
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 9/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  25  กันยายน  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. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรรมการ 
8. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
9. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
10. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
11. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
12. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
14. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
16. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
17. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
18. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
19. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 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 

 7 

ผู้ไม่มาประชุม 8 

1. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                                  ติดภารกิจ 
2. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา                                        ติดภารกิจ 



 

 

2

ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 2 

2.  รศ.ชาญชุติ จรรยาสัณห์ แทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 3 

3.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร แทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ 4 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ8 

ประชุม ประธานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทําให้การจัดงานวันมหิดลสําเร็จลุลว่งไปด้วยดี  และได้9 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 10 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 12 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 14 

  1)  สรุปการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2557  15 

  2)  สรุปงานพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 16 

เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ EdPEx ในระดับสถาบันและส่วนงาน และใช้ระบบประกันคุณภาพของ AUN-QA ในระดับ17 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 18 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 19 

1) วันที่ 10 กันยายน 2558  ร่วมงานอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน20 

ระดับบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล 21 

2) วันที่ 13 กันยายน 2558 ประชุมเชิงปฏิบ้ติการการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพของ22 

ประเทศไทยในทศวรรศที่ 21 คณะรฐัมนตรีได้ต้ังคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งจะเชิญสมาคมวิชาชีพทุกวิชาชีพและ23 

สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาความต้องการกําลังคนระดับประเทศทั้งหมด  โดยด้านสาธารณสุขจะมี24 

สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เป็นประธานกรรมการ มีองค์กรด้านๆ ร่วมเป็นกรรมการ แรกเริ่มจะมีทุน25 

สนับสนุนจํานวน 100,000 บาท โดยในส่วนของสภาคณบดีฯ จะมี 6 แท่ง  26 

รศ.วิทยา  อยู่สุข แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในการเก็บข้อมูลน้ัน จะมีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลใช้กับ 27 

ทุกสภาวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งให้ภาควิชาช่วยกรอกข้อมูล 28 

3) วันที่ 14 กันยายน 2558 ประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการและงบประมาณ 29 

4) วันที่ 17 กันยายน 2558 ร่วมประชุม โครงการ Green Growth 30 

5) วันที่ 18 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย31 

สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ครั้งที่ 8/2558 32 
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       6)  วันที่ 22 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ1 
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่3/2558 2 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 5 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องต่างๆแทนรองคณบดี ดังน้ี 6 

     1.2.1  สรุปการจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่  ประจําปีการศึกษา 2557 “จากร่มราขพฤกษ์ สู่7 

โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน” เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558  8 

ผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 284 คน แบบสอบถามที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 6 ฉบับและสามารถ9 

นํามาใช้ประเมินได้ 278 ฉบับ สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ไม่ระบุ 4 คน ผู้บริหาร 1 คน อาจารย์ 1 คน 10 

บัณฑิตใหม่ 272 คน ซึ่งแบ่งเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี 149 คน บัณฑิตระดับปริญญาโท 117 คน และบัณฑิต11 

ระดับปริญญาเอก 4 คน และไม่ระบุระดับปริญญา 2 คน ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในทุกๆ 12 

ด้านของการจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 ค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจในการ13 

จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.17 14 

จากคะแนนเต็ม 5) ข้อเสนอแนะ ทุกกิจกรรมดีมาก ขอให้จัดทุกปี เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กําหนดการ  เตรียมที่15 

จอดรถของญาติและบัณฑิต ให้อัพโหลดวีดีทัศน์ลงใน YouTube.com เน้ือหาของวีดีทัศน์ควรมีภาพห้องเรียน 16 

อาจารย์ มีบทสัมภาษณ์อาจารย์ วีดีทัศน์มีภาพไม่ครบทุกหลักสูตร (4 ครั้ง) ซุ้มถ่ายรูปปีน้ีมีน้อยและไม่สวยเท่าปี17 

ที่แล้ว 18 

1.2.2  สรุปผลประเมินความพึงพอใจการจัดงาน "มุทิตาจิต  ศรีราชพฤกษ์ 58”  เมื่อวันพุธที่ 16 19 

กันยายน 2558 20 

มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 251 คน  จากบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด 309 คน คิดเป็นร้อยละ 21 

75.40 ประกอบด้วยสายวิชาการ จํานวน 109 คน สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 124 คน ผู้เกษียณ จํานวน 8 22 

คน  บุคคลภายนอก จํานวน 10  คน  ผู้เขา้ร่วมงานตอบแบบประเมิน จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06  23 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สดุในทุกด้าน เมือ่24 

พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ (ช่วงคะแนน1-5) พบว่าด้านความสะดวกในการลงทะเบียนมีคะแนน25 

ค่าเฉล่ียสูงที่สดุ (ค่าเฉล่ีย = 4.49) รองลงมาคือด้านการต้อนรับ (ค่าเฉล่ีย = 4.46) ด้านบรรยากาศการจัดงานใน26 

ภาพรวม (ค่าเฉล่ีย = 4.35)  ข้อเสนอแนะ ดีมาก ความสามัคคี ความรัก ความผูกพันของบุคลากรในคณะ วิดิ27 

ทัศน์ผู้เกษียณติดขัด จอภาพมองไม่ค่อยเห็น ควรกําหนดความยาวของวิดีทัศน์ ผู้เกษยีณบางท่านเสนอนาน28 

เกินไป 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 32 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน  ประจาํปี33 

งบประมาณ 2558 ดังน้ี 34 
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   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 4 1 

(กรกฎาคม – กันยายน 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 2 

     -  ไตรมาสที่ 1 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  3 

            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 28,376,464.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.95 4 

     -  ไตรมาสที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 81,130,503.4280 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.20  5 

     -  ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จา่ยเงินทั้งสิ้น 59,073,960.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 6 

49,061,907.31 คิดเป็นร้อยละ 83.05 7 

   สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 24,032,318.31 บาท คดิเป็นร้อยละ 8.19 8 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 9 

ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนสิงหาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  10 

   ค. การยกยอดภาระผูกพันข้ามปี ประจําปีงบประมาณ 2558  11 

ตามท่ีกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ส่วนงานรวบรวมรายการท่ีไม่สามารถทําการเบิกจ่ายได้ 12 

ทันภายในวันที่ 11 กันยายน 2558ดําเนินการกันเงินเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 2558 เพ่ือยกยอดภาระ13 

ผูกพันข้ามปี ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 คณะสาธารณสุขศาสตรดํ์าเนินการขอกันเงินเหลื่อมปี ประจําปี14 

งบประมาณ 2558 จํานวนเงินทั้งสิ้น 6,087,643.88 บาท (หกล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบ15 

แปดสตางค์) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

  ง. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากระบบ CHE QA Online สํานักงาน17 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 18 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ได้ดําเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการ 19 

ประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดี = 4.45 และเมื่อเทียบผลการประเมินกับคณะ20 

สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่เป็นคู่เทียบน้ัน ผลการประเมินของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการประเมินเฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก = 4.64 โดยผล22 

การประเมินสูงกว่าคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 0.19 คะแนน (ร้อยละ 4.09) รายละเอียด23 

เอกสารประกอบการประชุม 24 

 1.3.2  กําหนดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และแบบฟอร์มการ25 

จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2559 26 

สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมช้ีแจงการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 27 

(Performance Agreement) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้ง28 

รายละเอียด ดังน้ี 29 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 - 2562  30 

2. แบบฟอร์มการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  31 

3. แบบฟอร์มประเมินตามตัวช้ีวัดความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University)  32 
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4. คําอธิบายตัวช้ีวัดประกอบการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ประจําปีงบประมาณ 1 

พ.ศ. 2559  2 

5. รูปแบบการรายงานผลข้อมูลตัวช้ีวัดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ประจําปี3 

งบประมาณ พ.ศ. 2559  4 

6. (ร่าง) กําหนดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 5 

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหดิลกับคณะสาธารณสุข6 

ศาสตร์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-09.45 น. ทางคณะได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงไปยังมหาวิทยาลัย7 

แล้วจากวันที ่28 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาเดิม แต่ยังไม่ได้รับคําตอบจาก8 

มหาวิทยาลัย)  9 

ฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษาจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบ  10 

และขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องเตรียมวางแผนดําเนินการกําหนดเป้าหมายตามตัวช้ีวัด/ แผนยุทธศาสตร์ของ11 

มหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

 1.3.3  เตรียมบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557 ในระดับหลักสูตรและ13 

ระดับคณะ 14 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 15 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัย16 

ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ17 

บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ18 

ภายในต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน 19 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ส่งข้อมูลผลการ20 

ดําเนินงานในระดับส่วนงานและสถาบันเข้าสู่ระบบ CHE-QA online และในปีการศึกษา 2557 สกอ. กําหนด  21 

ให้มีการประเมนิผลการดําเนินการ 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังน้ัน เพ่ือการ22 

บันทึกข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันมหาวิทยาลัยจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ให้23 

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเตรียมบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว ทัง้น้ี มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้กรอกข้อมูลพ้ืนฐานให้24 

เสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 25 

 1.3.4  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล  26 

  1)  คณะได้จัดโครงการปฐมนิเทศใหแ้ก่บุคลากรใหมข่องคณะ เมื่อวันที ่11 กันยายน 2558 27 

เพ่ือให้บุคลากรใหม่ได้รับรู้และเข้าใจวิสัยทศัน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจ ค่านิยม กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรใหม่28 

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี จํานวน 42 คน มีผู้เข้าร่วม 30 คน ผลการประเมิน29 

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ย 4.50 จาก 5 คะแนน  30 

  2)  จํานวนบุคลากรของคณะ ประจําเดือนกันยายน 2558 จํานวนทั้งสิ้น 309 คน  31 

  - บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวน 148 คน 32 

  - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 159 คน 33 
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  3)  มีบุคลากรบรรจุใหม ่(สายสนับสนุนวิชาการ) 3 คน ได้แก่ 1 

    -  นางสาวลลิตสา ศรแีพงพงษ์  สังกัดงานบริหารทั่วไป 2 

    -  นางสาวณัฐฐาพร เกาะทอง ชูร์ช  สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 3 

    -  นายณรงค ์ใจเที่ยง   สังกัดงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ 4 

  4)  บุคลากรเกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 10 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 8 5 

คน และสายสนับสนุนวิชาการ 2 คน 6 

  5)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15 สงิหาคม – 15 กันยายน 2558 7 

    - สายวิชาการ คิดเป็น 63.12 ชม./คน 8 

    - สายสนับสนุน (ภาควิชา) คิดเป็น 26.12 ชม./คน 9 

    - สายสนับสนุน (สํานักงานคณบดี) คิดเป็น 34.64 ชม./คน 10 

 ประธานฯ แจ้งว่า จากการประเมินคู่เทียบของ สกอ. จึงได้หารือกับฝ่ายแผนฯ ว่าต้องประชุมหารือ11 

ผู้เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในกลุม่ของยุทธศาสตร์ ที่จะต้องให้ภาควิชาและหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น จะมุ่ง12 

เป้าเรื่องการตีพิมพ์ ต้องวิเคราห์ด้านการตีพิมพ์ รวมทั้งคณะกรรมการวิจัยของคณะฯ จะต้องช่วยกันขับเคลื่อน 13 

หรือจัดปัจจัยเอ้ือที่จะทําให้มผีลงานตีพิมพ์เพ่ิมมากขึ้น เช่น ผู้ที่จบปรญิญาโทจําเป็นต้องตีพิมพ์ก่อนถึงจะจบได้ 14 

หรือ ปริญญาเอกให้ตีพิมพ์ 2 เรื่อง ซึ่ง Cluster จะมีส่วนทีช่่วยวางฐาน และวางระบบกลไกที่จะสนับสนุน 15 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า จะขอนําประเด็นน้ีเสนอในที่ประชุมยุทธศาสตร์ ในวันที่ 26 16 

ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. 17 

 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายที่มีประเด็นสําคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์18 

แจ้งให้ภาควิชาทราบก่อน สว่นประเด็นอ่ืนๆ ให้นําข้อมูลไปร่วมหารือกัน การประชุมในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 19 

จะแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ การเรยีนการสอน วิจัย บริการ และบริหารจัดการ ขอให้รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 20 

ช่วยร่างรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนเพ่ือที่จะนําไปหารือกัน 21 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 24 

1.4.1  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ 25 

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก26 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําปี 2559 น้ัน ฝ่ายวิจัยได้ดําเนินการจัดการประชุมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัมนา27 

โครงการวิจัย มีอาจารย์สนใจและได้ส่งข้อเสนอโครงการ จํานวน 6 โครงการ ดังน้ี 28 

หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง 
1) รศ.สุคนธา คงศีล 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 

การเพ่ิมประสิทธิผลของการบริการดูแลรักษาโรคเบาหวานประเภทท่ีสอง 
โดยการถอดบทเรียน และการจัดการความรู้ จากกรณี 
ความสําเร็จของโรงพยาบาลเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

2) รศ.อรวรรณ แก้วบุญช ู
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแนวทางการเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพในชุมชน 
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3) ผศ.มลิน ีสมภพเจริญ 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

การพัฒนาแอพพิเคชั่น การออกกําลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพ่ือ
ป้องกันโรคจากการทํางานในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ 

4) อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 
ภาควิชาชีวสถิติ 

สมาธิแบบฤาษีดดัตนประยุกต์เพ่ือต้านโรคและส่งเสริมสุขภาพในสังคม
ผู้สูงอายุ 

5) รศ.วันเพ็ญ แก้วปาน 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

การพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงานและการถ่ายทอดการเสริมสร้าง
ความสามารถในการทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานเพ่ือการขยาย
โอกาสการทํางานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

