
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 6/2559 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  24  มิถุนายน  2559 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี กรรมการ 
3. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
9. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
10. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
12. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
17. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
18. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
19. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
20. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
25. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
26. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
     

  7 



 

 

2

ผู้เขา้ร่วมประชุม 1 

1.  รศ.ชาญชุติ จรรยาสัณห์ แทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 2 

2. ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 3 

3.  ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ 4 

   และการประชาสัมพันธ์ 5 

4. อาจารย์สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพและสิ่งแวดล้อม 6 

5. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 9 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานการประชุมได้ดําเนินการประชุม10 

ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 13 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 15 

  1)  ด้วย สกอ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องนโยบายการยกระดับ 16 

มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พศ.2559 ซึ่งมีประเด็นสําคัญ คือให้17 

สถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุก18 

หลักสูตร และทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถใช้ภาษาอังกฤษของ19 

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ 20 

รวมทั้งจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวช้ีวัด และมีการประเมินผลที่ชัดเจน 21 

  2)  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีประกาศรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน 22 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี 2559 โดยจะ23 

พิจารณาให้รางวัลจํานวนผลงานตีพิมพ์ให้แก่นักวิจัยตามช่วงอายุในสาขาต่างๆจากฐานข้อมูลWeb of Science 24 

และฐานข้อมลู Scopus รางวัลการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุด จากฐานข้อมูลScopus รวมท้ัง25 

ผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม 26 

  3) การจัดทําหลักสูตรเพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 27 

คณะจะส่ง (ร่าง)หลักสูตรฯ เพ่ือทรงพิจารณาในเดือนกรกฎาคม 2559 และในเดือนตุลาคม 2559 จะเสด็จมา28 

ทรงศึกษาในหลักสูตรฯ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน 29 

  4)  APACPH Accreditation อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้30 

ทันต่อการประชุม APACPH Conference ในเดือนตุลาคม 2559 31 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 32 
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1) วันที่ 1 มิถุนายน 2559  ประชุมเพ่ือหารือแนวทางการใช้ความรู้ด้านระบาดวิทยากับการ1 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาNCDs ในพ้ืนที่และระดับชาติ  2 

2) วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 3 

3) วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่ง4 

ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559  5 

4) วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ และกรมอนามัยการ6 

อบรมแพทย์ หลักสูตร Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Public Health) 7 

       5)  วันที่ 16 มถิุนายน 2559 เป็นประธานพิธีไหว้ครู คลินิคนวดแผนไทยประยุกต์ สํานักงาน8 
บริการฯ 9 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 12 

     1.2.1  ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 13 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล14 

ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผลการสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จํานวน15 

เหรียญลําดับที่ 1 (จาก 67 มหาวิทยาลัย) เหรียญทอง 60 เหรียญเงิน 53 เหรียญ และเหรียญทองแดง 50 16 

เหรียญ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน17 

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 คน  18 

 กีฬาโบว์ลิ่ง - นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ประเภททีมหญิง 5 คน ผลการแข่งขันเหรียญทอง 19 

กีฬาฟุตบอล - นายสุนทร พิมพ์นนท์ ประเภททีม 20 

กีฬากอล์ฟ - ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล ประเภททีมทั่วไป ผลการแข่งขันเหรียญเงิน 21 

1.2.2  ผลการตรวจครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ 2558 พบว่ามีครุภัณฑ์ที่ตรวจไม่พบทั้งสิ้น 859 22 

รายการ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ที่ตรวจไม่พบ ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการ23 

เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  24 

จากผลการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ ได้สรุปผล ดังน้ี 25 

1) ครุภัณฑ์ที่ตรวจพบสภาพดีจําเป็นใช้งาน  จํานวน 583 รายการ คณะกรรมการฯ ให้นํา26 

กลับมาใช้งานได้ตามปกติ  27 

2) ครุภัณฑ์ที่ตรวจพบชํารุดจําเป็นใช้งาน จํานวน 3 รายการ คณะกรรมการฯ ให้ดําเนินการ28 

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  29 

3) ครุภัณฑ์ที่ตรวจพบชํารุดหมดความจําเป็นในการใช้งาน จํานวน 278 รายการ คณะกรรมการฯ30 

ให้ดําเนินการจําหน่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 ข้อ 61 31 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 

 33 
 34 
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1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 1 

 1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2559  2 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 3 3 

(เมษายน – มถิุนายน 2559) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 4 

            -  ไตรมาสที่ 3  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 69,626,440.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 5 

24,653,639.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.41 งบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 99,740,476.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 

32.89 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301 หรือ 8 

2559-1) ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนเมษายน 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 10 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

  ก. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล เมื่อ12 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  13 

  ข. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําเดือน14 

พฤษภาคม 2559  15 

    1) ขอเชิญร่วมต้อนรับและรบัการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพ16 

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น. และเชิญรับฟังผลการ17 

ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้วยวาจา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยา           18 

จารุพูนผล  19 

    2) ผลการจัดกิจกรรมประชุม อบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ EdPEx & AUN-QA  20 

    3) ผลการประเมิน AUN-QA Checklist at Programme Level 21 

 1.3.3  รายงานสรุปผลการประชุมจัดหารายได้เพ่ิม ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 11 – 12 22 

พฤษภาคม 2559 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.วังม่วง จ.สระบุรี รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 26 

    1.4.1  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทนุฝ่ายวิชาการ ประจําปี 2560 27 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่(MRG) (2) ทุน28 

ส่งเสริมนักวิจยัรุ่นใหม่(TRG) (3) ทุนพัฒนานักวิจัย(RSA) (4) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา 29 

(BRG) ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนได้ที่ http://academics.trf.or.th/academic_index.aspx  30 

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://academic.trf.or.th ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 31 

    1.4.2  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนวิจยัพัฒนาและการผลิตวัคซีนทีเ่ป็น32 

เป้าหมายของประเทศ ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ (1) วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก (2) วัคซีนป้องกันโรคไข้33 
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สมองอักเสบเจอี (3) วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (4) วัคซนีป้องกันวัณโรค (5) 1 

วัคซีนอ่ืนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค หรือเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น  และรับสมคัรทนุสนับสนุนการอบรม 3 

ศึกษาดูงาน หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 แก่อาจารย์ นักวิจัย จํานวน 3 ทุนๆ ละไม่เกิน 4 

2,000,000 บาท และทุนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 3 ทุนๆ ละไม่เกิน 500,000 บาท ถึง5 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nvco.go.th 6 

      1.4.3  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน7 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ8 

นวัตกรรม ประจําปี 2560 โดยมุ่งให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพ่ือการใช้9 

ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชนสังคม และเชิงชุมชนสังคมตามแนว10 

พระราชดําริ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอและแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ 11 

www.nrct.go.th และ www.i4biz.nrct.go.th ส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง12 

ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 13 

  1.4.4  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าตอบสนอง14 

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2560 ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 15 

(คอบช.) คือ วช. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16 

แห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 17 

(สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สาํนักงาน18 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) 19 

สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัย จํานวน 2 แผนงาน 32 กลุ่มเรื่อง แบบฟอร์ม20 

ข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ 21 

www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนด 22 

ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์และแนบไฟล์โครงการวิจัย/แผนงานวิจัยและโครงการวิจัย23 

ย่อยในรูปแบบ MS word และ PDF ใช้ font TH SarabunPSK ขนาด 16 pt) ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 24 

กรกฎาคม 2559 หากพ้นกําหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา 25 

  1.4.5  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา 26 

ประจําปีงบประมาณ 2560 ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาโท จํานวน 150 ทุนๆ ละไม่เกิน 150,000 บาท 27 

และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก จํานวน 150 ทนุๆ ละไม่เกิน 300,000 บาท โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์ 28 

ที่เสนอขอรับทนุต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว โดยมีเน้ือหาและหัวข้อเรื่องภายใต้กรอบการวิจัย 29 

ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560  ดังน้ี 30 

  (1) การแพทย์ สาธารณสุข (2) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และสิ่งแวดล้อม (3) การขนส่งระบบ31 

รางและระบบโลจิสติกส ์(4) การศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (5) 32 

การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร (6) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (7) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ33 
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (8) พลาสติกชีวภาพ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและ1 

กรอบการวิจัย แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย ได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th 2 

ทั้งน้ี ลงทะเบียนขอรับทุนวิจัยที่ www.nrms.go.th โดยกรอกรายละเอียดโครงการที่เสนอขอรับทุนพร้อมแนบ3 

ไฟล์โครงการวิจัยเบ้ืองต้น ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 2 MB และใช้ font TH SarabunPSK ขนาด 16 pt) ต้ังแต่วันที่ 4 

6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559  หากพ้นกําหนด วช. จะไม่รับพิจารณา 5 

  1.4.6  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เวียนหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนงาน เตรียมเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอต้ัง6 

งบประมาณการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเปิดรับข้อเสนอ ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม – 7 

สิงหาคม 2559 โดยในปีงบประมาณ 2561 จะมีการเสนอของบประมาณแบบลักษณะบูรณาการ ดังน้ี 8 

(1) สําหรับนักวิจัย สามารถเสนอขอทุนได้ 2 ประเภท คือ 1) โครงการวิจัยหรือแผน9 

งานวิจัย แบบงบปกติทั่วไป และ 2) โครงการวิจัย Super Clusters 10 กลุ่ม10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (กําหนดให้ระยะเวลาการทําวิจัยต่อเน่ืองไม่เกิน 3 ปี และไม่11 

สนับสนุนค่าครุภัณฑ์) 12 

(2) สําหรับส่วนงาน งบประมาณรายจ่ายด้านการวิจัย ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ13 

การวิจัย (ครุภัณฑ์วิจัย) พัฒนาระบบวิจัย พัฒนาบุคลากรวิจัย และวิจัยเชิงปฏิบัติการ 14 

 ทั้งน้ี โครงการวิจัยใดที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ต้องแนบคํารับรองจากคณะกรรมการ15 

จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ มาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยในคราวแรก เน่ืองจาก พ.ร.บ. การเลี้ยงและใช้16 

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2558  17 

 โครงการวิจัยใดที่มีการวิจัยในมนุษย์ หรือการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ18 

พันธุวิศวกรรม ขอให้แนบคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน/ ในชีวความปลอดภัย หรือหาก19 

ยังไม่มีคํารับรอง ขอให้นักวิจัยเสนอขอคํารับรองจากคณะกรรมการฯ ประจํามหาวิทยาลัย และโปรดระบุใน20 

โครงการวิจัยว่าอยู่ระหว่างการยื่นขอคํารับรอง จากคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง กรณีที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการท่ี21 

เก่ียวกับสารเคมี ให้ระบุช่ือห้องปฏิบัติและระบุสถานที่ด้วย  22 

     นักวิจัยทุกคนที่อยู่ในโครงการต้องลงทะเบียน และทกุโครงการต้องลงข้อมูลใน 23 

http://www.nrms.go.th  โดยเลือกหัวข้อการวิจัยทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน24 

ตามเง่ือนไขที่กําหนด โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงประมาณเดือน กรกฎาคม 2559 หากพ้นกําหนด 25 

มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา 26 

  1.4.7  เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ รว่มกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 27 

กําหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) เรื่อง “วิจัยเพ่ือพัฒนา28 

ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน” (Research for Development Country Toward Stability, 29 

Prosperity and Sustainability) วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก 30 

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวิลด์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนการประชุมได้ที่ www.researchexpo.nrct.to.th 31 

และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 32 
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  1.4.8  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยที่1 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ไม่เกิน 5 ปี ทํางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ 2 

www.rri.trf.or.th  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 3 

  1.4.9  ตามท่ี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการวิจัย กําหนดจัดโครงการ4 

สัมมนาวิจัย เรือ่งงานวิจัยกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ โดยวิทยากรรับเชิญ 5 

ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้อาจารย์ 6 

นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจา้หน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับการวิจัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ7 

การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัยเกิดการ8 

พัฒนางานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม องค์ความรู้ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ขอแจ้งเลื่อนกําหนดจัดจากเดิม 9 

ในวันที่ 17 มิถนุายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ออกไปก่อน เน่ืองจากวิทยากรติดภารกิจ โดยจะแจง้วันจัด10 

ใหม่ให้ทราบอีกคร้ัง 11 

  1.4.10  ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคู่เทยีบกับคณะฯ    ฝ่ายวิจัยของ12 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งเอกสารผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล 13 

ISI และ Scopus มาให้เทียบเคียง ทั้งน้ีฝ่ายวิจัยของคณะฯได้จัดทําตารางเปรียบเทียบดังแสดงใน ตารางที่ 1 14 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์18 

1.5.1  ความก้าวหน้าเรื่องการรับรองคุณภาพหลักสูตร MPH International Program ของ 19 

APACPH เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2559 ซึ่งขณะน้ีได้รับผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการจากประธาน20 

กรรมการ  APACPH Accreditation ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างส่งข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบผลการพิจารณา ภายใน21 

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 22 

1.5.2  ความก้าวหน้าในการจัดทําหลักสูตร Double Degree Program ระหว่างคณะสาธารณสุข23 

ศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ขณะนี้กําลังประสานเรื่อง MOA โครงการจัดทําหลักสูตร Double Degree 24 

Program ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 2559  น้ีไม่ทัน 25 

1.5.3  โครงการฝึกอบรมนานาชาติสําหรับบุคลากรจากประเทศมัลดีฟส์ ได้รับอนุมัติให้จัดอบรม 26 

ระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  2559 27 

1.5.4  โครงการ academic mobilization ประจําปีการศึกษา 2558  (outbound) 28 

1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ณ China Medical University  29 

จํานวน 6 คน  ระหว่างวันที่  6 กรกฎาคม- 8 สิงหาคม 2559  30 

2) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ณ China Medical University  31 

จํานวน 1 คน  ระหว่าง วันที่ 6 กรกฎาคม– 27 กันยายน 2559 32 
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3)  ระหว่างวันที่ 13  มิถุนายน - 31 กรกฎาคม  2559 นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 1 

ช้ันปีที่ 2 จาก UNC-CH, USA กําหนดเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Internship) ด้าน Global health / 2 

public health system in Thailand   3 

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

มหาวิทยาลัยวู่ฮ่ัน กําหนดเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Global health / public health system in SEA 5 

1.5.5  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม  the 1st Forum on 6 

“Health and Biodiversity”  ณ อาคารเทพนม เมืองแมน ช้ัน 5 เวลา 13.00 - 20.00 น. 7 

1.5.6  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “International 8 

symposium on GeoHealth Seminar: Agricultural health in SEA”  วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ที ่9 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์10 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 13 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมือ่วันที่ 1 14 

มิถุนายน 2559 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 15 

1) บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประการหน่ึง คือ การควบคุม16 

คุณภาพการสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จะทําให้ไม่17 

สามารถอนุมัติให้จบได้ ได้แก่ นักศึกษาไปนาํเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ก่อนอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 18 

หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงวิทยานิพนธ์ แต่ไม่ระบุที่อยู่ของนักศึกษาเป็น “มหาวิทยามหิดล” ไว้ การ19 

เปลี่ยนสถานทีส่อบ กรรมการสอบไม่ครบ การสอบก่อนหรือหลังวันที่กําหนดในคําขออนุมัติสอบ (แม้ว่าจะลงใน20 

ผลสอบตามวันที่กําหนดในคําขออนุมัติสอบ) 21 

2) ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx ประจําปี 2558 ของบัณฑิต22 

วิทยาลัย  เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2558 ปรากฎผล ด้านผลลัพธ์ได้ A- และด้านกระบวนการได้ B+ 23 

3) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 24 

2559 มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีละ 5,000,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี 25 

และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสมทบ 5,000,000 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท บัณฑิตวิทยาลัย จัดเป็น26 

ทุนการศึกษาแบบ partial scholarship จํานวน 53 ทุน แบ่งเป็น ทุนระดับปริญญาเอก 20 ทุน และทุนระดับ27 

ปริญญาโท 33 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะจัดให้ส่วนงาน/หลักสูตรประเภทหลักสูตรนานาชาติ มีส่วนร่วมในการร่วม28 

ให้ทุน และได้ออกหนังสือไปยังส่วนงานเพ่ือสํารวจการร่วมสนับสนุนในการให้ทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 29 

2559 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)  30 

 31 

 32 

 33 
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รายการ 
ส่วนงานที่ใหก้ารสนับสนุน 

นักศึกษา 
MU/GRAD หลักสูตร 

ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (11,200 บาท/ปี) 100% 100% - - - - 
ค่าหน่วยกิต (9,000 บาท/หน่วยกิต) 60% 20% 40% 40% - - 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 5,000 บาท เป็น
เวลา 36 เดือน 

180,000 - - - - นศ. เป็นผู้ 
รับผิดชอบเอง 

ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ค่าวจิัยเพื่อทําวิทยานิพนธ/์อุปกรณ์พิเศษ/ค่าบํารุงอุปกรณ/์
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน/ค่าธรรมเนียมการฝกึภาคสนาม/ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะ
สาขาตามท่ีแตล่ะหลักสูตรสาขาเรียกเก็บ 

นศ. เป็นผู้รับผิดชอบเอง 

 1 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า หลักสตูรที่เข้าร่วมนักศึกษาไม่เสียค่าหน่วยกิต ทาง2 

มหาวิทยาลัยมหิดลกับบัณฑิตวิทยาลัยออกค่าธรรมเนียม 100% และสนับสนุนค่าหน่วยกิต 60% ส่วนหลักสูตร 3 

จะพิจารณาในส่วน 40%  4 

4) บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The second annual symposium on 5 

Aging and Old-Age in Asia-Pacific ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30 มิถุนายน – 1 6 

กรกฎาคม 2559 7 

5) สกอ. รับทราบการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร 25 หลกัสูตร ในจํานวนน้ีมหีลักสูตร วท.ม. 8 

(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับ พ.ศ.2555 (หลักสตูรปรับปรุง) เห็นชอบเมื่อ 25 มีนาคม 9 

2555 10 

6) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท ได้11 

อนุมัติไป 47 ราย เป็นเงิน 853,400 บาท ครั้งที่ 9 ล่าสุด อนุมัติไป 3 ราย 12 

7) บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2562 รายละเอียดเอกสาร13 

ประกอบการประชุม 14 

8) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่มีผลผ่านภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ ตุลาคม 2558 – 15 

พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

9) บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 17 

ประจําปีการศึกษา 2560 โดยจะเปิดรับสมัครทั้งปี แต่กําหนดการจัดสอบคัดเลือก ยังเป็น 2 รอบเช่นเดิม ดังน้ี 18 

รอบแรก:  สิ้นสุดการรับสมัครรอบแรก 6 ธันวาคม 2559  19 

 สอบข้อเขียน:    24 ธันวาคม 2559 20 

 สอบสัมภาษณ์:   25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 21 

รอบที่สอง:  สิ้นสุดการรับสมัครรอบที่สอง 3 มีนาคม 2560  22 

 สอบข้อเขียน:   18 มีนาคม 2560 23 

 สอบสัมภาษณ์:  17 - 21 เมษายน 2560 24 
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 การสอบข้อเขียน มีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 1 

- ยกเลิกการสอบวิชาความรู้ทั่วไป และการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 2 

คงไว้เฉพาะ วิชาความรู้พ้ืนฐาน และวิชาความรู้เฉพาะสาขา 3 

- ความรู้ภาษาอังกฤษ เปิดสอบทั้งปี และให้ส่งผลสอบ MU GRAD Test หรือผลความรู้4 

ภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดแนบไปกับการสมัครออนไลน์ 5 

ดังน้ัน การสอบคัดเลือกใช้เวลาลดลงจากเดิม วันครึ่ง เหลือเพียง ครึ่งวัน 6 

  เพ่ือให้มีมาตรการ ลดการจํานวนผู้สละสิทธ์ิ หลังผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา บัณฑิต7 

วิทยาลัย จะกําหนดให้มีการจ่ายค่าธรรมนียมการศึกษา ในวันรายงานตัวออนไลน์ด้วย 8 

   รายงานตัวรอบแรก:    15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 9 

  รายงานตัวรอบที่สอง:    9 - 15 พฤษภาคม 2560 10 

10) จํานวนนักศึกษาที่สละสทิธ์ิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2543 – 2558 11 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

11) ตามนโยบายการพัฒนา Professional หรือ Soft Skills ของนักศึกษาระดับ13 

บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดทักษะที่นักศึกษาต้องพัฒนาใน 4 ทักษะ ดังน้ี 14 

(1) Language skill 15 

(2) Leadership skill 16 

(3) Research skill 17 

(4) Information technology skill 18 

 บัณฑิตวิทยาลัย จะได้ขอให้หลักสูตร วิเคราะห์และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบว่า หลักสูตรมี19 

รายวิชาที่เทียบเคียงได้กับ Soft skills ใดบ้าง เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบ และสามารถกําหนดการพัฒนาทักษะ20 

ที่เหลือให้ครบต่อไป 21 

ในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย22 

หรือส่วนงานจัดขึ้นได้ 23 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า กรณีสิ้นสดุการรับสมัครรอบที่สองในวันที่ 3 มีนาคม 2560 24 

ทําให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2560 ไมม่ีโอกาสได้ลงสมัครเรียน เสนอให้มีรอบที่สาม 25 

เน่ืองจากมีช่วงเวลาเหลือในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ก่อนเปิดภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2560 26 

น่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีรับสมัครเพ่ือให้ได้นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น และเรื่องการบริหารจัดการและออกข้อสอบเป็น27 

การดําเนินการของคณะ แต่คา่สมัครไปลงทีบั่ณฑิตวิทยาลัย 500 บาท/ คน  28 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จะนําประเด็นเสนอต่อที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย จาก29 

หารือกับมหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตการกําหนดปรัชญา ทิศทาง วัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกันทั้งที่เป็นหลักสูตร30 

เดียวกัน การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบบางส่วนได้เข้าบัณฑิต ปรับบางคําให้เหมาะสมหลักสูตร สมบูรณ์มาก31 

ขึ้น 32 
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     1.6.2  หลกัสูตรระดับปริญญาโทของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ดําเนินการปรับปรุงตามวงรอบ ใน 1 

พ.ศ. 2559 ได้ดําเนินการส่งเข้าสู่การกลั่นกรองของคณะกรรมการหลักสตูรระดับปริญญาโทแล้วครบทุก2 

