
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 6/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  26  มิถุนายน  2558 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
8. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรรมการ 
9. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
10. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร 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. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
17. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
18. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
19. ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
20. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
22. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
23. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
25. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
26. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
27. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
28. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 4 

2. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในที่ประชุม และก่อนดําเนินการ8 

ประชุม ประธานฯ ได้แนะนําผู้ประเมิน green meeting จากสถาบันสิง่แวดล้อมไทย ซึ่งจะมาประเมินการ9 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคร้ังน้ี 10 

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การประเมิน green meeting เมื่อได้รับการประเมิน11 

แล้วจะให้การประชุมคณะกรรมการประจําคณะได้รับการรับรองเป็น green meeting  เกณฑ์การประเมินฯ จะ12 

พิจารณาจาก 13 

- การจัดเตรียมเอกสารการประชุม ส่งเอกสารทาง e-mail ลดการใช้กระดาษ 14 

- ห้องประชุมมีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม 15 

- การประหยัดพลังงาน เช่น การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25-26 องศา  16 

- นํ้าด่ืม รินใสแ่ก้วและมีขวดนํ้าสําหรับเติมลดการใช้ขวดพลาสติก 17 

- การจัดอาหารกลางวัน 1) ผูป้ระชุมมากกว่า 20 คน จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ฟ์  18 

      2) ผู้ประชุมน้อยกว่า 20 คน จัดอาหารแบบจานเดียว 19 

-  การคัดแยกขยะ  20 

จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 21 

 22 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 23 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 24 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี25 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 26 

  1)  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะท่ีเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนการ27 

ดําเนินงานด้านการควบคุมยาสูบดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  28 

นอกจากน้ียังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับประทานรางวัลในฐานะบุคคลทีใ่ห้การสนับสนุนการ29 

ดําเนินงานด้านการควบคุมยาสูบดีเด่นอีก 3 คน ซึ่ง รศ.ดร.สุรินธร กลมัพากร ภาควิชาพยาบาลการสาธารณสุข 30 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้ารับประทานรางวัลน้ีด้วย  31 
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  2)  ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings 2015 ได้ประกาศผลการจัดอย่างเป็น1 

ทางการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 44 ของเอเซียและเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมีการคิด2 

ค่านํ้าหนักจากหลักเกณฑ์ Academic Reputation (30%) Employee Reputation(10%) Faculty student 3 

Ratio (20%) Citations per Paper(15%) Papers per Faculty (15%), Internation (10%)  ผลจากการจัด4 

อันดับดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลน้ีเกิดขึ้นได้จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการ5 

เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง มีการผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและมนุษยชาติ 6 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 7 

1) วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการโครงการก่อต้ังสนง.ประสานงานเครือข่าย 8 

ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  9 

2) วันที่ 8 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะฯ 10 

3) วันที่ 11 มิถุนายน 2558  รว่มงานพิธีไหว้ครูแผนไทยประยุกต์ สํานักงานบริการเทคโนโลยี11 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  12 

4) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน ศจย. ครั้งที่ 3/2558 13 

และประชุมคณะกรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 1/2558 14 

       5)  วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2558  สัมมนาผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่งยุทธศาสตร์15 

มหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยโลก ครัง้ที่ 2 16 
 6)  วันที่ 22 มถิุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย17 

สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ครั้งที่ 6/2558 18 

  7) วันที่ 23 มถิุนายน 2558  ร่วมงานปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และร่วม19 
ต้อนรับ และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  20 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 23 

     1.2.1  สรุปการจัดงาน "วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์" ในวันจันทร์ที่ 25  พฤษภาคม 2558 24 

ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารเทพนม เมืองแมน เวลา 09.15 - 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด  205  คน  25 

จําแนกเป็นบุคลากรคณะฯ จํานวน 162 คน จากบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด 302 คน คิดเป็นร้อยละ 53.64 26 

ประกอบด้วย สายวิชาการ จํานวน 68 คน สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 94 คน และนักศึกษา จํานวน 6 คน ผู้27 

เกษียณ จํานวน 25 คน ศิษย์เก่า จํานวน 9 คน บุคคลภายนอกจํานวน  3 คน ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 82 28 

คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมงานท้ังหมด (n =205 ) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจทุกด้านอยู่ใน29 

ระดับมากและมากท่ีสุด โดยประเมินว่า มีประโยชน์ต่อการสร้างความสุขให้กับตนเองและคณะ มีคะแนนเฉลี่ย30 

มากท่ีสุด( 4.47) รองลงมาคือ มีประโยชน์ต่อการสร้างความรักและความผูกพันต่อคณะมีคะแนนเฉลี่ย (4.43) 31 

และ บรรยากาศการจัดงานในภาพรวม (4.38) ตามลําดับ สําหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการร่วมงาน / กิจกรรม อาทิ 32 

ได้พบกับอาจารย์ที่เกษียณอายุหลายคน ทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ซาบซึ้งใจกับงานที่มีอาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า33 
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มาร่วมงาน การได้เรียนรู้อดีตจากผู้อาวุโสของคณะ ความรักคณะ ความผูกพันต่อองค์กร และเสนอแนะ ขอให้1 

จัดเป็นประจําทุกปี  2 

1.2.2  คณะกาํหนดจัดพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบนํ้าฝนแด่พระภิกษุสงฆ์  9  รูป ในวันพุธที่ 22 3 

กรกฎาคม 2558  ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) โดยมกํีาหนดการดังน้ี 4 

  เวลา 13.15 น.     - บุคลากรและนักศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมกัน 5 

                              ณ บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 6 

     เวลา 13.30  น.    - เคลื่อนขบวนเทียนพรรษาไปยังวัดอภัยทายาราม 7 

   เวลา 14.00  น.    - พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนํ้าฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ 9  รูป  8 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 11 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2558  12 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 3 13 

(เมษายน – มถิุนายน 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 14 

     -  ไตรมาสที่ 1 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  15 

            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 28,376,464.10 บาท 16 

     -  ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 86,129,680.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 17 

52,359,134.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.79 งบประมาณที่ได้รับเหลือ 101,865,594.74 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 18 

34.71 19 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 20 

ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 21 

   ค. รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ 2558 22 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 

   ง. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการและการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 24 

เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

 1.3.2  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําเดือนมิถุนายน 2558 26 

1)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 27 

ได้แก่   28 

  -  ผศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 29 

ให้ดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 30 

  -   ผศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา (ข้าราชการ) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 31 

ให้ดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 32 

2)  เดือน มิถุนายน 2558 คณะฯ บรรจุบุคลากรใหม ่จํานวน 3 ราย ได้แก่ 33 
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  - น.ส.สิริลักษณ์ เอ่ียมศิริกุลมิตร สังกัด งานบริหารการศึกษาฯ 1 

  - น.ส.พัชชา บุญมาโฮม สังกัด งานบริหารเคร่ืองมือกลาง 2 

  - น.ส.ธิติมา จารีรัตนารุ่งเรือง สังกัด งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 3 