6) อ.ปัณรสี ขอนพุดซา 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 

ระบบการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทย 

  1 

 1.4.2  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากส่วนงานเพ่ือขอต้ังงบประมาณ2 

การวิจัย (แบบปกติ) ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยมหาวิทยาลัยขอใหแ้ต่ละส่วนงานรวบรวมโครงการวิจัย3 

ทั้งหมดพร้อมจัดลําดับความสําคัญ แล้วส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหาร4 

งานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558 น้ัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการ 5 

รวมจํานวน 8 โครงการ ดังน้ี 6 

                กลุ่ม 1 โครงการวิจัยต่อเน่ือง จํานวน 2 โครงการ 7 

                กลุ่ม 2 โครงการวิจัยใหม ่จํานวน 6 โครงการ 8 

    1.4.3  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนประจําปีงบประมาณ 9 

2558 เพ่ิมเติม คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้รับ 1 โครงการ คือ “การพัฒนาหัวข้องานวิจัยเชิงรุกสําหรับ10 

ภาคอุตสาหกรรม” โดยผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล งบประมาณ 3,000,000.- 11 

บาท 12 

  1.4.4  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย คอบช. ได้ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุน13 

ประจําปีงบประมาณ 2558 เพ่ิมเติม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ 1 โครงการ คือ “การพัฒนาเคร่ืองช่วยการ 14 

เคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเน่ืองที่มีระบบป้อนกลับทางชีวภาพสําหรับการกายภาพบําบัดที่บ้าน” โดย อ.วรกมล 15 

บุณยโยธิน ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งบประมาณ 402,000.- บาท 16 

  1.4.5  ตามท่ีภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เก่ียวข้อง17 

กับความปลอดภัยทางชีวภาพร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้จัดฝึกอบรม18 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี 19 

ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หลักสูตรขั้นต้น” ในวันจันทร์ที ่21 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น.  20 

ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน เป็นอาจารย์และนักศึกษา21 

ปริญญาโทและเอก ของคณะฯ และบางส่วนจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะทันตแพทยศาสตร ์ทั้งน้ีได้รับ22 

การสนับสนุนงบประมาณจาก วช. และคณะฯ ได้อนุเคราะห์สถานที ่ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยากร 23 

และผูแ้ทน วช. ได้ช่ืนชมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม และยินดีจะมาให้ความรู้และทักษะในหลกัสูตร24 
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ต่อเน่ืองสําหรับผู้ที่จะเป็นคณะอนุกรรมการและผู้ที่จะรบัผิดชอบดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงาน1 

ต่อไป   2 

1.4.6 งานวิจัยและวิชาการได้จัดทําฐานข้อมลูผลงานวิจัยตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ของอาจารย์และ 3 

นักวิจัยภายในคณะฯ กระจายตามปีและภาควิชา เป็น pdf. file ตามนโยบายด้านการวิจัยที่ต้องการให้อาจารย์4 

และนักวิจัยในคณะฯเข้าถึงผลงานวิจัยที่เป็นผลงานภายในคณะฯ เพ่ือเพ่ิมการอ้างอิง (Citation) เสร็จแล้ว และ5 

จะส่งให้ทุกภาควิชา รวมทั้งจะแขวนในเว็ปคณะฯ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง จึงขอความร่วมมืออาจารย์และนักวิจัย6 

ภายในคณะฯ ทุกท่าน ช่วยกันอ้างอิงผลงานดังกล่าวต่อไป 7 

1.4.7 ตามท่ีคณะได้ประกาศเกณฑ์การสนับสนุนทุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  8 

คณะกรรมการวิจัยมีการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 และได้พิจารณาการขอทุนสนับสนุนดังกล่าว 9 

พบว่าผู้เสนอขอรับทุนยังไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในประกาศ สาเหตุเน่ืองจากไม่ทราบวิธีการเปิด website และ10 

การตรวจสอบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง จึงมีความเห็นให้ประธานคณะกรรมการวิจัย ฯ อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ิอแจ้ง11 

ภาควิชาต่างๆ ทราบเก่ียวกับวารสารท่ีเข้าเกณฑ์ ปรากฎในฐานข้อมูลต่อไปน้ี 12 

1) ปรากฎในฐานข้อมูล Web of Knowledge / JCR (Journal Citation Reports) ในปีที่13 

ตีพิมพ์ หรือ 14 

2) ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus / ฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country Rank) 15 

ในปีที่ตีพิมพ์ 16 

ทั้งน้ีต้องไม่ปรากฏในรายช่ือวารสารต้องห้าม Beall’s List of Predatory ในปีที่ขอการ17 

สนับสนุนทุนหรือปีที่วารสารตีพิมพ์ คือ ช่ือวารสารต้องไม่ปรากฏใน List of Standalone Journals กรณีที่18 

วารสารมีสํานักพิมพ์ ช่ือ สํานักพิมพ์ (Publisher) ต้องไม่ปรากฏใน List of Publishers ของ Beall’s List of 19 
Predatory   20 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจาก Asia Journal Public Health ไม่ได้ออก21 

วารสาร 2 ปี จงึไม่สามารถเขา้ TCI ได้ ส่วนวารสารสาธารณสุขศาสตร์ได้ตกเกณฑ์ไปอยู่กลุ่ม 2 เพราะมีการปรับ22 

เกณฑ์ เช่น ตัวช้ีวัดจํานวนกองบรรณาธิการภายนอก ต้องมากกว่า 80% ซึ่งวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มี23 

Citation อันดับ 9 ของ TCI ทั้งหมด เข้าข่ายที่จะคัดเลือกเข้าสู่ Scopus คณะฯ อยู่ระหว่างหารือและจัดทํา24 

แผนที่จะเข้าสู ่Scopus ภายใน 5 ปี  25 

  รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า รศ.สวิุทย์ วิบุลผลประเสริฐ ต้องการหานักวิจัย ทําวิจัยที่26 

เก่ียวผลกระทบด้านสุขภาพ อาหาร ยาสูบ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ และขอสอบถามเพ่ิมเติมถึง การประสาน27 

ความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิเทศฯ และฝ่ายวิจัยฯ ในการที่จะเอ้ือการทํางานด้านการวิจัยในเครือข่ายด้าน28 

ต่างประเทศ 29 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอรับไปประสานกับ รศ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสรฐิ  ส่วน30 

เครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นความร่วมมือระหว่างกัน งานวิเทศ งานวิจัย และงานการศึกษา ควรจัดต้ังเป็น31 

คณะกรรมการ ในการเตรียมข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศ 32 
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รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า ตัวช้ีวัดวารสารสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้คะแนนมากทีสุ่ด คือ 1 

ต้องออกวารสารให้ตรงเวลา และกรณีบริษทัพิมพ์ขอให้ช้ีแจงให้ชัดเจน 2 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ที่ประชุม อกม.ได้หารือเรื่อง Raking ของมหาวิทยาลัยที่อันดับตกลง 3 