หลักสูตร ยกเว้น หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 3 สาขาวิชาเอกท่ีขอแยกไปจัดทาํหลักสูตรเองใหม่ ส่วน3 

อีกหน่ึงหลักสตูรครบตามวงรอบในปี พ.ศ. 2560 คือ หลกัสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสขุภาพ 4 

(หลักสูตรนานาชาติ)  5 

1.6.3 กําหนดวันดําเนินการในระบบสารสนเทศ TQF สําหรับภาคปลาย และฤดูร้อน ปีการศึกษา 6 

2558 ดังน้ี 7 

กิจกรรม ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา บันทึก มคอ.5/6 และ 
submit ให้ประธานหลักสูตร 

3 ก.พ. – 30 พ.ค. 59 14 มิ.ย. - 15 ส.ค. 59 

ประธานหลักสูตรให้ความเห็นใน มคอ.5/6 และกดบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบและปิดการแก้ไข 

ภายในวันท่ี 13 มิ.ย. 59 ภายในวันท่ี 27 ส.ค. 59 

ประธานหลักสูตรจัดทํา มคอ.7 ผ่านระบบให้แล้วเสร็จ
และกด submit ให้คณบดี 

ภายในวันท่ี 12 ก.ย. 59 

คณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมาย ให้ความเห็นใน มคอ.7
ผ่านระบบและกด submit ข้อมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

ภายในวันท่ี 12 ต.ค. 59 

บัณฑิตวิทยาลัยสรุปรายงาน มคอ.7 ต่อท่ีประชุมสภาฯ การประชุมสภาฯในรอบเดือน พ.ย. 59 
  8 
1.6.4 วิชาแกนหลักสตูรระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ตามที่9 

ภาควิชาชีวสถิติ  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส.ม. (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  ได้เปิดรายวิชาใหม่เพ่ือ10 

ทดแทนรายวิชาแกนเดิม และเปิดรายวิชาใหม่เพ่ือบรรจุเป็นรายวิชาแกน ในหลกัสูตรระดับปริญญาโท  อน่ึงได้11 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที ่4/2559 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559   12 

และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่5/2559 วันที ่16 พฤษภาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด13 

เอกสารประกอบการประชุม 14 

1.6.5 สรุปการประชุมร่วมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ15 

หลักสูตรของหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) และหัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้อง เรื่อง “การกําหนดทิศทาง 16 

ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและแผนการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุข17 

ศาสตร์)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

1.6.6 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสมัภาษณ์นักศึกษา 19 

ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559 ได้รับแจ้งจาก20 

บัณฑิตวิทยาลัยว่า มีผู้สมคัร 39 คน แบ่งเป็น 21 

ป.เอก : หลักสูตร Dr.P.H. จํานวน 5 คน (มี 1 คนเลือก Ph.D. in Occ. Health & Safety) 22 

     ป.โท  : หลักสูตร M.P.H. จํานวน 26 คน (มี 4 คนเลือกเป็นอันดับ 2 และ 1 คนเลือกเป็นอันดับ 3) 23 

     หลักสูตร M.Sc. in Health Informatics จํานวน 3 คน (หน่ึงคนเลือกเป็นอันดับสอง) 24 
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    ไม่ระบุหลักสูตร จํานวน 5 คน 1 

   ประธานฯ แจ้งว่า ให้ภาควิชานําเอกสารแผน่พับแนะนําหลักสูตรนานาชาติฝากไปกับรองคณบดีฝ่าย2 

บัณฑิตศึกษาด้วย 3 

1.6.7 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 4 

2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

1) ผลการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาเอก กําหนดเป้ารับ 34 คน สมัคร 47 คน ผ่านการ6 

คัดเลือก 7 คน รายงานตัว 4 คน 7 

2) ผลการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท กําหนดเป้ารับ 397 คน สมัคร 550 คน ผ่านการ8 

คัดเลือก 297 คน รายงานตัว 247 คน 9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  12 

1.7.1  ผลการสอบสัมภาษณผ์ู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบกลาง 13 

(Admissions) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2559 14 
ระบบกลาง (Admissions)  15 
หลักสูตร    จํานวนรับตามประกาศ  เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 16 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์   65   51  51 17 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  40   30  30 18 
รับตรง  19 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์        124 20 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         36 21 
รวมจํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 22 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์   175  คน 23 
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      66  คน 24 

1.7.2  คณะกรรมการระดับปริญญาตรี มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ให้เพ่ิมเติม25 

เง่ือนไขการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ระบบรับ26 

ตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี เห็นชอบให้ขอเพ่ิมโควตาพ้ืนที่อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในระเบียบการรับตรง 27 

ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 คน โดยให้ระบุข้อความเพ่ิม ในคุณสมบัติเฉพาะของระบบรับตรง 28 

มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาสาธารณสุขสูท่้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการในหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 29 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือพัฒนาเยาวชนที่ประสงค์จะเป็นนักสาธารณสุข และมีบิดาหรือมารดา เป็น30 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือเป็นบุคลากรทีท่ํางานด้านสาธารณสุขในระดับตําบล อําเภอ และ31 

จังหวัดทั่วประเทศ “หรือ ผู้มภูีมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ของคณะ32 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี” ทั้งน้ี จะต้องแนบสําเนา บัตรประจําตัว33 

ข้าราชการ หรือบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และหนังสือรบัรองของบิดาหรือมารดาจาก34 
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หน่วยงานด้านสาธารณสุข และผู้สมคัรจะต้องไม่เป็นผู้ที่มปัีญหาสุขภาพกาย และสขุภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อ1 

การศึกษา และการประกอบอาชีพ 2 

1.7.3  คณะกรรมการระดับปริญญาตรี มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 มถิุนายน 2559 ในการกําหนด3 

ทิศทาง ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีให้มีความสอดคล้องและมีลักษณะเด่นหรือ4 

พิเศษที่ชัดเจน โดยเห็นชอบ แนวทางการเขียน และกําหนดคําสําคัญ ทีค่วรมีปรากฎในปรัชญา และ5 

วัตถุประสงค์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ดังน้ี 6 

ปรัชญาหลักสตูร 7 

หลักสูตร .......ผลิตบัณฑิต ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และ....... โดยบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์การ8 

สาธารณสุข และ...........(สาขาวิชา/วิชาเอกของตนเอง) “เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ9 

ชีวิตของมวลมนุษยชาติ” 10 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 

   1) ประพฤติตนอย่างมี “คุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ” 12 

   2) “มีความรู้” ทางการสาธารณสุข และ.…. และ”ประยุกต์ใช้”ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 13 

   3) “มีทกัษะการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข” และ … ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข 14 

   4) ทํางานเป็นทีม มคีวามรับผิดชอบ............(และมีภาวะผู้นํา) 15 

   5) “สื่อสารองค์ความรู้”ด้านสาธารณสุข และ...... โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย 16 

1.7.4  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี17 

การศึกษา 2558 กําหนดจัดสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษา” ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 22 – 18 

24 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สูงเนิน 19 

1.7.5  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา มมีติในการประชุม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 กําหนดวัน20 

ปฐมนิเทศ/ ต้อนรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 21 

กรกฎาคม 2559 โดยช่วงเช้าจะมีกิจกรรมต้อนรับที่ห้องเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และช่วงบ่าย22 

เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีกิจกรรมเรียนรู้ค่านิยม และอัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 23 

มหาวิทยาลัยมหิดล และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 จะเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเตรียมความ24 

พร้อมสู่การเรียนอย่างเป็นสุข ในวันที ่5 - 7 สิงหาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25 

อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 

1.7.6  กําหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558 27 

- (ซ้อมย่อย) ครั้งที่ 1 วันที ่28 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์   28 

- (ซ้อมย่อย) ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 29 

- ซ้อมใหญ่   ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  30 

- วันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที ่2 กันยายน 2559 31 

ที่ประชุมได้หารือกําหนดวันจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 แล้วกําหนดจัด32 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 33 
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ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  3 

 1.8.1  หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งว่า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข4 

ศาสตร์)  ช้ันปีที่ 4  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ5 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2016  จดัโดยสมาคม6 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ( FoSTAT) และบริษัท เนสท์เล่ 7 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 

 9 

1.8.2 ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ แจ้งกําหนดการร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า10 

พระบรมราชินีนาถ ดังน้ี 11 

1) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. 12 

2) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  - วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 

 15 

1.8.3  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า ขอให้คณะสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 16 

สัญจร แนวทางการหารายได้เพ่ิม โครงการต่างๆ การจัดหลักสูตรฯ โดยขอให้หารือในการประชุมคณะกรรมการ17 

ประจําคณะฯ ครั้งต่อไป 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.8.4  รองคณบดี แจ้งโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปี 2559  รวมพลัง 21 

MUPH “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทํา” ซึ่งจะจัดสัมมนาวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559 ที่ต่างจังหวัด 22 

  ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 23 

1. จากการจัดสัมมนาอาจารย์ส่วนใหญ่ติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมประชุมต่างจังหวัด  24 

2. จัดต่างจังหวัดสิ้นเปลืองงบประมาณ 25 

3. เสนอให้จัดภายในคณะ เพราะมีผู้เข้าสัมมนามาก จัดทํากลุ่มประสบผลสําเร็จ 26 

ประธานฯ แจ้งว่า จะนําข้อเสนอแนะไปหารือเพ่ือจัดวันและสถานที่ให้เหมาะสมต่อไป 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่5/2559  เม่ือวันศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2559 30 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559  วันศุกร์ที ่27 พฤษภาคม 2559  โดยไม่มีการ31 

แก้ไข 32 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 33 
 34 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 2 

   ไม่มีความก้าวหน้า 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ  4 
 5 
  3.2  กลุ่มภารกิจ Cluster  6 

  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอ7 

โครงการฝึกอบรมการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่สามารถดําเนินการต่อได้ อาจเน่ืองจากเป็น8 

ช่วงที่อาจารย์ในกลุ่มภารกิจติดภารกิจยังไม่มีเวลาจัดทําร่วมกัน 9 

  ประธานฯ แจ้งว่า จะหารือรายละเอียดร่วมกับภาควิชาในกลุ่มภารกิจเพ่ือทําความเข้าใจด้าน10 

ความร่วมมือ 11 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การดําเนินการกลุ่มภารกิจทกุกลุ่มบางทีต้องการจัดการทั้งระบบ 12 

และเจ้าหน้าทีส่นับสนุน เพ่ือให้ดําเนินการร่วมกัน ขณะนีทุ้กภาควิชาทํางานของแต่ละภาควิชา การประชุม13 

ร่วมกันจึงเป็นไปได้ยาก การดําเนินการจึงไม่ได้เป็นไปอย่างเต็มที่  14 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เริ่มจากวิธีการกําหนด output – outcome วิธีความร่วมมือ เช่น 15 

โครงการที่ได้งบประมาณมาแล้ว ให้ดึงอาจารย์ในกลุ่มภารกิจเข้ามาช่วย  16 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ในการรวมกลุ่มภารกิจมักจะมีคําถามจากอาจารย์เรื่องนโยบาย-17 

เป้าหมายของการรวมกลุ่มภารกิจ ซึ่งขณะน้ีทําให้เป็นการเพ่ิมภาระงาน ซึ่งจากการประชุมร่วมกันเห็นว่าความ18 

สนใจของอาจารย์จากกลุ่มภารกิจค่อนข้างน้อย ผู้ร่วมประชุมไม่ครบ ซึ่งโครงการฯ ที่ดําเนินไปแล้ว 2 โครงการ 19 

แต่ไม่ได้เป็นความร่วมมือทั้งหมด  20 

  ประธานฯ แจ้งว่า กลุ่มภารกิจเกิดจากแนวคิดในการนําจุดแข็งของคณะมาร่วมกัน และวางแผน21 

ในระยะยาว ตอนน้ีเป้าหมายยังไม่ชัดเจนจะขอเข้าไปหารือกับภาควิชาทุกภาควิชาต่อไป 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 23 
 24 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  25 

4.1 (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจาก26 

เงินกองทุน China Medical Board พ.ศ. 2559  27 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า (ร่าง)ประกาศฯ มีสรุปประเด็นแก้ไข 3 ประเด็นหลัก คือ  คําว่า 28 

“อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ลดระยะเวลาเหลือ 3 ปี”  “ทนุวิจัยลดเหลือทุนละไม่เกิน 50,000 บาท” และ 29 

“กําหนดไม่เกินปีละ 4 ทุน” 30 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การลดทุนวิจยั CMB เห็นว่าจะปิดกันระบบความคิดในงานวิจัย31 

หรือเป็นโครงการใหญ ่ซึ่งจํานวน 50,000 บาท เป็นทุนวิจัยที่เล็กมาก และเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เห็น32 
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ว่าให้กําหนดเพดานไว้เท่าเดิมคือ 100,000 บาท  แต่ให้กรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ที่1 

สมเหตุสมผล เพ่ือให้เกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 2 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า กรรมการวิจัยฯ ได้ถูกกําหนดวงเงินปีละ ไม่เกิน 300,000 บาท จะ3 

มีผู้ขอทุนงานวิจัยปีละประมาณ 20 เรื่อง ทนุวิจัย CMB มปีีละประมาณ 3 – 4 ทุน ถ้าไม่ปรับลดทุน ต้องคุยทั้ง4 

ระบบว่าจะจัดสรรอย่างไร  5 

   ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แจ้งว่า กรณีผู้ได้รับทุนน้อยจากทุนที่ได้อย่างจํากัด (300,000 บาท) 6 

จะทําให้มีงบมากข้ึน ถ้าผู้ได้รบัทุนจํานวนมากงบจะน้อยลง ถ้าต้องการกระจายให้ได้รับทุนหลายคน ต้องขยาย7 

เงินเพดานให้เพ่ิมขึ้น  8 

   รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า การสร้างผลงานวิจัยเน้นอาจารย์ใหม่ได้พัฒนา คณะมีข้อจํากัดบริหาร9 

จัดการ การสร้างผลงานตีพิมพ์ให้เกิดผลงานในวารสารทีดี่จะต้องมีค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายจะไม่เท่ากัน คณะ10 

อาจจะมีเกณฑ์การพิจารณาในการให้ทุนวิจยัในสัดส่วนที่สามารถยอมรับได้ จะได้ผลักดันให้เกิดผลงานตีพิมพ์ 11 

   ประธานฯ แจ้งว่า การสนับสนุนทุน CMB หลักการคือสรา้งอาจารย์ใหม่และให้โอกาส ทุน12 

จํานวน 100,000 บาท อาจจะมากเกินไป แต่สามารถขยายเพดานจาก 300,000 บาท เป็น 450,000 บาท  13 

   ทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดทํา PA ใหม่ เซ็นก่อนเดือนสิงหาคมแล้วแล้วพบคณะ ประเมิน 14 