3)  สรุปบุคลากรของคณะฯ ประจําเดือน มิถุนายน 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 307 คน ได้แก่ 4 

  - บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวน 148 คน 5 

  - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 159 คน 6 

   4)   แจ้งเรื่องการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – 7 

มีนาคม 2557) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 11 

    1.4.1  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะฯ จัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน12 

ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical 13 

Research   สาํหรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรรมการ และบุคลากรสายวิชาการ  14 

วิทยากรรับเชิญ: นายแพทย์ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร เมื่อวันที่ 16 มิถนุายน 2558  เวลา 8.30 - 16.00 น.          15 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน มีจํานวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 54 คน  สรปุผลการประเมินความ       16 

พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 62.5 17 

    1.4.2  รายการวิทยุ TRS Family- Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5 Theme “วิจัยและ18 

วิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน” กําหนดการออกรายการวิทยุ ครั้งที่ 3/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 19 

2558 เวลา 9.30-9.45 น. โดย  ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชาโภชนวิทยา เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ประโยชน์20 

สังคม (สําหรับครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 9.30-9.45 น. หัวข้อ “การตกค้างของ21 

ออร์กาโนฟอสเฟตในหญิงต้ังครรภ์ ทารก และผลกระทบต่อสุขภาพ” โดย  รศ.ดร.พรพิมล  กองทิพย์ ภาควิชา22 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  23 

      1.4.3  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา 24 

ประจําปีงบประมาณ 2559 จึงขอเรียนเชิญประชุมช้ีแจงกรอบการวิจัย ในวันจันทรท์ี่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ 25 

โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร ผูส้นใจลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ โดยไม่เสีย26 

ค่าลงทะเบียน http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=16 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 25 มถิุนายน 2558 27 

  1.4.4  วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบันชุดที่ 1 28 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรม เรื่อง " Principles of Health Sciences Research and Social 29 

Sciences Research Ethics ตามแนวมาตรฐานสากล" ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 58 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ 30 

www.cphs.chula.ac.th 31 

  1.4.5  แผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จะจัดการ32 

ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย” ใน33 
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วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร ผูส้นใจนําเสนอ1 

ผลงานและเข้าร่วมประชุมสมคัรได้ที่โทรสาร 0 2354 5347 หรือ e-mail : Treconference@trc.or.th  ต้ังแต่2 

บัดน้ีถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (มีค่าลงทะเบียนเบิกได้ตามสิทธ์ิ) 3 

  1.4.6  ที่ประชุมสภาคณบดี ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ มหาวิทยาลัย4 

เทคโนโลยีสุรนารี  ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาในฐานะประธาน5 

คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เก่ียวข้อง รับผิดชอบสรรหา6 

ประธานของปัจจัยเสี่ยงหลัก 7 กลุ่ม เพ่ือให้แต่ละกลุ่มดําเนินการเขียนโครงการ เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย ขอ7 

แหล่งทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลการสรรหา ในช่วงบ่ายวันที่ 25 8 

พฤษภาคม 2558 ได้รายช่ือประธานกลุ่ม รวมท้ังสมาชิกกลุ่ม รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

  1.4.7  กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสขุศาสตร์ได้สรปุสถานการณ์คุณภาพวารสารสาธารณสุข10 

ศาสตร์ และได้จัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวารสาร ดังน้ี 11 

    1) สรุปสถานการณ์คุณภาพวารสารสาธารณสุขศาสตร์ 12 

• วารสารสาธารณสุขศาสตร์ เป็น 1 ใน 46 วารสารที่วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ13 

เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ของสกอ. (เป็นวารสารท่ีแนะนําให้ใช้เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับ14 

ปริญญาโท และตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสําหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เน้นการวิจัย รวมถึง15 

ตีพิมพ์ผลงานของนักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2551) 16 

• อยู่ในคุณภาพระดับ 4 (ดีมาก) ตามระดับคุณภาพวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และ17 

เทคโนโลยีของสกว. ดูจากค่า impact factor ไม่ตํ่ากว่า 0.100 (ต้ังแต่ ปีพ.ศ. 2556) 18 

• อยู่ในกลุ่มที่ 1 ตามระดับคุณภาพ TCI (ปี พ.ศ. 2555-2557) และอยู่ในกลุ่มที่ 2 เป็น19 

วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ปีพ.ศ. 2558)  20 

• วารสารมีค่า Thai Journal Impact Factor (JIF) เป็นดังน้ี 21 

    ปี 2552  0.045 22 

 ปี 2553  0.232 23 

 ปี 2554  0.082 (ค่าเฉล่ียปีพ.ศ. 52-54= 0.196*) 24 

 ปี 2555  0.220 (ค่าเฉล่ียปีพ.ศ. 53-55= 0.178) 25 

 ปี 2556  0.377 (ค่าเฉล่ียปีพ.ศ. 54-56= 0.272) 26 

     2) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพวารสารเพ่ือเลื่อนกลุ่มและเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (Asian 27 

Citation Index) โดยมีการพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือประเมินคุณภาพวารสารระดับชาติ ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพ28 

วารสารวิชาการระดับชาติ สกอ. (ปีพ.ศ. 2545) เกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ TCI ได้แก่ 29 

เกณฑ์เชิงปริมาณ (เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รอง) และเกณฑ์เชิงคุณภาพ และเกณฑ์การรับรองเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล 30 

ACI ที่ประชุมจึงมีมติให้มีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของวารสารฯ ดังน้ี 31 

   - การปรับปรุงผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ ให้มีสัดส่วนของผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์32 

และรองศาสตราจารย์จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ของศูนย์ TCI และสกอ. โดย33 
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ที่ประชุมกําหนดให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ไม่เกิน 15 ท่านและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก1 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 15 ท่าน (สัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50) โดยมอบหมายให้กองบรรณาธิการ2 

เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลมาที่บรรณาธิการเพ่ือดําเนินการแต่งต้ังกองบรรณาธิการ3 

ใหม่โดยเร็ว 4 

   - เปลี่ยนแปลงการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความใหม่ โดยกําหนดให้บทความที่มีผู้5 

นิพนธ์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัด6 

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้พิจารณาบทความและต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตีพิมพ์บทความน้ัน 7 

- การเพ่ิมค่า JIF ของวารสารฯ ดําเนินการโดยขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ นําเรียนที่ประชุม8 

กรรมการประจําคณะฯ และที่ประชุมเครือข่ายอนุกรรมการวิจัยฯ เพ่ือขอความร่วมมือในการอ้างอิงบทความท่ี9 

ตีพิมพ์ในวารสารฯระยะย้อนหลัง 2 ปี ทุกคร้ังที่มีการตีพิมพ์บทความในวารสารต่าง ๆ  นอกจากน้ีให้10 