ส่วนกลางจะส่ง ppt. ของรองอธิการบดี แจ้งให้คณะทราบและใช้เป็นข้อมูลในการประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 4 

2558 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์8 

1.5.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่1/ 2558 เมื่อ9 

วันที่ 10 กันยายน 2558 สามารถสรุปได้ดังประเด็นต่อไปน้ี 10 

1) การผลักดันให้งาน Internationalization ในทุกพันธกิจหลัก  11 

2) ขอความร่วมมือแต่ละคณะและสถาบันกําหนดเป้าหมายและทิศทางความร่วมมือในการ12 

ดําเนินงานด้านเครือข่ายวิชาการและวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเป็น world class ของมหาวิทยาลัย 13 

3) การเปลี่ยนแปลงการให้ทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการเชิญ14 

อาคันตุกะ มาปฏิบัติงาน  15 

1.5.2 การประชุม 47th APACPH Conference at Bundung Indonesia “Public Health 16 

Challenge in the Asia Pacific Region: Building regional Initiatives from Local experiences and 17 

best practices” ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2558 early bird: September 21, 2015 (350 USD) 18 

student (300 USD) on site (450 USD) อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลคณาจารย์ร่วมเดินทางไปนําเสนอ  19 

1.5.3  รายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ประจําเดือนกันยายน 2558 จะออกอากาศทางสถานีวิทยุ20 

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เวลา 05.55 - 06.00 น. วันเสาร์ที ่3 และวันอาทติย์ที่ 4 กันยายน 2558 21 

เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาจุลชีววิทยา จํานวน 2 ตอน ในโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ22 

เรียน การสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร ์โดย รศ.ลีลา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 23 

1.5.4 วันที่ 23  กันยายน  2558 รายการ “สูงวัย ใจเกินร้อย” ได้เผยแพร่ ข่าวกิจกรรม “การดูแล24 

สุขภาพของผู้สูงวัย” เรื่อง “แรงงานนอกระบบ ในกลุ่มตัดเย็บเสื้อ” โดย รศ.สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีวอนามัย25 

และความปลอดภัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 เวลา 11.30 น. 26 

1.5.5  ความก้าวหน้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ปีการศึกษา 2558 27 

   - วันที่ 15 กันยายน 2558 งานวิเทศฯ ได้จัดพิธีปิดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 28 

ประจําปีการศึกษา 2558 (Inbound)  และงาน farewell party สําหรับนักศึกษา จาก 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น    29 

1 คน จีน 6 คน และ อินโดนีเซีย 12 คน และอาจารย์ 1 คน  โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม30 

จํานวนมากกว่า 60  คน   31 
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- วันที่ 9 ตุลาคม 2558  เวลา 12.00 - 13.30 น.คณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ 1 

จะได้จัดให้นักศึกษาที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน และญีปุ่่น จํานวน 5 คน นําเสนอแลกเปลี่ยน2 

เรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผูส้นใจ   3 

- ทุนสนับสนุน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยใน4 

ต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ณ Wuhan University ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558   5 

(Cancer or Nutrition) 6 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน ไปร่วมประชุมเครือข่ายวิจัย (Aging 7 

and Global Health) ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 โดยได้รับทุน8 

สนับสนุนค่าเดินทางและค่าทีพั่ก จากมหาวิทยาลัยเกียวโต 9 

1.5.6  ความร่วมมือและ MOU 10 

-  การต่ออายุ MOU กับ Graduate school of health and nursing science, Wakayama 11 

Medical University, Japan  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย การแลกเปลี่ยน12 

นักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างสถาบัน (2015 - 2017) 13 

-  เมิ่อวันที ่21 กันยายน 2558 งานวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ ได้จัดต้อนรับผู้แทนจาก 14 

STI Myanmar University ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศพม่า ที่ขอมาเย่ียมชมและเจรจาความ15 

ร่วมมือด้าน หลักสูตร MPH โภชนาการ และอนามัยชุมชน ซึ่งจะมีการประสานติดตามรายละเอียดของกิจกรรม16 

และโครงการต่อไป 17 

-  วันที ่2 ตุลาคม 2558 ขอเชิญกรรมการรว่มต้อนรับ Prof.Dr.M. Mahmud Khan, Chair of 18 

the Department of Health Services Policy and Management, SPH, University of South Carolina, 19 

USA  เวลา 11.00 - 12.00 น. ซึ่งได้รับเชิญมาเป็นกรรมการสอบโครงร่างนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสขุศาสตร20 

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 24 

1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 25 

กันยายน 2558  มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 26 

1)  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโครงการเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย 27 

มหิดล ประจําปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครต้ังแต่ 15 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2558 โดยผู้สมัคร ต้องเป็น28 

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 (ณ วันสมคัร) เมื่อ29 

ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโทแล้ว ผู้สมคัรจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน30 

ระยะเวลาที่กําหนดผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ไม่เกิน 2 หลักสูตรสาขาวิชา แต่จะมสีิทธ์ิเข้าศึกษาได้เพียง31 

สาขาวิชาเดียวเท่าน้ัน โดยกรอกข้อมูลการสมัคร ที่ website: www.grad.mahidol.ac.th และต้องชําระค่าใบ32 

สมัคร (รวมค่าสมัคร) สาขาวิชาละ 500 บาท 33 



 

 

11 

   2) บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษาปริญญาตรี     1 

ช้ันปีสุดท้าย เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2559 เพ่ือเปิดโอกาส2 

ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย (ที่มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จํานวนประมาณ 300 3 

- 400 คน) ได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบและสามารถนําผล         4 

การสอบที่มีผล “ผ่าน” มาย่ืนประกอบในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทของ5 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ และผลสอบผ่านมีอายุใช้ได้ 2 ปีนับต้ังแต่วันสอบโครงการฯ น้ี เปิดรับสมัครทาง 6 

www.grad.mahidol.ac.th จํานวน 2 รอบระหว่าง 15 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2558 และ 8 ธันวาคม 7 

2558 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 8 

  3) (Tentative) GRID Special English Courses for Academic Year 2015 9 

4) จํานวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท (หลักสูตรไทย และนานาชาติ) 10 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 รวมจํานวน 718 คน สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร ์มีจํานวน 91 คน เป็น11 

หลักสูตรไทย จํานวน 84 คน และหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 7 คน /ระดับปริญญาเอก รวมจํานวน 737 คน 12 

สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจํานวน 35 คน 13 

5) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เหลือจ่าย ระหว่างวันที่   14 

1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558  สําหรับหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมจํานวน 1,037,524 บาท 15 

6) บัณฑิตวิทยาลัย กําลังปรับโครงสร้างใหม่ และส่วนหน่ึงจะจัดให้มีบริการการตรวจ 16 

Abstract และเล่มวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาสาขาได้ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 17 

