
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 5/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  27  พฤษภาคม  2558 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี      กรรมการ 
2. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา       กรรมการ 
3. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
5. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
7. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
9. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
10. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
11. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
12. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
13. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
14. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
15. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 

2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

3. อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

4. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
  9 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 10 

1.  ผศ.พัชราณี ภวัตกุล แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 11 

2.  อาจารย์นพนันท์ นานคงแนบ แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 12 

3.  อาจารย์อัจฉรา วรารักษ์ แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 13 

4.  อาจารย์กรวรรณ ยอดไม้ แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว 14 
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5.  นางสาวอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ แทนหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 1 

6.  อาจารย์สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 2 

7.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 5 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้               6 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีเป็นประธานในที่ประชุม จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ7 

วาระ ดังน้ี 8 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 9 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 10 

ประธานฯ แจ้งเรื่องแทนคณบดีดังน้ี 11 

1.1.1  คณบดีเดินทางไปร่วมพิธีปิดการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา ณ อําเภอวังม่วง 12 

จังหวัดสระบุรี  ในวันที ่27 พฤษภาคม 2559  13 

1.1.2  ขอขอบคุณบุคลากรทกุท่านที่สนับสนุน ระดมทุน และประชาสัมพันธ์ กองผ้าป่าเพ่ือ14 

การศึกษา “กองทุนครุทายาทคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล” เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559  15 

ยอดเงิน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จํานวนประมาณ 1,035,000 บาท  16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 19 

     1.2.1  สืบเน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการตรวจประเมิน Green 20 

Meetings โดยจะพิธีมอบใบรับรองทั้งหมดดังน้ี 21 

1) การมอบใบรับรอง Green Meetings Plus ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะ22 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 23 

2) การมอบใบรับรอง Green Meetings ให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 24 

1.2.2  การปรับปรุงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเคร่ืองเสียง เครื่องฉาย อาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง    25 

ช้ัน 5 เรียบร้อยแล้ว (เปิดภาคการศึกษา มถิุนายน) และกําลังดําเนินตรวจสอบที่อาคารจรัส ยามะรัต 26 

1.2.3  ผลการทดสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พบว่ามีปัญหาหลายจุด27 

และได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 31 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2559  32 
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   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 3 1 

(เมษายน – มถิุนายน 2559) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 2 

            -  ไตรมาสที่ 3  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 69,626,440.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 3 

24,653,639.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.41 งบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 99,740,476.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 

32.89 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301 หรือ 6 

2559-1) ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนเมษายน 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 8 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

  ก. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล เมื่อ10 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  11 

  ข. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําเดือน12 

พฤษภาคม 2559  13 

    1) ขอเชิญร่วมต้อนรับและรบัการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพ14 

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น. และเชิญรับฟังผลการ15 

ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้วยวาจา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยา           16 

จารุพูนผล  17 

    2) ผลการจัดกิจกรรมประชุม อบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ EdPEx & AUN-QA  18 

    3) ผลการประเมิน AUN-QA Checklist at Programme Level 19 

 1.3.3  รายงานสรุปผลการประชุมจัดหารายได้เพ่ิม ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 11 – 12 20 

พฤษภาคม 2559 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.วังม่วง จ.สระบุรี รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 24 

    1.4.1  วารสารสาธารณสขุศาสตร์ ได้พัฒนาคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI  25 

ในระบบวารสารออนไลน์เต็มรูปแบบ (Online Journal System ; OJS) ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการ26 

ดําเนินงานในการจัดการวารสาร ต้ังแต่การส่งเรื่อง จนจบทุกขั้นตอน ทั้งน้ีสามารถส่งเรื่องได้ที่ 27 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jph รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  28 

    1.4.2   คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กําหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการ29 

วิจัยในมนุษย์ สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 30 

น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 4  อาคารเทพนม เมอืงแมน (อาคาร 5)  สามารถส่งรายช่ือผู้สนใจไปยังงานวิจัยและ31 

วิชาการ ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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      1.4.3  ตามท่ีฝ่ายวิจัยฯ ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ1 

สาขา ทั้งภายใน/ ภายนอกคณะ และต่างประเทศ ทั้งน้ีรวม Adjunct Professor หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งเป็น2 

ผู้เช่ียวชาญในสาขาของภาควิชา ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสม่ําเสมอ พร้อมให้แนบรายละเอียด3 

ประวัติและที่อยู่/ ที่ติดต่อของผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เช่ียวชาญท่ีเสนอรายช่ือมาพอสังเขป น้ันบัดน้ีใกล้วันกําหนดส่งแล้ว 4 

(ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2559)  เพ่ือจัดทําทําเนียบผูท้รงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา ทั้งไทยและ5 

นานาชาติที่อยู่ในเครือข่ายของคณะ ซึ่งจะไดเ้รียนเชิญแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษา ให้กับอาจารย์ในคณะและ/หรอื 6 

นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งเป็น Reviewer ในวารสารต่อไป 7 