บรรณาธิการฯ ระบุให้ผู้นิพนธ์ทุกบทความดําเนินการอ้างอิงบทความในวารสารฯระยะย้อนหลัง 2 ปีด้วย อน่ึงที่11 

ประชุมได้เสนอให้มีการจัดทําเมนูการค้นหาคําสําคัญเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้นิพนธ์สามารถสืบค้นบทความ12 

ในวารสารและอ้างอิงได้สะดวกมากขึ้น 13 

- จัดทําระบบ Online Journal System (OJS) เพ่ือให้มีการดําเนินการต้ังแต่การรับบทความ14 

จนถึงการเผยแพร่วารสารเป็นระบบอิเลคโทรนิคส์ และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ทั้งน้ีจะมีการ15 

ประชุมคณะทํางานกลุ่มย่อย (โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยสารสนเทศฯ หน่วยประชาสัมพันธ์ และ16 

หน่วยวิจัย) เพ่ือศึกษาการจัดทําระบบ OJS และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติการดําเนินงานและงบประมาณจาก17 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป ในระหว่างเตรียมดําเนินการที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาววงเดือน  พัฒโก 18 

หน่วยสารสนเทศฯของคณะฯ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ของวารสารตามเกณฑ์ของศูนย์ TCI และดูแลให้มีการ19 

วางการเช่ือมต่อวารสารฯในหน้าแรกของเว็บไซด์ของคณะฯด้วย 20 

- ปรับปรุงรูปแบบการเขียนบทความในวารสารฯ โดยให้มีการเขียนรายการอ้างอิงทุกรายการ21 

เป็นภาษาอังกฤษ และเพ่ิมการพิมพ์สังกัด/ที่อยู่ของกองบรรณาธิการในเล่มวารสารฯ และเว็บไซด์โดยจะ22 

ดําเนินการต้ังแต่วารสารฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 23 

- การดําเนินงานวารสารฉบับพิเศษ ควรปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์เดียวกับวารสารฯ ฉบับปกติ 24 

ทบทวนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิและการอ้างอิงบทความในวารสารฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ของ 25 

TCI เน่ืองจากศูนย์ TCI จะมีการนําบทความในวารสารฉบับพิเศษเข้ามาพิจารณาและประเมินคุณภาพร่วมกับ26 

วารสารฉบับปกติด้วย 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 

 29 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์30 

ไม่มีเรื่องแจ้ง 31 
 32 
 33 
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 1 

1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 2 

พฤษภาคม 2558 มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 3 

1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า มีแผนไปเย่ียมทุกส่วนงาน แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย โดย4 

มีอธิการบดีเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนงานเป็นกรรมการ ซึ่งจะเชิญประชุมประธานหลักสูตรทุก 2 เดือน 5 

(เน่ืองจากมีข้อร้องเรียนว่า การติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพ) อธิการบดีถูกปลอมลายเซ็น 6 

จะจัดอบรมประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ ด้านเอกสารและการเงิน 7 

2) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปดูงาน AUN-QA ที่วิทยาลัยปิโตรเลียม8 

และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 

3) เก่ียวกับระเบียบเงินทุนการศึกษา ตามตารางการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 

หลักสูตรสามารถส่งเรื่องขอยกเว้นไปบัณฑิตวิทยาลัยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ต้องโอนจ่ายให้บัณฑิตวิทยาลัย 11 

ยกเว้น รายการ 1.3/3/6 และหลักสูตรสามารถส่งเรื่องขอยกเว้นไปมหาวิทยาลัยเพ่ือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมที่12 

ต้องโอนจ่ายให้มหาวิทยาลัย ยกเว้น รายการ 1.6/1.7/5 และเมื่อได้หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย และ13 

บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ส่งหนังสือเพ่ือแจ้งขอการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทีข่อยกเว้นให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือ14 

การจัดการทางการคลังต่อไป 15 

4) สกอ. รับทราบหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังน้ี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา16 

บัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (เมื่อ 8 เมษายน 2558)  17 

5) หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทีผ่่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณา18 

กลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา19 

มัยและความปลอดภัย(หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555, การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร20 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.2555 21 

และ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริม22 

สุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.2555 23 

6) ตามท่ีกําหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา บันทึก มคอ.5/ มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 24 

และ submit ให้ประธานหลักสูตร ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และประธานหลักสูตรให้ความเห็นใน มคอ.5/25 

มคอ.6 และกดบันทึกข้อมูลเขา้ระบบและปิดการแก้ไขภายในวันที่ 15 มิถนุายน 2558 ขอ้มูล ณ วันที่ 15 26 

มิถุนายน 2558 ปรากฏว่า มหีลักสูตรบันทกึ มคอ.5/ มคอ.6 แล้วเพียง 34 หลักสูตรจากจํานวน 234 หลักสูตร 27 

บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ประธานหลักสูตรบันทกึข้อมูล มคอ.๕/มคอ.๖ เข้าระบบ TQF ภายใน ๓๐ 28 

มิถุนายน 2558 29 

7) กําหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี สําหรับหลักสูตรที่เริม่ใช้ในปีการศึกษา 30 

2554 กําหนดให้ส่งเสนอปรับปรุงหลักสูตรมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในเดือนธันวาคม 2558 เพ่ือให้สามารถเริ่ม31 

ใช้หลักสูตรปรบัปรุง สําหรับปีการศึกษา 2559 32 
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 มีข้อเสนอแนะว่า เพ่ือให้ทันเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 สาํหรับหลักสูตรใหม่ ให้เสนอถงึ1 

บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเดือนสิงหาคม 2558 และสําหรับหลักสูตรปรับปรุง ให้ปรับสาระที่มีผลต่อการ2 

ประชาสัมพันธ์ มายังบัณฑิตวิทยาลัย สิงหาคม 2558 และการปรับปรุงทั่วไป ภายในเดือนธันวาคม 2558 3 

8) บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติให้ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษารับรองตัวตนผู้รับเงินได้ ใน 3 กรณี 4 

คือ กลุ่มเสี่ยงอันตราย กลุ่มผูป่้วย และกลุ่มผูอาศัยในถิ่นทรุกันดาร และให้ใช้ข้อความว่า “ขอรับรองว่าผู้รับเงิน5 

ข้างต้นมีตัวตนจริง” 6 

9) ที่ประชุม พิจารณา  7 

 (1) เน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษา ปริญญาโทและเอก ที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ จํานวน 8 

586 คน (ป.โท 362 และ ป.เอก 224 คน) ซึ่งได้แจ้งไปยังคณะ หลักสูตร และตัวนักศึกษาให้ทราบแลว้ และที่9 

ประชุม เห็นชอบให้เปิดการรายวิชาให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ และสอบผ่านในรายวิชาน้ัน ให้ถือว่าผ่าน10 

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ  11 

  (2)  บัณฑิตวิทยาลัย เสนอเปิดรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 8 รายวิชา เพ่ือพัฒนา12 

