
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๐ 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ศ. ลีรา กิตติกูล รองคณบดี       กรรมการ 
๓. รศ. สุนีย์ ละกําป่ัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๔. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๕. รศ. จักรกริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๖. รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๗. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๘. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๙. ผศ. สุวิสา มหาสันทนะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   กรรมการ 

๑๐. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ รักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๑๑. ผศ. ณฐักมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๑๒. ผศ. พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. ผศ. ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๔. รศ. สุรินทร กลัมพากร รักษาการหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๕. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๖. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๗. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๘. รศ. สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. รศ. จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๒๐. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๒๑. อ. ณิชชาภัทร ขันสาคร รักษาการหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๒. รศ. วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๒๓. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๔. รศ. จีรนันท์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๕. รศ. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๖. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๗. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
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๒๘. นางศิริลักษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 
  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 2 

 ๑.    ผศ. สคุนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 3 

 ๒.    นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 6 

รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อน7 

ประชุมได้แนะนํา ดร. เบญจมาส ทัศนะสุภาพ ผู้ช่วยอาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จากน้ันได้8 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 9 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

๑.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 11 

 ๑.๑.๑  การประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ อธิการบดีได้ดําเนินการ12 

ดังน้ี 13 

  ๑)  เชิญคุณประสัณห์ เช้ือพานิช มานําเสนอแนวคิดเรื่องการควบคุมภายใน ซึ่งมจีุดเน้นสําคัญ14 

คือ การควบคุมภายในต้องเร่ิมคิดจาก นโยบายที่กําหนดขึ้น เพ่ือให้มองเห็นความเสี่ยง และ หาวิธีที่จะจัดทํา15 

ระบบเพ่ือป้องกันความเสี่ยงมากกว่าที่จะแก้ไข รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

  ๒) เน้นยํ้าวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก โดยใช้ข้อมูล17 

การอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระบบต่างๆ เช่น การจัดอันดับคุณภาพงานวิจัยซึ่งจัดทําโดย มหาวิทยาลัย 18 

National Taiwan University ผลการจัดอันดับ ปี ๒๐๑๗ มหิดลอยู่ในอันดับ ๔๔๘ ของโลก และ ๘๓ ของ19 

เอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับของระบบจัดอันดับของสถาบันน้ีมาโดยตลอด  20 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  21 

 ๑.๑.๒  คณบดีได้รับเชิญจาก Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน ใหนํ้าเสนอแนว22 

ทางการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุม QS Subject Focus Summit on Medicine เมื่อวันที่ 23 

๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  24 

 ๑.๑.๓  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ การดําเนินการดังต่อไปน้ี 25 

๑) ขอให้ ศ. ลีรา กิตติกูล รองคณบดี ทําหน้าที่เป็น เลขานุการการประชุม 26 

๒) ขออนุญาตใหผู้้ช่วยคณบดีทั้ง ๔ คน เข้าร่วมประชุมด้วย 27 

- ผศ. จุฑาธิป ศลีบุตร 28 

- ผศ. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล 29 

- ผศ. สุคนธา ศริิ 30 

- ผศ. ทวี สายวิชัย 31 
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๓) ขออนุญาตใหน้างสาวนวพร พานิชเจริญ เข้าร่วมประชุมเพ่ือทําหน้าที่บันทึกรายงาน1 

การประชุม 2 

๔) ขอให้ผู้จัดการ OPHETS เข้าร่วมประชุม และรายงานสถานการณ์ทุกไตรมาส 3 

๕) การจัดทําวาระการประชุมตามรูปแบบการประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล 4 

 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

๑.๒  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดี 8 

งานบริหารท่ัวไป 9 

     ๑.๒.๑  การดําเนินงานเอกสารการสําหรับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 

ในการประชุมทุกวันศุกร์ที่ ๔ ของเดือน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

๑.๒.๒  ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมงาน “Meet the Admin. Team” เพ่ือคณบดี12 

และทีมบรหิารนําเสนอนโยบายบริหารและเพ่ือให้ประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกําหนดทิศทางคณะฯ 13 

ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ช้ัน ๕ อาคาร14 

เทพนม เมืองแมน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

๑.๒.๓  จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานผู้บริหารชุดใหม่ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 16 