  1.4.4  เครือขา่ยองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช) จะประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประจําปี8 

งบประมาณ 2560 ต้ังแต่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ website 9 

www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th  ทั้งน้ีทาง คอบช. จะแจ้งรายละเอียดในวันที่ 16 มถิุนายน 2559  ณ 10 

โรงแรมมิราเกิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ hhtp://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php  11 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 12 

  1.4.5  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหดิล แจ้งว่า “การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอต้ัง13 

งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2561 จะประกาศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 ขอให้ผู้วิจยัปฏิบัติ14 

ดังน้ี  15 

(1) นักวิจัยท่านใดยังไม่มีช่ือในฐานข้อมูล NRMS ให้เข้าไปลงทะเบียนก่อนระบบจะเปิดรับ16 

ข้อเสนอโครงการวิจัย 17 

(2) นักวิจัยที่มีช่ือในฐานข้อมูล NRMS ให้เข้าไป Update ข้อมูลส่วนตัวก่อนระบบจะ18 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 19 

(3) งานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ต้องขอจริยธรรมในสัตว์ให้เสร็จก่อนและแนบเอกสารที่20 

ผ่านกานรับรองตอนย่ืนเสนอโครงการวิจัย 21 

ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมในการใช้ระบบ NRMS ในเดือนมิถุนายน น้ีขอให้นักวิจัยเข้ารับ22 

การอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งช่วงเวลาต่อไป 23 

  1.4.6  สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งพิเศษ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ 24 

ห้องประชุมบ้านสวนรจนารีสอร์ท อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี คณะกรรมการประจาํคณะได้มอบหมายให้25 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ให้ร่างประกาศคณะฯ เพ่ือปรับเกณฑ์และงบประมาณในการจัดสรร26 

ทุนวิจัย China Medical Board และทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย  คณะกรรมการวิจัยของคณะได้27 

ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และเห็นชอบให้ปรับ ดังน้ี 28 

 1)  (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย29 

จากเงินกองทุน China Medical Board พ.ศ. 2559  มีประเด็นแก้ไข 3 ประเด็นหลัก คือ  คําว่า “อาจารย์/30 

นักวิจัยรุ่นใหม่ ลดระยะเวลาเหลือ 3 ปี”  “ทุนวิจัยลดเหลือทุนละไม่เกิน 50,000 บาท” และ “กําหนดไม่เกินปี31 

ละ 4 ทุน”  32 
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  2)  (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์1 

บทความวิจัย พ.ศ. 2559  โดยสรุป มีประเด็นแก้ไข 2 ประเด็นหลัก คือ  “เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ลดลงเหลือ 2 

ไม่เกิน 10,000 บาท” และ “ตัดเงินรางวัล ” 3 

                      ทั้งน้ี (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทั้ง 2 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของนิติกร4 

คณะ หากเรียบร้อยแล้วจะได้เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจาณาต่อไป 5 

 รองคณบดี แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยเงิน CMB เป็นเงินจากการลงทุนคอนโด ดอกเบ้ียที่ได้เป็นเงิน6 

ประมาณ 150,000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายจริงประมาณ 300,000 – 400,000 บาท ส่วนต่างเป็นเงินรายได้คณะ จึง7 

ต้องมีประกาศเพ่ือควบคุมเงินวิจัย 8 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า การสนับสนุนผลงานวิชาการ (CMB) ระงับหมดแล้ว ซึ่งในแต่ละปี9 

จะมีผู้เสนอขอรับทุนตีพิมพ์ประมาณ 15 เรื่อง และตัดเงินรางวัลออก ซึ่งจะมีงบประมาณ 150,000 บาท 10 

กําหนดไม่เกินปีละ 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท และมีการยืดหยุ่นการจัดสรรทุน เพ่ือควบคุมงบประมาณที่11 

กําหนด จากการหารือในกรรมการวิจัยฯ ขอให้เพ่ิมงานวิจัยเน่ืองจากงานวิจัยมีผลงานตํ่ามาก มีแนวโน้มเป็นตก12 

เป็นอันดับ 5 ของเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์  13 

 รองคณบดี แจ้งว่า ส่วนที่ปรับในส่วนจํานวนการสนับสนุนลดลง แต่ถ้าผู้ขอทุนมีจํานวนเกินที่14 

กําหนด คณะยินดีที่จะสนับสนุนเพ่ือให้เกิดผลงานวิจัย 15 

 1.4.7  วช. จะจัดระดมสมองโครงการท้าทายไทย (Active and Productive Aging) เพ่ือกําหนด 16 

กลยุทธ์การวิจัย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  17 

 1.4.8 สกว. ประกาศให้เสนอทุน ประจําปี 2560 มีทุน 4 ประเภท คือ 1) พัฒนาศักยภาพในการทํา18 

วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 3) ทุนพัฒนานักวิจัย 4) ทุนวิจัยความรู้ใหม่บนพ้ืนที่ต่อ19 

การพัฒนา สมัครและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ สกว. 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 

