
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 7/2559 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  22  กรกฎาคม  2559 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. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
7. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
8. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
9. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
10. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
11. รศ.ธราดล เก่งการพานิช รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
12. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
13. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
14. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
15. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
16. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
17. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
18. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
23. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1. รศ.ประยูร    ฟองสถิตย์กุล คณบดี                                                              ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                                               กรรมการ 
3. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา                                                                      กรรมการ 

  9 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  รศ.อุษา เล็กอุทัย แทนหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2 

2. ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 3 

3.  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพและสิ่งแวดล้อม 4 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจ จึงมอบให้ ผศ.บุณยฤทธ์ิ 8 

ปัญญาภิญโญผล เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการประชุม ได้กลา่วต้อนรับอาจารย์ใหม่จากภาควิชา9 

บริหารงานสาธารณสุข คือ อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีร ีและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 10 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 12 

คณบดีติดภารกิจ เป็นองค์ปาฐกการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ 13 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21” ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ14 

แทนคณบดี ดังน้ี 15 

 1.1.1  มหาวิทยาลัยมหิดลมปีระกาศรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ใน 16 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี 2559 โดยจะ17 

พิจารณาให้รางวัลจํานวนผลงานตีพิมพ์ให้แก่นักวิจัยตามช่วงอายุในสาขาต่างๆ จากฐานข้อมูล ดังน้ี 18 

  -  ประเภทที ่1  ผลงานงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด จะได้รางวัล 50,000 บาท อ้างอิง 19 

Web of Science และฐานข้อมูล Scopus 20 

  -  ประเภทที ่2  ผลงานวิจัยอ้างอิงในวารสาร(Citation) สงูสุด ผลงานย้อนหลัง 5 ปี ม ี9 21 

สาขา สาขาละ 100,000 บาท/ รางวัล  22 

  -  ประเภทที ่3  ผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศลิปกรรม 4 รางวัล 23 

รางวัลละ 100,000 บาท  24 

 1.1.2  คณบดีจะพบภาควิชาในเดือนสิงหาคม 2559 เพ่ือจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานกับภาควิชา 25 

 1.1.3  กําหนดจัดสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปี 2559  รวมพลัง MUPH  26 

“ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทํา” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์  27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 30 

     1.2.1  แจ้งรายช่ือผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย ประจําปี 2558 31 

ซึ่งได้ประกาศรายชื่อ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร เล่ม 133  ตอนท่ี 14ข ลงวันที่ 30 32 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวมท้ังหมด 19 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 33 
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1.2.2  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคําสั่งแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  1 

จํานวน 1 ราย ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559  แต่งต้ัง อาจารย์ ดร.สุวิสา  มหาสันทนะ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2 

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ให้ดํารงตําแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 3 

     1.2.3  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กําหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจา้ง4 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2559 (รอบวันที ่1 พฤศจิกายน 2559) โดยให้ผู้ประสงค์ย่ืนแบบแสดง5 

เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่ เดือน มิถุนายน 2559 – วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ไม่มี 6 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง ย่ืนแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 7 

 1.2.4  สรุปจํานวนบุคลากรของคณะฯ ประจําเดือน กรกฎาคม 2559  มจีํานวนทั้งสิ้น  299 คน 8 

จําแนกได้ดังน้ี 9 

บุคลากรสายวิชาการ      จํานวน    143  คน  10 

          บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   จํานวน    156 คน 11 

 1.2.5  งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานคณบดี ได้จัดทําระบบการจองห้องประชุม online เสร็จ12 

เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานระบบ 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 16 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2559  17 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 3 18 

(เมษายน – มถิุนายน 2559) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 19 

     -  ไตรมาสที่ 3  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 69,626,440.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 20 

70,464,654.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.47 งบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 53,747,461.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 

17.73 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป. 301 หรือ 23 

2559-1) ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนมิถุนายน 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

1.3.2  ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 25 

ประจําปี 2559  ด้วยวาจา คณะกรรมการฯ แจ้งผลการตรวจประเมินด้วยวาจาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 26 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมากระบวนการได้คะแนนมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่หมวดผลลพัธ์ได้คะแนนเท่าเดิม 27 

โดยมีรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

1.3.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานจัดการความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําเดือน29 

กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมจัดงาน “กิจกรรมนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน30 

เรียนรู้”โครงการ “The 1st MUPH poster symposium” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน องค์ความรู้ และ31 

งานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ 32 

จัดโดย คณะทํางานพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้และการจดัการความรู้ร่วมกับฝ่ายแผนพัฒนาและประกัน33 
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คุณภาพการศึกษา แต่เน่ืองจากมีความไม่สะดวกหลายประการทางคณะทํางานฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาและ1 

สถานที่จัดงานใหม่จากเวลา 08.30 - 16.00 น. เป็นเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขตามรอย        2 

พระบาทพระบิดา ช้ัน 2 ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงเรียบร้อยแล้ว โดยมีจํานวนผลงาน3 

ทั้งสิ้น 35 ช้ินงาน จําแนกเป็นผลงานวิจัย 24 ช้ินงาน และประเภทการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 11 ช้ินงาน 4 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 8 

1.4.1  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการวิจัย กําหนดจัดโครงการสัมมนาวิจัย 9 

เรื่อง “งานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ” โดย ดร.ธนิต ชังถาวร 10 

ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวันที ่11 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. 11 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับ12 

บัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าทีผู่้เก่ียวข้องกับการวิจัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการแบ่งปันผลประโยชน์13 

จากการใช้ทรพัยากรชีวภาพในการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัยเกิดการพัฒนางานวิจัยที่เป็น14 

นวัตกรรม องค์ความรู้ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 15 

 1.4.2  ฝ่ายวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการวิจัย กําหนดจัดโครงการ Open House แหล่งทุนหน่วยงาน16 

ภาครัฐ/ ภาคอุตสาหกรรม พบนักวิจัย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ 17 

โอสถานุเคราะห์ โดยจะเชิญผู้แทนจากแหล่งทุนหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคอุตสาหกรรม ที่คณะเคยได้รับการ18 