7) (ร่าง) ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ18 

ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบัตร19 

บัณฑิตช้ันสูง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 ให้นักศึกษาหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิตหลักสูตร20 

ไทยและหลักสตูรนานาชาตินักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต21 

ช้ันสูง ทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปน้ี ก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสาร22 

นิพนธ์  23 

- IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึน้ไป หรือ  24 

- TOEFL iBT ที่ระดับ 54 คะแนนขึ้นไป หรือ  25 

- TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรือ 26 

- MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป  27 

ในกรณีที่นักศกึษาได้ผลคะแนน IELTS ตํ่ากว่า 5, TOEFL iBT ตํ่ากว่า 54, TOEFL ITP ตํ่ากว่า 28 

480 และ MU GRAD TEST ตํ่ากว่า 60 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่กําหนด ตามระดับคะแนนภาษาอังกฤษที่29 

สอบได้ และต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คะแนนสอบ MU GRAD 30 

TEST ตํ่ากว่า 36 ไม่รับเข้าศกึษา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

8) เรื่องเพ่ือพิจารณา 32 
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  8.1 อนุมัติค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ลดลงในปีการศึกษา 2558 1 

ให้เท่ากับปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดอัตราการ2 

จัดเก็บ และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป) 3 

  8.2 การเสนอขอแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลของโครงการร่วม คณะ4 

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ จํานวน 1 ราย (บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอไปยัง5 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป) 6 

 1.6.2  งานบรหิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดอบรมการใช้ E-form ให้กับคณาจารย์และ7 

เจ้าหน้าที่หลักสูตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ใหกั้บเจ้าหน้าที่หลักสูตร เมื่อวันที่ 11 8 

กันยายน 2558 ช่วงเช้ามีคณาจารย์เข้าร่วมจํานวน 39 คน และเจ้าหน้าที ่21 คน รวม 60 คน และในช่วงบ่าย 9 

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะเจ้าหน้าที่ มีผู้เข้าอบรม จํานวน 25 คน  10 

1.6.3 เสนอโครงการ ด้านการศึกษา ในร่างแผนพัฒนาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ. 11 

2559 - 2562 จํานวน 6 โครงการหลัก รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

1.6.4  ผลการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และคณะกรรมการ13 

พิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558  มีข้อสรุปดังน้ี 14 

สถานการณ์ปัจจุบัน : บัณฑิตวิทยาลัย ได้อนุญาตให้มีการอนุมัติให ้นักศึกษาปริญญาโท ของบางคณะฯ 15 

สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ด้วยภาษาไทยได้ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาภาษาฯ           16 

ในแต่ละคณะเป็นกรณีๆ ไป คณะสาธารณสุขศาสตร์มีคณะกรรมการพิจารณาภาษาฯ มาต้ังแต่ประมาณปี พ.ศ. 17 

2553 จํานวน 6 คน และเจ้าหน้าที่การศึกษา 2 คน (เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ) การดําเนินการพิจารณาอนุมัติฯ   18 

จะมีแนวทางการพิจารณา 7 ข้อ ผ่านความเห็นชอบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที ่1: กรรมการเฉพาะกิจ 1 ชุด 19 

(ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน) และขั้นที ่2: การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือน สถิติผล 20 

การพิจารณาอนุมัติภาษาไทยฯ เฉลี่ยจํานวน 110 - 120 ราย/ปี  โดยนักศึกษารับภาระค่าใช้จ่ายจํานวน 300 21 

บาท/คน เริ่มต้ังแต่ปลายปี พ.ศ.2557 (ก่อนหน้าน้ันแต่ละหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) นศ.ที่ได้รับอนุมัติให้22 

เขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ด้วยภาษาไทย ต้องเขียนบทสรุปด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนประมาณ 23 

20 หน้าแนบทา้ยเล่มรายงานวิทยานิพนธ์ 24 

ความจําเป็นและการเตรียมการระดับคณะฯ : คณะฯ จําเป็นต้องผลักดันผลงานการตีพิมพ์งานวิจัยให้25 

บรรลุเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ คณะฯ มีวารสารรองรับการตีพิมพ์ คือ วารสารสาธารณสุขศาสตร ์และ Asia 26 

Journal of Public Health และคณะฯ แผนผลักดันวารสารสาธารณสขุศาสตร์ เข้าสู่ฐาน SCOPUS และจัดทํา 27 

Supplement  เพ่ือรองรับบทความวิจัยภาษาไทย โดยมีขอ้สรุปร่วมกันของที่ประชุมดังน้ี 28 

1. คณะกรรมการพิจารณาภาษาฯ กําหนดแนวทาง ดังน้ี 29 

 1.1 ขอให้แต่ละหลักสูตรฯ กําหนดให้ นักศึกษาเขียนบทสรุปด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ายเลม่ 30 

วิทยานิพนธ์ในรูปแบบของ Menu script ทีพ่ร้อมจะส่งตีพิมพ์วารสาร 31 

   1.2 ขอให้ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาคัดกรองส่งวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ที่มีความจําเป็นต้องเขียน32 

ด้วยภาษาไทยจริงเท่าน้ัน 33 
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    1.3 ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก กํากับให้นักศึกษามีความรับผิดชอบทบทวนวรรณกรรมท่ี1 

เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น 2 

    1.4 คณะกรรมการพิจารณาภาษาฯ จะทบทวนปรับปรุง “แนวทางการพิจารณา 7 ข้อ” ใหม ่เพ่ือใช้3 

ในการตัดสินอนุมัติให้เขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ด้วยภาษาไทย 4 

2. คณะกรรมการหลักสูตรฯระดับปริญญาโท ของคณะฯ ต้องจัดกระบวนการเรียน รวมท้ังสิ่งสนับสนุน5 

เพ่ิมเพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้กับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 7 

1.  แนวทาง (ร่าง) ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 8 

1) นักศึกษาทกุคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนด คือ MU GRAD TEST ที่ระดับ9 

คะแนน 60 ขึ้นไป กรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมแต่10 

การเปิดสอนมีแต่ในเวลาราชการ  11 

2) นักกศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาคพิเศษมีความต้องการเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ แต่รายวิชาที่12 

เปิดสําหรับผู้ทีเ่รียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม บัณฑิตวิทยาลัยไม่เปิดสอนวันเสาร์ - อาทิตย์ (เปิด13 

สอนวันจันทรแ์ละวันพฤหัสบดี) คณะฯ อาจจะช่วยโดยออกหนังสือขออนุญาตจากหัวหน้า14 

หน่วยงานเพ่ือมาเรียน จึงขอให้ช้ีแจงให้บัณฑิตวิทยาลัยรับทราบข้อจํากัดของคณะ เน่ืองจาก15 

หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรไทย แต่คณะ16 

อ่ืนๆ จะเป็นหลักสูตรนานาชาติ  17 

3) หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรไทยจะมเีกณฑ์ที่ต่างกัน แต่จากประกาศจะต้องใช้เกณฑ์18 

