
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 8/2558 

เม่ือวันศุกรท์ี่  28  สิงหาคม  2558 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

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

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรรมการ 
8. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
17. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
18. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 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 
26. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รศ.จักรก์รชิ หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
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2.  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 
3.  ผศ.ทศันีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 

  

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 
2.  ผศ.พัชราณี ภวัตกุล แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 
3.  อาจารย์ณิชชาภัทร ขันสาคร แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 
4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 

 1.1.1  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 
1) วันที่ 4 สิงหาคม 2558 รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.  
2) วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ประธานเปิดงานเปิดรั้วราชพฤกษ์ 
3) วันที่ 13 สิงหาคม 2558  ประธานในพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2558 

       4) วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ประธานกล่าวเปิดงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 
 5) วันที่ 26 สิงหาคม 2558  ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ครั้งที ่16 /2558 และประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 1.1.2  วันที ่24 – 25 สิงหาคม 2558 ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 4/2558 ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ ได้มี
มติเลือก รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล เป็นประธานสภาคณบดีฯ อยู่ในตําแหน่งวาระ ละ 2 ปี โดยคณะกรรมการ
บริหารสภาคณบดีฯ มีตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 

รองประธาน : ผศ.สมศักด์ิ พิทักษานุรักษ ์จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เลขาธิการ : ผศ.สงครามชัย ลีทองดี    จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เหรัญญิก  : ผศ.เสาวลักษณ์  ลักษมีจรลักุล จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
นายทะเบียน : รศ.นิตยา เพ็ญศิรินภา    จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ขณะนี้สภาคณบดีฯ มีสมาชิก 33 มหาวิทยาลัย/ สถาบัน คาดว่าจะมีสถาบันเพ่ิมขึ้นเรี่อย โดย

จะมีการประชุมสมาชิกสามญัและวิสามญัประจําปี ปีละ 1- 2 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสภา
คณบดีฯ  21 สถาบัน ทุก 2 เดือน และประชุมกรรมการอํานวยการ เดือนละ 1 ครั้ง นอกจากน้ีคณะกรรมการ
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บริหารจะทําหน้าที่เป็นกรรมการและอนุกรรมการในด้านต่างๆ เช่น วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ มาตรฐาน
คุณภาพ และจะแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ  ได้แก่ ศ.สรุศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล, รศ.พิทยา 
จารุพูนผล โดยมีสํานักงานเลขาสภาคณบดีฯ ต้ังอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี  
     1.2.1  กําหนดการจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2557 “จากร่มราชพฤกษ์ สู่

โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน” ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา  13.30 - 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 2 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  

1.2.2  การจัดงานจัดงาน “มทุิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 58” เพ่ือแสดงมุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณอายุ
งาน/ราชการ ในปี 2558 ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ 
จํานวน 14 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงานมุทิตาจิต ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้อง Grand 
Auditorium ช้ัน 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
     1.2.3  คณะกําหนดจัดงานวันมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 6.30 -11.00 น. 
ขอเชิญคณะกรรมการประจาํคณะเฝ้ารับเสด็จและร่วมถา่ยภาพ และขอเชิญภาควิชา หน่วยงานวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (รายละเอียด
อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  
 1.2.4  สรุปผลการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ “ราชพฤกษ์ น้อมรําลึกพระคุณ
แม”่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 มผีู้ลงทะเบียนร่วมงานทั้งหมด 211 คน จําแนกเป็นบุคลากรคณะจํานวน 
188 คน จากบุคลากร ทั้งหมด 307 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ประกอบด้วย สายวิชาการ จํานวน 78 คน สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 110 คน นักศึกษา จํานวน 19 คน  และบุคคลภายนอก จํานวน 4 คน ผู้เข้าร่วมงาน
ตอบแบบประเมิน จํานวน 117คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.45  ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด (n =211 ระดับความพึง
พอใจระดับดีมากในด้านความสะดวกในการลงทะเบียน  การต้อนรับ บรรยากาศการจัดงานในภาพรวม การ
ตกแต่งงสถานที่ มีประโยชน์ต่อการสร้างความรัก และความผูกพันต่อคณะ และการสร้างความสุขให้กับตนเอง 
สื่อที่รับทราบขา่วสารการจัดงาน จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มากที่สุด (รอ้ยละ43.58) รองลงมาเป็น หัวหน้า
ภาควิชา/งาน/เพ่ือนร้อยละ 36.75 ระบบ E-Office ร้อยละ 27.35  และWebsite ร้อยละ 21.36   สิ่งที่ได้จาก
การร่วมงาน ความสามัคคี ความสุข ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีโอกาสพบปะพูดคุย
กับบุคลากรท่านอ่ืนๆ มีข้อเสนอแนะ เพลงน้อย น่าจะมีอีกซัก 3 เพลง   
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2558  
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   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 
     -  ไตรมาสที่ 1 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  
            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 28,376,464.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.95 
     -  ไตรมาสที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 81,130,503.4280 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.20  
     -  ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จา่ยเงินทั้งสิ้น 59,073,960.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 
24,859,703.48 คิดเป็นร้อยละ 42.08 
   สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 48,234,522.64 บาท คดิเป็นร้อยละ 16.43 
   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 
ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  
   ค. เตรียมดําเนินการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 
2559 และเตรยีมรายงานผลการดําเนินงานผลสําเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งตัวช้ีวัดและหลักฐาน
ประกอบ ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2558)  

ฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษาจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบ 
และขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการให้ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 1.3.2  งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) ที่คาดว่าจะได้รับจาก
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 และเตรียมจัดทําแผนขอต้ังงบประมาณประจําปี 2560 และแผนความ
ต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ปี 2561 - 2563) 