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ จาํนวนทั้งหมด ๑๖๕ คน (ร้อยละ ๕๖.๙) จําแนกเป็น17 

สายวิชาการ ๗๑ คน สายสนับสนุนภาควิชา ๓๕ คน และสายสนับสนุนสํานักงานคณบดี ๕๙ คน 18 

๑.๒.๔  คณะฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินผู้บริหารตามระบบธรรมาภิบาลให้บุคลากรทุกท่าน19 

แสดงความคิดเห็น 20 

๑.๒.๕  ขอเลือ่นการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนพฤศจิกายน จากเดิมวันศุกร์ที่ ๒๔ 21 

พฤศจิกายน เป็น วันจันทร์ที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เน่ืองจากคณบดีติดภารกิจ22 

เดินทางไปต่างประเทศ 23 

๑.๒.๖  คณะฯ จะจัดงานพิธีทําบุญตักบาตรและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม ่ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 24 

   งานบริหารทรัพยากรบุคคล 25 

๑.๒.๗  บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของคณะฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  26 

มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม จําแนกเป็น  27 

       ๑) สายวิชาการ  จํานวน ๑๓๓ คน 28 

       ๒) สายสนับสนุน จํานวน ๑๔๗ คน 29 

            - สังกัดภาควิชา             จํานวน  ๕๑  คน 30 

            - สังกัดสํานักงานคณบดี   จํานวน  ๙๖  คน  31 

๑.๒.๘ การส่งเอกสารการเซ็นช่ือเข้าปฏิบัติงานของสายวิชาการ และสายสนับสนุนประเภทผู้ช่วย32 

อาจารย์  สังกัดภาควิชา เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและมีขอ้มูลที่ถูกต้อง ขอให้เลขานุการภาควิชาจัดส่งเอกสาร33 
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ที่มีลายเซ็นของอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ประจําภาควิชาคืนให้แก่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในอาทิตย์1 

แรกของเดือนถัดไปของทุกๆ เดือน โดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพ่ือจัดเก็บข้อมูลไว้ใช้2 

ประโยชน์อ่ืนๆ ต่อไป 3 

๑.๒.๙  มหาวิทยาลัยส่งผลการสํารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรใน4 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และภาพรวมของคณะฯ (สํารวจข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๙ มถินุายน – ๓๑ กรกฎาคม 5 

๒๕๖๐) สรุปดังน้ี ความสุขภาพรวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๖๕.๑ คะแนน Happy (คะแนนเฉล่ียระหว่าง 6 

๕๐.๐๐ – ๗๔.๙๙) สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” Happy ตัวท่านเองและ7 

ผู้บริหารต้องร่วมมือกัน สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขย่ิงขึ้นต่อไป ระดับความผูกพันของบุคลากร 8 

ภาพรวมคะแนนเฉล่ีย ๗.๔๙ (SAY ๗.๗๕, STAY ๗.๔๗, STRIVE ๗.๒๔) รายละเอียดเอกสารประกอบการ9 

ประชุม 10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 

๑.๓  เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนและพัฒนาองค์กร 13 

๑.๓.๑  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  14 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน   จําแนกตาม  15 

ไตรมาส ดังน้ี 16 

     -  ไตรมาสที่ ๑  ผลการใช้จา่ยเงิน ทั้งสิ้น ๖๐,๙๙๘,๙๐๗.๕๓ บาท  17 

            -  ไตรมาสที่ ๒  ผลการใช้จ่ายเงิน  ทั้งสิ้น ๖๘,๙๓๙,๘๒๘.๔๕ บาท 18 

     -  ไตรมาสที่ ๓  ผลการใช้จา่ยเงิน ทั้งสิ้น  ๖๖,๖๘๐,๕๗๔.๒๒ บาท 19 

     -  ไตรมาสที่ ๔  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน ๖๕,๘๓๔,๕๘๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน 20 

จํานวน ๘๕,๕๘๑,๕๔๐.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๘๙ จํานวนคงเหลือทั้งปีงบประมาณ -๑๑,๑๘๒,๙๘๒.๐๓ 21 

บาท คิดเป็นร้อยละ -๓.๘๒ 22 

    สรุปการใช้เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒๙๒,๘๕๘,๖๐๐ บาท ผลการใช้เงิน 23 