เดียวกันทั้งหมดจึงทําให้เกิดความไม่เท่าเทียม และบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้แจ้งให้ชัดเจนว่าวิชาที่19 

เปิดสอนเพ่ิมเติมคิดค่าหน่วยกิตตามท่ีประกาศปรับใหม่หรือไม่ 20 

2.  การเขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ของภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมกรรมศาสตร์ มีความ21 

จําเป็นต้องเขียนด้วยภาษาไทย ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จึงขอทราบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  22 

3.  การรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ตรงกับการเปิดแบบอาเซียน ทําให้นักศึกษาไม่สามารถมาสมัครใน23 

รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ได้ ภาควิชาอนามัยครอบครัวจึงได้จัดการเปิดรับสมัครในรอบที ่3 จัดกระบวนการสอบ24 

และสัมภาษณ์เอง แต่บัณฑิตวิทยาลัยเก็บค่าสมัคร 500 บาท  25 

4.  การเปิดรับสมคัรนักศึกษาที่ไม่ตรงรอบ เมื่อเปิดรับสมัครรอบที่ 3 ทําใหคุ้ณภาพการคัดเลือก26 

นักศึกษารอบที่ 3 ไม่เท่ารอบแรก อาจจะเกิดการฟ้องร้อง บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องมีขั้นตอนที่เท่าเทียมกัน 27 

5. ความชัดเจนเรื่องแนวทางการบริหารการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ 28 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แจง้ว่า เงินรายได้สะสมของ29 

หลักสูตรให้กลบัไปที่คณะ และให้คณะบริหารจัดการ  ซึ่งทางคณะได้เสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัยว่า เงินรายได้30 

สะสมให้ส่งกลบัมาที่คณะ โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการเงินรายได้ปัจจุบันของหลักสูตรต่อไป แต่อาจจะมี31 

การขอปรับเง่ือนไขการหักค่าบริหารจัดการจากหลักสูตรเพ่ิมเติม ขณะน้ีอยู่ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาว่า32 

จะดําเนินการอย่างไร อาจจะมีแนวทาง 2 ทาง คือ ให้เงินรายได้สะสมกลับไปที่คณะ แล้วให้คณะบรหิารจัดการ 33 
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หรือให้บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการ ในช่วงน้ีอยู่ระหว่างการผ่องถ่าย กรณีภาควิชามีค่าใช้จ่ายในการจัดการ1 

เรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงน้ีอาจจะใช้วิธียืมเงินของคณะไปก่อน  2 

    รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้เพ่ิมเติมว่า กรณีการเขียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ เป็น3 

ภาษาไทย จะต้องผ่านการคัดกรองจากประธานหลักสูตรฯ โดยได้แจ้งแบบฟอร์มตามเกณฑ์ 7 ข้อ ในเว็บไซต์ของ4 

งานบริหารการศึกษาฯ ซึ่งจากเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการจะหารือเพ่ือพัฒนาเกณฑ์ให้เข้มข้มตาม5 

นโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ คณะจะสนับสนุนเพ่ือพัฒนาให้วารสารของคณะเข้าสู่ฐานมาก6 

ขึ้น จะเป็นการทําให้ที่นักศึกษาไม่ต้อง Oral presentation ในการจบการศึกษา ซึ่งการจบการศึกษาภายใน 3 ปี 7 

แต่การตีพิมพ์จะน้อยลง  8 

    รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ สอบถามเร่ืองการอบรม Transformative Education เพ่ือให้ทราบ9 

แนวทางก่อนที่จะปรับปรุงหลักสูตร 10 

    รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยแผนงานและงบประมาณ นโยบายเชิงยุทธศาสตร์11 

ของคณะที่จะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถดําเนิการจัดอบรมได้ ส่วนการกําหนดเปิดรับนักศึกษา12 

ของปี 2557 มคีวามสับสน ทัง้รอบที่ 1, 2 และ 3 มีรอบช่วงกว้างมาก แต่ในปี 2558 มีการกําหนดที่ชัดเจน คือ 13 

รอบที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม รอบที่ 2  เดือนธันวาคม - มีนาคม เปิดการเรียนการสอนเดือนมิถุนายน การ14 

สอบภาษาอังกฤษมีการปรับขอ้สอบให้เหมาะสม การจัดการเรียนภาษาอังกฤษจะมีการจัดมาสอนให้ที่วิทยาเขต 15 

ส่วนการเสนอให้สอนวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะนําเสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป มีค่าหน่วยกิต 1,800 บาท x 16 

3 หน่วยกิต 17 

    รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า การจัดอบรม Transformative Education อยู่ในแผน18 

ยุทธศาสตร์คณะ ถ้าทําในระดับคณะต้องทําในปีงบประมาณ 2559 ในระดับบัณฑศ ึกษาสามารถดําเนินการได้19 

ก่อนโดยใช้เงินของบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องปรึกษากับมหาวิทยาลัยเรื่องวิทยากรที่จะดูแลเรื่องน้ี 20 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  23 

   ไม่มีเรื่องแจ้ง 24 
 25 

 1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 26 

    1.8.1  ความก้าวหน้าการดําเนินการปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์ ขณะนี้ได้รับงบประมาณ27 

ดําเนินการปรับปรุงในวงเงินประมาณ 15,000,000.- บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับแบบก่อสร้างและการ 28 

จัดหาผู้รับเหมาดําเนินการ จะเร่ิมดําเนินการก่อสร้างภายในปี 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม   29 

1.8.2   ค่าสาธารณูปโภคอาคาร สวัสด์ิ แดงสว่าง (อาคาร 7) ซึ่งมกีารใช้งานร่วมกัน 3 คณะ ได้30 

ดําเนินการประชุมสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและทําหนังสือแจ้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์       31 

เขตร้อนเรียบร้อยแล้ว มติจากที่ประชุมร่วมกัน 3 คณะ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในอนาคตจะทําการแยกระบบ32 

ไฟฟ้าที่มีการคาบเกี่ยวกัน และติดต้ังมาตรวัดไฟฟ้าใหม่ 12 ตัว บริเวณห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และส่วนของ33 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ 34 
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รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า ขอให้แจ้งช่วงเวลาก่อสร้างให้ทราบ และขอให้ดูแลความสะอาดถัง1 

ขยะรอบๆ และในหอประชุมราชพฤกษ์ 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  5 

 1.9.1  เรื่องแจ้งจาก รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรกึษาคณบดี 6 

 1)  OPHETS ได้เปิดใช้งานบ้านต้นคูณ ช้ัน 3 อาคารเทพนม เมืองแมน โดยได้เปิดให้7 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนใช้พักในช่วงเวลาแลกเปลี่ยน และเปิดให้บุคลากรคณะใช้ในช่วงที่คณะมีงานช่วงเช้า  8 

