รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
***********************
ผู้มาประชุม
1. รศ.ประยูร
2. ผศ.บุณยฤทธิ์
3. รศ.ภูษิตา
4. รศ.จักร์กริช
5. อาจารย์เชต
6. ผศ.ขวัญใจ
7. รศ.ลีรา
8. ผศ.พีระ
9. ผศ.ประยุทธ์
10. ผศ.เรวดี
11. รศ.สุนีย์
12. รศ.สุปรียา
13. อาจารย์กิติพงษ์
14. รศ.พิศษิ ฐ์
15. ผศ.จงจินต์
16. ผศ.โชคชัย
17. รศ.วันทนี
18. รศ.เนาวรัตน์
19. รศ.สุเทพ
20. รศ.จีรนันท์
22. อาจารย์วันวิสาข์
23. นางนภาพร
24. นางศิริลกั ษณ์

ฟองสถิตย์กุล
ปัญญาภิญโญผล
อินทรประสงค์
หิรัญเพชรรัตน์
ใจกัลยา
อํานาจสัตย์ซื่อ
กิตติกูล
ครึกครื้นจิตร
พุทธิรักษ์กุล
จงสุวัฒน์
ละกําปั่น
ตันสกุล
หาญเจริญ
วัฒนสมบูรณ์
ผลประเสริฐ
หมั่นแสวงทรัพย์
พันธุ์ประสิทธิ์
เจริญค้า
ศิลปานันทกุกล
แกล้วกล้า
ศรีสุเมธชัย
ม่วงสกุล
พวงแก้ว

ประธานกรรมการ
คณบดี
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
กรรมการ
รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี
กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา
กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.พิพัฒน์
2. ผศ.ณัฐกมล

ลักษมีจรัลกุล
ชาญสาธิตพร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ

กรรมการ
กรรมการ
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1.
2.
3.
4.
5.

ผู้เข้าร่วมประชุม
รศ.วิทยา
ผศ.จุฑาธิป
อาจารย์สุวสิ า
อาจารย์ณชิ ชาภัทร
นางสาวนวพร

อยู่สุข
ศีลบุตร
มหาสันทนะ
ขันสาคร
พานิชเจริญ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนการ
ประชุมประธานฯ แนะนําบุคลากรใหม่จากภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา คือ อาจารย์สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี
และต้อนรับคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า รศ.จีรนันท์
แกล้วกล้า รศ.สุเทพ ศิลปานันทกุล และอาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย จากนั้นได้เชิญ Prof. John Fung –
Chang Sung, อดีตคณบดี จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ China Medical University ได้กล่าวถึงคณะและ
ภาระงานที่ได้ทําในระหว่างที่มาเป็นอาคันตุกะของคณะ จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี
1.1.1 การเข้าร่วมประชุม APACPH Accreditation Meeting ,Colombo, Sri Lanka เพื่อ
พิจารณาการเตรียมเอกสารการขอรับรอง Accreditation ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
นานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ข้อสรุปแนวทางการดําเนินการ
ดังนี้
1) กําหนดส่งเอกสาร Institutional Survey ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
2) ประธานฝ่าย Accreditation จะจัดทําหนังสือถึงสํานักงานเลขาธิการ APACPH และ
ประธาน APACPH เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Site Visit ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2559
3) นําเสนอใน Executive Council Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ ประมาณเดือนเมษายน
2559
1.1.2 เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ University of Colombo และคณะผู้บริหาร เพื่อ
ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข Community Medicine, Family Medicine และ Liberal Arts
1.1.3 เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี
1) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
2) วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุม APACPH Accreditation Meeting, Colombo, Sri
Lanka
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3) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมอนามัย และประธานหลักสูตร
ส.ม. (ไทยและนานาชาติ)
4) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมหารือร่วมกับรองผู้อํานวยการสํานักอนามัย เพื่อปรึกษา
การจัดทําหลักสูตรอนามัยชุมชน
5) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต ครั้งที่ 2/2559
6) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมต้อนรับอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัย และประชุม
แนวทางจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)
7) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมหารือร่วมกับ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อํานวยการ
สํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.
8) วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมการจัดทํา (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 ที่บางแสน
จังหวัดชลบุรี
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี
1.2.1 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งเวียนให้ส่วนงานต่างๆ ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องการ
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรใหม่ การปรับอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ การปรับคุณวุฒิ การเพิ่มคุณวุฒิ และการต่อเวลาราชการและต่อเวลาปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลของส่วนงานตรวจสอบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา (สําเนาเอกสาร) ของผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรประเภทต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ส่วนงานพิจารณาเห็นสมควรให้ได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ/ ปรับคุณวุฒิ/ เปลี่ยนตําแหน่ง/ ต่อเวลาราชการ/ ต่อเวลาปฏิบัติงาน กับเอกสารต้นฉบับจริง พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าวทุกฉบับ เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไขหรือปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิ
การศึกษา โดยให้ส่วนงานทําหนังสือตรวจสอบหลักฐานการศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของผู้
ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.2.2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 งานบริหารเครื่องมือกลาง ได้ประชุมร่วมกับศูนย์บริหาร
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และได้รับแจ้งว่า ห้องปฏิบัติการการกลาง งานบริหารเครื่องมือกลาง คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย โดยจะได้รับประกาศนียบัตร
ในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม 2559 พร้อมจัดทําโปสเตอร์นําเสนอผลงาน
1.2.3 ระบบ E-office ได้ทําการปรับปรุงประเภทเอกสารแล้วดังนี้
สีแดง เอกสารที่ระบุถึงเฉพาะบุคคล
สีส้ม ประกาศ คําสั่ง ระเบียบต่างๆ จากมหาวิทยาลัย และคณะสาธารณสุขศาสตร์
สีเขียว เรื่องแจ้งทั่วไป อบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีบคุ ลากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางมา
ปรับปรุงโปรแกรม E-office ให้กับทางคณะ
1.2.4 เอกสารแจ้งเพื่อทราบหรือเอกสารประกอบการประชุมที่แจ้งในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ทีเ่ สนอไฟล์ให้เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไม่ทันในการจัดเอกสารวาระประชุมฯ
ไม่ต้องถ่ายสําเนาเอกสารแจกผู้เข้าประชุม แต่ขอให้นําเอกสาร 1 ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูลแจ้งต่อเลขานุการที่ประชุม
เพื่อฉายขึ้นจอ และหลังเสร็จการประชุมจะส่งไฟล์ให้ทาง e-mail เพิ่มเติม
ที่ประชุม : รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.1 รายงานความก้าวหน้าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2559
ก. รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม
– ธันวาคม 2558) จําแนกตามไตรมาสดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จา่ ยเงิน จํานวน 79,687,565.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน
96,830,464.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 121.51
- ไตรมาสที่ 2 แผนการใช้จา่ ยเงิน จํานวน 96,658,805.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน
27,768,747.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.73 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 177,553,359.80 คิดเป็นร้อยละ
58.56
ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.301 หรือ
2559-1) ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนมกราคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ค. รายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.2 รายงานผลการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.3 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
(Performance Agreement) ประจําเดือนมกราคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.4 รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี
2558 – 2561 (ร่างฉบับที่ 3) อย่างเป็นระบบ” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.5 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.6 รายงานความก้าวหน้าการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA SAR Workshop รุ่นที่ 1 วันที่ 3 –
4 มีนาคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากทางคณะฯ ได้จัดส่งประธานหลักสูตร/
คณาจารย์ประจําหลักสูตร (หลักสูตรกลุม่ เป้าหมาย) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA SAR Workshop”
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รุ่นที่ 3 จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้กําหนดการเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 3 ครั้ง
ติดต่อกัน ซึ่งประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 ได้
คณะได้เสนอหลักสูตร 6 หลักสูตร จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ใน
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย
(1) หลักสูตร ส.ด.
(2) หลักสูตร วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
(3) หลักสูตร พย.ม.(เวชปฏิบัติชุมชน)
(4) หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
(5) หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
(6) หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข แจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหลักสูตร พย.ม. (เวชปฏิบัติ
ชุมชน) ยังไม่พร้อมรับการประเมินในปี 2560 และที่ผ่านมาหัวหน้าภาควิชาก็ไม่ได้รับการประสานงานในเรื่องที่
หลักสูตรของภาควิชาจะรับการประเมิน AUN-QA ในปีการศึกษา 2560
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา แจ้ง
เพิ่มเติมว่า หลักสูตรของภาควิชาก็ไม่พร้อมรับการประเมินในปี 2560 เช่นเดียวกัน
ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ต่อไปทุกหลักสูตรต้องรับการประเมิน AUN-QA และหลักสูตรทุก
หลักสูตรของคณะต้องได้รับการยอมรับ ขอให้กลับไปหารือในภาควิชาว่าจะเข้ารับการประเมิน AUN-QA ปีใด
ทั้งนี้ปี 2562 ต้องครบทุกหลักสูตร และให้แจ้งไปที่งานแผนพัฒนาฯ เพื่อบรรจุแผน เพื่อรับการประเมินต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาติดภารกิจ รองคณบดีแจ้งเรื่องแจ้งเพื่อทราบแทนดังนี้
