 กันยายน 
2557 
 ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.40  น. 
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