2) ขอเชิญให้ภาควิชาต่างๆ มาใช้การบริการวิชาการผ่าน OPHETS และได้ดําเนินการ 9 

พัฒนา OPHETS  ให้เป็น Excellence services  ซึ่งจะมีการจัดการสัมมนาบุคลากรของ OPHETS ในวันที่             10 

6 – 8 พฤศจิกายน 2558 ขอเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมฟังบรรยาย 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
 1.9.2  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 14 

1)  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการ15 

ประชุม ซึ่งจะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เพ่ือเลือกต้ังประธาน รองประธาน และเลขาธิการ16 

สภาคณาจารย์  17 

2)  การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดย18 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดประชุมการตัดสินผลการคัดเลอืก ในวันที่ 28 กันยายน 2558   19 

3) สภาอาจารย์คณะฯ กําลังดําเนินการออก ข่าวสภาอาจารย์คณะฯ  ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ /20 

สื่ออิเลคทรอนิคส์ ซึ่งแสดงเน้ือหาสาระสําคัญอันเป็นประโยชน์ที่สภาอาจารย์คณะฯ  ใช้เพ่ือสื่อสารถึงประชาคม21 

คณะฯ 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่8/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่28 สงิหาคม 2558 25 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558  วันศุกร์ที ่28 สิงหาคม 2558  โดยเสนอไม่มีการ26 

แก้ไข 27 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 28 
 29 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    30 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 31 

   รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ได้จัดเตรียมส่ง (ร่าง) มคอ. 1 หลักสูตร ปรญิญาตรีและโทให้สกอ. โดย32 

ขอให้ภาควิชาใช้ (ร่าง) มคอ.1 ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ซางงานบริหารการศึกษาได้แจ้ง (ร่าง) มคอ.33 

1 ฉบับสุดท้าย online เรียบร้อยแล้ว 34 
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  รศ.สุปรียา ตันสกุล สอบถามเรื่องประชุมหัวหน้าภาควิชาหรือผู้รับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตร เพ่ือ1 

หารือในการดําเนินการ และการกําหนดทิศทางของหลักสูตร  2 

   ประธานฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รับไป3 

ดําเนินการ 4 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า กรณีรองคณบดีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ขอให้ส่งผูแ้ทนเข้าร่วม5 

ประชุมเพ่ือตอบคําถาม หรือขี้แจงข้อมูลใหท้ี่ประชุมทราบ 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 
 3.2  กลุ่มภารกิจ ( Cluster ) 9 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า กลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค ได้ดําเนินการประชุม10 

และแต่งต้ังคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว กลุม่ภารกิจฯ จะดําเนินการด้านงานบริการวิชาการ คือ เปิดหลักสูตร11 

การใช้สถิติและงานวิจัย ซึ่งจะจัดทําโครงการกําหนดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เริ่มการอบรมเดือนพฤษภาคม 12 

2559 13 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ รอง14 

คณบดีฝ่ายวิจัยฯ ทําหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจฯ มี ผศ.ไชยนันท์ แท่งทอง เป็นเลขานุการกลุ่มภารกิจฯ โดย15 

ความร่วมมือ 3 ภาควิชา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติจํานวน 3 โครงการ ร่วมกับ OPHETS  16 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ จะมีการประชุมในเดือนตุลาคม 2558     17 

    ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  20 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วท.ม.(สศ) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและ21 

วิทยาการระบาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 22 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 23 

(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตร24 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 25 

2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ โดยผ่านความเห็นชอบและการ26 

กลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที ่7/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 27 

และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม28 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 29 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการหลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนจะต้อง30 

ทําให้เป็นปัจจบัุนมากที่สุด เพ่ือที่จะได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามรายช่ือให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีผล31 

ต่อการลงนามการเชิญประชุม ในการปรับปรุงย่อยเล็กน้อยให้แจ้งที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทราบ    32 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณษแล้ว มีข้อคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี 33 
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1. คุณสมบัติอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ส่วนใหญ่ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและ    2 

กีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน  3 

                   รองคณบดีฝา่ยวิจัยฯ แจ้งว่า การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์4 

ประจําหลักสูตร ขึ้นอยู่ว่าจะยึดเกณฑ์ไหน มีเกณฑ์ ISCED - 2013 คณะจะไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด แต่เกณฑ์5 

มาตรฐานหลักสูตร 2548  ไมกํ่าหนดคุณวุฒิแต่ให้สมัพันธ์ จะผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 6 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร เกณฑ์ประเมิน ISCED - 7 

2013  สกอ. 2557 มีเง่ือนไขคือ ปีแรกจะให้พัฒนาให้เข้าเกณฑ์ปีที่ 2 ต้องประเมินตนเองปีที่ 3 สกอ.จะเข้า8 

ประเมิน ส่วนสกอ. ได้เปิดกว้าง คือ 1)วุฒิตรง 2)สาขาใกล้เคียง 3)ตําแหน่งวิชาการสาขาต้องตรงกับหลักสูตร 9 

ผู้ที่จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ใหจ้ัดทาํบริหารความเสี่ยงหลักสูตรด้วย โดยใช้เกณฑ์ สกอ. ปี 2557 เป็น10 

หลัก 11 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า หลักสูตรที่12 

จะต้องพัฒนาหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ยังไม่มีเกณฑ์บังคับ 13 

อยู่ในช่วงพัฒนา โดยอนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปี 2548 ไม่ได้ใช้เกณฑ์ ISCED - 2013  14 

 รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งเพ่ิมเติมว่า การพฒนาหลักสูตรให้ใช้เกณฑ์ปี 2557 เพ่ือเป็นทิศทาง15 

เดียวกันในการประเมินหลักสตูร คุณวุฒิและปริญญาที่ตรงหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารย์อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์16 

ให้เป็นอาจารย์ประจํา 17 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไปโดยให้ใช้เกณฑ์ปี 2557 18 
 19 
4.2  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 20 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า เน่ืองจากขณะน้ีกําลังจะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 แล้ว            21 

ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนงานประจําปีงบประมาณ 2559 ให้กับ22 

ภาควิชา/ งาน เพ่ือใช้ขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบ23 

กับคณะกําลังดําเนินการขอต้ังงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดินและรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 24 

2560 และแผนความต้องการงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี (ปี 2561 - 2563) ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว25 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 ข้อ 16 26 

คณะกรรมการงบประมาณของส่วนงานต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  จึงขอเสนอ 27 

(ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการงบประมาณมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ต่อไป 28 

                  ที่ประชุมเสนอช่ือผู้แทนกลุม่ภารกิจ ดังน้ี  29 

- กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ คือ รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน  30 

- กลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค คือ ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร   31 

- กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คอื รศ.พิศิษฐ ์วัฒนสมบูรณ ์32 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 33 
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4.3 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศกําหนดเป็นนโยบาย2 

การบริหารความเสี่ยง และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพ่ือให้3 

คณะสาธารณสุขศาสตร์สามารถจัดการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น คณะ4 