 22 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์23 

1.5.1  ขณะนี้รอผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ การรับรองคุณภาพหลักสูตร MPH 24 

International Program จากประธาน APACPH Accreditation, Dr. Indika Karunatilake  25 

1.5.2  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ  26 

Dr. Liviu ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ครัง้ที่ 2 สรุปผลการเจรจาความร่วมมือ คือการสร้าง แผนการจัดทํา 27 

capacity building และหลักสูตร ด้าน Emergency response and disaster management ซึ่งทางงาน28 

วิเทศฯ ได้รับเอกสารหลักสูตรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 11 module 29 

1.5.3 งานวิเทศสัมพันธ์ได้ดําเนินการขยายเวลาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาใน30 

ต่างประเทศ (MOU) จํานวน 2 สถาบันคือ China Medical University, Taiwan และ Kyoto University 31 

1.5.4 ความก้าวหน้าในการจัดทําหลักสูตร Double Degree Program ระหว่างคณะสาธารณสุข32 

ศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ตามท่ีมีหลักสูตรสนใจเข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตร Double Degree 33 
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Program ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 หลักสูตร คือ พยาบาลอาชีวอนามัย และหลักสูตรโรคติดเช้ือสาขา1 

ระบาดวิทยา ขอให้ส่งเอกสารแผนการศึกษา และเสนอช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2 

2559 3 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และประธาน4 

หลักสูตร หารอืร่วมกันในเรื่องขั้นตอนการประสานเอกสาร ข้อมูลต่างๆ  5 

1.5.5 โครงการฝึกอบรมนานาชาติสําหรับบุคลากรจากประเทศมัลดีฟส์ มีกําหนดเลื่อนออกไปหลัง6 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559  เน่ืองจากผู้รับการอบรมอยู่ในช่วงถือศีลอด 7 

1.5.6  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “Health & Disease in Thailand – FIELD 8 

EXPERIENCE”  ให้แก่นักศกึษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน  12 คน จาก University of 9 

Wisconsin at Madison  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในวันที ่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง10 

ประชุมสุรินทร ์โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 

1.5.7  โครงการ academic mobilization ประจําปีการศึกษา 2558  (outbound) 12 

          1)  โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ China Medical University  จํานวน 10 13 

คน  ระหว่างวันที่  6 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559  14 

      2)  โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  ณ China Medical University  จํานวน 15 

2 คน  ระหว่าง วันที่ 13 กรกฎาคม– 27 กันยายน 2559 16 

      3)  ระหว่างวันที่ 13  มิถุนายน - 31 กรกฎาคม  2559 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ช้ัน17 

ปีที่ 2 จํานวน 1 คน จาก UNC-CH, USA กําหนดเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Internship) ด้าน Global 18 

health / public health system in Thailand   19 

     4)  ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน จาก 20 

มหาวิทยาลัยวู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน กําหนดเดินทางมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้าน Global 21 

health / public health system in SEA 22 

1.5.8  ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้ารว่มประชุมวิชาการนานาชาติ The 48th Asia-Pacific 23 

Academic Consortium for Public Health Conference หมดเขตส่ง abstract ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 24 

2559 ซึ่งคณะสนับสนุนให้ทนุการไปนําเสนอแต่ต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ภายใน 1 ปี โดยผู้ที่25 

ขอทุน APACPH  (first come first serve)  ปีละประมาณ 10 ทุน 26 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 27 

1. ทําสัญญาผู้ที่ขอทุนสนับสนุน 28 

2. ส่ง Manuscript (Full) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 29 

3. คืนเงินกรณีไม่มีการลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Scopus) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 30 

4. เง่ือนไขการขอทุน จํากัดความถ่ีการขอทุน เช่น 2 ปี/ครั้ง 31 

 32 
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สรุปมติที่ประชุม  ทําหนังสอืแจ้งผู้ส่งเอกสารขอการสนับสนุน กรณีได้รบัการสนับสนุนทุนการ1 

นําเสนอผลงานวิจัย ให้ทําสญัญาโดยให้มกีารตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ (Scopus) ภายในระยะเวลา 1.5 ปี 2 

ถ้าไม่มีการตีพิมพ์จะต้องคืนเงิน 3 

1.5.9  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “International 4 

symposium on GeoHealth Seminar: Agricultural health in SEA”  ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 5 

ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 9 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 4 10 

พฤษภาคม 2559 11 

1) ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย12 

จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จํานวน 5 ท่าน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 13 

จํานวน 5 ท่าน 14 

2) การประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 15 

เมษายน 2559  ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีข้อสรุปประเด็นนโยบายที่นําเสนอเพ่ือพิจารณาในที่16 

ประชุมดังน้ี 17 

     (1) ด้านพัฒนาการศึกษา 18 

     (2) ด้านพัฒนาทักษะทางสังคม 19 

(3) ด้านสวัสดิการและแหล่งทุนสําหรับนักศึกษา 20 

(4) ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 21 

3) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาผ่านหลักสตูร พย.ม. การ22 

พยาบาลเวชเวชปฎิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558 23 

4) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท ได้24 

อนุมัติไป 37 ราย เป็นเงิน 798,200 บาท ครั้งที่ 8 ล่าสุด อนุมัติ 6 รายในจํานวนน้ี ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลป25 