PA ตามยุทธศาสตร์ คณะมีผลงานตีพิมพ์ที่ตํ่ากว่าที่ทํา PA 15 

   รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ช่วยดําเนินการวิเคราะห์16 

รายละเอียดของทุนสนับสนุนวิจัย ดังน้ี 17 

1) เงินรายได้วิจัยจํานวน 50,000,000 บาท ว่ามาจากเงินของนักวิจัยรุ่นกลางหรือรุ่นใหม่  18 

2) การขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์มีจํานวนเท่าไร อย่างไร มีค่าเฉล่ียสูงสุด-ตํ่าสุด ให้เห็นแนวโน้ม19 

ประมาณ 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือมาร่วมกันพิจารณาเพ่ือดูมุมมองต่อไปในอนาคต 20 

   รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้วิเคราะห์แหล่งทุนให้นักวิจยัรุ่นใหม ่เพ่ือให้ได้21 

เตรียมตัวในการขอทุนสนับสนุนวิจัย เช่น ทนุของมหาวิทยาลัยมหิดล และขอให้ดูข้อความในร่างประกาศ ข้อ 3 22 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฯ ข้อ 3.1  23 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ขอรับไปหารือกับฝ่ายนิติกร และนําไปวิเคราะห์รายละเอียดแจ้งให้24 

ที่ประชุมทราบต่อไป 25 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการโดยให้ปรับแก้ตามที่เสนอแล้วใหดํ้าเนนิการต่อไป 26 
 27 

4.2 (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์28 

บทความวิจัย พ.ศ. 2559 29 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า (ร่าง)ประกาศฯ  มสีรุปประเด็นแก้ไข 2 ประเด็นหลัก คือ “เงิน30 

สนับสนุนการตีพิมพ์ลดลงเหลือ ไม่เกิน 10,000 บาท” และ “ตัดเงินรางวัล” 31 

 รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า ได้นําไปหารือที่ประชุมภาควิชาอนามัยครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่32 

เห็นด้วยที่ลดเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เหลือ ไม่เกิน 10,000 บาท  ปัจจุบันผลงานที่ตีพิมพ์นานาชาติมีจํานวน33 



 

 

17 

น้อยอยู่แล้ว สว่นการตัดเงินรางวัลสามารถตัดได้ แต่ขอเสนอในการขอสนับสนุนการตีพิมพ์แบบ regular โดยขอ1 

เป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ไม่เกิน 15,000 บาท และไม่ต้องการทําแบบ fast tax 2 

 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เห็นด้วยที่ตัดเงินรางวัลออก ส่วนการสนับสนุนการตีพิมพ์เห็นว่า3 

ควรคงอัตราเดิม คือ 30,000 บาท แต่ให้ตามจ่ายจริงและเฉพาะ regular  4 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า หน้าที่คณะกรรมการจะต้องจัดสรรงบประมาณ และลดคา่ใช้จ่าย 5 

เพ่ือเป็นเงินสําหรับทําวิจัยฯ ต้องกระตุ้นบางส่วนที่สามารถตัดงบประมาณได้  6 

    รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า การตีพิมพ์วารสารนานาชาติ (ฐานข้อมูลสากล) จะมีแบบเสีย7 

ค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเสียค่าใช้จ่ายจะสนับสนุนลดลงเหลือ 10,000 บาท  8 

   ประธานฯ แจ้งว่า การสนับสนุนการตีพิมพ์เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ที่ขาดประสบการณ์ โดยกระจาย9 

ให้มีจํานวนเงินน้อยลง เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่มากขึ้น ซึ่งเงินสนับสนุน จํานวน 10,000 บาท ไม่เพียงพอ 10 

จะขยายให้เพ่ิมขึ้นเป็น 15,000 บาท สามารถทําได้ 11 

 ที่ประชุมเห็นชอบปรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ไม่เกิน 15,000 บาท  12 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการโดยให้ปรับแก้ตามที่เสนอแล้วใหดํ้าเนนิการต่อไป 13 
 14 
4.3 เรื่องขอแก้ไขเกรด 15 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งขอแก้ไขเกรดของ นายพันธกานต์  สอนผา รหัส16 

ประจําตัว 5608075PHSP/B  นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก17 

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2/2558 เน่ืองจากผลการศึกษาที่ส่งมาแล้ว ขาด18 

คะแนนรายงานที่ส่งผ่านระบบการเรียนการสอนทางออนไลน์ ในรายวิชา สศภว 317 เคมีวิเคราะห์ของอาหาร 19 

3(1-4-4) PHNU 317 Analytical Chemistry of Food  จาก C+ เป็น B+ 20 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 21 

 22 

4.4 การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 23 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า แจง้ เสนอขออนุมัตินักศึกษาจบการศึกษา ประจําปี24 

การศึกษา 2558 จํานวน 146 คน ดังน้ี 25 

หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก 26 

-  โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร   จํานวน    26 คน 27 

-  วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ  จํานวน    14 คน 28 

-  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน    28 คน 29 

-  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   จํานวน     5 คน 30 

-  อนามัยชุมชน     จํานวน    15 คน 31 

หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน    58 คน 32 
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นักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 2 คน จากสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตร1 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เสนอว่า การให้เกียรตินิยมของคณะ นักศึกษาน่าจะต้องมีครบทุกเรื่อง 3 

ด้านการเรียน competency อาจจะต้องทบทวนกระบวนการตัดเกียรตินิยม ให้มมีาตรฐานภาพรวมในระดับ4 

คณะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใหม่ๆ มีการตัดเกรดผ่านที่ประชุม ไม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ตัดเกรดตามอิสระ  5 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ได้มีการหารือในที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง6 

มีประเด็นอ่ืนๆ ในการให้เกียรตินิยม เช่น การเรียนครบตามหลักสูตร เป็นหน้ี ติดทัณฑ์บน และจะขอรับไปหารือ7 

ในฝ่ายบริหารการศึกษาต่อไป 8 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การจัดระบบในการควบคุมคุณภาพของหลักสูตร การทวน9 

สอบ การตัดเกรด ได้ระบุในมคอ. 2 ปัจจุบันแต่ละหลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาดําเนินการ10 

ทั้งหมดไม่ได้ต้ังคณะกรรมการฯ เช่น ออกข้อสอบ ตัดเกรด เป็นการควบคุมคุณภาพ AUN-QA ซึ่งเป็นแนวทางที่11 

มหาวิทยาลัยต้องการสู่การประกันคุณภาพต่อไป ซึ่งการให้เกียรตินิยมจะเป็นประเด็นที่เข้าที่ประชุม12 

คณะกรรมการทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก เพ่ือหารือให้เกิดระบบที่ได้มาตรฐานขึ้น 13 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ฝ่ายการศึกษาได้จัดทํายกร่าง ขั้นตอน ดําเนินการ 14 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศกึษา จํานวน 146 คน จบการศึกษา 15 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนนิการต่อไป 16 
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4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง  18 

 พ.ศ 2559 19 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาชีวสถิติ  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. 20 

สาขาวิชาชีวสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559  หลักสตูรได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตร21 

จากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 4/2559 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา (วาระ22 

พิเศษ) ครั้งที ่2/2559 เรียบร้อยแล้ว   23 

  รองคณบดี ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ อาจารย์ณัฐนารี เอมยงค์ ประธานปรับปรุงหลักสูตรช้ีแจง24 

สรุปสาระการปรับปรุงหลักสตูร ดังน้ี   25 

  1)  ยกเลิกการเรียนหมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  จํานวน 1 วิชา 26 