สนับสนุนทุนวิจัยและหรือคาดว่าจะมีความร่วมมือด้านการวิจัย  มาเสนอโจทย์วิจัย และแลกเปลี่ยนความ19 

คิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยกับนักวิจัยของคณะ รวมทั้งการนําเสนอผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์/ นวัตกรรมด้านวิจัย20 

ของนักวิจัยจากแต่ละภาควิชา  21 

    1.4.3  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ22 

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย23 

และนวัตกรรม ประจําปี 2560 โดยมุ่งให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือการใช้24 

ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชนสังคม และเชิงชุมชนสังคมตามแนว25 

พระราชดําริ ซึ่งปิดรับข้อเสนอการวิจัยไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ได้ส่งข้อเสนอไปจํานวน 2 26 

โครงการ 27 

หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง 
รศ.ดร.อาภาพร  เผ่าวัฒนา 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

“ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือหนุนเสริมเพ่ิมพลังในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (Self-directed learning 
empowerment tool to prevent risky sexual behavior in 
Secondary school students)” (การจัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม) 
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อ.วันวิสาข์  ศรีสุเมธชัย  
ภาควิชาชีวสถิติ  
 

“การส่งเสริมสขุภาพในสถานที่ทํางานด้วยนวัตกรรมสมาธิบําบัดเพ่ือลด
ความเครียดจากการทํางาน (Workplace health promotion with 
meditation innovation for reducing job stress)” (การจัดการความรู้
เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)) 

 1 
  1.4.4  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าตอบสนอง2 

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2560 ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 3 

(คอบช.) จํานวน 2 แผนงาน 32 กลุ่มเรื่อง ซึ่งปิดรับข้อเสนอการวิจัยไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 น้ัน 4 

คณะฯ ได้ส่งข้อเสนอไปจํานวน 7 โครงการ  5 

หัวหน้าโครงการวิจัย กรอบการวิจัย 
ผศ.ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ 
ภาควิชาโภชนวิทยา 

อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค และการค้า เรื่อง “การผลิต
มาร์การีนจากนํ้ามันรําข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งรว่มกับการดัดแปลงโครงสร้างของ
น้ํามัน (Production of margarine from rice bran oil by freeze texturization 
and oleogelation)” 

อ.ดร.ณฐันารี เอมยงค์   
ภาควิชาชีวสถิต ิ

สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ginjv’“การติดตามประสิทธิผลการใช้ยาสมุนไพร
ไทย (Post Margeting Monitoring of Thai Traditional Medicine)” 

รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ  
ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข  

ผู้สูงอายุและคนพิการ เรื่อง “นโยบาย กฎหมาย และการจัดการเพื่อลดผลกระทบ
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของผู้สูงอาย ุ(Policy and management for reducing 
impact on elderly)” 

รศ.ดร.จรีนันท์ แกล้วกล้า   
ภาควิชาโภชนวิทยา 

ความมั่นคงของรัฐและการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล ด้านการตอ่ต้านการทุจริต  เรื่อง 
“บทบาทของสภาอาจารย์ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตใน
มหาวิทยาลัยของรฐั (Role of Faculty senate in promoting good governance 
and anti-corruption in Public Health University)” 

รศ.ดร.สุคนธา คงศีล   
ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข 

การแพทย์และสาธารณสุข เรือ่ง “การศึกษาอุบัติการณ์และการดําเนินโรคไตเรื้อรังเพื่อ
ป้องกันโรคไตเรือ้รังในประเทศไทย (Study on Incidence and Progression of 
Chronic Kidney Disease in Thailand)” 

รศ.ดร.จรีนันท์ แกล้วกล้า   
ภาควิชาโภชนวิทยา 

การแพทย์และสาธารณสุข เรือ่ง “การปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคไตเรื้อรงัของคนทํางานในสถานประกอบการ: ด้านโภชนาการและความยั่งยืน 
(Behavioral and Environmental Modifications for the prevention of chronic 
kidney disease of workers in the Workplace: nutrition and sustainability)” 

ผศ.ดร.ไชยนันต ์แท่งทอง   
ภาควิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดทุดแทน ชื่อแผนงานวจิัย สถานการณแ์ละการ
จัดการวัสดุที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในโรงงานอตุสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 
(ภาษาอังกฤษ) Situation and management of Asbestos containing material 
(ACM) used in industries and residential sectors 

 6 
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  1.4.5  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ ประจําปี 2560 1 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม ่(MRG) (2) ทุน2 

ส่งเสริมนักวิจยัรุ่นใหม ่(TRG) (3) ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) (4) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นพ้ืนฐานต่อการ3 

พัฒนา (BRG) ซึ่งปิดรับข้อเสนอการวิจัยไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 น้ัน คณะฯ ได้ส่งข้อเสนอไป 4 

จํานวน 1 โครงการ คือ  5 

  ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เสนอขอทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่6 

เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา (BRG) ประจําปีงบประมาณ 2560 ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์7 

โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การเผยแพร่ข่าวสารโรคและภัยสุขภาพของสื่อมวลชน สื่อสังคม8 

สมัยใหม่และการประเมินผลกระทบต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของประชาชนไทย” 9 

 1.4.6  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เวียนหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนงาน เตรียมเสนอ10 

โครงการวิจัยเพ่ือขอต้ังงบประมาณการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561 และให้นักวิจัยลงทะเบียนส่ง11 

โครงการวิจัย ตามแบบโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) /แผนงานวิจัย ตามแบบแผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช) และ12 

โครงการย่อย ใช้แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)  ในระบบ NRMS ที่ http://www.nrms.go.th   โดยเลือก13 

หัวข้อการวิจัยทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนด โดยระบบจะ14 

เปิดรับลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 เท่าน้ัน หากพ้นกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา หลังจาก15 

นักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอนสมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย โดยมีรายละเอียด16 

ครบถ้วนทุกข้อและมีเน้ือหาตรงกับไฟล์ที่แนบในระบบ (ทั้งน้ีเอกสารโครงการวิจัย/ แผนงานวิจัย จะต้องเป็น17 

เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบ NRMS ที่ระบุวันที่ในการจัดพิมพ์ออกจากระบบเท่าน้ัน) 18 

    ขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่จะเสนอโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยแบบปกติ หรือ 19 

โครงการวิจัย Super Clusters 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือกรณีส่วนงานดําเนินการ เพ่ือขอต้ัง20 

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561  ส่งโครงการวิจัยที่ งานวิจัยและวิชาการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 21 

(เอกสารต้องครบถ้วนตามที่กําหนดและต้องมีลายเซ็นหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยครบถ้วน)  โดย22 

คณะกรรมการวิจัย จะประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือจัดส่งเอกสารโครงการท้ังหมดไปยัง งานบริหาร23 

เงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (อยู่ระหว่างประสานกําหนด24 

วันส่งโครงการวิจัยที่ชัดเจน) หากพ้นกําหนด มหาวิทยาลยัจะไม่รับพิจารณา 25 

  1.4.7  สรุปผลดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ26 

สาธารณสขุศาสตร ์ประจําปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

  1.4.8  เรื่องแจ้งจากวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทําเป็นระบบออนไลน์ทั้งระบบ และได้ส่งใบ28 

ประเมินเพ่ือเข้า TCI กลุ่มที ่1 ซึ่งรอผลอย่างเป็นทางการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

  1.4.9  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําแนวทางการเพ่ิม Citations จากข้อเสนอแนะ30 

คณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ และ31 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ  ให้จัดทําแนวทางการเพ่ิมการอ้างอิง (Citations) ให้กับคณะ32 

เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือแจ้งอาจารย์ในภาควิชาให้ทราบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 33 
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  1.4.10  มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งทุนวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ได้รับทุนวิจยั 1 

2 โครงการ จาก 8 โครงการ ประมาณ 2,000,000 บาท คอื โครงการของรศ.ลีรา กิตติกูล และ ผศ.บุณยฤทธ์ิ 2 

ปัญญาภิญโญผล ซึ่งการพิจารณาทุนวิจัยมคีวามเข้มมากขึ้น ทําให้ต้องหาแหล่งทุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 

 5 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์6 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนคณบดี ทีก่ระทรวงสาธารณสุข 7 

ประธานฯ ได้แจ้งเพ่ือทราบตามเอกสารประกอบการประชุม ดังน้ี 8 

1.5.1  ความก้าวหน้าเรื่องการรับรองคุณภาพหลักสูตร MPH International Program –ของ 9 

APACPH เมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 255 ซึ่งได้ปรับแก้ไขและส่งข้อมูลไปที่คณะกรรมการ Accreditation แล้ว 10 

ขณะนี้รอฟังผลอย่างเป็นทางการ 11 

1.5.2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญกรรมการประจําคณะร่วมพิธีเปิด12 

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ Training for the trainer (ระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559) เรื่อง 13 

Strategic Route Map สําหรับบุคลากรจากประเทศมัลดีฟส์ จํานวน 10 คน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์  14 

1.5.3 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 คณะร่วมกับ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “International 15 

symposium on GeoHealth Seminar: Agricultural health in SEA”  ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์อาคาร16 

เทพนม เมืองแมน ช้ัน 5 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และนักศกึษาผู้สนใจแจ้งช่ือและเข้าร่วมประชุมตามวันและ17 

เวลาดังกล่าวด้วย 18 

1.5.4 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศ จะม ี19 

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ โดย ศิษย์เก่า MPH ของคณะ Assoc. Prof. Shafi Bhuiyan ภายใต้หัวข้อเรื่อง 20 

"MCH Handbook Development Initiatives in the World and International Collaboration 21 

Experiences" ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนกัศึกษาเข้าฟังบรรยาย 22 

1.5.5 ระหว่างวันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2559 จะมีนักศึกษาแพทย์ จํานวน 1 คน จาก มหาวิทยาลัย23 

เกียวโต มาศึกษาดูงาน ที่คณะฯ ภายใต้โครงการเครือข่ายนานาชาติ 24 

1.5.6  โครงการความร่วมมือ (MOU) 25 

1) ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจําคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและ26 

วิจัย (MOU) ระหว่าง School of Public Health, Toronto University และคณะสาธารณสุขศาสตร ์ ในวันที ่27 

24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.  และขอเรียนเชิญภาควิชาที่สนใจร่วมปรึกษาหารือ เครือข่ายวิจัย 28 

ด้าน Occupational/Environmental health, molecular epidemiology, early life determinants of 29 

developmental trajectories และ environmental birth cohort studies ภายหลังเสร็จพิธี MOU 30 

2) ผู้บริหารของคณะฯ มีกําหนดเข้าร่วมพิธีลงนามขยายเวลาความร่วมมือกับ KNU ในวันที่ 31 

20 กันยายน 2559 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัด international symposium ร่วมด้วย จึงขอเชิญ32 

คณาจารย์ที่ไปประชุม APACPH ที่สนใจ แจง้ช่ือผู้เข้าร่วมพิธี ฟังบรรยายพิเศษ และเย่ียมชมมหาวิทยาลัย 33 
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1.5.7  โครงการ academic mobilization ประจําปีการศึกษา 2558 1 

1)  ขณะนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน  ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 

ณ China Medical University  (outbound) ระหว่างวันที่  3 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2559  ซึ่งได้รับการดูแล3 

เป็นอย่างดีจากคณาจารย์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ CMU ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 4 

2)  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ขอเชิญกรรมการประจําคณะร่วมต้อนรับ นักศึกษาระดับ5 

ปริญญาตรี จํานวน  8 คน จาก มหาวิทยาลัยวู่ฮ่ัน ประเทศ จีน กําหนดเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 6 

Global health / public health system in SEA  (inbound)ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 7 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
 9 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 10 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมือ่วันที่ 1 11 

มิถุนายน 2559 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 12 

1) บัณฑิตวิทยาลัย มีคําสั่งที่ 243/2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 แต่งต้ัง คณะกรรมการ13 