สุวรรณ และ รศ.ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู ได้รบัอนุมัตินําเสนอผลงานด้วยวาจา 26 

5) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรเงินคา่ตําราวารสารจากเงินค่าบํารุงสมุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 27 

2559 จากเงินค่าบํารุงห้องสมุดของนักศึกษาที่ลงทะเบียน ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 สําหรับ 28 

30 ส่วนงาน เป็นเงิน 2,608,800 บาท ในสว่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับในวงเงิน 214,200 บาท (ส่วน29 

งานที่ได้รับสูงสุด) Q-A: บัณฑิตวิทยาลัยให้ทุนสําหรับอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปเป็น “วิทยากร”  30 

6) บัณฑิตวิทยาลัย จะมีการปรับปรุง Editorial Office ซึ่งทาํหน้าที่ช่วยสนุนสนุนและดูแล31 

เอกสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ ได้แก่ รายช่ือผู้ทรงวุฒิ และเกณฑ์ต่างๆ เช่น ช่วยตรวจให้ 2 บทความ จนกว่าจะได้รับ32 

การตีพิมพ์ เป็นต้น 33 
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7) การดําเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี1 

การศึกษา 2559 ทั้งสองรอบ คือรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พบว่ามีผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น 2,965 คน เพ่ิมจากปีการศึกษา 2 

2558 จํานวน 12 คน จํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,357 คน เพ่ิมจากปีการศึกษา 2558 จํานวน 16 คน 3 

รายงานตัว 1,142 คน  สําหรับรอบที่ 3 เป็นการพิจารณารับเข้าศึกษา ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการ โดยพบว่ามี4 

ผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 226 คน 5 

8) ที่ประชุมเห็นชอบการขอปรับอัตราค่าบํารุงห้องสมุดโดยจัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท และ6 

การจัดสรรค่าบํารุงห้องสมุด 30 : 70 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และบัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอขอความ7 

เห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศกึษามหาวิทยาลัยมหิดล8 

ต่อไป 9 

9) คณะกรรมการกําหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ในคราว10 

ประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบการขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม11 

การศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อัตราค่าธรรมเนียม12 

การศึกษาสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบ 2 หลกัสูตร 2 ปริญญา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 13 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 14 

มหาวิทยาลัยมหิดล 15 

1. ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,100 บาท 
2. ค่าบํารุงบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 750 บาท 
3. ค่าบริการ Internet ภาคการศึกษาละ 300 บาท 
4. ค่าหน่วยกิต จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5. ค่าอุปกรณ์พิเศษ/ค่าบํารุงอุปกรณ ์ จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
7. ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  8. ค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 16 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบ 2 หลักสูตร 2 ปริญญา 17 

มหาวิทยาลัยมหิดล 18 

1. ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,600 บาท 
2. ค่าบํารุงบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 750 บาท 
3. ค่าหน่วยกิต จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4. ค่าอุปกรณ์พิเศษ/ค่าบํารุงอุปกรณ ์ จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
6. ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
7. ค่าธรรมเนียมเฉพาะสาขา จัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 1 

10) รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้นําเสนอประเด็น ต่อที่ประชุมฯ 3 ประเด็น ดังน้ี 2 

- E-form ในการณีของแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้เปลี่ยนจากกําหนด 15 วัน3 

ทําการ เป็น 15 วันต่อเน่ือง บางหลักสูตรมีปัญหาในเร่ืองความล่าช้าในการอนุมัติอยู่ 4 

- การส่งจดหมายขออนุมัติไปยังผู้บังคับบัญชาของสถาบันต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมา5 

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือมาให้หลักสูตรดําเนินการต่อไปเอง และมี6 

การฝากให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินําไปให้แทน ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสม 7 

- การ approve ของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่สามารถเข้า8 

ระบบไป approve ได้ 9 

     1.6.2  คําแนะนําจากประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข ทีไ่ปรับฟังการ10 

พิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรดังกล่าว ที่บัณฑิตวิทยาลับ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และมีข้อแนะนําจาก11 

คณะกรรมการที่สําคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอ่ืนๆ ต่อไป ประเด็นแนะนําที่สําคัญ ดังน้ี 12 

1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ตอบผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงตามลําดับ  13 

2) วิชาที่มีการดูงาน ควรระบุใน course description และควรคิดเป็นต้นทุนในการคิด14 

จุดคุ้มทุนของหลักสูตร 15 

3) มีการให้ปรับคาํอธิบายรายวิชาหลายรายวิชา บางรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่16 

ตรงกัน และคาํว่า "in" ให้ใช้คําว่า "ทาง" นอกจากน้ียังแนะนําว่าถ้าเน้นเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ควรมีวิชาหรือ17 