  2)  ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา   จํานวน 5 วิชา 27 

  3)  เปิดรายวิชาใหม่      จํานวน 5 วิชา 28 

  4)  เพ่ิมรายวิชา    จํานวน 2 วิชา 29 

   5)  ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิต    จํานวน 1 วิชา 30 

ประธานฯ เสนอว่า แนวโน้มภาคปกติลดลง มาจากหลายสาเหตุ ทั้งคู่แขง่และระยะเวลา31 

การศึกษาระยะสั้น ขอให้ดูตลาดที่กว้างขึ้น คือหลักสูตรปริญญาเอก ต้องให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงกว่า32 

สถาบันอ่ืน ทั้งได้เป็นผู้นําที่เปิดหลักสูตร 33 
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รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ขอให้คณะผลักดันอย่างจริงจัง ซึ่งภาควิชาอาชีวอนามัยฯ จะ1 

เปิดหลักสูตรปริญญาเอก แต่อาจารย์มีภาระงานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาก จึงเห็นว่าภาควิชาฯ มี2 

ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีศักยภาพทํางานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน อยากทํางานเป็น3 

อาจารย์แต่ไม่สามารถทํางานแบบเต็มเวลาได้ อาจจะให้มาทํางานอาทิตย์ละ 1 – 2 วัน และให้ค่าตอบแทน เป็น4 

การแบ่งเบาภาระอาจารย์ที่สอนระดับปริญญาตรี อาจารย์ที่สอนปริญญาตรีสามารถมาสอนปริญญาโท-เอกได้ 5 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่ง6 

มหาวิทยาลัยต้องการเช่ือมไปภาคอุตสาหกรรม  7 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลบรรจุตําแหน่งอาจารย์ช้า จึงขอให้เร่ง8 

ดําเนินการบรรจุให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน กระทรวงการคลังจะดึงตําแหน่งคืน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีนโยบาย9 

ว่าตําแหน่งทั้งหมดเป็นของส่วนกลาง ด้วยความต้องการแต่ละภาควิชา/ คณะไม่เท่ากัน เช่น มีตําแหน่งแต่ไม่มี10 

บุคลากร หรือมีบุคลากรแต่ไม่มีตําแหน่ง แต่ขอให้ระมัดระวังพิจารณาคัดกรองในการบรรจุอาจารย์ มอง11 

ศักยภาพหลายด้าน ขอให้งานบริหารทรัพยากรช่วยดําเนินการตําแหน่งที่ว่าง 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีเสนอ 13 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 14 
 15 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 16 

      ปรับปรุง พ.ศ 2559 17 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  เสนอขอ18 

ปรับปรุงหลักสตูรวท.ม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559   หลักสูตรฯ ได้ผ่านความ19 

เห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 4/2559  และ20 

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2559เรียบร้อยแล้ว   21 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ได้แจ้งสรุปสาระการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี   22 

1) ปรับช่ือหลักสูตร  23 

2) ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 24 

3) ปรับเพ่ิมแผนการศึกษา 25 

4) ปรับโครงสร้างหลักสูตร 26 

5) เปิดรายวิชาใหม่  จํานวน 25 วิชา 27 

6) ยกเลิกการเรียน  จํานวน 13 วิชา   28 

7) ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต จํานวน  2 วิชา  29 

8) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 12 รายวิชา 30 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 31 
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1. เกณฑ์สัดส่วนการปรับปรุงหลักสูตร ไมใ่ช่การเปิดหลักสูตรใหม่ ซึ่งการเปิดรายวิชาเป็นวิชา1 

เลือก และวิชาแกนบางวิชา ขอให้เปลี่ยนเป็นเปิดวิชาเลือกใหม่ และปรับเน้ือหาวิชาบังคับ2 

บางวิชา 3 

2. ให้เปลี่ยนสาระสําคัญจาก ปรับช่ือหลักสูตร เป็น ปรัปปรุงช่ือสาขา โดยจะต้องช้ีแจงเหตุผล4 

การปรับช่ือสาขาวิชา ความเหมือน/ คล้ายเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องปัจจุบัน 5 

3. วิชาเลือกที่เปิดใหม่ใหม้ีเท่าที่จําเป็น  6 

4. วิชาเลือกที่เปิดใหม่อาจจะใช้วิธีกระจายเป็นการจัดกลุ่ม 4 กลุม่   7 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จะขอรับข้อสังเกตประสานรายละเอียดไปยังบัณฑิต8 

วิทยาลัย เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ 10 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการต่อไป 11 
 12 
4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  13 

      (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 14 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  เสนอขอปรับปรุง15 

หลักสูตรพย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง 16 

พ.ศ. 2559  โดยมีสาระการปรับปรุงดังต่อไปน้ี 17 

1. ปรับหลักสูตร ปิดแผน ข เน่ืองจากไม่มีความต้องการในแผนการเรียนน้ี 18 
2. ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 19 

    หมวดวิชาบังคับ      20 
    1) ปรับคําอธิบายรายวิชา    2  รายวิชา 21 
    2) ปรับลักษณะหน่วยกิต    1  รายวิชา 22 
    3) ยกเลิกการเรียน    2  รายวิชา 23 

   หมวดวิชาเลือก 24 

       ปรับช่ือภาษาอังกฤษให้ตรงกับช่ือภาษาไทย  4  รายวิชา 25 

   1) ยกเลิกการเรียน    4  รายวิชา 26 

   2) ปรับเพ่ิมหน่วยกิต    1  รายวิชา  27 

   3) เปิดรายวิชาใหม ่    1  รายวิชา 28 

  3. สารนิพนธ์ 29 

   ยกเลิกการเรียน     1  รายวิชา 30 

 หลักสูตรฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที ่3/2559 31 

วันพุธที่ 23 มนีาคม 2559 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่4/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  32 
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เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียด1 

เอกสารประกอบการประชุม  2 

   รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ช่ือวิชาเลือก disaster management จะครอบคลมุหลาย3 

ภาควิชา เสนอปรับช่ือวิชาเฉพาะ disaster management for nurse เน่ืองจากอาจจะเกิดความซ้ําซ้อน และ4 

สับสนต่อนักศกึษาที่จะเลือกเรียน 5 

 รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า วิชา disaster management มีเน้ือหาเฉพาะทางพยาบาล และเปิด6 

เป็นวิชาเลือกให้คณะอ่ืนๆ มาเลือกได้  7 

 ประธานฯ แจ้งว่า วิชา disaster management  เป็นวิชาที่ทุกภาควิชาสามารถร่วมกันได้  ซึ่ง8 

เป็นจุดแข็งของคณะ และทําให้มองว่าคณะมีความพร้อมมากกว่าสถาบันอ่ืน ทําให้เป็นวิชาที่ทุกคนสามารถเลือก9 

ได้ นอกจากน้ีจากการหารือร่วมกับ WR Thailand WHO ยินดีที่สนับสนุน Professor เข้ามาช่วยสอน การ10 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ ในเรือ่ง disaster ซึง่เป็นเรื่องสําคัญ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ด้านใด11 

ด้านหน่ึงจะต้องร่วมกัน ซึ่งต้องประสานให้เกิดวิชาร่วม ต้องดูรายละเอียด และความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้ง12 

ในประเทศและต่างประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้น  13 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า สาระรายวิชาที่เป็นเรื่องทั่วไป บางส่วนเป็นเฉพาะสาขา14 

วิชาชีพ  และเห็นว่าเหมาะสมที่จะเปิดเป็นวิชาเลือก ซึ่งง่ายต่อการบริหารจัดการ ถ้าเปิดในภาคการศึกษา15 

เดียวกันแล้วมีผู้ร่วมสอนเดียวกัน มาลงรายวิชาในรหัสที่ต่างกัน แต่มาลงเรียนในช้ันเดียวกันทําให้มีรายได้เข้า16 