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เน้นเรื่อง การอ่าน การเขียนวิทยานิพนธ์ และการนําเสนอผลงานทาง13 

วิชาการ  14 

   (3)  แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 15 

        -  มีองค์ประกอบครบ ได้แก่ หนังสอืแต่งต้ัง มีประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น 16 

        -  เป็นการสอบแบบเปิดเผย (ไมใ่ช่โดยวิธีลับ) 17 

           -  ปฏิบัติตามคําสั่ง เช่น กรรมการสอบที่แต่งต้ังเท่าน้ันที่มีสิทธิ และหากมีการเปลี่ยนวัน  18 

 หรือตัวกรรมการสอบต้องแจ้งเปลี่ยนวัน หรือกรรมการสอบใหม ่19 

     (4) บัณฑิตวิทยาลัย เสนอเปิดหลักสูตร MA (ASEAN Studies) หลักสูตรนานาชาติ 1 ปี มี20 

รายวิชาสอนร่วมกันจากหลายคณะ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการเสนอเป็นตัวอย่างเบ้ืองต้น คือ วิชาว่า21 

ด้วย (Re) emerging diseases and cross-bordered health (in) equity in ASEAN 22 

     1.6.2  การดําเนินการประกันคุณภาพ AUN-QA สําหรับหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) และ ส.ด. 23 

(นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าอบรมกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการกับบัรฑิตวิทยาลัย ครั้งแรก ในวันที่ 25 - 24 

26 มิถุนายน 2558 และจัดการประชุมต่อเน่ืองไป  25 

1.6.3 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา กําหนดจัดกิจกรรม ดังน้ี 26 

 1)  โครงการชี้แจงคุณสมบัติอาจารย์ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 27 

ฉบับปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุมช้ัน ๕ อาคาร28 

เทพนม เมืองแมน  (ร่วมกับงานแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา) 29 

2)  โครงการอบรม เรื่อง “การใช้สถิติเชิงพรรณาอย่างมืออาชีพ”  ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 30 

2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องเรียน 3207 อาคารสมจิตต์ สุวรรณทัสน์ (ร่วมกับภาควิชาชีวสถิติ) 31 
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3)  โครงการสมัมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุข1 

ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557”  ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องประชุม ช้ัน 5 2 

อาคารเทพนม เมืองแมน 3 

    4) โครงการอบรม เรื่อง “การวัดและประเมินผล” ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 4 

9.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ช้ัน 4  5 

1.6.4 ผลการรับนักศกึษาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2554 - 2557 6 

เป้าหมาย/ ผู้สมัคร เป้าหมาย/ จํานวนรับจริง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
 9 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  10 

1.7.1  แจ้งผลข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 

ระบบรับตรง และระบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2558 ดังน้ี  12 

 หลักสูตร วท.บ.  
(สาธารณสุขศาสตร์) 

หลักสูตร วท.บ.  
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

จํานวนนักศึกษา ระบบรับตรง  
ที่ผ่าน Clearing House 

81 คน 29 คน 

จํานวนนักศึกษาที่ผ่านการ
สัมภาษณ์ ระบบ Admissions 

64 คน 36 คน 

       รวม 145 คน 65 คน 
 13 
1.7.2 แจ้งผลการติดตาม มคอ.3/ มคอ.4 และ มคอ.5/ มคอ.6 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสขุ-14 

ศาสตร์) และหลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 15 

  - ปีการศึกษา 2556 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ได้รับ มคอ.3/มคอ.4 ครบแล้ว ยังได้รับ 16 

มคอ.5/ มคอ.6 ไม่ครบ ขาดอีก 1 รายวิชา 17 

 - ปีการศึกษา 2557 สําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้รับ มคอ.3/ มคอ.4 ครบแล้ว ยังได้รับ 18 

มคอ.5/มคอ.6 ไม่ครบ ขาดอีก 5 รายวิชา และสําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 ยังได้รับ มคอ.3/ มคอ.4 ไม่19 

ครบ ขาดอีก 3 รายวิชา สําหรับ มคอ.5/ มคอ.6 ขอให้ส่งมายังงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศกึษา ภายใน 20 

30 มิถุนายน 2558 น้ี 21 

1.7.3 ความคืบหน้าการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสํานักงาน ก.พ. 22 

ผลการประสานงานกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล กับเจา้หน้าที่ของ กพ. หลักสูตร วท.บ. 23 

(สาธารณสุขศาสตร์) ปรับปรุง 2550 ได้รับการรับรองจาก กพ. เรียบรอ้ยแล้ว แต่สาขาวิชาเอกท้ัง 5 วิชา ยังไม่24 

ปรากฎในการรับรองคุณวุฒิของ กพ. ทั้งระบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางงานบริหารการศึกษา25 

และกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะดําเนินการประสานงานต่อไป 26 
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1.7.4 ผลการปัจฉมินิเทศนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 1 

2556 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ เวลา 8.30 – 12.30 น. น้ัน มีจํานวนนักศึกษาที่2 

จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จํานวน 162 คน อาจารย์ 25 คน และเจ้าหน้าที่ 10 คน และมีศิษย์เก่า3 

มาร่วมงานจํานวน 8 คน ซึ่งจะแจ้งผลการประเมินของการจัดงานในการประชุมคร้ังต่อไป  4 

1.7.5 โครงการปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จะจัด5 

ขึ้นในวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2558 ที ่สํานักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่6 

สนใจเข้าร่วมสง่ช่ือมาที่ งานบริหารการศึกษาฯ ซึ่งจะทําหนังสือแจ้งใหท้ราบต่อไป  7 

1.7.6 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ปริญญาโท/ เอก ช้ันปีที่ 1 คณะ8 

สาธารณสุขศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 9 

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ จึงขอให้แต่ละภาควิชาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานด้วย 10 

1.7.7 แจ้งการจัดโครงการสัมมนาผูนํ้าสโมสรนักศกึษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 11 

2558 ในวันที่ 30 กรกฏาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 12 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     15 

 1.8.1  คณะจะปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์ และสโมสรนักศึกษาให้เป็น 2 ช้ัน อยู่ระหว่าง16 

ออกแบบ 17 

1.8.2  การแขง่ขันกีฬาบุคลากรคณะ (กีฬาสี) มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ผลการแข่งขัน18 

ภาพรวม คือ สชีมพู ส่วนผลการแข่งขันกีฬารวม คือ สีเขียว 19 

1.8.3  ผลการประเมิน Green meeting จะส่งรายงานและข้อเสนอแนะมาให้อย่างเป็นทางการ จึง20 

ขอสรุปข้อเสนอแนะ ดังน้ี 21 

 -  ควรต้ังขวดกาแฟ ขวดโอวัลติน เพ่ือให้ตักเองในปริมาณที่เหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดขยะ22 

จากซองกาแฟ  23 

 -  ควรประชาสัมพันธ์เรื่อง Green meeting เช่น ทําบันทกึว่าเป็นการประชุมแบบ Green 24 

meeting 25 

 -  ไมค่วรใสสู่ทเข้าประชุม เพ่ือประหยัดแอร์ 26 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 