๓๐๔,๐๔๑,๕๘๒.๐๓ บาท ใช้เกิน ๑๑,๑๘๒,๙๘๒.๐๓ บาท 24 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) 25 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

        ค. รายการยกยอดภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ (กันเงินเหลื่อมปี) ประจําปีงบประมาณ 27 

๒๕๖๐ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

   เน่ืองจากมีรายจ่ายประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยกยอดฯ แต่มีการ29 

เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว คณะจึงจําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุง/ เพ่ิมเติมวงเงินฯ เพ่ิมเติม จํานวน 30 

๘๘๖,๖๙๖,.๓๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๙๑,๙๔๐.๐๗ บาท (สิบเจ็ดล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อย31 

สี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ต้องใช้จ่ายให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 



 

 

5

๑.๓.๒  แจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปี1 

งบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๑๐,๒๙๐,๙๐๐ บาท (เงินงบประมาณแผ่นดิน ๘๕,๙๑๕,๖๐๐ บาท และเงิน2 

งบประมาณรายได้ส่วนงาน ๑๒๔,๓๗๕,๓๐๐ บาท) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

๑.๓.๓  กําหนดการอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มา Visit คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเทพนม 5 

เมืองแมน  6 

๑.๓.๔  กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “EdPEx: เรียนรู้ เข้าใจ สู่การดําเนินการที่เป็นเลิศ” 7 

ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเทพนม เมืองแมน  8 

๑.๓.๕  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ 9 

ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

๑.๓.๖  รายงานการควบคุมภายในระดับภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําเดือนตุลาคม 11 

๒๕๖๐ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

๑.๓.๗  ปฏิทินการติดตามงานของงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 
สถานการณ์ PA ๒๕๖๐ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย PA ๒๕๖๑ ท่ีมหาวิทยาลัยขอให้ (เพ่ิมเติม) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ Excellence in research with global and social impact 
-จํานวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ / 
จากภาคเอกชนภายในประเทศ 

-จํานวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา 

-จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
-จํานวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัย  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates 
- ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินภายในโดย
มหาวิทยาลัย 

-ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และคุณภาพบัณฑิต
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

- ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดย AUN QA หรือ
เทียบเท่า 

-การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับป.โท และระดับป.เอกเฉพาะในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ Web of Sciences เท่านั้น 

 -อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ทุกหลักสูตร) 

 -จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําตามเกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐาน 
Outcome-based education 

 -จํานวนรายวิชา/ บทเรียน MOOCs ท่ีเปิดสอนให้ประชาชน
ท่ัวไปลงทะเบียนเรียน 

 -จํานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีการใช้ 
MOOCs หรือ Blended learning 
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 -จํานวนอาจารย์ใหม่ท่ีผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ใหม่และ
ทักษะการเป็นครูภายใน ๓ ป ีหลังได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ 

 -จํานวนอาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ใน
ต่างประเทศ ท่ีมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือทํากิจกรรมต่างๆ (Inbound academic staff) 

 -จํานวนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเดินทางไป
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีหรือทํา
กิจกรรมต่างๆ  (Outbound academic staff) 

 -จํานวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึง
เดินทางมาศึกษา หรือทําวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
กิจกรรมการศึกษาอ่ืนๆผ่านข้อตกลงระหว่างสถาบัน (For 
credit/Not-for credit Inbound student) 

 -จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงไปศึกษา หรือทํา
วิจัยท่ีสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือกิจกรรมการศึกษา
อ่ืนๆ (For credit/Not-for credit Outbound student) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ Excellence in professional services and social engagement 
- รายได้จากการบริการวิชาการ -จํานวนโครงการท่ีข้ึนทะเบียนเป็น University Social 

Engagement กับมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ Excellence in management for sustainable organization 

- ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent) -จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ณ ต่างประเทศ 

- ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 

- การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา ๑ คน (Unit cost) 

- คะแนนการประเมิน EdPEx ในส่วน Result ผ่าน Process 
ไม่ผ่าน 

 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 

๑.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 3 

    ๑.๔.๑  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณบดีมอบหมาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  4 

(รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผศ. พร้อมลกัษณ์ สมบูรณปั์ญญากุล) 5 

รับผิดชอบกํากับ และดูแล ๒ หน่วยงาน คือ งานวิจัยและวิชาการ และงานบริหารเคร่ืองกลาง ตลอดจนการ6 