หลักสูตร ซึ่งถา้สามารถเปิดวิชาได้จริงแล้วมีผู้เลือกลงวิชาเรียนจะช่วยให้ประหยัดทรัพยากร และคุม้ค่า  17 

 ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรอง18 

คณบดี หารือเพ่ิมเติมต่อไป 19 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีเสนอ 20 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 21 
 22 
4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุรายวิชาเปิดใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 23 

      ระดับปริญญาตร ี24 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารหารศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  เสนอขอ25 

เปิดรายวิชาใหม่ คือ สศสษ 335  จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ จํานวน 2(2-0-4) หน่วยกิต เพ่ือบรรจุเป็นราย26 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลกัสูตรระดับปริญญาตร ี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับ27 

ปริญญาตรี  และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่6/2559 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม28 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ได้มีแนวคิดนําวิชา Introduction to Public Health เดิมสอนช้ัน30 

ปีที่ 2 จะไปสอนช้ันปีที่ 1 ซึ่งถ้าจะเปิด 2 วิชาพร้อมกันจะต้องนําหัวข้อมาพิจารณาใหม่เพราะทั้ง 2 วิชามีความ31 

ใกล้เคียงกัน ขอให้ทบทวนรายวิชาทั้ง 2 ก่อน เน่ืองจากมีคําที่ overlab เพ่ือไม่ให้เกิดการสอนซ้ํา ต้องให้เกิด32 

ความต่าง ช่ือวิชาไม่ซ้ําซ้อนกัน 33 
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 รองคณบดีฝ่ายบริหารหารศึกษา แจ้งว่า รายวิชาที่เปิดใหม่ เป็นวิชาที่ใหทุ้กวิชาเรียนร่วมกัน มี1 

กระบวนการโดยมี อาจารย์กิติพงศ์ พลเสน ยก(ร่าง) ใหค้ณะกรรมการปริญญาตรีพิจารณาและจะประชุมร่วมกัน 2 

ส่วนรายวิชา Introduction to Public Health จะนําข้อมูลและรายละเอียดมาพิจารณาในการจัดทาํรายวิชา 3 

ซึ่งยังไม่ผ่านคณะกรรมการคณุภาพการศึกษา ตอนน้ีอยู่ระหว่างหารือเรื่องกลุ่มวิชาสาธารณสุข ตาม มคอ.1 ยัง4 

ไม่ลงตัวในกลุม่ควบคุมโรค ภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการให้5 

เรียบร้อยได้ และขอรับไปดําเนินการเร่งติดตาม 6 

 ที่ประชุมมีมติให้ให้คณะกรรมการปริญญาตรีนําไปทบทวนรายละเอียดเน้ือหาของทั้ง 2 รายวิชา7 

ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะต่อไป 8 

 มติที่ประชุม  :  เห็นชอบให้นํากลบัไปทบทวนข้อเสนอของที่ประชุม    9 
 10 
4.9 (ร่าง) แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 11 

รองคณบดี แจง้ว่า ตามท่ีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะ12 

สาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบหมายให้ รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 13 

รวมทั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ที่เก่ียวข้อง ได้ทบทวนและจัดทํา (ร่าง)แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน 14 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ15 

สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างแผนฯ ดังกล่าวแล้ว จงึขอนําเสนอให้ที่16 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเหน็ชอบ และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนต่อไป 17 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 19 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 20 

 21 

4.10  เรื่องพิจารณาเกณฑ์การประเมิน PH Clean and Green Plus คณะสาธารณสุขศาสตร์  22 

       มหาวิทยาลัยมหิดล 23 

รองคณบดี แจ้งว่า ตามข้อเสนอของการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี 24 

2558  ในเรื่องของความสุขในการทํางาน ตามค่านิยม MUPH ซึ่งเน้นให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของคณะให้เอ้ือ25 

ต่อการทํางาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้26 

รวบรวมและจัดทํา (ร่าง) เกณฑ์การประเมิน PH Clean and Green Plus คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาจากเกณฑ์การประเมิน Bangkok clean and Green และ เกณฑ์ Eco-28 

University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะ29 

สาธารณสุขศาสตร์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินดังกล่าวแล้ว จึงขอนําเสนอให้ที่30 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนต่อไป 31 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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ประธานฯ แจ้งว่า จากการดําเนินการ green meeting ที่รับรางวัลทั้งระดับคณะและภาควิชา 1 

โดยจะนําเกณฑ์แนวคิดมาร่วมพิจารณาร่วมกับ Eco-University ด้วย ซึ่งคณะจะเป็นผู้พัฒนาและเป็นผู้นํา 2 

Bangkok clean and Green ต้องทําอย่างย่ังยืน โดยที่เจ้าของจะต้องประเมินตัวเอง สามารถให้คะแนนตัวเอง3 

ได้ ซึ่งจะเชิญภาควิชา/ หน่วยงานช้ีแจงรายละเอียด check list ในแต่ละพ้ืนที่ เมื่อคํานวนแล้วจะรู้ได้ว่าอยู่ใน4 

ระดับใด และต่อไปสามารถเป็นสร้างจุดขายได้   5 

ที่ประชุมสอบถามรายละเอียดการประเมิน เกณฑ์การประเมิน การดําเนินการหลังประเมิน 6 

การวางแผน กรอบเวลา การดําเนินการ จํานวนประเมิน ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมิน 7 

รองคณบดี แจ้งเพ่ิมเติมว่า เกณฑ์การประเมินจะเป็นเกณฑ์ที่ให้หน่วยงานประเมินตนเอง โดย8 

เกณฑ์การประเมินจะแยกตามภาควิชา/ หน่วยงาน หรือสํานักงานคณบดีเป็นผู้ดําเนินการ รายละเอียดที่จะต้อง9 

ปรับปรุง  10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้จัดทํารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้11 

ชัดเจนว่าประเด็นใดที่ภาควิชาไม่ต้องประเมิน 12 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 13 

 14 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  15 

5.1  ปัญหาในการออกใบรับรองจบการศึกษา 16 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ปัญหาในการออกใบรับรองจบการศึกษาของนักศึกษาที่17 

จบการศึกษาในแต่ละปี เพ่ือใช้ประกอบการสมัครงาน ซึ่งจะเป็นปัญหาหลักในระบบราชการ คือ การระบุใน18 

ใบรับรองว่าเรียนครบตามหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ทําให้ไมส่ามารถเข้ารับราชการได้ ซึ่งได้รับ19 

ข้อคิดเห็นจากศิษย์เก่าในเรื่องการออกใบรับรอง ดังน้ี 20 

1. ใบ transcript ตรามหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไม่ระบุว่าเป็นปริญญา21 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ระบุแต่สาขาวิชาเอก 22 

2. ใบรับรองระบุว่าจบตามหลักสูตร ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่ระบุว่าสาํเร็จการศึกษาแต่23 

รอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนายทะเบียนของกรุงเทพมหานครตีความว่ายังไม่จบ24 

การศึกษาทําให้มหาวิทยาลัยอ่ืนได้ผ่านเข้าทํางาน 25 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากการหารือกับทางเจ้าหน้าที่ของ26 

มหาวิทยาลัยแล้วอาจจะต้องทําเกรดให้จบให้เร็วที่สุด โดยจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ ซึ่ง27 

จะทําให้เร็วขึ้นอีก 1 เดือน 28 

  ประธานฯ แจ้งว่า ในการรับรองให้ระบุว่าศึกษาครบตามหลักสูตรโดยผ่านการอนุมัติ29 

คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร้อย รอสภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติอย่างเป็นทางการ 30 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 31 

 32 

ปิดประชุมเวลา  13.00  น. 33 
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