 28 

1.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  29 

1.9.1  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 30 

1) ผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 31 

ประจําปี 2558  คือ รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ 32 

การยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2558  33 
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2) รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ได้รับเลือกจากสภาคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ที่1 

สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย2 

แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ปี 2558 3 

3) ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) แถลง4 

ผลจากการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญใหม ่ปฏิรูปประเทศไทยอนาคตใหม่ทางการศึกษา” ซึ่ง5 

การประชุมเสนอให้มีการยกเลิกการเปิด-ปิด ภาคเรียนตามประเทศในกลุ่มอาเซียน ในระดับมหาวิทยาลัย 6 

4) สรุปผลคณะกรรมการบริหารงาน ปอมท. เข้าพบ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ7 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดังน้ี 8 

- เรื่องอัตราเงินเดือน เพ่ิม จํานวน 8% (ในเกณฑ์เดียวกับที่ข้าราชการสังกัด สํานักงานคณะ 9 

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ.) สกอ. กําลังดําเนินการให้ โดยอยู่ระหว่างการประสานงานเรื่องต้ัง10 

งบประมาณ ซึง่มีแนวโน้มว่า เป็นการต้ังงบประมาณให้ครึง่หน่ึง ส่วนอีกจํานวน 4% ต้องเป็นงบประมาณของ11 

มหาวิทยาลัยจา่ยเองในปีงบประมาณ 2558 และการต้ังงบประมาณ ปี 2559 เป็นการต้ังเต็มวงเงินงบประมาณ12 

ที่กําหนดไว้ สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 13 

- รูปแบบการจัดสวัสดิการรักษาสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ควรผกูกับกองทุน14 

ประกันสังคมอีกต่อไป เพราะอีกไม่นานกองทุนประกันสังคมจะมีปัญหาเรือ่งสภาพคล่อง ควรต้ังเป็นกองทุน15 

หลักประกันสขุภาพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะปัจจุบันมีจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว่า 16 

100,000 คน สามารถจัดต้ังกองทุนดังกล่าวได้ไม่ยาก แต่ต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจจะทํา17 

รูปแบบใด 18 

- ได้ขอให้ ทาง ปอมท. ยกร่างกฎหมาย เกณฑ์ธรรมาภิบาลในการบริหารอุดมศึกษา (รวมถึง19 

วาระการดํารงตําแหน่งบริหารสถาบันอุดมศึกษา) และเกณฑ์ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอนของ20 

สถาบันอุดมศึกษา นําเสนอเพ่ือกําหนดแนวทาง เพ่ือออกเป็นกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ฯลฯ เพราะท่าน21 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสนใจเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก 22 

อาจารย์ธวัช เพชรไทย แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอติดตามเรื่องสํานักงานของสภาอาจารย์ และเบิก23 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากน้ี ทางสภาอาจารย์ขอช่วงเวลาเพ่ือเสนอช้ีแจงการทํางานของสภาอาจารย์ ในการ24 

สัมมนาบุคลากรของคณะ ในวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558 25 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า สํานักงานสภาอาจารย์ อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่ อาจจะเป็นที่26 

อาคาร 4 ส่วนค่าใช้จ่ายขอให้ขออนุมัติเป็นครั้งๆ ไป 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่5/2558  เม่ือวันพธุที่ 3 มิถุนายน 2558 30 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558  วันพุธที่ 3 มถิุนายน 2558  โดยไม่มีการแก้ไข 31 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 32 

 33 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

 3.1  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข2 

นานาชาติ ครั้งที่ 7 3 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการมีมติทูลเชิญ พระเจา้วรวงศ์4 

เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานการประชุมฯ  5 

    นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ได้ส่งหนังสือ พร้อมกําหนดการ คํากราบทูล6 

รายงานและร่างพระดํารัสไปยังราชเลขาธิการ ซึ่งยังไม่ได้การตอบรับอย่างเป็นทางการ คาดว่าประมาณต้นเดือน7 

กรกฎาคม 2558 จะได้รับการตอบรับ   8 

    รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จะดําเนินการส่งหนังสือเชิญไปยังวิทยาการภายในสัปดาห์9 

หน้า และจะเพ่ิมห้องบรรยาย 1 ห้อง เรื่อง “มุมมองเชิงประสบการณ์ตลอด 40 ปี งานวิจัยและบริการวิชาการ10 

ด้านสาธารณสุข” วิทยากร ศ.เกียรติคุณ เทพนพ เมืองแมน  11 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า การนําเสนอผลงานวิจัย ห้องบริหารจัดการ/ บริหารโรงพยาบาล 12 

มีนักศึกษาถอนตัว 3 คน เน่ืองจากไปลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน จึงได้ประสานให้ผู้นําเสนอแบบ Poster มา13 

นําเสนอแบบวาจาแทน 14 

     รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า Thumb drive เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคาขาย 359 บาท  15 

   ประธานฯ แจ้งว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้จัดทําเสื้อมหิดลสิทธาคาร และมีลายเซ็นต์พระนาม16 

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา แบบคอกลม สีขาว ให้กับคณะต่างๆ นําไปขายต่อ โดยสามารถนําส่วนต่าง 17 

(กําไร) เป็นเงินรายได้คณะต่อไป  18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 
   3.2  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 21 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การฝึกภาคสนามดําเนินการสําเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหาร 22 

อาจารย์ที่ให้การสนับสนุนทกุท่าน ได้สรุปข้อมูลเบ้ืองต้นดังน้ี 23 

- ความเป็นอยู่ นักศึกษามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อที่อยู่ 2 ทีม และบางทีมมีความกังวลเรื่องความ24 

ปลอดภัยของบ้านพัก เน่ืองจากบ้านพักเป็นบ้านไม้จึงมีช่องลม จึงเกิดความกังวลบุคคลภายนอกมองเข้ามาด้าน25 

ใน ซึ่งได้แจ้งให้สายตรวจเข้ามาตรวจตราความปลอดภัย 26 

- ความเจ็บป่วย มีอุบัติเหตุนักศึกษาสะดุดล้ม กระดูกหลังเท้าแตก 1 คน และมอเตอร์ไซร์27 

ล้ม 2 คน นอกจากน้ีมีอาการท้องร่วงอีกหลายคน ซึ่งได้นําไปรักษาที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้รับการดูแลอย่างดี 28 

แต่บางครั้งจากอาการยังไม่หายทําให้นักศกึษาซึ่งคล้ายกับคนในชุมชนประสงค์ย้ายโรงพยาบาลเพ่ือรักษาให้ดีขึ้น 29 

- ปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชนส่วนใหญ่ทีพ่บ คือ  NCD, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, 30 

ปวดเมื่อยจากการทํางาน, สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา 31 

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือ ขยะ การใช้สารเคม ี32 
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- จํานวนแผนงาน/ โครงการในการฝึกภาคสนามในปีน้ี ม ี21 แผนงาน 82 โครงการ ส่วน1 