1.4.1 ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ ได้เห็นชอบแนวทางการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่คณะกรรมการวิจัยของคณะ เสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 1/2559
เรื่อง “การสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท เสนอบทความวิจัยฉบับร่าง เพื่อลงวารสารวิชาการก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพ์บทความวิจัยเพิ่มเติม อาจเป็นการลงวารสารที่อยู่ในฐาน
TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ หรือ review article เพิ่มเติมจากเดิม ในสัดส่วนที่พอเหมาะในแต่ละ
หลักสูตร” นั้น ในการนี้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯและคณะกรรมการวิจัย ได้ดําเนินการเปิดคลินิกให้คําปรึกษาการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสารวิชาการ ขึ้นทุกวันพุธบ่าย เริ่มวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้อยู่
ระหว่างการเตรียมการและประชาสัมพันธ์ต่อไป สําหรับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฝ่ายวิจัยจะดําเนินการ
จัดทําทําเนียบผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มภารกิจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่มีผลงานและ
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ประสบการณ์ลงตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ต้องการการตีพิมพ์ และ
จัดทําเป็นศูนย์ผลักดันการตีพิมพ์วารสารนานาชาติตามโครงการ PA ของคณะต่อไป
ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือในการทีจ่ ะทําเป็น PA หรือนโยบาย หรือ
ประกาศที่เหมาะสมต่อไป ที่ประชุมได้เสนอให้จัดทํา manuscript ได้ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มี
ความหลากหลาย โดยระดับปริญญาเอกให้เสนอบทความวิจัย หรือ review article เพิ่มอีก 1 เรื่อง และจัดให้มี
คลินิกวิจัย เพือ่ ให้คําปรึกษาบทความวิจัยด้วย
1.4.2 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 กลุม่ เรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและ
สังคมไทย ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 4 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงาน
ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม
1.4.4 ตามที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุน “โครงการพัฒนา
เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและ
แก้ปัญหาสําคัญของประเทศ” ประจําปีงบประมาณ 2559 นั้น คณะได้ส่งข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ
จํานวน 5 โครงการ ได้แก่
- ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล จํานวน 2 โครงการ: รศ.จงจินต์ ผลประเสริฐ และผศ.สราวุธ เทพานนท์
- ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 1 โครงการ: รศ.พรพิมล กองทิพย์
- ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ
: รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู
- ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 โครงการ
: รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
1.4.5 ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอ
กิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2559 สําหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย และ
โครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ ที่มีลักษณะการบริหารจัดการ
ชุดโครงการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการ
สหสาขาวิชา และเป็นการสร้างงานวิจัยที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง กลุ่มเรื่องละไม่ควรเกิน
50,000,000 บาท (รวมงบบริหารและงบวิจัย) ดังนี้
โครงการวิจัยท้าทายไทย
(1) Fluke Free Thailand
(2) Active and Productive Aging
(3) ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ
โครงการวิจัยตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ
(1) ครัวไทยสู่ตลาดโลก
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(2) พลังงานทดแทน
(3) การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
สามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่
www.nrct.go.th ระหว่างวันที่ 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2559
1.4.6 ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานมาทํา PA กับคณะฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2559 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติของคณะฯ และได้
วิเคราะห์ผลงานจําแนกตามภาควิชา ในปี 2558 ฝ่ายวิจัยฯ จึงขอนําผลการวิเคราะห์มาแจ้งให้คณะกรรมการ
ประจําคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง (แจ้งในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1.5.1 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ได้เชิญ Prof. John Fung –Chang Sung, อดีตคณบดี จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ China Medical University มาเป็นอาคันตุกะของคณะ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีกําหนดเดินทางกลับประเทศไต้หวันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเรียน
เชิญกรรมการทุกท่านร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ในช่วงบ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เวลา 13.30 - 15.00 น.
1.5.2 ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 คณะได้เตรียมการลงนามความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 สถาบัน คือ STI Myanmar University ประเทศพม่า และ Kyoto University
ประเทศญี่ปุ่น และมีการต่ออายุ MOU ของมหาวิทยาลัย Wakayama และ IUHW ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัย Wakayama มีกําหนดส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทมาศึกษาดูงานด้านการพยาบาลและ
สาธารณสุข ทีค่ ณะ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2559
1.5.3 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ (มีนาคม – พฤษภาคม 2559)
1) ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2559 คณะจะจัดฝึกอบรม เรื่อง “Community
Health and Health System Management Program” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 12 คน
จาก California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ (MOA) ที่ลงนาม
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
2) ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2559 คณะจะจัดฝึกอบรม เรื่อง “Guideline for