สาธารณสุขศาสตร์โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 5 

2558 เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ดังน้ัน จึง6 

นําเสนอคณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือขอความเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะ7 

สาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 8 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 9 
 10 

4.4 การพิจารณาข้าราชการและลูกจ้างประจําเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 11 

2558 (รอบที่ 1 พฤศจิกายน 2558) 12 

ประธานฯ แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกําหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพ13 

ของข้าราชการ และลูกจ้างประจําเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 14 

ข้อ 1 กําหนดวันให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในปี 2558 จํานวน 15 

1 ครั้ง คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 การขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบวันที่ 1 16 

พฤศจิกายน 2558)  มีข้าราชการยื่นความประสงค์ทั้งหมดจํานวน 4 ราย เป็นสายวิชาการ จํานวน 3 ราย และ17 

สายสนับสนุน จํานวน 1 ราย โดยคณะฯ ได้แจ้งรายช่ือข้าราชการท่ีย่ืนแบบแสดงเจนตนาขอเปลี่ยนสถานภาพฯ 18 

ไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 19 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินการขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบ20 

คุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ย้อนหลัง 3 ปี) ของข้าราชการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน21 

วิชาการที่ย่ืนความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนทั้ง 4 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 22 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 จึงขอเสนอผลการประเมินฯ มาเพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้23 

ความเห็นชอบอนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบ 1 พฤศจิกายน 2558) 24 

จํานวน 4  ราย ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 26 
 27 

4.5 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและ28 

ลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ…. 29 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การผา่นการประเมินเปลี่ยนสถานภาพ  30 

ของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะฯ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การผ่านการ31 

ประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 32 

2557 น้ัน เพ่ือให้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงาน 33 
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มหาวิทยาลัยของคณะสาธารณสุขศาสตร ์มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 1 

คณะฯ จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและ2 

ลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มมีติ ให้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศคณะฯ ให้สอดคล้องกับ4 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เก่ียวข้อง  โดยในส่วนของเกณฑ์การพิจารณา5 

ประเมินผลงานวิชาการ ของบุคลากรสายสายวิชาการ ที่จะขอเปลี่ยนสถานภาพ  ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการ6 

พิจารณาให้ใช้ผลงานสูงขึ้นอีก 1 ระดับ  เช่น อาจารย์ขอเปลี่ยนสถานภาพให้ใช้ผลงานในระดับ ผศ. หรือ     7 

ระดับผศ. ที่จะเปลี่ยนสถานภาพให้ใช้ผลงานในระดับ รศ. หรือระดับ รศ. ที่จะเปลี่ยนสถานภาพให้ใช้ผลงาน 8 

ระดับศ. ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรต้องมีแรงจูงใจให้ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ ไม่ควรต้ังเกณฑ์ไว้สูง 9 

  มติที่ประชุม  :  1. เห็นชอบให้ตรวจสอบร่างประกาศคณะฯ ตามท่ีประชุมเสนอ 10 

                                       2. กําหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานไมใ่ห้สูงกว่าระดับตําแหน่ง 11 
 12 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  13 

 5.1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สูงเนิน) 14 

  ประธานฯ แจ้งว่า ศูนย์วิจัยฯ มีแต่รายจ่ายมรีายรับน้อย จึงได้หารือว่าจะต้องมีกิจกรรม เช่น เปิด15 

หลักสูตร ส.ม.(ภาคพิเศษ) งานวิจัย และบรกิารวิชาการ เช่น ผลิตโซล่าเซลล ์และจะมกีารปรับปรุงโครงสร้าง16 

เพ่ิมเติม ขอเชิญภาควิชาเข้าไปใช้พ้ืนที่ 17 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เสนอว่า อาจจะนํานักศึกษาอบรมระยะสั้น ไปใช้พ้ืนที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 18 

หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จําเป็น 19 

  ที่ประชุม : รับทราบ 20 
 21 
 5.2  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจ้งว่า นักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ที่ได้รับพระราชทานทุนสมเด็จ22 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเรียนหลักสูตร วท.ม. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23 

มีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างทําให้ไม่สามารถจบการศึกษาตามกําหนด (เดือนธันวาคม 2557) ทางคณะและ24 

ภาควิชาจึงได้อนุมัติทุนให้จนจบการศึกษา (เดือนมิถุนายน 2558) จึงขอหารือการพิจารณานักศึกษาที่ได้รับทุน25 

ครั้งต่อไป ขอให้เป็นนักศึกษาที่ทํางานในหน่วยงานราชการ เพ่ือจะได้มีข้อผูกมัดมากกว่าทํางานบริษัทเอกชน  26 

จะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคต  27 

  ที่ประชุม : รับทราบ 28 
 29 
 5.3  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจ้งว่า จากการที่ไปเป็นวิทยากร ในการฝกึอบรมความปลอดภัยให้กับ30 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และร่วมทําแผนฉกุเฉินของคณะ 31 

เห็นว่า การทําแผนฉุกเฉินน่าจะทําร่วมกันทัง้ 3 คณะ การดําเนินการบางส่วนควรสอดคล้องกัน เช่น อาคาร32 

เดียวกันไม่ควรมีสัญญาณเตือนแยกกัน จุดรวมพลควรจะใช้ร่วมกันในกรณีฉุกเฉิน 33 
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  ประธานฯ แจ้งว่า รศ.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้หารือและเห็นว่าเรื่อง1 

ความปลอดภัยมีความสําคัญมากในทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหแ้ต่ละคณะมีเจา้หน้าที่ความปลอดภัย   2 

1-2 คน โดยขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร ์จัดการฝึกอบรม  3 

   รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า การจัดการอบรมด้านความปลอดภัยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะได้รับ4 

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ซึ่งกฎหมายด้านความปลอดภัยกําหนดให้หน่วยงาน          5 

ของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตํ่าทางกฎหมาย คณะอาจจะการจัดอบรมในระดับหัวหน้าภาควิชา 6 

  ที่ประชุม : รับทราบ 7 
 8 
  5.4 รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ที่ประชุม อกม. ได้แจ้งเรื่องการขอตําแหน่งด้านวิชาการ มหาวิทยาลัย9 

จะทําเดือนละ 2 ครั้ง เน้นการพิจารณาผลงานวิชาการ และด้านจริยธรรม เช่น รูปภาพ ห้ามเขียนใต้รปูภาพว่า10 

คัดลอก เรื่องการดัดแปลง 11 

  ที่ประชุม : รับทราบ 12 
 13 
  5.5  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ สอบถาม รายการหน้าต่างสุขภาพออกอากาศช่วงเช้า ได้มีการประเมินการ14 

ออกอากาศหรือไม่ แผนการประชาสัมพันธ์หัวข้อเรื่องที่จะนําเสนอในปีต่อไปอย่างไร  15 

   ประธานฯ แจ้งว่า หัวข้อเรื่องที่จะนําเสนอ ขอให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ  16 

  ที่ประชุม : รับทราบ 17 

 18 

ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 19 

    20 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