คณะฯ ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า จะได้รับในปีงบประมาณ 2559 เฉพาะงบลงทุนวงเงิน
ทั้งสิ้น 23,509,800.00 บาท (ย่ีสิบสามล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ขอให้ผู้ทีร่ับผิดชอบเตรียมดําเนินการทบทวนแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์และ 
สิ่งก่อสร้าง) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน (รายได้ภาควิชาหรือรายได้บัณฑิต
วิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2560 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ปี 2561-2563) ในส่วนของการเสนอแผน
ความต้องการงบลงทุนขอความร่วมมือจากทกุภาควิชากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม checklist รายการ
ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน และสิ่งที่สําคัญคือ ต้องมีใบเสนอราคาเปรียบเทียบกัน 3 ร้านค้าพร้อมคุณลักษณะของ
เครื่องฯ เพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้างได้ตามระเบียบพัสดุทันท ีและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ต้องมีแบบแปลนและ
ราคากลางพร้อมจัดซื้อ/จัดจ้างได้ตามระเบียบพัสดุทันท)ี หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเอกสารประกอบไม่
ครบถ้วนตามท่ีกําหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รบัการพิจารณาส่วนหนังสือเป็นทางการจะจัดส่งไปให้ในภายหลัง 
 1.3.3  รายงานความก้าวหน้า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ. 2559-
2562 และการกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามค่านิยม MUPH  รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 1.3.4  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําเดือนมิถุนายน 2558 
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1)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม หรอืภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มคีวามเข้มแข็ง
มากขึ้น ทั้งน้ี ตามความในข้อ 11.1 ของประกาศดังกล่าว การที่อาจารย์จะไปปฏิบัติงานจะทําได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด 
และจะต้องดําเนินการในนามมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเท่าน้ัน ซึ่งประกาศฉบับน้ี งานบริหารทั่วไปได้เวียนแจ้งทาง E-office เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2558 

2)   สรุปบุคลากรของคณะฯ ประจําเดือน สิงหาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 307 คน ไม่มีความ 
เคลื่อนไหว 
  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยให้ชะลอโครงการ Talent 
management บุคลากรใหมจ่ึงยังไม่ต้องเข้าโครงการ ซึ่งประกาศหลักเกณฑ์โครงการยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่าง
การดําเนินการ เพ่ือนําเสนอในที่ประชุม กบค.  
  คณะจะจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทีม่ีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ในวันที่ 11 กันยายน 2558 หวัข้อ
การอบรม อาทิ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจของคณะ กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับคณะ การจัดการ
ศึกษา TQF ระเบียบข้อบังคับ และสวัสดิการคณะ  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
1.4.1  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําปี 2559 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การ
วิจัยเชิงนโยบาย ชุมชน/สังคม และพาณิชย์/อุตสาหกรรม และนําสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
สามารถส่งข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 
11 กันยายน 2558 เพ่ือนําสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ www.nrct.go.th และ 
www.priv.nrct.go.th 

โดย วช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ข้อเสนอที่สอดคล้องกับโครงการพระราชดําริ นําเสนอ
แนวทางในการจัดการความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสานต่อโครงการตามแนวพระราชดําริ ใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี 

 1) โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
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 3) โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 
 4) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ในการน้ีฝ่ายวิจัยได้เชิญอาจารย์ที่สนใจมาปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 คาดว่าจะมีการ

พัฒนาโครงการเพ่ือเสนอขอทุนดังกล่าว 2 โครงการ 
1.4.2  ตามท่ี วช. ดําเนินงานภายใต้ช่ือ “เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” 

ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2 แผนงาน 28 กลุ่มเรื่อง 1.) แผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จํานวน 25 กลุ่มเรื่อง 2.) 
แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม จํานวน 3 กลุ่มเรื่อง  ส่งข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ National 
Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2558 และต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนที่มีเน้ือหาตรงกับไฟล์ที่
แนบถึง วช. นําส่งด้วยตนเอง  หรือนําส่งทางไปรษณีย์ โดยต้องประทับตราภายในวันที่ภายวันที่ 21 สิงหาคม 
2558 น้ัน  
             ในการน้ี คณะฯ ได้ส่งโครงการวิจัยที่ย่ืนเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย คอบช. ประจําปีงบประมาณ 
2559 จํานวน 4 โครงการ ดังน้ี 

กลุ่มเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุข 
- รศ.สุคนธา คงศีล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษา

ประสิทธิผล ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคในการดําเนินงาน และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการ
ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่สอง ในประเทศไทย” 

- รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การป้องหัน
พฤติกรรมเสี่ยงที่หลากหลายของวัยรุ่นตอนกลางในมิติของทุนชีวิต ทุนครอบครัว และทุนชุมชน” 

- รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า ภาควิชาโภชนวิทยา หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก” 

กลุ่มเรื่อง ปาล์มนํ้ามัน 
 - อาจารย์สุวิมล กาญจนสุธา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หวัหน้าโครงการวิจัย เรื่อง 
“การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการการหมักร่วมกากตะกอนดีแคนเตอร์ของโรงงาน
สกัดนํ้ามันปาล์มและกลีเซอรอลของเสียจากอุตสาหกรรมต่อเน่ืองผลิตไบโอดีเซล” 

1.4.3  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งการเตรียมเสนอโครงการวิจัยจากส่วนงานเพ่ือ
ขอต้ังงบประมาณการวิจัย (แบบปกติ) ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยขอให้อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเตรียม
ดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะเสนอขอต้ังงบประมาณการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2560 ในการน้ี
มหาวิทยาลัยขอให้แต่ละส่วนงานรวบรวมโครงการวิจัยทั้งหมดพร้อมจัดลําดับความสําคัญ แล้วส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยไปยัง งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 1 กันยายน 
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2558   หากส่วนงานใดไม่ส่งเอกสารภายในเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าส่วนงานไม่ประสงค์จะเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอต้ังงบประมาณในปี 2560  
              ในการน้ี ฝ่ายวิจัยฯ ได้แจ้งใหอ้าจารย์และนักวิจัยที่จะเสนอโครงการวิจัย ส่งโครงการวิจัยมายัง 
งานวิจัยและวิชาการ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ก่อนเวลา 16.00 น.  ซึ่งคณะกรรมการวิจัย จะได้ประชุม
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ และจัดสง่มหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา 
  1.4.4  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหดิล แจ้งผลความคืบหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2559 (แบบปกติ)  มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่าหากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากสํานักงบประมาณ คณะฯ จะมีโครงการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 4 
โครงการ ดังน้ี 