ใหญ่จะเป็นการอบรม สาธิต รณรงค์ ทั้งกลุม่ย่อยและรายบุคคล และสังเกตว่ามีแผนงาน/ โครงการ สว่นใหญ่ที่2 

ยังไม่มีการดําเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวช้างต้น อาจจะเกิดจากการกระตุ้น3 

นักศึกษาและการให้ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ไม่เพียงพอ 4 

สืบเน่ืองจากภาควิชาอนามัยชุมชน ได้ทํา PA กับคณะ เรื่องการจัดทําวิจัยบูรณาการ ได้5 

ประชุมร่วมกับอําเภอมวกเหล็ก เก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งจะแต่งต้ังกรรมการและเชิญอาจารย์จาก6 

ภาควิชามาร่วมชุดโครงการวิจัย คาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคม จะเชิญตัวแทนจากภาควิชาร่วมพัฒนา7 

โครงการวิจัยบูรณาการ 8 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณนัีกศึกษาหลักสูตร ส.ม. มีความเห็นว่าการ9 

พัฒนาการเป็นผู้นําของหลักสตูรลดลงอย่างต่อเน่ือง นักศกึษาไม่มีภาวะผู้นํา และบางคนมีทัศนคติทีไ่ม่ค่อยดีต่อ10 

คณาจารย์/ หลักสูตร/ คณะ/ สถาบัน และไม่อยากออกฝึกภาคสนาม 11 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า  หลักสูตร ส.ม. ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ เน่ืองจากจํานวน12 

นักศึกษาน้อยลง ส่งผลถึงนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ของภาควิชาได้รับมอบหมายให้เป็น13 

หัวหน้าทีม ซึ่งนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. จะเป็นนักศึกษาที่เพ่ิงจบปริญญาตรีมีประสบการณ์น้อย แต่ต้องรับเป็น14 

หัวหน้าทีม จึงควรมีการเตรียมการการเป็นหัวหน้าทีมของการฝึกภาคสนาม 15 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้ดําเนินการจัดทํา KM ภาพรวมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทั้งหมด เพ่ือ16 

นําไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันและเตรียมการดําเนินการในปีต่อไป 17 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ขอให้ดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคม เน่ืองจากยังมี18 

งบประมาณโครงการฝึกภาคสนามเหลืออยู่ จะได้นํางบประมาณส่วนน้ีมาใช้ในการจัด KM  19 

ประธานฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ การจัดทํา KM การฝึก20 

ภาคสนาม และขอขอบคุณผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้น 21 

รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า การฝึกภาคสนามของภาควิชาอาชีวอนามัยและความ22 

ปลอดภัยดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาสว่นใหญ่มทีัศนคติที่ดีต่อการฝึกภาคสนาม มนัีกศึกษาที่23 

ป่วยไม่สามารถฝึกภาคสนามจนเสร็จสิ้น 1 คน 24 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยาที่ฝึกภาคสนามหลักสูตร วิทยาศาสตร์25 

การอาหารในโรงงานและครัวการบินไทย ได้รับการช่ืนชมจากหน่วยงานที่ไปฝึกงาน และเป็นไปด้วยความ26 

เรียบร้อย ส่วนการฝึกที่โรงพยาบาลได้ปรับให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ออกฝึกภาคสนาม ส่วนเร่ืองการฝึกใน27 

โรงพยาบาลต่อไปจะเป็นวิชาชีพประกอบโรคศิลป ซึ่งอยู่ในขั้นการหารือ  28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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   3.3  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1  1 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ขณะน้ี สกอ. ได้แจง้ว่าให้ดําเนินการเซ็นสัญญา อยู่ระหว่างอธิการบดี2 

มหาวิทยาลัยมหิดลทําหนังสอืมอบอํานวจให้คณบดีดําเนินการ เมื่อดําเนินการ มคอ.1 เรียบร้อยแล้ว นักวิจัย3 

จะต้องดําเนินการจัดทํา มคอ.2 ต่อไป จนถึง มคอ.7 ทุกระดับ 4 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า สรุป มคอ.1 จะมทีั้งหมด 5 สาขาดังเดิม ซึ่งแท่งที่ 6 คาดว่าจะ5 

ไปรวมกับอนามัยชุมชน มคอ.1 เก่ียวข้องกับ สกอ.โดยตรง ในส่วนที่เกียวกับสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เน้น 6 

lisence  จํานวน 36 หน่วยกิต ด้านวิชาชีพ ในการเปิดหลักสูตรใหม่จะไปยังสกอ. แลว้ส่งให้สภาวิชาชีพฯ ซึ่งมี 7 

คณะกรรมการประเมินหลักสตูรที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และสถาบันที่เก่ียวข้อง 8 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรของภาควิชาโภชนวิทยา มี 2 สาขาวิชา โดยเฉพาะ 9 

สาขาวิชา food science ขอให้มีทิศทางที่ชัดเจน เน่ืองจากใกล้จะครบรอบปรับปรุงหลักสูตรจะได้เป็นแนว10 

ทางการดําเนินการต่อไป 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
   3.4  การจัดต้ังกลุ่มภารกิจ (Cluster) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 

  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า จากการประชุมกลุ่มภารกิจส่งเสริมสขุภาพ มีความก้าวหน้า15 

ที่จะดําเนินการ คือ  16 

- ด้านบริการวิชาการ เชิงรุกและเชิงรับในชุมชน  17 

- การทําวิจัยร่วมกัน จากโครงการภาควิชาอนามันชุมชนที่ทํา PA กับคณะ จะนําไปต่อยอด18 

เป็นโครงการวิจัยบูรณาการ 19 

โดยจะวางแผนดําเนินการ และกําหนดความรับผิดชอบ ซึง่จะประสานเพ่ือหาประธาน20 

กลุ่มเพ่ือดําเนินการและจะแจ้งให้ทราบต่อไป 21 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า การดําเนินการของกลุ่มลําดับแรก คือ การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สงูอายุ 22 

และ การจัดอบรมแนวทางการลดโคเรสเตอรอลในเลือดให้แก่ผูใ้ช้บริการของ OPHETS ซึ่งได้แบ่งความ23 

รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว 24 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จากการประชุมกลุ่มภารกิจป้องกันควบคุมโรค มีหัวหน้า25 

ภาควิชาและผู้แทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้หารือที่จะประชุมที่จะดําเนินการเรื่องการเลือกต้ัง แต่งต้ังประธาน 26 

กรรมการ และเลขานุการ ถ้าให้เรื่องผู้สูงอายุเป็นเรื่องเด่น จะได้ดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกัน 27 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรมอนามัยจะสรา้งเครือข่ายเร่ืองสุขภาพกับ รพช. ทั้งประเทศ จึงได้28 

เสนอความคิดด้าน Community based approach และ Evidence based Technical Public Health เริ่ม29 

