
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ครั้งพเิศษที่ 1/2560 

เม่ือวันพธุที่  5  เมษายน  2560 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

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

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี       กรรมการ 
3. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. ศ.ลรีา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
7. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
8. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
9. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
10. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
11. รศ.ธราดล เก่งการพานิช รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
12. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
13. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
14. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
15. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
16. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
18. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
2. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
3. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
4. รศ.จงจนิต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
5. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
6. รศ.จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
7. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
2.  อ.ณิชาภัทร ขันสาทร แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 
3.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  9.15 น. 
รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม  
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
    ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 การเตรียมการรับการประเมินจาก TRIS 
 ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดล จะดําเนินการให้มีการตรวจประเมินทุกส่วน

งาน ตามท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย   
ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดเพ่ือจะได้นําข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ว่าจ้าง
บริษัท TRIS มาทําการประเมิน รายละเอียดการตรวจประเมิน ขอให้รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ นําเสนอให้ที่
ประชุมทราบ 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกส่วนงาน
รับข้อมูลและนัดประชุมช้ีแจงแผนการดําเนินงานเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 จึงขอแจ้งให้ผู้บริหาร หวัหน้า
ภาควิชา และหน่วยงานรับทราบและเตรียมการรับการประเมิน โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 
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ซึ่งการประเมินผลส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 มี

กรอบการประเมินผลและการประเมินผลในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  
1) การประเมนิ โดยใช้ตัวช้ีวัด แบ่งมิติในการประเมินผลออกเป็น 5 มิติ โดยมีนํ้าหนักการ

ประเมินผลและตัวช้ีวัดทุกมิติรวมกันร้อยละ 100 คือ  
(1) มิติประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   
(2) มิติคุณภาพการให้บริการ 
(3) มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
(4) มิติการบริหารจัดการและการกํากับดูแลที่ดี  
(5) มิติความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โดยได้แบ่งกลุ่มส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 5 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที ่1 จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ แบ่งสาขาความเช่ียวชาญ Social Science, 

Health Science และ Science & Technology (คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ในกลุ่ม Health Science) 
กลุ่มที ่2 จัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ และให้บริการโรงพยาบาล 
กลุ่มที ่3 วิจัยและบริการวิชาการ 
กลุ่มที ่4 สนับสนุนองค์กร 
กลุ่มที ่5 อ่ืนๆ (ที่ไม่สามารถจัดกลุ่ม) 
2)  การประเมนิผล โดยใช้การสํารวจความพึงพอใจ/ ทัศนคติ/ ความคดิเห็นของผู้มีสว่นได้ส่วน

เสีย จากทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน 
3)  การประเมนิผล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
ขั้นตอนการประเมินผลและแผนการดําเนินการ ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 

โดยแนวทางการสรุปผลการประเมิน เมื่อทีป่รึกษาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน
ตามสถานการณ์จําลองแล้ว รวมถึงได้รับข้อมูลเชิงปริมาณที่จําเป็นในการคํานวณตัวช้ีวัดที่สําคัญ และสอดคล้อง
กับปัญหาที่ส่วนงานเผชิญอยู่ ที่ปรึกษาจะสรุปผลเพ่ือพิจารณาแนวโน้มในอนาคต และความย่ังยืนของส่วนงานใน
ระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยจําแนกเป็นสถานะ 3 สี ได้แก่ 

- สีเขียว หมายถงึ (ปลอดภัย) ผลการดําเนินงานในอนาคต (ระยะสั้น) คาดการณ์ว่าส่วนงาน
สามารถดําเนินงานได้ดีอย่างต่อเน่ือง มีผลการดําเนินงานเชิงปริมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และ/ หรอืดีกว่า
เป้าหมาย  

- สีเหลือง หมายถึง (เตือนภัย) ผลการดําเนินงานในอนาคต (ระยะสั้น) คาดการณ์ว่าส่วนงาน
สามารถดําเนินได้ระดับหน่ึง มีผลการดําเนินงานเชิงปริมาณตํ่ากว่าเป้าหมาย  

- สีแดง หมายถงึ (วิกฤติ) ) ผลการดําเนินงานในอนาคต (ระยะสั้น) คาดการณ์ว่าส่วนงานมี
โอกาสจะดําเนินด้วยความยากลําบาก มีผลการดําเนินงานเชิงปริมาณตํ่ากว่าเป้าหมายมาก 

ทั้งน้ีคณะจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละมิติ ต้ังแต่ปี 2556 
– 2559 ตามแบบฟอร์มที่จะแจ้งให้ภาควิชาดําเนินการ 

ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีแนวคิดทีจ่ะควบรวมส่วนงาน ยุบให้หน่วยงานลดจํานวนลง จึง
ขอให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงานช่วยกันทําให้ผลเป็นสีเขียว โดยช่วยกันรวบรวมกิจกรรมต่างๆ รายงานกิจกรรม
ประจําปี ความร่วมมือในสังคม/ ชุมชน กิจกรรม Cluster ผลรางวัลจากโครงการ/กิจกรรม เช่น ประหยัด
กระดาษและพลังงาน กิจกรรมบางอย่างสามารถใช้ได้หลายตัวช้ีวัด 

รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ เสนอให้นํากิจกรรมต่างๆ มาร้อยเรียงเป็นกิจกรรมเดียว มีความ
เช่ือมโยง และมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จะทําให้ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นกว่าแยกเป็นกิจกรรมเล็กๆ 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กิจกรรมที่นํามาใช้ต้องเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
งานประจํา ในช่วงบ่ายจะช้ีแจงรายละเอียดแก่เลขานุการภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน และขอความร่วมมือบันทึก
ข้อมูลในตารางข้อมูลตัวช้ีวัด และส่งกลับมาที่งานแผนพัฒนาฯ เพ่ือนําข้อมูลเป็นภาพรวมของคณะ  
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ประธานฯ แจ้งว่า ขอความร่วมมือจากภาควิชาบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง เช่น 
ทุนการศึกษา โครงการศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวกับการศึกษา และขออนญุาตให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา จํานวน 3 คน 
จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ภาควิชาชีวสถิติ และภาควิชาจุลชีววิทยา มาช่วยบันทึกข้อมูลทีง่าน
แผนพัฒนาฯ 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า ขอให้ยกตัวอย่างกิจกรรมแต่ละตัวช้ีวัดให้ชัดเจน เพ่ือจะทําให้
เข้าใจและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 

      ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดกรอบและแนวทางการประเมิน รายละเอียดแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูลและแผนการดําเนินการแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่ม ี
 
ปิดประชุมเวลา  10.40  น. 
     
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ  ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