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหม ่โดยให้มีคณบดีหรือผู้แทน และผู้อํานวยการสถาบันหรือผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการ 14 

2) หลักสูตรทีผ่่านคณะกรรมการกลั่นกรองของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบนี้จํานวน 18 15 

หลักสูตร มีหลกัสูตรของคณะ จํานวน 2 หลกัสูตร ได้แก่ หลักสูตร พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย) ภาคปกติ16 

และภาคพิเศษ พ.ศ. 2559 และหลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2559      17 

3) บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งปรับปรุงแบบ มคอ.2 ให้มีข้อมลู AUN-QA ร่วมด้วย ได้แก่ หมวด 2 18 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร และจัดแสดง Matrix ในภาคผนวก นอกจากน้ี จะได้ต้ังคณะทํางานพิจารณาบรรจุ 19 

Generic Learning Outcomes: Postgraduate Program โดยมี 2 ประเด็น ได้แก่ Research outcome 20 

และ Advanced Knowledge and skill outcome ในกรณี ได้สอบประธานที่ประชุมถึงหลักสูตรทีผ่่านการ21 

กลั่นกรองไปแล้ว จําทําอย่างไร ได้รับคําตอบว่า หลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว ใหผ้า่นไปก่อน 22 

4) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท ได้23 

อนุมัติไปรวม 50 ราย เป็นเงิน 1,120,200 บาท ครั้งที่ 10 ล่าสุด อนุมัติไป 10 ราย ในจํานวนน้ี 1 ราย คือ                       24 

รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ขออนุมัติไปนําเสนอด้วยวาจา ณ ประเทศแอฟริกาใต้ 25 

5) การจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เหลือจ่าย ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 26 

2558 จํานวนเงิน 2,693,641.00 บาท เป็นหลักสูตรของคณะสาธารณศุขศาสตร์ เป็นเงิน 291,526.00 บาท 27 

6) บัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 28 

จากวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม เป็นวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร  29 

7) กําหนดการ โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 30 

2559 มีส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 8 ส่วนงาน จํานวน 49 รายวิชา สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม ี31 

1 หลักสูตรที่เข้าร่วม (หลักสตูร วท.ม. สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด) จํานวน 5 รายวิชา 32 

PHMI611 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสาธารณสุข 2 33 
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PHPR627 ปรสิตวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง 1 

PHMI612 วิธีการทางห้องปฏิบัติการสําหรับจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสาธารณสุข 2 

PHPR600 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคปรสิต 3 

PHEP602 หลักการวิทยาการระบาด 4 

8) กําหนดการ โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 มีส่วน5 

งานที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 6 ส่วนงาน จํานวน 12 หลักสูตร  6 

9) ในที่ประชุม รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (รศ.จักร์กริช) ได้เสนอถึงประธานทราบถึง การ7 

เปิดรับและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ว่า ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก การเปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 หมด8 

เขต ในวันที่ 6 ธันวาคม รอบที่ 2 ในวันที ่3 มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาปริญญาตรี ยังไม่จบการศึกษา 9 

และได้เสนออีกประเด็นว่า การสมัครและสอบคัดเลือกในรอบพิเศษ ดูไม่เหมาะสมและไม่มีระบบมาตรฐานที่ดี 10 

โดยให้ทางหลักสูตรดําเนินการเอง และแจง้ผลให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ซึ่งประธานที่ประชุม (คณบดีบัณฑิต11 

วิทยาลัย) รับไปพิจารณาหาแนวทางต่อไป 12 

10) ที่ประชุมเห็นชอบ โครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะส่วนบุคคล สําหรับ13 

นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยนักศึกษาต้องพัฒนาใน 4 ทกัษะ ได้แก่ Language and 14 

communication skill, Research skill, Leadership skill และ Information Technology skill โดย15 

นักศึกษาสามารถเทียบเคียงทักษะที่ได้จากรายวิชา หรือกิจกรรมของคณะหรือหลักสูตร จํานวน 3 ทักษะ และ16 

ให้ร่วมกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย 1 ทักษะ ซึ่งทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดเตรียม VDO online ไว้ทั้ง 4 ทักษะ 17 

นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะมีระบบเช็คว่านักศึกษากําลังศึกษาอยู่ ในประเด็นน้ี มีบาง18 

คณะ/ ส่วนงานเป็นห่วงว่า นักศึกษาไม่ได้รับทราบมาก่อน บางหลักสูตรเปิดเรียนไปแล้วต้ังแต่เดือนเมษายน / 19 

เดือนพฤษภภาคม ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอให้ส่งหนังสือมาเพ่ือพิจารณาเป็นรายหลักสูตรไป 20 

11) รายงานผลการดําเนินการรับนักศึกษาตรง (Active recruitment) ณ Chatrium 21 

Hotel, Yangon ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 22 

ทุนที่เสนอขอไป ป.โท 3 ทุน และ ป.เอก 3 ทุน ได้รับอนุมติัทุน ป.โท 1 ทุน และ ป.เอก 1 ทุน 23 

ซึ่งมีผู้เข้าสมัภาษณ์และยื่นเอกสาร 56 คน 24 

- MPH (Inter)  41  คน 25 

- M.Sc (HI)   2   คน 26 

- Dr.PH  13  คน 27 

ผลสรุปการคัดเลือก ป.โท ไมส่ามารถรับได้ ส่วน ป.เอก คดัไว้ 3 คน เอกระบาด 2 คน  เอก28 

สุขภาพโลก 1 คน และได้ทําการต่อรองกับบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับทุน ป.โท เป็น ทุน ป.เอก จึงได้รับอนุมัติทุน29 

เป็น ป.เอก 2 ทุน 30 

12) ที่ประชุมเห็นชอบ ปรับอัตราค่าตอบแทน ทีป่รึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิม 31 

5,000 บาทต่อเดือน เป็น 10,000 บาทต่อเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 32 
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13) ที่ประชุมเห็นชอบจําหน่ายกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพิมพ์ตราสัญลักษณม์หาวิทยาลัยมหิดล 1 