Strategic Route Map (training for the trainers) ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขของประเทศมัลดีฟส์ จํานวน
10 คน ตามแผนความร่วมมือเพื่อพัฒนาไทย – มัลดีฟส์ ระยะ 3 ปี (2558 - 2560)
3) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 คณะจะจัดฝึกอบรม เรื่อง “Desists and
Global health Program” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 12 คน จาก Wisconsin University
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4) ขณะนี้กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ น
ณ ต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2558 (outbound) มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น
ณ China Medical University จํานวน 10 คน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2559
5) โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ระยะเวลา 7 วัน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
- ชั้นปีที่ 3 เสนอมา 3 ทีม คือ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ประเทศมาเลเซีย)
สาขาอาหารและโภชนาการ (ประเทศอินโดนีเซีย) และสาขาวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม (ประเทศมาเลเซีย)
- ชั้นปีที่ 2 เสนอมา 5 ทีม สมัคร ไปประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
หมายเหตุ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้จัดกิจกรรมเตรียมนักศึกษา ในการเตรียมเอกสาร
สมัครขอทุน โดยมี Mr. Mc Thomas เป็นอาจารย์ให้คําปรึกษาร่วม โดยจะเสนอชื่อจากส่วนงานไป
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
1.5.4 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจําปีการศึกษา 2558 (inbound)
1) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
จาก คณะพยาบาลศาสตร์ University of North Carolina at Chapel Hill จะมาศึกษาและฝึกงาน
Internship ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวข้อการสาธารณสุขและสุขภาพประชากรโลก
2) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท จาก Kobe
University จะมาศึกษาและฝึกงานด้านผู้สูงอายุ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน ซึ่งหากหลักสูตรและภาควิชาใดสนใจส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
Kobe สามารถแจ้งกําหนดการและส่งใบสมัครขอรับทุนของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1.5.5 ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขจากสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรม มหิดลพญาไทบุ๊คแฟร์
1.5.6 บันทึกเทปรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ทางช่อง 9
อ.ส.ม.ท. โดยผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ และผศ.สุภัทร์ ไชยกุล
1.5.7 วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 จะออกอากาศรายการ“หน้าต่างสุขภาพ” จํานวน 2 ตอน เรื่อง
กิจกรรม และหลักสูตรของภาควิชาชีวสถิติ และสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ที่ประชุม : รับทราบ
1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
1.6.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2559 มีสาระที่เกีย่ วข้องที่สําคัญ ดังนี้
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1) สภามหาวิทยาลัยจัด retreat เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2559 ที่เขาใหญ่-ปากช่อง มี
ข้ อ เสนอแนะในการเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย หลายประเด็ น ได้ แ ก่ การปรั บโครงสร้ า งสภาฯ
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคล ทบทวน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 เป็นต้น
2) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท ได้
อนุมัติไปแล้ว 483,300 บาท
3) โครงการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 มีผู้สมัครจํานวน 269 คน มาสอบจริง 232 คน เป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยละ 88.8 คน มีผลคะแนนสอบโดยรวมดังนี้
* นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครมีจํานวนมากเป็นอันดับ 4 จํานวน 25 คน (รอง
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะกายภาพบําบัด) จํานวนเข้าสอบ 23 คน มีผล
คะแนนสอบโดยรวมดังนี้
ระดับคะแนน

ร้อยละของนักศึกษาทั้งหมด (N=232 คน)

> 60 คะแนน
52 - 59 คะแนน
44 - 51 คะแนน
36 – 43 คะแนน
<36 คะแนน

ร้อยละ 32.8
ร้อยละ 25.4
ร้อยละ 16.8
ร้อยละ 9.9
ร้อยละ 3.9

จํานวนนักศึกษา
(N=23 คน)
2
4
6
9
2

4) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2558 ขยายเวลาเป็นวันที่ 1 - 29
กุมภาพันธ์ 2559
5) ที่ประชุมอนุมัติ (ร่าง)ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับบุคคลทัว่ ไปเข้าศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
6) อนุมัติ (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบ 2
หลักสูตร 2 ปริญญา พ.ศ.2559
1.6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่อง “AUN-QA: Criteria 1, 3 & 5 เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร” เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จํานวน 102 คน เป็นอาจารย์ จํานวน 77 คน
เป็นเจ้าหน้าที่ จํานวน 25 คน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เห็นชอบแนวทางกําหนดคุณวุฒิหลักสูตรตามเกณฑ์ ISCED 2013 ใน 2 แนวทาง คือ (1) หลักสูตรทีม่ ีกําหนด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร ส.ม. และหลักสูตร วท.ม. (ส.ศ.) ให้มีรหัส Board Field ตามเกณฑ์
ISCED 2013 เป็น “09” และ (2) หลักสูตรที่ไม่ได้กําหนดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาเฉพาะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ให้มรี หัส Board Field
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ตามเกณฑ์ ISCED 2013 ตามสาขานั้นๆ และ (3) ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมีรหัส Narrow Field และ Detailed
Field ตามเกณฑ์ ISCED 2013 เป็น “88” ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ว่าให้พิจารณากําหนดตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์เนื้อหาของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน ซึ่งกําหนดสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary curriculum)
ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2559 แล้วขอให้
แจ้งให้ภาควิชาทราบได้
รองคณบดี แจ้งเพิ่มเติมว่า จากเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เปิดโอกาศให้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