1) การศึกษาคุณสมบัติระดับโมเลกุลและทางวิทยาภูมิคุ้มกันของแอนติเจนของเช้ือมาลาเรีย
ระยะในเลือดที่ค้นพบใหม่ซึ่งให้ผลในการป้องกันโรคเพ่ือการพัฒนาวัคซีนมาลาเรีย (หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จักร์
กริช หิรัญเพชรรัตน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) ระยะเวลา 2 ปี 2558-2559 (จบในปี 2559) 

2) การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ไวรัสโนโร เพ่ือเฝ้าระวังโรค
กระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและนํ้า (หัวหน้าโครงการ รศ.ลีรา กิตติกูล ภาควิชาจุล
ชีววิทยา) ระยะเวลา 3 ปี 2558-2560 (โครงการต่อเน่ืองในปี 2560)  

3) ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันของวัสดุชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน (หัวหน้าโครงการ ผศ..
บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) ระยะเวลา 2 ปี 2559-2560 (โครงการต่อเน่ืองในปี 
2560)  

4) การสกัดและการระบุสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซีตสายพันธ์ุที่แยกได้จาก
ตัวอย่างดินในประเทศไทยที่มีฤทธ์ิต่อต้านและยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มที่ด้ือยาใน
ปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ รศ.มณี ชะนะมา ภาควิชาจุลชีววิทยา) ระยะเวลา 3 ปี 2557-2559 (จบในปี 2559)  
  1.4.5  พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์แจ้งว่าปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงานที่มหีน่วยงานสัตว์ทดลองอยู่ 7 สว่นงาน ซึ่งทั้ง 7 หน่วย
สัตว์ทดลองจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการกํากับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ ตามท่ี พ.ร.บ. กําหนด  
เช่น Lab สัตว์ทดลองต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กําหนด  คณะกรรมการพิจารณาต้องผ่านการ
อบรม เป็นต้น สําหรับนักวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองจะต้องผ่านการอบรมจึงจะเริ่มทําวิจัยได้ ซึง่มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําลังเตรียมแผนการจัดอบรมให้นักวิจัยและจะแจ้งให้ทราบต่อไป กรณีที่ส่วนงานใดไม่มีหน่วยงานสัตว์ทดลอง 
ให้ขออนุญาตใช้ Lab ของส่วนงานที่มีหน่วยงานสัตว์ทดลอง นอกจากน้ีมีนักวิจัยถามมาว่า คําว่า “สัตว์ทดลอง”  
หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ปลา ถือเป็นสัตว์ทดลอง แต่ แมลง กุ้ง จะรวมถึงหรือไม่ ?  คําถามน้ีทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่แน่ใจจะไปสอบถาม วช. ให้อีกทแีละจะแจ้งต่อไป 
  1.4.6  (ร่าง) ประกาศ Research Reward ปี 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
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  1.4.7  (ร่าง) การแก้ไขปัญหาข้อบังคับวิจัย การให้ส่วนงานจัดต้ังหน่วยงานการเงินเพ่ือดูแล
โครงการวิจัย บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยที่เป็นระบบ โดยมีหน้าที่จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโครงการวิจัย 
โดยหลังจากน้ี กรมสรรพกร จะเริ่มเข้าตรวจสอบมากขึ้น หากตรวจพบว่ามีการเปิดบัญชีในนามช่ือนักวิจัย
โดยตรง นักวิจัยจะต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีย้อนหลังเอง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  1.4.8  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรม 
หรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ.2558 ซึ่ง สกอ. ยอมให้นับเป็นผลงานได้แล้ว รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
  รองคณบดี แจง้เพ่ิมเติมว่า ในที่ประชุม กบค. มีการแจ้งว่า เมื่อพระราชบัญญัติตามข้อ 1.4.5 มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มีการใช้สัตว์ทดลอง จะต้องขอใบอนุญาตทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา โดยการกระทําความผิดจะมีโทษทัง้จําทั้งปรับ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์
1.5.1  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 Dr.Trimble, Director of NCI, NIH เจรจาความร่วมมือวิจัย 

Oral cancer และ โดยมีแผนจัดทําการอบรมปฏิบัติการร่วมกัน 
1.5.2  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 UNISEL จากประเทศมาเลเซีย ได้มาเย่ียมชมคณะ เพ่ือเจรจาความ

ร่วมมือ เรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม และพยาบาล  
1.5.3  ระหว่างวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2558 Prf. Matsubayashi and Dr.Teeranee และ 

นักศึกษา 6 คน จาก SPH, Kyoto University จากประเทศญี่ปุ่น มาเย่ียมชมและเจรจาความร่วมมือกับคณะ 
เรื่อง การวิจัย การจัดทําหลักสูตร MPH-MSc. และ MPH-Dr.PH/ MPH-Ph.D. คาดว่าจะดําเนินการลงนาม
ความร่วมมือในเดือนธันวาคม 2558 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการใหทุ้นอาจารย์ นักศึกษา
ปริญญาโทและเอกในการพัฒนาทุนวิจัย 

1.5.4  ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษา เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “Building Regional 
Collaboration in Behavioral nutrition: a brief overview of some consumer food studies” โดย 
Prof.Tony Worsley, Faculty of Health, Deakin University, Australia ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส 

1.5.5  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 47th APACPH Conference ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 
หัวข้อเรื่อง “Public Health Challenge in the Asia Pacific Region: Building Regional Initiatives from 
Local Experiences and Best Practices” ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2558  

ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะสนับสนุนเงินทุนสาํหรับผู้นําเสนอผลงานวิจัย จํานวน 10,000 บาท/คน 
1.5.6  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ปีการศึกษา 2558  
 1)  Outbound  
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 -  นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Wuhan University และ Kobe University เดินทางกลับมาแล้ว 
อยู่ระหว่างทางกําหนดวันให้นักศึกษานําเสนอประสบการณ์ 

 -  นักศึกษาหลกัสูตร ส.ด. สาขาการพยาบาลสาธารณสุข จํานวน 1 คน ได้รับทุนไปศึกษา
งานวิจัย ณ University of Michigan, USA ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 

 -  เปิดรับสมคัรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปศึกษางานวิจัย ด้าน Cancer or Nutrition 
จํานวน 2 คน ณ Wuhan University ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558  

 2)  Inbound   
มหาวิทยาลัย ระดับ จํานวน (คน) ระยะเวลา 
Kobe University ปริญญาโท 1 1 ส.ค. – 28 ก.ย. 2558 
Wuhan University ปริญญาตร ี 6 8 ส.ค. – 15 ก.ย. 2558 
Stikes Bali ปริญญาตรี (พยาบาล) 12 23 ส.ค. – 18 ก.ย. 2558 

 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ติดภารกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษานําเสนอเรื่องแจ้ง ดังน้ี 

1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2558 มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 

1)  ที่ประชุมคณบดี เห็นชอบในหลักการให้มีการโอนเงินรายได้หลักสูตร (เงินสะสม ซึ่งไม่ติด
ภาระผูกพัน) ไปยังส่วนงานได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของส่วนงานว่าจะรับโอน (ส่วนงานรับไปบริหารจัดการ
เอง) หรือไม่รับโอน (บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการให้) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีความห่วงใย หากรับโอนไปบริหารเอง ได้แก่ เรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษา 
ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการอ่ืนๆ บัณฑิตวิทยาลัยยังดําเนินการให้ เช่น คําสั่งแต่งต้ัง การจัดเบิกค่าสอน (แต่
เบิกเงินจากส่วนงาน) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อเสนอในการจัดการ 5 ทางเลือก ดังน้ี 
(1) ส่วนงานรับโอนเงินรายได้หลักสูตรไปทัง้หมดการเบิกจ่ายค่าสอน ให้เบิกจ่ายจากส่วนงาน 
(2) เงินรายได้หลักสูตรยังคงอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานมีส่วนร่วม 

โดยจัดสัดส่วนให้กับส่วนงานมากขึ้น กําหนดรายได้ให้ส่วนงานมากขึ้น ได้แก่ หากต้องการเพ่ิมเงินค่าบํารุงส่วน
งานให้มากขึ้น ทําได้โดยส่วนงานเอง  

(3) โอนเงินรายได้หลักสูตรมาทีส่ว่นงาน เฉพาะค่าหน่วยกิตส่วนงาน อาจปรับสัดส่วนให้มี
รายได้มากขึ้น เช่น จาก 10% เป็น 20% หรืออ่ืนๆ ได้ 

(4) เงินรายได้หลักสูตรยังคงอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานควบคุมการใช้เงินส่วนงาน
สามารถขอต้ังงบประมาณพิเศษ (ก้อนใหญ)่ จากรายได้หลายหลักสูตรรวมกัน 
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(5) เหมือนเดิมทุกอย่าง  
2)  มหาวิทยาลัย ต้ังคณะกรรมการการศึกษา (นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธาน) มีหน้าที่

ประการหน่ึง ในการตรวจสอบหลักสูตร (คณุภาพ)  ก่อนนําเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ ซึ่งเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการ
นําเสนอ มคอ. เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย  

3) ทีมบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ไปเย่ียมชม University of Malaya (อันดับหน่ึงของประเทศ
มาเลเซีย) และ University of Kabansaam เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2558  

4) บัณฑิตวิทยาลัย จะจัด Workshop เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร แบบ “Double Degree” 
ประมาณวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  

5) บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่า มีปัญหาประมาณ 23% 
จึงได้รวบรวมข้อมูลรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทกุหลักสูตร ซึ่งเป็นรายช่ือ
ที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาฯ (ข้อมูล ณ การประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔๙๘ เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2558) และแจง้ไปยัง สกอ. เพ่ือพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ัน บัณฑิต
วิทยาลัย จึงแจง้เตือนแนวปฏิบัติว่า “อาจารย์ประจําหลักสตูร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปรากฏรายช่ือ
ท่านใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรน้ันๆ ต่อไปได้ เช่น เกษียณอายุราชการ หรือลาออก หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้กับหลักสูตรอ่ืน ขอให้แจ้ง
ข้อมูลการเปลีย่นแปลงมายังบัณฑิตวิทยาลัยด้วย และหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรมีจํานวนไม่ครบ 5 ท่าน ขอให้ส่วนงานและหลักสูตรจัดหาอาจารย์ประจําซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และขอ้บังคับฯ เพ่ือมาทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทดแทนโดยเร่งด่วน” 

และแจ้งต่อไปว่า “ให้หลักสตูรดําเนินการตามข้ันตอนของการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร โดย
ใช้แบบฟอร์มการปรับปรุงย่อย (สมอ.08) ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน ส่งถึงบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนของการปรับปรุงหลักสูตร เสนอไปยังสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ. เพ่ือ
พิจารณารับทราบต่อไป” ทั้งน้ีให้พิจารณากําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่
มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
มหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 กลา่วคือ ต้องสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรน้ันๆ (หมายถึง ต้องมีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอน มิใชส่ัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร) และต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัย (หมายถงึมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์น้ันๆ ที่สามารถสนับสนุนการ
วิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา) 

 การเสนอขอแต่งต้ังหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขอความร่วมมือในการ
ตรวจสอบองค์ประกอบให้ครบถ้วนตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
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2556 ทั้งน้ีผู้ทีท่ําหน้าที่ประธานหลักสูตร และผู้ทําหน้าทีก่รรมการและเลขานุการรวมท้ังผู้ทําหน้าที่รกัษาการ
แทนประธานหลักสูตร จะต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่าน้ัน  

6) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 2557 และการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ประจําภาคต้น ปี
การศึกษา 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

7) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “ระบบ
สารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร” ได้แก่ ระบบ GRAD-MIS ระบบการพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (TQF)  ระบบ e-Form ระบบ Grade Online เป็นต้น เพ่ืออบรมให้เจ้าหน้าที่หลักสตูร (1) 
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยให้แก่นักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้อย่างถูกต้อง (2) ใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยในการช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรม 3 รุ่น ในวันที่ 27 สิงหาคม, 23 กันยายน และ 21 ตุลาคม 2558  
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  

สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย (โดย อ.ธัชวีร์) จะมาบรรยายแนะนําระบบ E-
form ให้กับคณาจารย์ วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้จัดอบรม
ระบบ IT ให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  

8) ระบบเกรดออนไลน์ (Grade Online) กรณี อาจารย์ผูร้ับผิดชอบกรอกเกรดด้วยตัวเอง และ
ประธานหลักสูตรอนุมัติผ่านระบบ ก็จะไม่ต้องพิมพ์ GR.37 ส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย  รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

9)  ระบบแบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e-Form : Thesis and Thematic 
Paper)  เดิมมี 5 แบบฟอร์ม ปัจจุบันเพ่ิมเติมอีก 7 แบบฟอร์ม รวมเป็น 12 แบบฟอร์ม รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

10)  กําหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียน การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 ดังน้ี  

กิจกรรม ภาค 1/2559 ภาค 2/2559 ภาคฤดูร้อน 
1. เปิด - ปิด ภาคเรียน จ. 8 ส.ค. - ศ.2 ธ.ค. 

2559 
จ. 9 ม.ค. - พฤ.4 พ.ค. 

2560 
จ. 22 พ.ค. - ศ. 14 ก.ค. 

2560 
2. ลงทะเบียนปกติผ่านระบบ                
e-Registration 

จ. 4 - ศ. 15 ก.ค. 2559 อ. 6 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 
2559 

จ. 1 - พฤ. 4 พ.ค. 2560 

3. ชําระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย ศ. 5 ส.ค. 2559 ศ. 6 ม.ค. 2560 ศ. 19 พ.ค. 2560 
4. ลงทะเบียนล่าช้า/ เพ่ิม-ลด รายวิชา จ. 8 - ศ. 19 ส.ค. 2559 จ. 9 - ศ. 20 ม.ค. 2560 จ. 22 - ศ. 4 พ.ค. 2560 
5. ชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ส. 6 ส.ค. - ศ. 16 ก.ย. 

2559 
ส. 7 ม.ค. - ศ. 17 ก.พ. 

2560 
ส. 20 ส.ค. - ศ. 16 มิ.ย. 

2560 
6. ชําระค่าปรับการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนล่าช้า จํานวน 2,000 บาท 

จ. 8 ส.ค. - ศ. 28 ต.ค. 
2559 

จ. 9 ม.ค. - ศ. 31 มี.ค. 
2560 

จ. 22 พ.ค. - ศ. 30 มิ.ย. 
2560 
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11)  กําหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ประจําปี
การศึกษา 2559 

 
12)  บัณฑิตวิทยาวิทยาลัย จัดสรรเงินค่าบํารุงส่วนงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 

พฤษภาคม 2558 รวม 2,659,000 บาท ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ 308,333 บาท  
  13)  ผลการจัดการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร Intensive Course สําหรับนักศึกษา
ปริญญาเอก เพ่ือเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 
7 สิงหาคม 2558 มีจํานวนผู้เรียน 90 คน และผลผ่านทุกคน นักศึกษาใหค้วามเห็นโดยรวมว่าสอนได้ดีมาก ครู
ต้ังใจสอนมาก ประทับใจ 
  14)  บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์ทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์สามารถย่ืนอุทธรณ์ได้ โดย log-in เข้าระบบ คณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึงระบบได้ ผู้แจ้งจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยช่ือผู้ให้ข้อมูล 
หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใหข้้อมูล 
  15)  เรื่องพิจารณา 
   (1) มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปริญญามหาบัณฑิต, ป.บัณฑิต, ป.บัณฑิตช้ันสูง) 
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(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปรับเพ่ิมค่าบํารุงส่วนงาน จากเดิม 1,000 บาท/คน 
เป็น 5,000 บาท/คน สําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  

โดยได้พิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้เพ่ือลดปัญหางบประมาณ
ขาดดุล อันเน่ืองมาจากต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ 
เพ่ิมสูงขึ้น และไม่สามาถปรบัขึ้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเสนอขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรปกติ หลกัสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคพิเศษ ในรายการค่า
บํารุงส่วนงาน ซึ่งเป็นรายการหน่ึงของค่าบํารุงการศึกษา (Education Services Fee) ดังน้ี จึงขอปรับรายการ
ค่าบํารุงส่วนงาน อัตราเดิม ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท/คน และ อัตราใหม่ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท/
คน 

(3) เห็นชอบให้ นางกนกวรรณ ด่านมะลิ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 
แทน นางสาวศรีเรือน โกศัลวัฒน์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

     1.6.2  ผลการรับสมัคร คัดเลือก นักศกึษา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 มีดังน้ี  

ระดับการศึกษา จํานวน 
ท่ีคาดจะรับ 

จํานวน 
ผู้สมัคร 

จํานวน 
ผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา 

ดัชนี 
มีสิทธ์ิ/คาดว่า 

(%) 

ดัชนี 
สมัคร/คาดว่า 

(%) 
1. ปริญญาเอก 52 30 7 0.13 0.58 
2. ปริญญาโท 457 507 212 0.13 1.11 
      รวม ระดับบัณฑิตศึกษา 509 537 219 0.43 1.06 
3. ปริญญาตรี   203   
      รวม ทุกระดับ    422   
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1.6.3 รายงานจํานวนนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  
ระดับการศึกษา จํานวน 