กํากับดูแล และส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องผ่านคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการวิจัย 7 

คณะกรรมการบริหารเคร่ืองมือกลาง คณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการกลั่นกรอง8 

ตําราและหนังสือทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน9 

คน วารสารสาธารณสุขศาสตร์ และวารสาร Asia Journal of Public Health 10 
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    ๑.๔.๒   การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนอุดหนุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะ1 

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็น โครงการบูรณาการและก่อเกิดประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐ และ2 

ภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐  ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดส่งโครงการไปใน3 

สองรูปแบบ ได้แก่ โครงการรูปแบบ Spearhead เริ่มต้นมีจํานวน ๖ โครงการ (แบ่งเป็นโครงการเป้าหมายด้าน4 

เศรษฐกิจ จํานวน ๔ โครงการ และโครงการเป้าหมายทางสังคม จํานวน ๒ โครงการ) และโครงการรูปแบบ5 

บูรณาการปกติ เริ่มต้นมีโครงการ แบ่งเป็น โครงการเป้าหมายด้านสังคม ประเภทแผนบูรณาการ ๗ โครงการ 6 

และประเภทโครงการเด่ียว ๒ โครงการ ผลการเสนอโครงการในปัจจุบัน โครงการ spearhead ผ่านการ7 

คัดเลือก รอบท่ี ๑ เพียง ๑ โครงการ แต่เมือ่พิจารณาในรอบที่สอง ผลไม่ผ่าน และได้รับการเสนอแนะให้ปรับ 8 

ไปขอในโครงการบูรณาการปกติแทน  ส่วนโครงการบูรณาการปกติ ได้ขอยกเลิก ๔ โครงการ และผ่านการ9 

พิจารณาและปรับปรุงแล้ว จํานวน ๕ โครงการ ได้แก่ 10 

๑) โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมลูค่าจากเหง้ามันสําปะหลัง (ผศ. บุญฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล) 11 

ระยะเวลา ๒ ปี วงเงิน ๓,๗๔๓,๓๐๐.- บาท 12 

๒) โครงการการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบนํ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง     13 

อ่าวไทยตอนบน ประเทศไทย (ผศ. สุวิสา มหาสันทนะ) ระยะเวลา ๔ ปี วงเงิน ๖,๐๔๑,๓๖๐.- บาท 14 

๓) โครงการพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงาน การเสริมความสามารถในการทํางานและคุณภาพ15 

ชีวิตการทํางานเพ่ือการขยายโอกาสการทํางานแก่พยาบาลภายหลังเกษียณอายุ (รศ. วันเพ็ญ แก้วปาน) 16 

ระยะเวลา ๓ ปี วงเงิน ๗,๐๔๒,๘๐๐.- บาท 17 

๔) โครงการรูปแบบการจัดบริการสุขภาพทางเลือกในหน่วยบริการปฐมภูมิเพ่ือลดปัญหาการ18 

ใช้ยาเกินความจําเป็น (อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย) ระยะเวลา ๓ ปี วงเงิน ๒๔,๓๓๗,๙๐๐.- บาท 19 

๕) โครงการนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน (รศ. สุธรรม  20 

นันทมงคลชัย) ระยะเวลา ๓ ปี วงเงิน ๒,๙๗๐,๕๘๐.- บาท 21 

ดําเนินการเข้าสู่การพิจารณาของกองแผนฯ และนําส่งสํานักงบประมาณต่อไป 22 

      ๑.๔.๓  การดําเนินงานวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินงานโดย ผศ. ศิราณี ศรใีส บรรณาธิการ 23 

วารสารก่อต้ังมาครบ ๔๗ ปี ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบออนไลน์ กําหนดออกปีละ ๓ ฉบับ 24 

ฉบับละ ๘ เรื่อง นับต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน วารสารได้ลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปแล้วจํานวน ๑๔๐ เรื่อง 25 

ปัจจุบันมีเรื่องสํารองพร้อมตีพิมพ์ ๑๔ เรื่อง และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอีก ๑๕ เรือ่ง   26 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์  การลงตีพิมพ์แบบปกติ ไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่การตีพิมพ์แบบ Fast 27 