หัวข้อที่ว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของนักจุลชีววิทยา ถ้าไม่ต้องการเน้นขนาดนั้น ให้ปรับคํา เช่น ให้สามารถ18 

เป็นนักวิชาการจุลชีววิทยาสาธารณสุขที่ทํางานอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี เป็นต้น 19 

4) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาไม่ควรมีภาวะผู้นํา เน่ืองจากข้อน้ีเป็นกลยุทธ์20 

ไม่ใช่ลักษณะพิเศษ แนะนําให้เพ่ิม การมีจิตตระหนักต่อสังคม โดยอาจมอบหมายงานให้ นักศึกษาทํากิจกรรม21 

เพ่ือชุมชน 22 

5) คณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ไม่ตํ่ากว่า 23 

3 เรื่อง 24 

6) จุดดํา จุดขาวในแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่จัดการเรียนการสอน โดยแต่ละจุดที่25 

กําหนดควรมีวิธีประเมินอย่างชัดเจน 26 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หลักการการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ต้องไม่27 

กํากวมเพราะวัดไม่ได้ คํากํากวม เช่น เหมาะสม ลึกซึ้ง ซึ่งนําไปสู่การประเมินจากผู้ที่ใช้บัณฑิต เรื่องดูงานจําเป็น28 

ที่เขียนในสังเขปวิชา เน่ืองจากจะนําไปสู่ learning and teaching approach ถ้าในวัตถุประสงค์มีภาวะผู้นํา29 

จะต้องมีวิชามารองรับ 30 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมจากการประชุมคณะกรรมการคณุภาพฯ ได้31 

ดําเนินการกํากับและพัฒนา ในเรื่องการใช้วงเงิน 5% ดังน้ี 32 

1. ด้านกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ 33 
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1) ปรับปรุงห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งได้หารืออาจารย์สุวิสา มหาสันทนะ 1 

สํารวจห้องเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนกลางทั้งหมด โดยให้นําเสนอและจัดทํางบประมาณการ2 

ปรับปรุง 3 

2) การประชาสัมพันธ์  4 

2. เรื่องการจัดทําหลักสูตร ที่มีช่ือหลักสูตรเหมอืนกัน วท.ม. (สส.) การกําหนดเร่ืองปรัชญา 5 

วัตถุประสงค์ กําหนดรายวิชาที่เรียนร่วมกัน เป็นแนวทางทําหลักสูตรรว่มกัน โดยจะเชิญหัวหน้าภาควิชา 6 

ประธาน/ ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ร่วมหารือในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.  7 

 รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ขอให้มีการประเมินอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนทุก8 

ภาคการศึกษา และได้สอบถามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้คะแนนภาษาอังกฤษ60 คะแนน ว่า9 

เคร่งครัดต้ังแต่สอบคัดเลือกเข้ามาหรือไม่  ขณะนี้บางหลักสูตรมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาจํานวนน้อยลง นักศึกษาไป10 

เรียนสถาบันอ่ืนเน่ืองจากได้ทุนการศึกษา จึงขอเสนอให้คณะมีนโยบายการให้ทุนแก่นักศึกษาทุกสาขา เพ่ือเป็น11 

จุดขายของหลักสูตรคณะ แต่ต้องคํานวณต้นทุนและรายจา่ยก่อนว่าสามารถดําเนินการแล้วหลักสูตรอยู่รอดได้12 

อาจจะเป็นรูปแบบ partial scholarship  13 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า เกณฑ์ที่สอบคัดเลือกบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด มากกว่า 14 

60 ซึ่งประกาศสกอ. นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง 15 

การเข้ามามีคะแนนเท่าไร ตอนจบการศึกษาจะต้องมีคะแนนดีกว่า โดยผู้ที่คะแนนไม่ถึง 60 จะใช้คําว่า ทดลอง16 

เรียน จนกว่าจะมีคะแนนมากกว่าจึงเป็นนักศึกษา  17 

 นอกจากน้ีได้นําเสนอการให้ทนุการศึกษา เรือ่งความชัดเจน เกณฑ์ในการกําหนดลักษณะ18 

กระบวนการรับทุนการศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศว่าการลดหย่อนถือเป็นการให้ทุนทําให้นักศึกษา19 

เข้าใจไม่ตรงกัน 20 

 การให้ทุนการศึกษาขอนําไปหารือต้นทุน และเกณฑ์การให้ทุน อาจจะมรีูปแบบ Full 21 

scholarship และ partial scholarship 22 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  25 

1.7.1  ความคบืหน้าการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  26 

- รายช่ือหลักสูตรต่างๆ เป็นดังน้ี 27 

หลักสูตรเดิม (ปรับปรงุปี 2555) หลักสูตรใหม่ (ปรับปรงุปี 2561) 
หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตร วท.บ. (อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

หลักสูตร วท.บ. (โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร) 
หลักสูตร วท.บ. (อนามัยชุมชน) 
หลักสูตร วท.บ. (สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ) 
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ)  

หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย) 
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- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการเปลี่ยนแปลง 2 รายวิชา โดยให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาที่อยู่ใน1 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้ขอเปิด 2 รายวิชาใหม่ขึ้น คือ สศสษ xxx จิตวิทยา2 

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี 2(2-0-4) และ สศคร xxx การสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6)  3 

- หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกับ4 

คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มรายวิชาน้ี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ทีผ่่านมา 5 

ผลสรุปคือจะมกีารเปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุ่มวิชาเคมี และกําลังอยู่ระหว่างการประสานขอรายละเอียดการ6 

จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากลุ่มวิชาฟิสิกส์  7 

- หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพสาธาณสุข ได้มีการประชุมหารือภายในคณะฯ เมื่อวันที่ 16 8 

พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รายละเอียดตามข้อ 1.7.2 9 

- หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละหลักสูตร10 

ดําเนินการตามกรอบข้อกําหนดของแต่ละวิชาชีพได้เลย 11 

1.7.2  ผลการประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข   12 

- การกําหนดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ของหลักสตูรระดับปริญญาตรี (ปรับปรุงปี 13 

2561) ใหทุ้กหลักสูตรสามารถกําหนดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขน้ี ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ14 

หลักสูตร ซึ่งทัง้ 6 หลกัสูตรไม่จําเป็นต้องจัดรายวิชาให้เรียนเหมือนกัน ทั้งน้ีเน้ือหาจะต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้15 

ใน มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์  16 

- กําหนดให้เจ้าของรายวิชาปรับปรุงเน้ือหาให้ครอบคลุมตามรายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิชา 17 

ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างน้อย 18 

- เน่ืองจาก กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ (ไม่น้อย19 

กว่า 3 หน่วยกิต) ยังไม่มีรายวิชารองรับ จึงกําหนดให้ จัดทํารายวิชาใหม่ โดยเสนอใหภ้าควิชาบริหารงาน20 

สาธารณสุข เป็นเจ้าของรายวิชา เน่ืองจาก แต่เดิมมีรายวิชาเก่ียวกับกฎหมายสาธารณสุข PHAD 308 Public 21 

Health Law 2(2-0-4) รศ.สรุชาติ ณ หนองคาย เป็นผู้รับผิดชอบวิชา  22 

- กําหนดให้มีการหารือเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุม23 

โรค การควบคุมปัจจัยที่ทําใหเ้กิดโรค (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) ซึ่งรายวิชาที่คณะฯ เปิดสอน มี 4 รายวิชา (รวม 24 

11 หน่วยกิต) ได้แก่ 25 

(1) PHNU 301 Nutrition in Public Health 3(3-0-6)  26 

ผศ.พัชราณี ภวัตกุล ผู้รับผิดชอบวิชา  27 

(2) PHPR 303 Public Health Parasitology and Entomology  3(2-3-5)   28 

ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล ผูร้ับผิดชอบวิชา 29 

(3) PHEP 305 Non-communicable Diseases and Injury 2(2-0-4) 30 

ผศ.สุคนธา ศิร ิผู้รับผิดชอบวิชา 31 

(4) PHMI 305 Infectious Diseases 3(2-2-5) 32 

ผศ.เฟ่ืองฟ้า  อุตรารัชต์กิจ และ ผศ.พรพรรณ ดีระพัฒน์ ผู้รับผิดชอบวิชา 33 



 

 

12 

 และผลการหารือเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 คอื ให้แต่ละหลกัสูตรกลับไป1 

พิจารณาความต้องการของหลักสูตรสําหรับกลุ่มวิชาน้ีว่าต้องการเน้ือหาแค่ไหน แล้วนําไปปรึกษาผู้รับผดิชอบ2 

รายวิชาน้ันๆ เพ่ือทําการปรับปรุงให้เหมาะสมกับหลักสูตรต่อไป 3 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  6 

 1.8.1  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 7 

1)  การเสนอช่ือผู้สมควรได้รบัการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างสภาคณาจารย์ ประจําปี 2559 8 

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อคือ รศ.ดวงรัตน์ อินทร ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 9 

รองคณบดี แจง้ว่า เน่ืองจากหนังสือจากสภาคณาจารย์ ใหเ้สนอช่ืออาจารย์ตัวอย่างค่อนข้าง10 

กระช้ันชิด ครั้งต่อไปอาจจะมีการเตรียมการล่วงหน้า 11 

2)  สมาชิกสภาอาจารย์ ประเภท ก ตัวแทนจากภาควิชา หมดวาระในวันที่ 11 พฤษภาคม ทํา12 

ให้ยังไม่มีการประชุมสภาอาจารย์ 13 

รองคณบดี แจง้ว่า คณบดีได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังสภาอาจารย์ ประเภท ก ตัวแทนจากภาควิชา 14 

และดําเนินการส่งทาง e-office เรียบร้อยแล้ว 15 

3) กรณีสอบถามและรับข้อรอ้งเรียนจากบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 