1. ปริญญาเอก 9 
2. ปริญญาโท 277 
      รวม ระดับบัณฑิตศึกษา 286 
3. ปริญญาตรี 177 
      รวม ทุกระดับ  463 

 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่า ขอให้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี หลังจาก
ปรับปรุงแล้วผ่านคณะกรรมการประจําส่วนงาน ส่วนอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องสําเร็จการศึกษาในสาขาที่
สัมพันธ์กับหลกัสูตร ขอให้มคีวามชัดเจนในการต้ังอาจารย์ประจําหลักสตูร 

รองคณบดีแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ในเดือนกันยายน 2558 จะขอสํารวจภาพรวมทั้ง 23 หลักสูตร ขอให้
หลักสูตรกรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจน และขอให้ภาควิชากรอกข้อมูลอาจารย์ในภาควิชาที่เป็นกรรมการหลักสูตร 

ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะแต่งต้ังคณะกรรมการโดยมีรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ประสานกับสภา
คณบดีฯ  

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  
1.7.1 แจ้งข้อมูลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนสิงหาคม 2558 ดังน้ี 

หลักสูตร ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 144 112 116 89 
วท.บ.(อาชีวอนามัยฯ) 65 53 61 59 
รวม 209 165 177 148 
มีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558 ลาออก 1 คน คือ นางสาวธนัญญา หมอนวด รหัส 

5708111 หลกัสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
1.7.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จํานวน 177 คน มี

ผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 174 คน  
1.7.3 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการส่งผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษา 2/2557 ไปยัง

ส่วนงานต่างๆ แล้วน้ัน ซึ่งคณะได้แจ้งผู้รับผดิชอบรายวิชาที่ยังไม่ได้ส่งผลการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว้น้ัน ขณะนี้ยังมีบางวิชาของระดับปริญญาตรียังไม่ได้ส่งผลการศึกษา อีก 2 รายวิชา 
    การที่แต่ละรายวิชาส่งผลการศึกษาล่าช้า ทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถประกาศผลการศึกษา
ได้ ซึ่งเป็นปัญหาต่อผู้ที่มีผลการเรียนตํ่า เพราะจะไม่สามารถวางแผนการศึกษาได้ และการขาดผลการศึกษาวิชา
ใดๆ ก็ตามในภาคการศึกษานั้น จะทําให้ไมส่ามารถประมวลผลการศึกษาในส่วนของคะแนนสะสมตลอด
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หลักสูตรได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการนําคะแนนสะสมไปใช้ในการประกอบการทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การขอทนุ 
การศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ เป็นต้น 

1.7.4 ตามท่ีกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2557 โดยประเด็นที่สํารวจให้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํา
ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานและนําไปใช้ในการประกันคุณภาพ หมวด 3 การมุง่เน้นลูกค้า ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (ExPEx) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดผลสรุปการประเมิน เอกสาร
แจกในที่ประชุม 

1.7.5 การปรับปรุงระบบการประเมินการเรียนการสอน online สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(E-Evaluation System) ให้เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น สําหรับการดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 1/2558 
ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโปรแกรมการประเมิน โดยสามารถเพ่ิมข้อคําถามหลักเพ่ือให้ส่วนงานสามารถเพ่ิม
ข้อคําถามที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้ ซึ่งจากเดิมแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา มีข้อคําถามหลักจํานวน 3 ข้อ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งในแต่ละข้อคําถาม
หลักสามารถเพ่ิมข้อคําถามย่อยได้ นอกจากน้ียังสามารถกําหนดช่วงเวลาการเปิดให้นักศึกษาเข้ามาประเมินได้
ตามความต้องการของผู้สอน ทั้งน้ีรายวิชาใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งมายังงานบริหาร
การศึกษาฯ  

1.7.6 กิจกรรมนักศึกษาที่จะดําเนินการในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 
กิจกรรม ช่วงเวลา 
-  โครงการสอนน้องร้องเพลง ประชุมเชียร์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 17 สิงหาคม – 12 กันยายน 2558 
-  โครงการซ้อมย่อยงานรับประราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 1 2 กันยายน 2558 
-  โครงการลูกราชพฤกษ์ทําดีเพ่ือสังคม เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2558 
-  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ MU TQF online  29 กันยายน 2558 
 

1.7.7 การจัดทําฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องแล้ว โดยมี            ผศ.พัช
ราณี ภวัตกุล และ อ.วรกมล บุณยโยธิน เข้าร่วมการอบรม โดยคณะจะจัดการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลน้ี
ให้กับบุคลากรของคณะ ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกกรคอมพิวเตอร์  

1.7.8 การติดตาม มคอ.3/4 และ มคอ.5/6 หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  และหลักสตูร 
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม  

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     
 1.8.1  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 งานบริหารเคร่ืองมือกลาง จัดอบรมปฏิบัติการความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล มีบุคลากรและ
นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วม จํานวน 260 คน    

1.8.2   การขอทุนวิจยัไปยังสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการวิจัยที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมี
จะต้องระบุห้องปฏิบัติและเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเข้าในระบบ โดยห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม 

โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL) มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับเลข
ทะเบียนห้องปฏิบัติการจาก วช. ซึ่งเดิมมีห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วม 4 ห้อง คือ 
ห้องปฏิบัติการกลาง ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา แต่จากการประชุม
ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ได้แจ้งเพ่ิมห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมอีก 3 ห้อง ได้แก่ ภาควิชา
วิศวกรรมสุขาภิบาล ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

รศ.วิทยา  อยู่สุข แจ้งเพ่ิมเติมว่า รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพฯ จะประชุมประธานส่วนต่างๆ เพ่ือ
จัดทําแผนภาพรวมด้านห้องปฏิบัติการ เคมี รังสี ให้เป็นแบบเดียวกัน  