Track คิดค่าธรรมเนียม หน้าละ ๑,๐๐๐ บาท 28 

ปัจจุบัน วารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Citation index) กลุ่มที ่๑ (เริ่มเข้าเมื่อ พ.ศ. 29 

๒๕๕๕ ประเมนิอยู่ในกลุ่มที ่๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประเมินอยู่ในกลุ่มที่ ๑ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙) และจะ30 

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 31 

วารสารฯ มีค่า Thai Journal Impact Factor (TJIP) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับ ๐.๔๐๔ (ปี 32 

๒๕๕๘ [๐.๓๐๐] ปี ๒๕๕๗ [๐.๓๙๒] ปี ๒๕๕๖ [๐.๓๗๗] ปี ๒๕๕๕ [๐.๒๒๐])  33 
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วารสารฯ ได้รับเชิญให้อยู่เครือข่ายวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของแพทยสมาคมแห่ง1 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ WHO กระทรวงสาธารณสุข และบรรณาธิการได้รับการแต่งต้ังเป็น2 

กรรมการบริหารเครือข่ายวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของแพทยสมาคมฯ อีกด้วย  3 

  ด้านงบประมาณการเงิน วารสารฯ มีระบบบัญชีของวารสารฯ ในระบบของคณะฯ รายรับได้4 

จากค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ราย ๒ ปี  ราย ๓ ปี และราย ๖ ปี และคา่ตีพิมพ์ Fast Track สําหรับรายจ่าย5 

เป็นค่าพิมพ์และส่งวารสาร และอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าคอมพิวเตอร์ในปี ๒๕๕๘  ค่า internet ระบบออนไลน์ ปี 6 

๒๕๖๐ และค่าโปสเตอร์แสดงในการประชุมวิชาการปี ๒๕๕๙  โดยสรุปผลการดําเนินการทางการเงินในปี 7 

๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีภาวะขาดทุนเท่ากับ ๔,๘๕๘.-/ ๑๓๓,๐๖๘.-/ ๒๘,๕๘๖.- บาท ซึ่งทั้งน้ียังไม่รวมรายจ่าย8 

ค่าตอบแทนบรรณาธิการเดือนละ ๕,๐๐๐.-บาท ค่าตอบแทน reader และวัสดุสํานักงาน 9 

   จากข้อมูลข้างต้น จะได้ทําการวิเคราะห์และวางแผนดําเนินการเพ่ือให้วารสารฯ อยู่ใน10 

สถานการณ์ดําเนินกิจการได้ด้วยงบประมาณของตนเองต่อไป 11 

  ๑.๔.๔ โครงการกําหนดประเด็นการวิจัยด้านปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญและผลกระทบต่อสุขภาพ เป็น12 

โครงการริเริ่มจากที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สสส. และได้13 

ลงนามในข้อตกลงเลขที่ ๕๙-๐๐-๐๖๐๕ เมือ่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่าง ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ 14 

ผู้จัดการ สสส. และ รศ. ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์/ประธานที่ประชุมคณบดีคณะ15 

สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยในขณะน้ัน มีกําหนดเวลาโครงการ ๑ ปี ต้ังแต่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๑๔ 16 

มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๒,๓๔๔,๔๐๐ บาท เพ่ือดําเนินการในประเด็นปัจจัยเสี่ยง ๔ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ด้าน17 

บุหรี่/ ยาสูบ ด้านสุรา/ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ด้านยาเสพติด และด้านโรคไม่ติดต่อ 18 

   เมื่อคราวประชุมร่วมกันระหว่าง นพ. บัณฑิต/รศ. ประยูร/รศ. ชะนวนทอง/รศ. พิพัฒน์/รศ. 19 

ธราดล/ รศ. มณฑา/ ผศ. ทัศนีย์  มีข้อสรุปทาง สสส. มีความต้องการให้มีการจัดทําร่างโครงการวิจัยใน         20 

๔ ประเด็นความเสี่ยงในลักษณะ Program-based ไม่ใช่ Project-based และอนญุาตให้ขยายเวลาของ21 

โครงการออกไปถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้กลุ่มวิจัยได้มาประชุมร่วมกัน และปิดช่องว่าง (gap) โดย22 

ผู้เช่ียวชาญ (ซึง่ทาง สสส. ได้เสนอรายช่ือมาแล้ว ๕ คน) ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ23 