จากโรงพยาบาลและกระจายสู่ชุมชน คณะอาจจะประสานความร่วมมือ 30 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า จากการประชุมกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มี31 

ความก้าวหน้าที่จะดําเนินการดังน้ี 32 

- การฝึกอบรม ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 33 



 

 

16 

- Contact research   1 

- การสอนรายวิชาร่วมกัน 2 

- การปรับหลักสตูรกลางของคณะ เช่น หลักสูตร ส.ม. ให้มกีารสอนด้านสิ่งแวดล้อม 3 

  ประธานฯ แจ้งว่า ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เริม่จากเรื่องdisaster ในมมุมองสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งที่4 

น่าสนใจใหม่ๆ เสริมขึ้นมา 5 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยอ่ืนเปิดหลักสูตร MPH 5 สาขาวิชา จึงเห็น6 

ว่าคณะน่าจะเปิดแขนงสาขาเพ่ิมเติม เช่น disaster จะเป็นกลยุทธ์จุดขาย 7 

  รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า ขอให้ทบทวนหลกัสูตรทุกหลักสูตรของคณะ เน่ืองจากขณะน้ีคณะอยู่8 

ในภาวะคุมคามจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  9 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยเกียวโต หารือในเรื่อง 10 

Joint degree program เรียนร่วมกัน 5 เครดิต หรือสร้างเป็นวิชาร่วมกัน เช่น aging, disaster, global 11 

health ทําให้สามารถต่อยอดได้ 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 
   3.5  การจัดโครงสร้าง ศจย. 15 

 ประธานฯ แจ้งว่า จากการพิจารณาให้ ศจย. อยู่ในโครงสร้างคณะน้ัน มีความเห็นว่าจะบรรจุ16 

ให้ ศจย. ในส่วนของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีส่ามารถยืดหยุ่น และทําให้มีการ17 

เพ่ิมผลงานและทุนมาพัฒนาคณะได้ 18 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  21 

4.1 (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงนิอุดหนุนการตพีิมพ์บทความวจิัย พ.ศ. 2558 22 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การสนับสนุนงานวิจัยให้ครอบคลุมทัง้สาขาวิชาทาง 23 

Science and Technology และ Social science จึงขอปรับ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน24 

อุดหนุนการตีพมิพ์บทความวิจยั พ.ศ. 2558 รายละเอียดสาระสําคัญดังน้ี 25 

1) บทความวิจัยที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจะต้องไม่เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องห้ามที่อยู่26 

ใน Beall’s List of Predatory โดยในปีที่ตีพิมพ์ผลงานรวมท้ังปีที่นําผลงานมาขอรับเงินอุดหนุนเพ่ิม วารสารที่27 

ตีพิมพ์ผลงานจะต้องไม่ปรากฏช่ืออยู่ใน Beall’s List of Predatory การตรวจสอบวารสารให้ตรวจสอบจาก 28 

Beall’s List of Predatory ของปีน้ันๆ 29 

2) คณะกรรมการวิจัยจะพิจารณาเงินอุดหนุนเพ่ิมแก่บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ30 

นานาชาติต้ังแต่วันที่ประกาศใช้ระเบียบน้ี เป็นต้นไป จากการจัดอันดับวารสาร ซึ่งแบ่งกลุ่มตามค่าควอร์ไทล์ของ31 

วารสารในแต่ละสาขาวิชา และเป็นค่าควอร์ไทล์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country 32 

Rank) โดยใช้ค่าควอร์ไทล์ที่อยู่ใน Categories ที่สูงที่สุด  33 
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โดยเปรีบบเทียบเงินอุดหนุนโดยใช้ค่า Quartile  และเงินอุดหนุนโดยใช้ค่า Impact Factor 1 

ดังน้ี 2 

 3 
ควอร์ไทล์ 
(Quartile) 

ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิม (บาท) ต่อฉบับ 
จากฐานข้อมูล SJR 

(SCImago Journal & Country Rank) 

 Impact Factor 
(นานาชาติ) 

ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมต่อหนึ่ง
บทความวิจัย 

 1 12,000   0.05 – 0.49 5,000 
2 6,000   0.50 – 0.99 8,000  
3 4,000  1.00 – 4.99 12,000 
4 2,000  5.00 ข้ึนไป 18,000 

 4 
3) บทความวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนและ/หรือเงินอุดหนุนเพ่ิมตามประกาศน้ีจะต้องมีข้อความใน5 

กิตติกรรมประกาศ ระบุว่า “The study was partially supported for publication by the China 6 

Medical Board (CMB), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand” 7 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การแบ่งกลุ่มตามค่าควอร์ไทล์ เมื่อเทียบกับระบบ Impact 8 

Factor คือ ทําให้สาขาวิชาทาง Social science กับสาขาวิชาทาง Science and technology มีเงินอุดหนุน9 

ใกล้เคียงกัน แต่ระบบควอร์ไทล์จะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วประมาณ 1 ปี และเพ่ือสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ให้มี10 

การกระจายตามสาขาวิชา ระบบควอร์ไทล์จึงมีความเหมาะสมกว่า ขณะน้ีการขอตําแหน่งวิชาการ ใช้ระบบ 11 

Impact Factor ส่วนระบบควอร์ไทล์ ส่วนใหญล่ําดับที่ 3 และ 4 จะไม่มี Impact Factor และการปรับปรุง12 

หลักเกณฑ์ตามประกาศเพ่ือกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ อาจารย์ที่ตีพิมพ์งานวิจัยในฐาน TCI เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ  13 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ระบบควอร์ไทล์ มีเพียง 4 ลําดับ แต่ระบบ Impact 14 

Factor ถ้าได้ 5.00 ขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุน 18,000 บาท  15 

รศ.ลีรา  กิตติกูล แจ้งว่า การขอตําแหน่งวิชาการ ในแบบฟอร์มยังให้ระบุค่า Impact Factor 16 

อยู่ ถ้ามหาวิทยาลัยยังไม่เปลี่ยน การที่ไม่สามารถลงค่า Impact Factor ทําให้เสียโอกาสได้ 17 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากการหารือของคณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาและเห็น18 

ว่าการปรับหลักเกณฑ์ตามประกาศน่ีมีงบประมาณใกล้เคียงของเดิมมากท่ีสุด ซึ่งประกาศคณะฯ สามารถ19 

ปรับเปลี่ยนได้เมื่อคณะมีงบประมาณเพ่ิมขึ้น  20 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคู่ขนานระหว่าง ระบบควอร์ไทล์ กับระบบ 21 

Impact Factor มีข้อสังเกตคือกรณี Q3 หรือ Q4 สามารถปรับให้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่ม ีImpact Factor 22 

เพ่ือให้เป็นการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 24 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 25 

 26 
 27 
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4.2 การพจิารณาแต่งตัง้ Professor Dr. JUNG-DER WANG เปน็อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 1 

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา แจ้งว่า ตามท่ีภาควิชาระบาดวิทยา ได้ขอเสนอแต่งต้ัง 2 