1.8.3  สรุปการใช้นํ้าประปา นํ้ามัน และกระดาษ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การใช้นํ้าประปา ไฟฟ้า มีปริมาณมากขึ้น ซึง่จะมี 

มาตรการรณรงค์ประหยัดต่อไป ส่วนอาคาร 7 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจ่ายค่านํ้าทั้งอาคาร จะมีการเจรจา
ระหว่าง 3 คณะ ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไป 

ส่วนเรื่องการจอดรถยนต์ที่จอดค้างคืนใต้อาคาร ได้จัดลงทะเบียนและทาํหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว 
นโยบายการจอดรถของคณะ คือ 1 คนต่อ 1 คัน  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 
 1.9.1  เรื่องแจ้งจากที่ปรึกษาคณบดี (รศ.วิทยา อยู่สุข) 

1)  OPHETS ได้ผลิตนํ้าด่ืม “ทิพย์ราชพฤกษ์” รูปแบบใหม่ ปริมาตรสุทธิ 400 มล. ขอเชิญ
ภาควิชา/งานที่จัดประชุม/ สัมมนา ใช้บริการซึ้อนํ้าได้ที่ OPHETS ในราคาบุคลากรคณะ 

     2)  OPHETS  จะเป็นหน่วยฝึกอบรมของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะมีผศ.ไชยนันท์ 
แท่งทอง รับผดิชอบ จะประสานกับอาจารย์ในคณะที่มคีวามสามารถด้านนํ้า ของเสียอันตราย ขยะ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากร  

     3)  คณะจะจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่โครงการสาธารณสุขศาสตร์ศึกษา ระยะเวลาอบรม 
50 ช่ัวโมง วิทยากรการอบรมจากทั้งภายในและภายนอกคณะ มีการศึกษาดูงานร่วมด้วย 

     4)  การจัดทํา PA และการจัดสรรอัตรากําลัง ให้ใช้เกณฑ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คือ 35 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสรรช่ัวโมงเพ่ือให้อาจารย์สามารถทํา PA ได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว 
และขอให้ภาควิชาที่ขออัตรากําลังเพ่ิม พิจารณาอีกคร้ังว่าจะต้องมีภาระการเรียนการสอนให้อาจารย์ด้วย 
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     รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ภาระงานวิจัยแนวโน้มจะเป็นไปตามตําแหน่งวิชาการ การนับ
ผลงานวิจัยจะเป็นการตีพิมพ์นานาชาติ เรื่อง Corresponding Author จะมีแค่ 1 คน ถ้ามีมากกว่า 1 คน จะต้อง
มาจากคนละสถาบัน  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.9.2  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 
 1) การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดสมัภาษณ์ รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรในคณะ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 2) ด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะพ้นจากการดํารงตําแหน่งตามวาระปกติ 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จึงรับสมคัรผู้ที่จะเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดลชุดใหม ่ประเภท
ผู้แทนทั่วไป จาํนวน 16 คน แต่ด้วยจํานวนผู้สมัครไม่เกินจํานวนสมาชิกที่กําหนด 16 คน จึงได้ประกาศไม่มีการ
ลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนทั่วไป ในวันที่ 10 กันยายน 2558 

 3)  ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้ส่งแบบสอบถาม 13 ชุด 
สํารวจความคิดเห็นการเปิดปิดภาคเรียนตาม AEC ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 4)  ข้อสอบถามและข้อร้องเรียนจากบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์
     - ขอทราบความก้าวหน้า และสิทธิการใช้พ้ืนที่หอพักบางเขน ที่จะดําเนินการก่อสร้าง 
  - ในบริเวณตลาดนัดและทางเดิน มีหนูจํานวนมากขึ้น ตัวโต อ้วน และไมก่ลัวคน 
  - การใช้ก็อกนํ้าในบริเวณที่จอดรถอาคาร 6 ช้ันล่าง ของผู้ขายในตลาดนัด ที่สุ่มเสี่ยง

ก่อให้เกิดปัญหาต่อรถที่จอดในบริเวณน้ัน 
 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ระยะแรกได้เกิดการเข้าใจผิดของการแบ่งพ้ืนที่บางเขน ซึ่งได้หารือการ

ใช้พ้ืนที่บางเขนคณะยังได้พ้ืนที่เหมือนเดิม เรื่องแบบอาคารที่จะก่อสร้างได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ
ค่าก่อสร้าง 400,000 บาท จะดําเนินการล้อมรั้วพ้ืนบางเขนของคณะภายในสิ้นปี 2558 ในส่วนตลาดนัดอยู่
ระหว่างหาผู้รับจ้างทําหลังคาเป็นแบบโปร่งใส ทรงสูง  

 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศฯ แจ้งว่า เรื่องหนูในตลาดนัด ได้ทําหนังสือถึง อ.ธนาศรี เพ่ือขอ
คําแนะนําแล้ว โดยอาจารย์จะให้นักศึกษาทาํการสํารวจและจัดทํามาตรการจัดการหนู ปัญหาก๊อกนํ้าได้ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจจะใส่กุญแจ แต่ขอดูความเหมาะสมที่จะดําเนินการต่อไป ในสว่นของสภาอาจารย์คณะ 
กองสารสนเทศได้จัดอีเมล์ของสภาอาจารย์ : phcouncil@mahidol.ac.th  