สําหรับปริญญาโท ขอเสนอให้คณะจัดทําโปรแกรมหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง
คาดว่าจะทําให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีมคี ุณภาพ และเพิ่มจํานวนปริญญาโทให้มากขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา
1.7.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(มหิดลรับตรง)
ประจําปีการศึกษา 2559
หลักสูตร
จํานวน
อัตราการแข่งขัน (สมัคร: รับ 1 คน)
รับ
สมัคร
ปี 59
ปี 58
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
66
801
12.1
17.2
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
21
157
7.5
11.3
รวม
87
958
11.0
15.8
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
- สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพสาธารณสุข ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
- ตรวจร่างกาย ณ อาคารสาธารณสุขตามรอบพระบาทพระบิดา ชั้น 2
ผลการตัดสินผูผ้ ่านข้อเขียนทีม่ ีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1) หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
จํานวน 188 คน
2) หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน 44 คน
หมายเหตุ : ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศจํานวนผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มากกว่า
จํานวนรับจริง เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในขัน้ ตอนต่อไป หากประกาศเท่ากับจํานวนรับและมี
ผู้สละสิทธิ์จะทําให้มหาวิทยาลัยรับได้ไม่เต็มจํานวนที่กําหนด
ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอทราบข้อมูลสถิติที่ผ่านมาของผู้ที่เข้ามาสอบสัมภาษณ์ และขอเพิ่ม
ห้องกรรมการสําหรับสอบสัมภาษณ์เนื่องจากมีผู้ผ่านข้อเขียนจํานวนมาก
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เสนอให้จัดทําสถิติแผนรับ จํานวนเข้าสัมภาษณ์ และผู้เข้าศึกษาจริง
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1.7.2 การพิจารณาจํานวนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 จําแนกระบบรับตรง และ
ระบบกลาง (Admissions) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
1) เห็นชอบกําหนดจํานวนรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 จําแนกตามระบบรับ
ตรง และระบบกลาง (Admissions) รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม
2) ประธาน/ ผูแ้ ทนสาขาวิชาเอก หลักสูตรวท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) เห็นชอบกําหนดแผน
รับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 เข้าสาขาวิชาเอก จากแผนรับของหลักสูตร จํานวน 130 คน ดังนี้
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
40 คน
30 คน
- วิชาเอกโภชวิทยาและการกําหนดอาหาร
- วิชาเอกอนามัยชุมชน
25 คน
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
20 คน
- วิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
15 คน
1.7.3 การจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
1.7.4 การจัดกิจกรรมแนะแนวการเลือกสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2558 สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 2 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
1.7.5 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 “คูณแคนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 มีนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 – 4 เข้า
ร่วมงาน 257 คน บุคลากร 4 คน และจะจัดประชุมสรุปงานดังกล่าวในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.7.6 การจัดงาน “กิจกรรมสานสัมพันธ์สภี่ าคงามวิลาสประเพณีไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 29
กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยการจัดตลาดนัด และจัดงานขันโตก ในวันที่ 3 มีนาคม 2559
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอืน่ ๆ
1.8.1 รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า OPHETS จะแจ้งรายงานรายได้ของ OPHETS ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะทุกไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) มีรายได้รวม 31,000,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายรวม
28,000,000 บาท (มีการจ่ายค่าออกแบบหอประชุมราชพฤกษ์และหอพักบางเขน)
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.8.2 เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์
รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ แจ้งผลการประเมินการบริหารงานของทีมผู้บริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 โดยสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบประเมินจากประชาคมของคณะฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2559 ได้รับแบบประเมินตอบกลับจํานวน 67 ชุด
จําแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 66.7 และสายสนับสนุน ไม่รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร 1 ร้อยละ
33.3 บุคลากรมีอายุงานเฉลี่ยเท่ากับ 14.8 ปี รายละเอียดเอกสารแจ้งในที่ประชุม แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
1) ความคิดเห็นต่อความสามารถของทีมบริหารที่จะบริหารงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2559 - 2562
2) ความพึงพอใจต่อผู้บริหารแต่ละตําแหน่งในรอบปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 30 กันยายน 2558) โดยมีคะแนน 1– 10 คะแนน
3) ความถี่ของการใช้งาน e-office ของคณะฯ
4) การรับรู้ของบุคลากรต่อผลงานเด่นของผู้บริหารคณะฯ ทีผ่ ่านมาช่วง 1 ตุลาคม 2557 –
31 ธันวาคม 2558
5) แนวทางการพัฒนาคณะฯ /กิจกรรม/โครงการที่ท่านคิดว่า ผู้บริหารน่าจะดําเนินการในช่วง
ต่อจากนี้ไป
ทั้งนี้รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารแจ้งในที่ประชุม
ที่ประชุม : รับทราบ

1.8.3 รศ.พิศษิ ฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า จอ LCD มีปัญหาภาพไม่ชัดเจนหลายห้อง เช่น อาคาร 4 ห้อง
4201
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8.4 ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า พื้นที่ของร้านค้าตลาดนัดใช้พื้นที่ขายของมากจนทําให้ทางเดินแคบ
ไม่สามารถเดินได้
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2559
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2559 โดยเสนอให้มีการ
แก้ไขดังนี้
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 25 - 27 ตัดข้อความ “ทั้งนี้หน่วยงาน...ประวัติวิทยากรต่อไป” ออก