- คอมเพรสเซอร์แอร์ห้องทํางานภาคโภชนวิทยา เสียต้ังแต่ 11 เมษายน 2559 17 

- ขอทราบนโยบายการใช้ห้องทํางานหรือห้องประชุมในวันหยุดราชการ 18 

- ความก้าวหน้าของปัญหากลิ่นเหม็นที่จอดรถใต้อาคาร 7 19 

รองคณบดี แจง้ข้อสอบถามดังน้ี 20 

1. คอมเพรสเซอร์แอร์ของทั้งคณะ ในหลักการจะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ให้น้อยที่สุด 21 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายราคาประมาณ 8,000 บาท/ เครื่อง ขึน้อยู่กับขนาดเคร่ืองฯ กรณีเปลี่ยนเคร่ืองใหม่ประมาณ 22 

20,000 บาท จากการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สัญจร ถ้าเป็นไปได้ขอความร่วมมือจาก23 

ภาควิชาซื้อเครื่องใหม ่24 

2. นโยบายการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง โดยผ่านระบบ25 

คณะจะมีค่าใช้จ่ายตามประกาศอัตราค่าใช้บริการของคณะ 26 

  ต่อไปจะมีนโยบายการใช้พ้ืนที่ในคณะนอกเวลาราชการ เช่น ภาควิชา/ หลักสูตรที่ไม่มกีาร27 

เรียนการสอนภาคพิเศษ ไม่ควรมีการใช้พ้ืนที่นอกเวลาราชการ  28 

3. ปัญหากลิ่นเหม็นติดแนวถนนอาคาร 7 ไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขได้ เน่ืองจากด้านล่าง29 

เป็นระบบบําบัดนํ้าเสีย 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 
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1.8.2  ประธานฯ แจ้งว่า  หน่วยประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 9, 11 เพ่ือ1 

ร่วมถวายพระพร ซ่ึงรอการแจ้งกําหนดการจากสถานีแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป  2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่4/2559  เม่ือวันศุกร์ที ่27 เมษายน 2559 5 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559  วันศุกร์ที ่27 เมษายน 2559  โดยเสนอให้มีการ6 

แก้ไขดังน้ี 7 

หน้าที่  11 บรรทัดที่ 30  เติมคําว่า “อนามัย” หลังคําว่า “วิทยาศาสตร์”  8 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ 9 
 10 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    11 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 12 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า เบ้ืองต้นได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการกรณีจาก สกอ. เรื่อง13 

การกําหนดสาขาสิ่งแวดล้อม ยืนยัน 1 ปริญญา แต่คณะยนืยันตามบทเฉพาะกาลว่าเป็น 2 ปรญิญา 14 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ถ้า สกอ.ไมร่ับรอง มคอ.1 หลักสูตรวท.บ. จะทําให้มแีต่ มคอ.1 15 

ของหลักสูตรส.บ. จะไม่มี มคอ.1 ของ หลักสูตรวท.บ.ทุกสาขา ในอนาคตปริญญาจะไมม่ี competency เป็น16 

ตัวกําหนด และทําให้มีผลต่อเน่ืองกับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะต้องหาวิธีแก้ถ้ายังยืนยันเป็น 2 สาขา 17 

หาหนทางต่อรองกับ สกอ. ขอเสนอเป็น  18 

1.  Professional degree – ส.บ. จะทํางานในชุมชน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจํา19 

ตําบล (รพสต.) ซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ดําเนินการร่างสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ได้แก่ 20 

กลุ่มหมออนามัย 21 

2.  Academic degree – การพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละสาขา (วท.บ.) สามารถทํางานได้ทุก 22 

    ภาคส่วน ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 24 
  25 
 3.2  กลุ่มภารกิจ Cluster  26 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดอบรม “นวดกดจุดเท้า27 

เพ่ือบําบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และช่วยเลิกบุหรี่”  ให้กับเจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล อําเภอวัง28 

ม่วง จังหวัดสระบุรี อสม. และแกนนําชุมชน ประมาณ 100 คน งบประมาณ 26,500 บาท   29 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค โครงการ30 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ยังไม่มีผู้สมัครเข้าอบรม จึงของดการฝึกอบรมฯ และได้หารือที่ไม่มีผูส้มัครจากหลาย31 

สาเหตุ เช่น ค่าสมัครทีสู่ง ช่วงเวลากระช้ันชิด เง่ือนไขการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด   32 
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  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งความก้าวหน้าภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม  ยังมีปัญหาในการ1 

ประชุมกลุ่มฯ อาจจะมีการหารือในเรื่องปัญหาและอุปสรรคก่อน 2 

  โครงการ PA ใน 7 ปัจจัยเสี่ยงจากสสส. เหลือ 4 ปัจจัย สสส.จะเซ็นรับทนุ 2,000,000 บาท เมื่อ3 