หารือในการเตรียมงาน 24 

  ๑.๔.๕  ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือ25 

และห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับหน่ึงเป็นประกาศฯ สําหรับบุคคลภายนอก (มีผล26 

บังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) และอีกฉบับหน่ึง สําหรับอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะฯ (มี27 

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 28 

  ๑.๔.๖  ห้องปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้ารว่มการดําเนินการความปลอดภัยใน29 

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPREL ดังน้ี  30 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมจํานวน ๖ ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการของ31 

ห้องปฏิบัติการกลาง ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการภาควิชาโภชนวิทยา ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการภาควิชาอาชีวอนามัย32 
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และความปลอดภัย ๑ ห้อง หอ้งปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา ๑ ห้อง หอ้งปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยาและ1 

กีฏวิทยา ๑ หอ้ง และห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ๑ หอ้ง  2 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไมม่ีการดําเนินการ 3 

    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมจํานวน ๗ ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการกลาง ๑ ห้อง 4 

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยาและ                 5 

กีฏวิทยา ๑ หอ้ง และห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา ๔ ห้อง 6 

  ๑.๔.๗  รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่งานวิจัยและวิชาการ 7 

เดินทางไปศึกษาดูงานและเย่ียมชมโครงการจัดต้ังสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสําหรับนักศึกษา 8 

(Student Entrepreneurship Development Academy; SEDA) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 9 

  ๑.๔.๘  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จะเข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบการสนับสนุนและ10 

บริหารจัดการวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานอธิการบดี 11 

ศาลายา  12 

  ที่ประชุมสอบถามการดําเนินการวารสาร Asia Journal Public Health  13 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า วารสาร Asia Journal Public Health เกิดขึ้นจากการหารือในที่14 

ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย โดยต้องการให้เป็นความร่วมมือ มีวาระ ๓ ฉบับ/ปี 15 

แต่ปัจจุบันยังค้างเร่ืองที่จะบรรจุการออกวารสารปี ๕๙ และปี ๖๐ ยังไมส่ามารถออกได้เพราะเรื่องตีพิมพ์               16 

ไม่เพียงพอ ประเด็นน้ี รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ในช่วงน้ัน ได้นําเสนอต่อที่ประชุมสภา17 

คณบดีฯ เพ่ือปรึกษาเรื่องการดําเนินการและผู้รับผิดชอบต่อเน่ือง ดังน้ันเห็นว่าอาจจะต้องหารือในที่ประชุมสภา18 

คณบดีฯ เรื่องที่จะดําเนินการวารสารต่อไปหรือไม่ ถ้าจะดําเนินการต่อไปจะต้องเป็นความร่วมมือในการส่งผล19 

งานวิจัย 20 

  ประธานฯ แจ้งว่า จากที่ดูโครงสร้างการดําเนินการ บรรณาธิการ คณะฯ สามารถดําเนินการต่อไป 21 

โดยเชิญ ศ. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ มาเป็นที่ปรึกษาในการทําแผน จะให้ ผศ. อังสนา บุญธรรม นําเรือ่งน้ีเสนอ22 

และหารือในทีป่ระชุมสภาคณบดีฯ ถ้าเข้าฐาน TCI อาจจะเก็บค่าใช้จ่าย  23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
 ๑.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา 26 

๑.๕.๑  ระบบติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 27 

มหาวิทยาลัยมหิดล 28 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยอยู่29 

ระหว่างการจัดทําระบบติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยระบบน้ีจะช่วย30 

อํานวยความสะดวกให้ประธานหลักสูตรสามารถติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษาได้ทุกขั้นตอน  31 

จะมีรายละเอียดข้อมูลเริ่มต้ังแต่การรับนักศึกษาเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน สถานภาพทางการศึกษา การ32 
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สําเร็จการศึกษา เมื่อระบบจัดทําแล้วเสร็จ บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดระบบเพ่ือให้ประธานหลักสูตรทดลองใช้งาน 1 

โดยหลักสูตรสามารถให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบได้ และจะจัดทําคู่มือการใช้งานระบบต่อไป   2 

๑.๕.๒  การประเมินรายวิชาออนไลน์ 3 

  บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับระบบการประเมินรายวิชาออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นนักศึกษาให้ร่วมมือใน4 