Professor Dr. JUNG-DER WANG เป็นอาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา ตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 3 

ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (วาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี) น้ัน ซึ่งหมดวาระในวันที่ 4 

30 มิถุนายน 2558 และภาควิชาระบาดวิทยา มีความประสงค์จะขอเสนอแต่งต้ัง Professor Dr. JUNG-DER 5 

WANG เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) ต่ออีกหน่ึงวาระ ดังน้ัน เพ่ือให้การแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct 6 

Staff) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาระบาดวิทยา จึงขอเสนอให้คณะกรรมการประจํา7 

คณะฯ พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 8 

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา แจ้งเพ่ือเติมว่า Professor Dr. JUNG-DER WANG เป็นอาจารย์ที่9 

ปรึกษาให้กับนักศึกษาในภาควิชาระบาดวิทยา รับเชิญบรรยายพิเศษในการประชุมสาธารณสุขแห่งชาติ และยัง10 

ได้รับทุน Visiting Professor สําหรับมาที่คณะ 11 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตัวช้ีวัดจะนับจํานวนอาจารย์ต่างชาติที่มาประจําที่12 

คณะเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถสะสมช่วงเวลาการมาปฏิบัติงานที่คณะได้ในระยะเวลา 1 ปี 13 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 14 
 15 

4.3 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 16 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ด้วย รองศาสตราจารย์ สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชา17 

การพยาบาลสาธารณสุข จะครบวาระในการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และ18 

คณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ใหแ้ล้วเสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาเดิมจะครบวาระตามความใน19 

ข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของ20 

ข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 21 

1. คณบดี 22 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 23 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 24 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 25 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 26 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นไปตามข้อบังคับของ27 

มหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ28 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แลว้มีมติเสนอช่ือ 29 

1. รศ.สุปรียา ตันสกุล  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 30 

2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า  เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 31 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 32 

 33 



 

 

19 

4.4 การสรรหาหวัหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 1 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้า2 

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จะครบวาระในการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 3 

และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ให้แล้วเสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาเดิมจะครบวาระตาม4 

ความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 5 

7 ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 6 

1. คณบดี 7 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 8 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 9 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 10 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 11 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของ12 

มหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ13 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แลว้มีมติเสนอช่ือ 14 

1. รศ.ลีรา กิตติกูล  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 15 

2. อ.ธวัช เพชรไทย  เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 16 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 17 
 18 

4.5 การพจิารณาเลือกวิธดีําเนินการได้มาซึ่งเลขานกุารคณะสาธารณสุขศาสตร ์19 

รองคณบดี แจง้ว่า ด้วยนางนภาพร ม่วงสกุล จะครบวาระดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ20 

สาธารณสุขศาตร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตามข้อ 3 (1) ของประกาศ21 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการแต่งต้ัง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นตําแหน่งของหัวหน้า22 

หน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 โดยประกาศ23 

ดังกล่าวได้กําหนดให้คณะฯ จะต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศฉบับดังกล่าว ตาม24 

ข้อ 5 ของประกาศฯ กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเลือกวิธีดําเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้า25 

หน่วยงาน ซึ่งมีวิธีดําเนินการ 3 วิธี จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือเลือกวิธีดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเลขานุการคณะ26 

สาธารณสุขศาสตร์ 27 

ที่ประชุมมีมติเลือกวิธีที่ 3 (ตามข้อ 5 (3) ของประกาศฯ) คือ 28 

(ก) ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอาจ29 

แต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 30 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน31 

ตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 32 
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สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม ่ตามแบบ ก.บ.ค.06 ยกเว้น1 

กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาจากแบบประวัติการทํางานซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 2 

(ค) เมื่อคณะกรรมการและคดัเลือกดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ3 

คัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศเมื่อดําเนินการจน4 

ได้รายช่ือผู้ที่สมควรจะได้รับแต่งต้ังตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 5 (3) แล้วให้คณบดีเสนอรายช่ือต่อ5 

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 6 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 7 
 8 

4.6 การพจิารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 9 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า แจง้ เสนอขออนุมัตินักศึกษาจบการศึกษา ประจําปี10 

การศึกษา 2557 จํานวน 177 คน ดังน้ี 11 

หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก 12 

- โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร   จํานวน    34 คน 13 

-  วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ  จํานวน    13 คน 14 

- วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน    46 คน 15 

-  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   จํานวน    13 คน 16 

-  อนามัยชุมชน     จํานวน    18 คน 17 

หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน    54 คน 18 

นักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 2 คน จากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 19 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศกึษา จํานวน 177 คน จบการศึกษา 20 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนนิการต่อไป 21 
 22 

4.7 พิจารณารายช่ือผู้สมควรได้รบัเกียรติบัตรสําหรับผู้เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน23 

ประจําปีงบประมาณ 2558 24 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 25 

2558 จํานวน 11 ราย ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเกียรติบัตรสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน26 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 6 กําหนดว่า ผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่ง27 

พ้นจากตําแหน่งไปโดยเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ28 

ประจําส่วนงานก่อนเสนอรายช่ือไปยังมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร จํานวน 11 ราย 29 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติผู้สนามควรได้รับเกียรติบัตร  ดังน้ี 30 

 31 

 32 

   33 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ/สกุล ภาควิชา/ งาน 
เกษียณอายุราชการ 
/เกษียณอายุงาน 

ประเภทบุคลากร 
(ข้าราชการ/พ.ม./พ.ม.(ส่วนงาน)/ ลูกจ้าง) 

1 รศ.จรวยพร  สุภาพ อนามัยครอบครัว 65 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
2 รศ.พักตร์พิมล  มหรรณพ ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 65 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
3 รศ.กุลยา  นาคสวัสด์ิ ระบาดวิทยา 65 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
4 รศ.ฉวีวรรณ  บุญสุยา ชีวสถิติ                           65 ปี ข้าราชการ 

5 รศ.เพียงจันทร์  โรจนวิภาต วิชาชีวสถิติ                       65 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 

      (เกษียณอายุตามวาระหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ) 
6 รศ.ชนินทร์  เจริญกุล อนามัยชุมชน 65 ปี  ข้าราชการ 
7 รศ.กนกรัตน์  ศิริพานิชกร จุลชีววิทยา 60 ปี ข้าราชการ 
8 นางพูลสุข  ศรีวรรัตน์ จุลชีววิทยา 60 ปี ลูกจ้างประจําเงนิงบประมาณแผน่ดิน 
9 รศ.วีณา   เท่ียงธรรม  การพยาบาลสาธารณสุข 60 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
10 ผศ.ภิฤดี  ภวนานนท์ บริหารงานสาธารณสุข 60 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
11 นางอําพร  สาเทศ บริหารการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา 
60 ป ี พนักงานมหาวิทยาลัย 

 1 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 2 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 3 

 4 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  5 

     ไม่มีเรื่องแจ้ง 6 

 7 

ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 8 

     9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