 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ปัญญาเรื่องหนู ถ้าพ้ืนที่สะอาดปัญหาจะน้อยลง อยู่ระหว่างหารือที่ 
จะประสานกทม. (โครงการ Bangkok clean and green) ให้เข้ามาทําความสะอาดเดือนละคร้ัง 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่7/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่24 กรกฎาคม 2558 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558  วันศุกร์ที ่24 กรกฎาคม 2558  โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
 3.1  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุข
นานาชาติ ครั้งที่ 7 
   ประธานฯ แจ้งว่า การจัดประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 500 คน มีรายรับเข้า 
กองทุนครุทายาท ประมาณ 500,000 บาท ขอขอบคุณทกุท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมและการนําเสนอ
นิทรรศการผลงานวิชาการ และขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ อาคาร 5 ช้ัน 4 ในวันน้ี
เวลา 11.30 น. 
    รองคณบดีฝา่ยวิเทศฯ แจ้งว่า การประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 มีผู้
ลงทะเบียน 182 คน ประกอบด้วย Thai participants จํานวน 109 คน International participants จํานวน
73 คน จาก 17 ประเทศ วิทยากร นําเสนอผลงานวิชาการ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 3.2  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 
   รศ.วิทยา  อยู่สุข แจ้งว่า  ขอให้ทุกภาควิชาทุกสถาบันใช้ (ร่าง) มคอ.1 ทีเ่ข้าที่ประชุมสภา
คณบดีฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตร และจัดทํามคอ.2 และ 3 ต่อไป 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 3.3  กลุ่มภารกิจ Cluster  
   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน ช่วงบ่าย ในการประชุมเดือนน้ีมีความก้าวหน้าดังน้ี 

1)   โครงการวิจัยบูรณาการ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ กําหนดแผนกิจกรรมและกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือพิจารณาจัดทําโครงการต่อไป 

2)   โครงการบริการวิชาการ จัดอบรมดูแลผูสู้งอายุ เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาโภชนวิทยา 
ภาควิชาอนามัยครอบครัว และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  

3)   การบูรณาการการจัดเรียนการสอนรายวิชาร่วมกัน เช่น วิชาวิจัยอาจจะให้นักศึกษามาเรียน
ร่วมกันในปีแรก แต่ทั้งน้ีจะรอนโยบายของคณะ 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า คุณสมบัติของอาจารย์ ตามระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร มี 2 ระบบ คือ สกอ. คุณสมบัติดูจากปริญญาตรงสาขา ความเช่ียวชาญ ป.เอก 20% ป.โท 60% และ 
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AUNQA คุณสมบัติของอาจารย์ดูที่ผลงานวิจัย คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยงานแผนพัฒนาฯ จะทํา
การการสํารวจคุณสมบัติอาจารย์ทุกคนในคณะ 

ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน ผลักดัน โดยมรีอง
คณบดีบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตรปรญิญาตรี โท และเอก และต้องมีข้อมูลจากสภาคณบดีฯ ที่จะใช้ในการหารือร่วมกัน ขอให้หวัหน้า
ภาควิชาดําเนินการสํารวจข้อมูลอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือจะได้เป็นฐานข้อมูลและดําเนินการต่อไป ขอให้รอง
คณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ รับไปดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการดังกล่าว 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะประชุมกลุ่มภารกิจใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ในเรื่อง Lab facility ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยจะเข้ามาดูแลเรื่อง Lab 
facility การปรับปรุง Lab จึงทําให้สามารถเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้อีกหน่ึงช่องทาง 

ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจควบคุมและป้องกันโรค ดังน้ี 
- มแีผนจะดําเนินการโครงการฝึกอบรมในกลุ่ม 4 ภาควิชา ผู้เข้ารับการฝกึอบรมเป็นต่างชาติ 

อาจจะเป็นกลุ่มแพทย์ เป็นการอบรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ระยะเวลา 4 – 6 เดือน การอบรมสามารถเก็บ
หน่วยกิตเพ่ือต่อยอดเข้าศึกษาต่อในระดับ MPH และจะหาแหล่งทุนสนับสนุนการอบรม กลุม่ได้มอบหมายให้
ภาควิชาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 3.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานใน
สํานักงานคณบดี 
   ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้ที่ได้รับ
การเสนอช่ือโดยวิธีสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จึงมีมติเสนอ
ช่ือบุคคลที่สมควรจะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานแทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังน้ี 

1. ตําแหน่งหัวหน้างานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์  ได้แก่ 
   นางสาวเกศวรี   ปัญญาธรรม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 

  2. ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป  ได้แก่ 
   นางสาวศิริวรรณ  เย็นเปิง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 

  สําหรับการสรรหาและคัดเลอืกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตําแหน่งหัวหน้างานกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยน้ัน ยังไม่มีบุคคลที่มคีุณสมบัติตามความเหมาะสม คณบดีจึงได้แต่งต้ัง            
นายสมมารถ กรรเจียกพงศ์ ทําหน้าที่รักษาการหัวหน้างานกายภาพฯ  
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  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ที่สมควรจะได้รบัแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างาน จํานวน 2 ตําแหน่ง ตามรายละเอียดข้างต้น เพ่ือคณะฯ จะได้เสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (กบค.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนออธิการบดีแต่งต้ังต่อไป 
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างาน ทั้ง 2 ตําแหน่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
 ที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากร สงักัดคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ.2558 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การดําเนินการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรสังกัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) หรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอเสนอ (รา่ง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ. 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 

 

4.2   การขอแก้ไขเกรดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความ
ประสงค์จะขอแก้เกรดนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังน้ี 

- วิชา PHOH 403 Occupational Health Administration ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
(ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์เด่นศักด์ิ ยกยอน) ขอแก้ไขเกรด นางสาวปิยาภรณ์  บุญส่ง               
รหัส 5408169 PHSP/B  จาก I แก้ไขเป็น B 

- วิชา PHOH 489 Professional Field Practice ภาคการศึกษาที่ 2/2557              
(ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ไชยนันท์ แท่งทอง) ขอแก้ไขเกรด นางสาวปิยาภรณ์  บุญส่ง                      
รหัส 5408169 PHSP/B  จาก F แก้ไขเป็น I 

                  หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้
ออกเกรดให้นักศึกษาไปแล้ว มาทราบภายหลังว่านักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีใบรับรองแพทย์เป็น
หลักฐานจึงได้เสนอเพ่ือขอแก้ไขเกรด 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัให้แก้ไขเกรดตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
   ไม่ม ี
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