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 32 เพิ่มข้อความ “ทั้งนี้หน่วยงาน...ประวัติวิทยากรต่อไป” หลังคําว่า “ต่อไป”
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1
รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มวิจยั ฯ ได้ประชุมจัดทํา (ร่าง)
มคอ.2 ที่บางแสน จังหวัดชลบุรี จากการประชุม ได้แบ่งออกเป็น 6 เล่ม คือ 1) ส.บ. 2) วท.บ. 3) ส.ม. 4) วท.ม.
5) ส.ด. 6) ปร.ด. ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมสภาคณบดีแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อแจ้งให้สถาบันต่างๆ ทราบ โดยเชิญตัวแทนแต่
ละสถาบันที่สอนด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม TOR ซึ่งจะปิดโครงการในวันที่ 11 เมษายน 2559
มคอ.2 จะมีประเด็นสําคัญเรื่อง การฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งประกาศกระทรวงฯ ในวิชาชีพปฏิบัติ
กําหนดการฝึกปฏิบัติงาน 36 หน่วยกิต ส่วนของสภาฯ คณบดี ระดับปริญญาตรี กําหนดเบื้องต้น 450 ชั่วโมง
การฝึกปฏิบัติงาน 3 หน่วยกิต หรือ 240 – 250 ชั่วโมง
ที่ประชุม : รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดาํ เนินการต่อไป
3.2 กลุ่มภารกิจ Cluster
รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพจะจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในวันอาทิตย์
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 15.00 น. ขอเชิญคณบดีเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้า
อบรม
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรคฯ ในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุข สําหรับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ ได้ดําเนินการ
กําหนดวิทยากร เนื้อหาการอบรม และประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ Facebook เป้าหมายประมาณ 100
คน
รศ.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้มีการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 สรุปได้ดังนี้
1. ตามที่คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนงาน ปี 2559 ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ 2559 กลุ่ม Cluster อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม
“การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม”
ที่ประชุมมีความเห็นให้ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบโครงการ โดยขอให้ งานวิจัยและวิชาการ เป็นผู้ช่วยประสานงานโครงการไปก่อน
2. การจัดฝึกอบรม (training) รองรับกฎหมาย อุตสาหกรรม/โรงงาน ซึ่งในหลักสูตรนี้ ต้องรอ
ให้ OPHETS ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานก่อน จึงจะดําเนินการต่อไป
3. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการของกลุ่มภารกิจ ที่ประชุมได้เสนอผู้แทนภาควิชาไปปรึกษาหารือ
ในการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการของกลุ่มภารกิจ และนําเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
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4. การสรรหาประธานกลุ่มภารกิจ : ที่ประชุมยังไม่สามารถสรรหาประธานกลุ่มภารกิจฯ ได้
(รวมทั้งเลขา/ผู้ช่วยเลขา) เนือ่ งจากตั้งแต่มีการดําเนินงานของกลุ่มภารกิจ ทําให้คณะกรรมการกลุ่มภารกิจมี
ภาระงานมากขึ้น ซึ่งปกติก็มภี าระงานมากอยู่แล้วไม่ใช่การลดภาระงาน จึงขอเสนอให้คณะทบทวน หรือกําหนด
นโยบายให้ลดภาระงานก่อน เช่น เรื่องการจัดฝึกอบรม training ทาง OPHETS ควรจะเข้ามามีบทบาทในการ
ดําเนินงาน อาจารย์ของกลุ่มภารกิจ เป็นเพียงวิทยากร สําหรับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาก็มีภาระงานของภาควิชา
มากอยู่แล้ว คณะควรจัดหาคนมาเป็นเลขากลุ่มภารกิจ เป็นต้น
ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอเสนอเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องโภชนาการในหลักสูตรอบรม เนือ่ งจากได้
หารือศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย ซึ่งมีปัญหากับชาวประมงที่เสียชีวิตจากการขาดวิตามิน B1 จึงน่าจะ
อบรมเรื่องการจัดการอาหารในโรงงานให้กับผู้จัดการโรงงาน
ประธานฯ แจ้งว่า สกอ. ได้ให้เสนอโครงการที่ดูแลชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย จึงได้เสนอเรื่อง
การดูแลผู้สูงอายุ Bangkok clean & green และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยให้ดําเนินการเป็น package จะดึง
Cluster เข้ามาร่วมกัน
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ขอให้ภาควิชาส่งข้อมูลปี 2558 ที่เป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ 36 เพื่อลงในแผนของคณะ
ที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้ดาํ เนินการต่อไป
3.3 การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2558
อาจารย์ณิชชาภัทร ขันสาคร แจ้งความก้าวหน้าการเตรียมการปฏิบัติงานภาคสนาม ดังนี้
- จํานวนล่าสุดของนักศึกษาที่ร่วมฝึกภาคสนาม คือ 390 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก
3 คน ปริญญาโท 17 คน และปริญญาตรี 370 คน
- วันที่ 21 มีนาคม 2559 จะมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการฝึกภาคสนามในพื้นที่
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อทําความ
เข้าใจในกระบวนการ บทบาทและแนวทางสนับสนุนการฝึกฯ
- การเตรียมการฝึกฯ ด้านบริหารจัดการอยู่ระหว่างการปรับปรุงที่พักนักศึกษา ด้านวิชาการ
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ มีการสนับสนุนวิชาการรายทีม สลับกับการบรรยายรวม นอกจากนี้
มีการเตรียมความพร้อมของหัวหน้าและรองหัวหน้าทีม 2 ครั้ง ทั้งในด้านวิชาการ กระบวนการ และทักษะที่
จําเป็นสําหรับผู้นําด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 การพิจารณาแต่งตั้ง Prof. Dr. Yasuhiko Suzuki และ Prof. Dr. Kimihito Ito เป็นอาจารย์
สมทบ (Adjunct Staff)
รศ.ลีรา กิตติกูล แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ในวาระพิจารณาที่ 4.5 มีมติ
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เห็นชอบให้ภาควิชาจุลชีววิทยาเพิ่มเติมข้อมูลภาระงาน และผลการประเมินการปฏิบัติงานอาจารย์สมทบ
(Adjunct Staff) รวมทั้งให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct
Staff) ควรเพิม่ เติมภาระงาน ด้านผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์ร่วมกัน พร้อมทั้งประวัติ ภาระงาน และการ
ประเมินทุกครัง้ ที่พิจารณาเป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)
บัดนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ส่งภาระงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์
สมทบ (Adjunct Staff) มาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอการพิจารณาแต่งตั้ง Prof. Dr. Yasuhiko Suzuki และ
Prof. Dr.Kimihito Ito เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) มาเพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
รศ.ลีรา กิตติกูล แจ้งเพิ่มเติมว่า มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มเติมจากภาระงานอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
เนื่องจาก Prof. Dr. Yasuhiko Suzuki และ Prof. Dr. Kimihito Ito จะเดินทางมาปีละ 1 ครั้ง จึงเฉลี่ยผลงาน
ตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เสนอว่า แบบประเมินเกณฑ์ภาระงานกว้างเกินไป ขอให้มี
วิธีการเฉพาะและชัดเจนกว่านี้ เพื่อให้เห็นค่าการประเมินที่ชัดเจน
รศ.ลีรา กิตติกูล แจ้งว่า จะขอนําปรับรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น หัวข้อเรื่อง
จํานวนชั่วโมง ความพึงพอใจ ตามแบบฟอร์มตามเอกสาร
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
ที่ประชุม : เห็นชอบให้ดาํ เนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติด
เชื้อและวิทยาการระบาด เนื่องจากรองศาสตาจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กําจร รองประธานกรรมการคนที่ 2
ได้ลาออกจากตําแหน่ง เนื่องจากครบวาระหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงย่อย
อาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) เนื่องจากรองศาสตราจารย์ปาหนัน พิชยภิญโญ ประธานหลักสูตรฯ ลาศึกษาต่อในระดับหลัง
ปริญญาเอก เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงขอปรับปรุง
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรอง
หลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2559 และ
คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปตามที่เสนอ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (สศ) สาขาวิชาสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดดังนี้
- เปิดแผน ข เพิ่ม
- ปรับรายวิชาในหมวดวิชาแกน จากเดิม 10 หน่วยกิต ลดเหลือ 9 หน่วยกิต
เพื่อรองรับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1)
- ปรับรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ จากเดิม 13 หน่วยกิต เพิ่มเป็น 15 หน่วยกิต
- ปรับเปลี่ยนรายวิชาโดยการเพิ่มจําหน่วยกิต จํานวน 4 รายวิชา
- เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว
รศ.ลีรา กิตติกูล แจ้งว่า หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด อยู่ระหว่างปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอแนะว่า การปรับปรุงย่อย สมอ.08 รายละเอียดอาจารย์ เช่น ชื่ออาจารย์
ผู้ชํานาญการ ผลงานวิชาการที่น่าเชื่อได้ในรอบ 5 ปี ให้เลือกเขียนว่าจะเป็นแบบ Vancouver หรือ APA ที่
ถูกต้อง ขอให้เป็นแบบแผนเดียวกันในแต่ละหลักสูตร กรณีภาระงานสอนในปัจจุบันหมายถึงภาระงานสอนใน
หลักสูตรนั้น งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ใช้เอกสารตามที่ขอเสนอผลงานวิชาการ
รศ.สุนีย์ ละกําปั่น แจ้งว่า การปรับปรุงหลักสูตร กรณีอาจารย์พิเศษเกณฑ์ใหม่ ต้องมีผลงาน
วิชาการหรือไม่
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ประธานฯ แจ้งว่า มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมมาปรับตามแนวโน้มปัจจุบัน เพื่อเป็นผลดีต่อหลักสูตรอื่น
ที่ประชุมเสนอขอให้ตรวจสอบปีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามรูปแบบ
รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอให้ลงตําแหน่งทางวิชาการด้วย กรณี
ปริญญาอาจจะไม่ตรง
จากข้อเสนอและข้อคิดเห็นของที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษารวบรวม
และนําแจ้งเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุกหลักสูตรทราบต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.4 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
และต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี 2559
รองคณบดี แจ้งว่า เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและวิเคราะห์ความจําเป็น เพื่อ
เสนอต่อเวลาราชการของข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจําปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความเหมาะสม คณะได้มีคําสั่งที่ 43/2559 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี 2559
ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. รองคณบดี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ วิทยา อยู่สุข
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
5. ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ลีรา กิตติกูล
7. รองศาสตราจารย์ สุนีย์ ละกําปั่น
กรรมการ
8. นางนภาพร ม่วงสกุล
กรรมการ
9. นางสาวมัลลิกา โสดวิลัย
กรรมการและเลขานุการ
10. นางดวงฤทัย ก้องเกียรติกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายศุภกร วรรณจิตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ ยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการต่อเวลาราชการของข้าราชการและ
ต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559
บัดนี้ คณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ดําเนินการยกร่างยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการต่อเวลาราชการของข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
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รองคณบดี แจ้งเพิ่มเติมว่า ความแตกต่างของเกณฑ์ โดยภาพรวมเหมือนเดิม ต่างรายละเอียด
เล็กน้อยตามประกาศของมหาวิทยาลัย
รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า การพิจารณาต่อเวลาฯ จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
การต่อเวลาฯ โดยภาควิชาจะส่งรายชื่อความต้องการและพิจารณาผลงานเป็นหลัก โดยผ่านความเห็นของที่
ประชุมภาควิชาเสนอต่อมายังคณะ สําหรับผู้ต่อเวลาที่มีตําแหน่งวิชาการ ผศ. สามารถขอต่อเวลาล่วงหน้า
ผู้ต่อเวลาจะไม่สามารถเป็นผูบ้ ริหารได้ เกณฑ์การประเมินจะประเมินทุกปีตามรายละเอียดที่ขอต่อเวลา เน้นการ
สอนและวิจัยเป็นหลัก
รองคณบดี แจ้งว่า คณะได้ทําหนังสือแจ้งหัวหน้าภาควิชาที่มีอาจารย์เกษียณอายุงาน พร้อมทั้ง
เกณฑ์ แบบฟอร์มการส่งผลงาน ภาควิชาจะต้องส่งความต้องการไปยังงานทรัพยาการบุคคลภายในวันที่ 15
มีนาคม 2559 หลังจากนั้นคณะจะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจะต้องส่งผลสรุปการพิจารณาไปยัง