อนุมัติทุนเรียบร้อยจะประชุมและเลือกหัวหน้าทีมปัจจัยเสีย่งหลัก 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 5 
 6 
3.3  การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2558 7 

   อาจารย์อัจฉรา  วรารักษ์ แจง้ว่า นายอําเภอวังม่วงเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกปฏิบัติงาน8 

ภาคสนามของนักศึกษา ณ อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  โดยคณบดีมีร่วมในพิธี และคาดว่านักศึกษาจะเดินทาง9 

ถึงคณะประมาณ 16.00 น. มนัีกศึกษา จํานวน 122 คน 10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  13 

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  14 

      (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 15 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เสนอขอ16 

ปรับปรุงหลักสตูร ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 17 

โดยผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร จากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาเอก ครัง้ที่ 18 

3/2559  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2559 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  ครั้งที ่4/2559 เมื่อวันที่ 21 19 

เมษายน  2559  ซึ่งมีสาระการปรับปรุงหลักสูตร  ดังน้ี  20 

  1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และสามารถรับผู้ที่กําลังศึกษา21 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็น22 

นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  23 

 2. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 24 

 3. หมวดวิชาบังคับ 25 

- เพ่ิมรายวิชาบังคับ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  2  รายวิชา 26 

             - เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา 27 

  4. หมวดวิชาเลือก 28 

   - เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา 29 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา 30 

5. ปรับจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  จํานวน 1 รายวิชา 31 

   จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเอกสาร32 

ประกอบการประชุม 33 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้พิจารณาคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครบถ้วน 1 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการต่อไป 2 
 3 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  4 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 5 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสนอขอ6 

ปรับปรุงหลักสตูร วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยผ่าน7 

ความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร จากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่  8 

23 มีนาคม 2559  และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2559  ซึ่งมี9 

สาระการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี   10 

 1. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร  11 

 2. ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร    12 

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเอกสาร13 

ประกอบการประชุม  14 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 15 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 16 
 17 
4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (สศ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูร 18 

  ปรับปรุง พ.ศ.2559 19 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุข20 

ศาสตร์)  ภาคปกติและภาคพิเศษ  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (สศ)  ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร21 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร  จากคณะกรรมการหลักสูตรระดับ22 

ปริญญาโท ครัง้ที่ 3/2559 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559  และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่4/2559 23 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งมีสาระการปรับปรุงหลักสตูร ดังน้ี   24 

1) ปรับแยกจาก 6 วิชาเอก เป็น 3 วิชาเอก 25 

2) ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาเอกใหม่ 26 

3) เปิดหลักสูตรภาคพิเศษเพ่ิม จาํนวน 1 วิชาเอก คือ วิชาเอกโภชนวิทยา (ภาคพิเศษ) 27 

4) ยกเลิกการเรียน จํานวน 17 วิชา  28 

5) เพ่ิมรายวิชาใหม่  จํานวน 3 รายวิชา  29 

6) เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 6 วิชา 30 

7) ปรับช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 วิชา 31 

8) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 8 วิชา 32 

9) ย้ายจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก 2 จํานวน  33 
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10) วิชาที่คงเดิม จํานวน 15 วิชา 1 

11) ปรับลดหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต เหลือ 2 หน่วยกิต จํานวน 1 วิชา  2 

12) ย้ายจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ลดช่ัวโมงการสอน และเพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติ 3 

จํานวน 1 วิชา  4 

13) ย้ายวิชาเลือก เป็นวิชาบังคับ จํานวน 2 วิชา  5 

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเอกสาร6 

ประกอบการประชุม 7 

ที่ประชุมพิจารณามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 8 

1. ปรับแก้ค่าเดินทาง อาจารย์พิเศษ (ภาคปกติ) 9 

2. ทบทวนวิธีคิด จํานวนคร้ัง ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 10 

3. พิจารณาคุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครบถ้วน (ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยน11 

ผู้รับผิดชอบให้ตรงตามเกณฑ์หรือทําหนังสือช้ีแจง) 12 

รศ.ลีรา กิตติกูล แจ้งว่า หลักสูตรปริญญาเอกมีอาจารย์มีผลงาน 2 เรื่องใน 3 ปี อาจารย์13 

ใหม่ที่ไม่เกิน 5 ปี มหาวิทยาลัยสั่งให้ตัดช่ือออก กรณีคุณสมบัติไม่ครบถว้น 14 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและให้ดําเนนิการต่อไป 15 

 16 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  17 

 5.1  หอประชุมราชพฤกษ์ 18 

  รองคณบดี แจง้ว่า ขณะนี้การปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์จะเลื่อนเวลาออกไป เน่ืองจากมี19 

ปัญหาเรื่องโครงสร้าง การออกแบบ ผู้รับเหมา อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมบางส่วนเพ่ือให้โครงสร้างแข็งแรงและ 20 

สวยงามมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับผู้รับจ้าง 21 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 22 

 23 

ปิดประชุมเวลา  12.15  น. 24 

 25 

 26 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ  ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