ซึ่งใช้ในกิจกรรมต่างของบัณฑิตวิทยาลัย จาํหน่ายให้นักศกึษาและผูส้นใจ ใบละ 220 บาท 2 

14) ที่ประชุมเห็นชอบปรับอัตราค่าสมัครสอบ TOEFL IPT จากเดิม 1,200 บาท เป็น 3 

1,500 บาท 4 

15) ที่ประชุมเห็นชอบอัตราค่าสมัครสอบ MU GRAD Test (ระบบคอมพิวเตอร์) ครั้งละ 5 

700 บาท 6 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  9 

1.7.1 แจ้งจํานวนรับเข้านักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2559 10 

ลําดับ การรับ หลักสูตรวท.บ. 
แผนการ

รับ 
จํานวน
เรียก 

เข้าสอบ 
สัมภาษณ์ 

ผ่านการ
คัดเลือก 

รายงาน
ตัว 

รวม
จํานวน 

1 ระบบกลาง สาธารณสุขศาสตร์ 65 65 51 51 51  
155  รับตรง สาธารณสุขศาสตร์ 66 188 124 124 104 

2 ระบบกลาง อาชีวอนามัยฯ 40 40 30 30 30 
64 

 รับตรง อาชีวอนามัยฯ 21 44 39 36 34 
  11 
1.7.2 แจ้งจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาํเดือนกรกฎาคม 2559 12 

หลักสูตร วท.บ. ชั้นปี 1 (รหัส 59) ชั้นปี 2 (รหัส 58) ชั้นปี 3 (รหัส 57) ชั้นปี 4 (รหัส 56) 

สาธารณสุขศาสตร ์ 155 120 106 116 
อาชีวอนามัยฯ 64 62 56 60 

*รหัส 54 อีก 1 คน 
 13 
1.7.3 แจ้งกิจกรรมนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 14 

- วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษา” 15 

จัดที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สงูเนิน  16 

  - วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรบันักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 

ประจําปีการศึกษา 2559  18 

  - วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3              19 

ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 

  - วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรบันักศึกษาช้ันปีที่ 1 ประจําปี21 

การศึกษา 2559  22 

    - วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559 กิจกรรม “รักน้อง” มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559  23 

ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 24 
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ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  3 

1.8.1  ประธานได้แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือทราบของ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม4 

กิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 5 

1) รายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" ออกอากาศเทปสัมภาษณ์ เรื่อง "ด่ืมกาแฟอย่างไรให้ได้6 

ประโยชน์" โดย ผศ.ฉัตรภา หัตถโกศล ภาควิชาโภชนวิทยา 7 

2) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 น. รายการ "สูงวัย ใจเกินร้อย" โดยสถานีวิทยุ8 

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) ได้ออกอากาศเทปสัมภาษณ์ เรื่อง "การดูและสุขภาพของผู้สูงวัย” โดย 9 

อาจารย์อัจฉรา วรารักษ์ ภาควิชาอนามัยชุมชน  10 

3)  รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 สํานักข่าวไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์    11 

- เรื่อง “โรคของคนมีเล็บพระจันทร์เสี้ยว”   12 

      โดย ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์  ภาควิชาอนามัยครอบครัว    13 

- เรื่อง "แป้งหมี่รักษาแผลพุพองได้ จริงหรือไม่"   14 

  โดย รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่6/2559  เม่ือวันศุกร์ที ่24 มิถุนายน 2559 18 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559  วันศุกร์ที ่24 มิถนุายน 2559  โดยไม่มีการ19 

แก้ไข 20 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 21 
 22 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    23 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 24 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ได้ประชุมคณะกรรมการวิจัย เพ่ือตอบคําถามของ สกอ. 25 

9 ข้อ จะแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 26 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ เสนอว่า คณะกรรมการวิจัยจะต้องทํา มคอ. แบบ 2 สาย ช้ีแจงสกอ. 27 

ลักษณะหลักสตูร ส.บ. และหลักสูตร วท.บ. ไม่เหมือนกัน จะทําให้เกิดปัญหาคลุมเครือ และสกอ.ไม่รบัรอง 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 
 3.2  กลุ่มภารกิจ Cluster 31 

   ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า โครงการกลุ่มภารกิจส่งเสริมสขุภาพ ปิดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 32 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้หารือเรื่องประเด็น33 

ความชัดเจนของคณะก่อนจึงจะดําเนินการต่อไป 34 
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  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ได้ทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค 1 

ประมาณ 1 ปี จากน้ันให้หัวหน้าภาควิชาในกลุ่มภารกิจได้ทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มสลบัหมุนเวียนกัน 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
  3.3 รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า แจ้งว่า ห้องของสภาอาจารย์อยู่ที่ อาคาร 6 ช้ัน 2  5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
 3.4  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า กรณีมีผู้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ขอหารือในการจัดให้มีพิธี8 

มอบทุนการศกึษาเพ่ือจะได้เกิดความต่อเน่ืองในการให้ทนุต่อไป  9 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า เพ่ือให้เกิดรับรู้อย่างเป็นทางการ ในพิธีมอบทุนการศึกษา 10 

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือต่อไป ทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาเป็นทุนที่เริ่มต้นเขา้ศึกษาระดับ11 

ปริญญาโท ซึ่งจะมีทุนการศึกษาที่รับจากบัณฑิตวิทยาลัย และแหล่งอ่ืนๆ ทางคณะจะได้พิจารณากําหนดการให้12 

ทุนการศึกษา อาจจะจัดการมอบทุนการศกึษาอย่างเป็นทางการในวันปฐมนิเทศนักศกึษา และจะได้เชิญให้เข้า13 

มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษา  14 

  รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า แจ้งว่า ขอให้ดูเกณฑ์การให้ทุนว่าเป็น CSR ของบริษัทหรือไม่ ซึ่งมีข้อห้าม 15 

การทํา CSR ของบริษัทบุหรี่ แอลกอฮอล ์16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 
 3.5  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า ในหลักสูตร วท.ม. มีปัญหาเรื่องเงิน คือ ในรายวิชาแกนของ 19 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาระบาดวิทยา ภาควิชาชีวสถิติ นักศึกษาที่ลงทะเบียนค่าหน่วยกิตจะไป20 