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศฯ แล้ว มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้ตัดข้อ 5.7 ออก
2. หน้าที่ 4 ให้แก้ข้อ 5 เป็นข้อ 6
3. วิจัยเพิ่มระดับชาติด้วย ปีก่อนๆ นานาชาติ บางภาควิชายังไม่ถึงนานาชาติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการตามที่ที่ประชุมเสนอ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.5 การพิจารณาแต่งตั้ง Professor Dr. Mark Gregory Robson เป็นอาจารย์สมทบ
(Adjunct Staff)
รศ.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ขอเสนอ
แต่งตั้ง Professor Dr. Mark Gregory Robson ตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) โดยพิจารณาเห็นว่า
Dr. Mark Gregory Robson มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในเชิงวิชาการเป็นจํานวนมาก ได้แก่ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หนังสือ ตํารา
บทคัดย่อ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางการสอนและ
วิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป
ทั้งนี้ ได้แนบประวัติและประสบการณ์ของ Professor Dr. Mark Gregory Robson มาเพื่อให้
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ เสนอว่า น่าจะมีแบบฟอร์มส่วนกลางที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจัดทําโดยงาน
ทรัพยากรบุคคล
ประธานฯ เสนอว่า ให้แต่งตั้งคณะทํางานจากผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทําแบบฟอร์ม เป็นอาจารย์สมทบ
(Adjunct Staff) เพื่อให้พิจารณาต่อไป
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการแต่งตั้ง Professor Dr. Mark Gregory Robson
เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.6 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ
และลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
รองคณบดี แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในวาระพิจารณาที่ 4.5
ได้เห็นชอบให้คณะฯ ตรวจสอบ (ร่าง)ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพ
ของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และกําหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานเพื่อ
ประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ให้สงู กว่าระดับตําแหน่ง นั้น
คณะฯ ได้มีคําสั่งที่ 497/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)ประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
โดยให้ระบุคําว่า “ลูกจ้าง” ให้ชัดเจนว่าเป็นลูกจ้างเงินงบประมาณ และตรวจสอบข้อความต่างๆ ให้ถูกต้องก่อน
ออกประกาศ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.7 การเสนอชื่อผู้ทรางคุณวุฒิเพื่อรับปริญญาสาธารณสุขศาสตรกิตติมศักดิ์ ประจําปี 2558
ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยแจ้งว่ามีผู้เสนอชื่อคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมสมควรได้รับ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปี
การศึกษา 2558 ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากส่วนงานเข้าของหลักสูตร และส่วนงานมีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกินส่วนงานละ 3 คน
ที่ประชุมได้พิจารณาประวัติและผลงานที่เกีย่ วเนื่องกับงานด้านการสาธารณสุข ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควร
ได้รับ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2558
ที่ประชุม : เห็นชอบให้ดาํ เนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 รองคณบดี แจ้งว่า คณะจะปรับการบริการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของคณะ เนื่องจากในแต่ละวันมีการประชุมภายในคณะมีปริมาณมาก และงบประมาณ
การจัดเลี้ยงของคณะใช้งบประมาณสูง โดยจะปรับจากกาแฟและน้ําตาลซอง เป็นใส่ขวดโหลให้บริการตนเอง
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(เริ่มปรับเมื่อกาแฟซองหมดสต๊อก) ส่วนการจัดเลี้ยงช่วงเช้าจะยังคงเป็นขนม 1 ชิ้น ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นผลไม้
1 อย่าง
ที่ประชุม : รับทราบ
5.2 อ.สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งว่า สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จะดําเนินการปรับภูมิทัศน์ รอบๆ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทําทางเดินยกระดับลอยฟ้า ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเสา
ของสะพานจะอยู่เกาะกลางถนน ความกว้าง 8 เมตร งบประมาณ 800,000,000 บาทต่อกิโลเมตร นอกจากนี้
จะปรับทางเดินถนนโยธี สร้างสวนหย่อม และทําเลนสําหรับจักรยาน ซึ่งได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุม่ ได้หารือ ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางสํานักผังเมืองจะรวบรวม
ประเด็นจัดทํารายงาน และจะเดินทางเข้าพบผู้บริหารแต่ละแห่งด้วย
ทั้งนี้ทางคณะแจ้งว่าไม่เห็นด้วยการดําเนินการดังกล่าว และเสนอว่าสามารถปรับทางเดินด้านล่างได้
โดยไม่ต้องทําทางเดินยกระดับ
ที่ประชุม : รับทราบ
5.3 เรื่องสถานการณ์การเงินของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานฯ แจ้งว่า ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงานที่มงี บประมาณเพียงพอในการบริหาร
จัดการ มีไม่ถึง 6 ส่วนงาน ในส่วนของคณะฯ ยังพอมีรายได้จาก OPHETS จึงยังไม่ต้องพึ่งพามหาวิทยาลัย ก่อน
หน้านี้คณะมีโครงการใหญ่จงึ ทําให้เงินรายได้ของคณะไม่ติดลบ ปัจจุบันงบประมาณที่รัฐบาลให้จะลดลงทุกปี
จํานวนนักศึกษาลดลงทําให้รายได้คณะลดลงจากเดิม แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จากเงินเดือนพนักงาน
ส่วนงานที่สูงขึ้น การปรับปรุงอาคาร การก่อสร้าง เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจึงได้หารือกับผู้ที่ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ Think Thank Group มีแนวคิดคือ เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นหลักสูตรที่เป็นรายได้หลัก
ของคณะ คือ หลักสูตร MPH กับ หลักสูตร ส.ด. จึงได้วางแผนพัฒนาและเปิดหลักสูตร MPH ภาคพิเศษ ใช้
พื้นที่ที่สูงเนิน โดยสอนด้วยโปรแกรมลิงค์จากกรุงเทพฯ ต่อจากนี้เน้นพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คณะ
และภาควิชาให้น่าสนใจ เช่น มีรายชื่ออาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ หลักสูตร ความร่วมมือระหว่างสถาบันใน
ต่างประเทศ แต่ละหลักสูตรพัฒนาให้เป็น International (นานาชาติ) การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ลดอาหารว่าง ส่งเสริมการใช้ e-office ให้มากขึ้นลดการใช้กระดาษ
ที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 13.00 น.
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