การตอบแบบประเมินรายวิชาออนไลน์  โดยจะสอบถามความเห็นไปยังหลักสูตรต่างๆ ในการเลือกทางเลือกที่5 

เหมาะสมสําหรับนักศึกษาของหลักสูตร ดังน้ี 6 

     ๑) หลักสูตรไม่ประสงค์ใช้ผลการประเมินออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย กรณีน้ีหลักสูตรเป็น7 

ผู้ดําเนินการประเมินรายวิชาเอง หลักสูตรต้องส่งผลการประเมินรายวิชามายังบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิต8 

วิทยาลัยจะไม่กําหนดให้นักศกึษาดําเนินการประเมินผลรายวิชาออนไลน์ และจะไม่บล็อกกิจกรรมการ9 

ลงทะเบียน และการออกเกรดสําหรับนักศึกษา 10 

       ๒) หลักสูตรประสงค์จะใช้ผลการประเมินรายวิชาออนไลน์ กรณีน้ีนักศึกษาต้องดําเนินการ11 

ประเมินผลรายวิชาออนไลน์ ผ่านระบบการประเมินรายวิชาออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ส่งผล12 

การประเมินรายวิชาออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการบล็อก กิจกรรมดังน้ี 13 

  - นักศึกษาไม่ตอบแบบประเมินรายวิชาออนไลน์ นักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการประเมินใน14 

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ 15 

  - นักศึกษาไม่ตอบแบบประเมินรายวิชาออนไลน์ นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนใน16 

ระบบ e-registration ได้ 17 

๑.๕.๓ การยกเลิกระบุคํานําหน้าช่ือหน้าปกวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษของคณะกรรมการ18 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  19 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบัณฑิตวิทยาลัยจะขอยกเลิกการระบุคํานําหน้าช่ืออาจารย์ที่ไม่มี20 

ตําแหน่งวิชาการท่ีระบุเป็น Lecturer หรือใช้คําย่อว่า “Lect.” สําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 21 

และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในหน้าเสนอวิทยานิพนธ์และหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  22 

๑.๕.๔   จํานวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 23 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสําหรับ24 

นักศึกษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 25 

ระดับ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ป.โท ๒๘๐ ๒๗๔ ๒๕๒ ๒๒๒ ๒๓๑ 
ป.เอก ๕๒ ๔๑ ๕๓ ๖๘ ๖๔ 
รวม ๓๓๒ ๓๑๕ ๓๐๕ ๒๙๐ ๒๙๕ 

สาเหตุของการพ้นสภาพส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ๑) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนและ / หรือลงทะเบียน26 

แต่ไม่ชําระเงินและ ๒) สิ้นสุดอายุการศึกษา นอกจากน้ีจะมีสาเหตุของการพ้นสภาพจากการขอลาออกของ27 
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นักศึกษา ซึ่งพบว่าเหตุผลของการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา คือ ๑) ต้องการทํางาน ๒) ไปศึกษาหลักสูตร1 

อ่ืนภายในมหาวิทยาลัย และ ๓) ไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอ่ืน 2 

๑.๕.๕ หลักสูตรทีผ่่านการรับรอง/ รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับ3 

บัณฑิตศึกษา  4 

มีหลักสูตรปรบัปรุง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา5 

บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย (หลกัสูตรปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.6 

๒๕๖๐ 7 

๑.๕.๖  การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปี 8 

จํานวนหลักสูตรที่เริ่มใช้ต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ จนถงึปัจจุบันมีหลกัสูตรที่ครบวงรอบ ๕ ปี เมื่อปี ๒๕๕๘ 9 

จํานวน ๑ หลกัสูตร ยังไม่มีการส่ง มคอ. ๒ มาปรับปรุง และหลักสูตรทีค่รบวงรอบ ๕ ปี ในปี ๒๕๕๙ มีจํานวน 10 

๗๕ หลกัสูตร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ขอผ่อนผันไปยังสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือขออนุโลมให้ใช้หลักสตูรได้ในปี11 

การศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งไปยังหลักสูตรให้ส่ง มคอ. ๒ มายังบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  12 

โดยขณะน้ีใกลส้ิ้นสุดกําหนดส่ง มคอ.๒ สําหรับหลักสูตรที่ครบวงรอบ ๕ ปี ในปี ๒๕๕๙ จึงขอให้หลักสูตรจัดทํา 13 