อยู่ที่ 3 ภาควิชา ขอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประสานทําหนังสือไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้เงินอยู่ใน21 

หลักสูตรทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียน 22 

  ผศ.ณัฐกมล แจ้งเพ่ิมเติมว่า บัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรเงินไปตามข้อตกลง ระหว่างเจ้าของ23 

หลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียน และหลักสตูรของผู้สอน ซึ่งควรจะจัดสรรไปที่นักศึกษาในหลักสูตรน้ันๆ  24 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การบริหารจัดการเงินของคณะแตกต่างจากคณะอ่ืน เมื่อปี 25 

2556 ที่มีระบบ ERP การโอนเงินรายได้หลักสูตรติดปัญหาระบบตัวเลขและการบริหารจัดการ จึงโอนเข้า26 

หลักสูตรเจ้าของรายวิชา เง่ือนไขการโอนรายได้และการจัดสรรเงินรายได้จะทําการปรับ โดยในปัจจุบันยังไม่27 

สามารถโอนได้ในระบบ 28 

  ขณะนี้ได้ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย ในส่วนการช้ีแจงระบบให้แล้วเสร็จในการจัดสรรไปตาม29 

ภาควิชาและหลักสูตร ตามสดัส่วนที่ได้ตกลง 30 

  ประธานฯ ขอให้รองคณบดีบัณฑิตศึกษาประสานรายละเอียดต่อไป 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 

 33 

 34 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  1 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ส.ม.(ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร2 

ปรับปรุง พ.ศ.2559 3 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการหลักสูตรฯ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร4 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยผ่านความเห็นชอบ5 

และการกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2559 และ6 

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวัน 21 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว  7 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 8 

รองคณบดี ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรช้ีแจงสรุป9 

สาระการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งผศ.มธุรส ทพิยมงคลกุล ได้ช้ีแจงรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังน้ี 10 

1. ปรับปรุงปรัชญา 11 

2. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ 12 

3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูร 13 

4. เปิดรายวิชาใหม ่  จํานวน  7 รายวิชา 14 

5. เพ่ิมรายวิชาใหม ่  จํานวน 12 รายวิชา 15 

6. ปรับหน่วยกิต   จํานวน  1 รายวิชา 16 

7. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  จํานวน  5 รายวิชา 17 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 18 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อช้ีแจง 
1. หลักสูตร ส.ม. เป็นปริญญาวิชาชีพ มีวิชาเฉพาะ
สาขามีจํานวนมาก ซึ่งเป็นแบบแผน ข เมื่อเปิดแผน ก 
ต้องทบทวนปรัชญาการรู้รอบ ทําให้ไมแ่ตกต่าง จาก
หลักสูตร วท.ม. ขอให้พิจารณาความสอดคล้อง
ปริญญาวิชาชีพ ของการทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
ให้เกิดความแตกต่าง หลักสูตร วท.ม. 

- แผน ก รายวิชาเฉพาะสาขาลดลง จึงปรับโดยขอ
ความร่วมมือให้นักศึกษาลงรายวิชาเฉพาะสาขาเป็น
วิชาเลือกรายวิชาเฉพาะสาขา แตกต่าง วท.ม. คือ ให้
ทําวิจัยมากขึ้น 
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ปรับเพ่ือความต้องการ
ของนักศึกษา ที่ให้มีกระบวนการวิทยานิพนธ์ใน 
Transcript 

2. รหัสวิชา สศคร 669 การพัฒนาทักษะด้าน
สาธารณสุขและภาวะผู้นํา หมวดวิชาเฉพาะสาขา ควร
เป็นวิชาแกนเหมือนเดิม 

- เป็นการปรับนําวิชา สศคร 645 นโยบายสขุภาพและ
การบริหารงาน มาทดแทน 

3. พิจารณาภาพรวม เน่ืองจากหลักสูตรระยะสั้นแล้ว
เรียนทุกอย่าง ต้องดูคุณภาพผู้เรียน และมีการติดตาม 
ถ้าต้องการเรียนแบบลงลึก หรือต่อระดับปริญญาเอก 
สายวิชาการ ควรเรียนหลักสตูร วท.ม. 
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4. การทําวิทยานิพนธ์ เน่ืองด้วยเวลาเรียนและทํา
วิทยานิพนธ์เป็นระยะสั้น จะทําให้เกิดภาระกับ
อาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น 

- เดิมไม่มแีผน ก แต่แผนปรบัปรุงมีแผน ก โดย
ระยะเวลาทําวิทยานิพนธ์จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี 
กระบวนการเขียนหลักสูตร แผน ก และ แผน ข จะ
แตกต่างกัน วิชาแกนจะเรียนเหมือนกัน 

5. รายวิชาปฏิบัติ คือ สัมมนาการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ควรให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรอ่ืน 

 

6. นักศึกษารุ่นที่ผ่านมา คุณสมบัติเป็นระดับหัวหน้า
ทีม มีประสบการณ์ ส่วนนักศกึษารุ่นปัจจุบัน จะเป็น
พ้ืนฐานไม่ต่างจาก วท.ม. น่าจะปรับระยะเวลาเรียน
เป็น 2 ปี เท่ากัน เน่ืองจากคุณสมบัติการรับเข้าไม่
เหมือนเดิม 

- คุณสมบัติยังมีเกณฑ์เหมือนเดิม แต่ปัจจุบันมีความ
หลากหลายของผู้เรียนมากขึ้น ผู้ที่เรียนภาคพิเศษ จะ
เรียนทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์มากขึ้นซึ่งมาจากส่วน
ใหญ่ไมส่ามารถลาเรียนได้ สว่นระยะเวลาจะไม่
แตกต่าง หลักสูตรส.ม. มรีะยะเวลาพักเรียนประมาณ 
1 - 2 สัปดาห์ ซึ่งหลักสูตรปรบัปรุงจะมีกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีระยะผ่อนคลายมากข้ึน คือ 16 – 
18 เดือน ส่วนแผน ก ใช้ระยะเวลา 24 เดือน 

7. รายวิชาสัมมนาเป็นแนวทางเดียว ถ้าไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็น lab ซึ่งมี 3 หน่วยกิต ควรมีกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ์ยึดเป็นแนวปฏิบัติ 

 

8. หลักสูตร ส.ม. มีระยะเวลเรียนจํากัด จึงถูกบังคับให้
เรียน 3 หน่วยกิต ซึ่งบางอย่างเรียนลงลึกเกินไป ทําให้
ไม่ได้เรียนรู้วิชาอ่ืนที่ต้องเรียน ต้องเรียนหลากหลาย 

 

9. มีการเรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต  - การเรียน prerequisite สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบ
ด้านน้ี หรือเรียนทางด้านน้ีมาก่อน มี 3 รายวิชา จะ
เรียนก่อนเปิดการศึกษา 

 1 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรบัหน่วยกิต 2 รายวิชา คือ  2 

- สศอช 604 การสาธารณสุขทัว่ไป ปรับจาก 3 (2-2-5) เป็น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 3 

- สศคร 701 สัมมนาการใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข ปรับจาก 3 (1-4-4) 4 

เป็น 3 (3-0-6) หน่วยกิต  5 

และให้ประธานหลักสูตรนําขอ้เสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร6 

หลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการปรับแก้ไขต่อไป 7 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการต่อไป 8 

 9 

 10 
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4.2   พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 1 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอขอปรับปรุง2 

หลักสูตร ส.ม. (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตรจาก3 

คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2559 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 4 

(วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวัน 21 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว  5 

รองคณบดี ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.กุลยา นาคสวัสด์ิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุง6 

หลักสูตร ช้ีแจงสรุปสาระการปรับปรุงหลักสตูร ซึ่ง รศ.กุลยา นาคสวัสด์ิ ได้ช้ีแจงรายละเอียดการปรับปรุง7 

หลักสูตร โดยสรุป ดังน้ี 8 

1. ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9 

2. เปิดรายวิชาใหม ่  จํานวน 2 รายวิชา 10 

3. เพ่ิมรายวิชาเลือก   จํานวน 2  รายวิชา 11 

4. ปรับช่ือวิชา  จํานวน 1 รายวิชา 12 

5. ยกเลิกการเรียน   จํานวน 3 รายวิชา 13 

6. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  จํานวน 3 รายวิชา 14 

                   ที่ประชุมได้พิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 15 

1. หลักสูตรไทยและนานาชาติ มีสาระการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น การเปิด 16 

การเพ่ิม รายวิชาไม่ตรงกัน ซึ่งเมื่อช้ีแจงหลักสูตรกับทางสภามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตร จะทํา17 

ให้ผู้อ่านสับสน ว่าหลักสูตรแยกเป็นอิสระจากกันหรือไม่ 18 

 ผศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล แจง้ว่า สาเหตุที่ไม่เท่ากัน เน่ืองจากหลักสูตรภาคปกติและพิเศษ มี19 

หลายรายวิชาที่ไม่อยู่ในหลกัสูตรเก่าแต่มีการสอน หรือมกีารปรับปรุงย่อยก่อนการปรับปรุงใหญ่ จึงได้นํา20 

รายวิชามาลงเพ่ือให้สอดคล้อง เช่น รายวิชาเลือก 21 

 และจากการหารือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งว่า หลักสูตรภาคปกติและพิเศษ/ นานาชาติ 22 

ถือว่าเป็นคนละหลักสูตร ดังน้ันสามารถแตกต่างกันได้ ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกกรณ ี23 

2. คณบดีฯ ได้ให้ข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 6/2559 ในการ24 

ตรวจสอบเกณฑ์สัดส่วนการปรับปรุงหลักสูตร ถ้าเปิดรายวิชาหลายวิชา ถือว่าเป็นการเปิดหลักสูตรใหม ่และการ25 

สรุปสาระสําคญัได้นําเสนอวิธีการปรับปรุงต่างกันมากเกินไป 26 

3. โครงสร้างที่ต่างกันมาก ข้อมลูการปรับรายวิชาที่ดูต่างกัน 27 

4. ขอให้พิจารณาเหตุผลการจัดรายวิชาหมวดวิชาแกนทางด้านบริหารงานสาธารณสุข  28 

ทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ สศบส 602 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)  อยู่ในหลกัสูตร 29 

ส.ม.(นานาชาติ) กับ รายวิชา สศคร 645 นโยบายสุขภาพและการบริหารงาน  3(3-0-6)  อยู่ในหลักสูตร ส.ม. 30 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 31 

5. ขอให้ตรวจสอบช่ือรายวิชา สศคร 686 ในหลักสูตร ส.ม.ภาคปกติและพิเศษ/ นานาชาติ  32 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยปรับแก้ไชรายวิชา สศคร 686 ในหลักสูตร 1 

ส.ม.(นานาชาติ) ให้ตรงกับ ส.ม. (ภาคปกติและพิเศษ) โดยให้คณะกรรมการฯ ทบทวนความสอดคล้อง หลักสูตร 2 

ส.ม.(นานาชาติ) ส.ม. (ภาคปกติและพิเศษ)  3 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการต่อไป 4 
 5 
4.3  พิจารณารายช่ือผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรสําหรับผู้เกษียณอายุราชการ/ เกษียณอายุงาน  6 

      ประจําปีงบประมาณ 2559 7 

รองคณบดี แจ้งว่า ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 8 

เกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงานประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 11 ราย ซึ่งตามข้อบังคับ9 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเกียรติบัตรสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 6 กําหนดว่า         10 

ผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งพ้นจากตําแหน่งไปโดยเกษียณอายุ11 

ราชการ/เกษียณอายุงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน ก่อนเสนอรายชื่อไปยัง12 

มหาวิทยาลัย  13 

         จึงขอเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร จํานวน 11 ราย เพ่ือให้คณะกรรมการประจํา14 

คณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติเกียรติบัตร ต่อไป รายช่ือฯ ดังน้ี 15 
 16 

ลําดับ 
ท่ี 

 

ชื่อ/สกุล 
เกษียณอายุราชการ/ 

เกษียณอายุงาน 
ประเภทข้าราชการ/ 

พ.ม. (อุดหนุน) 

 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   
1 ศาสตราจารย์พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ 65 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 
 ภาควิชาโภชนวิทยา   
2 ศาสตราจารย์ชุติมา  ศิริกุลชยานนท์ 65 ป ี พ.ม. (อุดหนุน)  
3 รองศาสตราจารย์สิริประภา  กลั่นกลิ่น 65 ป ี ข้าราชการ 
 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   
4 รองศาสตราจารย์สุรชาติ  ณ  หนองคาย 60 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   
5 รองศาสตราจารย์สุเทพ  ศิลปานันทกุล 60 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 
 ภาควิชาอนามัยชุมชน   
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมพันธ์ุ  นิตย์นรา 60 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 
 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  วงศ์ทางสวัสด์ิ    60 ป ี ข้าราชการ 
 สํานักงานคณบดี   
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
8 นางขนิษฐา  ปุสสะ  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชํานาญการพิเศษ) 
60 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 
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 งานบริหารการศกึษาและกิจการนักศึกษา   
9 นางสาวนงเยาว์  สุดประโคนเขต 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ผู้ชํานาญการ) 
60 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 

10 นางสาวสุรีย์  เพชรรอด 
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชํานาญการ) 

60 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 

 งานบริหารงานท่ัวไป   
11 นางสาวศิริวรรณ  เย็นเปิง 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ผู้ชํานาญการ) 
60 ป ี พ.ม. (อุดหนุน) 

 1 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 2 

 3 
 4.4  พิจารณารับรองข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) 4 

ปีงบประมาณ 2560 5 

  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ส่วนงานจัดส่งแบบประเมิน6 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 1 7 

สิงหาคม 2559 และทางคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้พิจารณาโครงการ8 

และเป้าหมายตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 9 

2560 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และมีมติเห็นชอบโครงการ10 

และเป้าหมายตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ (PA) จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา11 

รับรองข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

  ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560-2562  13 

แล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้เป้าหมาย KPIs ดังน้ี 14 
 15 

 
ข้อตกลงตาม KPIs 

เป้าหมาย  
ปี 2560 

เป้าหมาย  
ปี 2561 

เป้าหมาย  
ปี 2562 

1.2 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 75 80 85 

1.7 จํานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย      
(ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นท่ีปรึกษา ออกแบบ วางระบบ 
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) 

25,000,000.00 
 

25,100,000 25,150,000 

1.13 จํานวนบุคลากรสายวิชาการตําแหน่งอาจารย์   149 149 
  จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ     
 1.13.1 อาจารย์  43 41 39 
 1.13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  51 51 51 
 1.13.3 รองศาสตราจารย์  53 55 56 
 1.13.4 ศาสตราจารย์  2 2 3 
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  ที่ประชุมได้พิจารณาแบบฟอร์มการจัดทําขอ้ตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 1 

2560 แล้วปรบัแก้พร้อมทั้งลงรายละเอียดเพ่ิมเติมตามข้อเสนอะแนะของที่ประชุม 2 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 3 

 4 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  5 

  5.1  สรุปผลจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัญจร  6 

   สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สัญจร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559          7 

ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผูบ้ริหารทุกท่านช่วยกัน 8 

(รวมพลัง)  หารายได้เพ่ิมเข้าคณะฯ  เน่ืองจากที่ผ่านมาในแต่ละปี คณะต้องหารายได้จากแหล่งต่างๆ ปีละ 9 

ประมาณ  30 - 40 ล้านบาท เพ่ือให้เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละปี ซึ่งในการจัดการประชุมได้แบ่งกลุ่มการ10 

ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็น 4 กลุม่ โดยสรุปผลการประชุมในแต่ละกลุ่มตามเอกสาร11 

ประกอบการประชุม 12 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ที่ประชุมศึกษาข้อมลูเพ่ือนําไปหารือในการจัดสมัมนาคณะ 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 
   5.2  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ ์แจ้งถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนด16 

ช่ือปริญญา พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ลงนามโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 17 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5.2 ปริญญาประเภทวิชาชีพ ข้อ 5.2.1 (11) สาขาวิชาสาธารณสุข18 

ศาสตร์  ให้ใช้ปริญญาในระดับปริญญาตรี ว่า สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งช่ือปริญญา ตามระดับปริญญาตรี  19 

โท และเอก คอื ส.บ., ส.ม., ส.ด., ปร.ด. แต่ไม่มี วท.บ., วท.ม.  20 

- ช่ือปริญญาตามสาขาวิชาชีพ โดยวิชาชีพ โดยระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด 21 

- ข้อ 7 ในกรณทีี่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องกําหนด 22 

ช่ือปริญญา ทีน่อกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ23 

การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถ้ือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 24 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า อาจจะมีกลุ่มคนที่เบ่ียงประเด็นปริญญา มองเป็นวิชาชีพ บังคับให้25 

เป็นปริญญาวิชาชีพทั้งหมด กลุ่มอนามัยชุมชนได้หารือร่วมกัน 3 สถาบนั ม.ธรรมศาสตร์ ม.พะเยา ม.มหิดล จะ26 

เข้าพบ สกอ. เพ่ือช้ึแจงถึงช่องทางเดินของนักศึกษาไม่เหมอืนกัน ถ้าเรียน ส.บ.แล้วไปศึกษาต่อในสาขาที่27 

เก่ียวข้องจะลําบาก  28 

   รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ขอให้ดําเนินการภายใต้สภาคณบดีฯ เพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักในการช้ีแจงและ29 

เสนอข้อเสนอแนะต่างๆ  30 

   ประธานฯ แจ้งว่า ให้รองคณบดีที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรหาแนวทางเพ่ือหารือกับประธานสภา31 

คณบดีฯ 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 



 

 

19 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 1 

     2 

 3 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ  ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