มคอ. ๒ และสง่มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนหลักสูตรที่ครบวงรอบ ๕ ปี ในปี ๒๕๖๐ 14 

ขอให้ส่ง มคอ.๒ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือมิใหม้ผีลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสําหรับการ15 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหมใ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 

ประธานให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าบัณฑิตวิทยาลัยได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปยังหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือ17 

ติดตาม ขอความร่วมมือให้หลักสูตรแจ้งกลบัมาโดยเร็ว โดยเฉพาะหลักสูตรที่ครบวงรอบ ๕ ปี ในปี ๒๕๕๘ ที่18 

ตกค้าง ๑ หลกัสูตรน้ัน หากครบกําหนด ๓ ปี ในปี ๒๕๖๑ จะไม่มีนักศกึษาเป็นระยะเวลา ๓ ปี หลักสูตรจะถูก19 

ปิด ไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้อีกต่อไป 20 

๑.๕.๗  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา21 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 22 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 23 

พ.ศ.๒๕๖๐  โดยได้ให้คําจํากัดความของการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หมายถึง24 

การจัดการเรียนการสอนที่ไมไ่ด้อยู่ในวิทยาเขตของสถาบัน ทั้งน้ีตามประกาศฉบับเดิม กําหนดว่าหลักสูตรใดที่25 

จะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังจะต้องมีการเรียนการสอนในที่ต้ังอย่างน้อย ๑ ภาคการศกึษา สําหรับประกาศ26 

ฉบับใหม ่กําหนดว่าหลักสูตรใดที่จะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังจะต้องมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก27 

หลักสูตรน้ันแล้วอย่างน้อย ๑ รุ่น ตัวอย่างเช่น หลักสูตรใหม่ที่เพ่ิงเปิดรับนักศึกษา และมีการจัดการเรียนการ28 

สอนมาแล้ว ๑ ปี จะไปจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะมีนักศึกษาของหลักสูตรสําเร็จ29 

การศึกษาอย่างน้อย ๑ รุ่น จงึจะสามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังได้  30 

การจัดการศึกษานอกที่ต้ังต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก  ดังน้ันหลักสูตรปริญญา31 

เอกทุกหลักสูตรจะไม่สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังได้ 32 
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๑.๕.๘  สรุปจาํนวนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา1 

ต้ังแต่รหัส ๖๐ ลงไป 2 

  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจํานวน3 

นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รวบรวมถึงเดือน4 

สิงหาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียด ดังน้ี 5 

  - นักศึกษารหัสขึ้นต้น ๕๖ - ๖๐ ในส่วนคณะสาธารณสุขศาสตร์มีนักศกึษาหลักสูตร6 

ปริญญาโท ๒๔๑ คน  และปริญญาเอก ๑๗ คน   7 

๑.๕.๙  การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เผยแพร ่ 8 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดการเก็บรักษารูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และ  CD ของนักศึกษา9 

ที่สําเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษาไว้ ๑ ปีการศึกษา ก่อนที่จะส่งเผยแพร่เพ่ือให้มีระยะเวลาช่วงหน่ึงสําหรับ10 

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจัดทําบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารน้ัน 11 

บัดน้ีผู้ที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ครบระยะเวลาของการเก็บรักษาแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอ12 

ดําเนินการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์และ CD ของผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ และผู้ที่13 

สําเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ขอนําวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ กลับมาเผยแพร่หลังจากสิ้นสุดระงับ14 

การเผยแพร่ ไปยังหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  หอสมุดแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ15 

วิจัยแห่งชาติ จํานวนทั้งสิ้น ๓๘๙ เล่ม  16 

๑.๕.๑๐  กําหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 17 
กิจกรรม ภาค ๑/๒๕๖๑ ภาค ๒/๒๕๖๑ ภาคฤดูร้อน 

เปิด-ปิดภาคเรียน อ.๑๔ ส.ค. - ศ.๗ ธ.ค.๖๑ จ. ๗ ม.ค. - ศ. ๓ พ.ค.๖๒ จ.๒๗ พ.ค. - ศ. ๑๙ ก.ค.๖๒ 
ลงทะเบียนปกติผ่านระบบ e-registration จ.๙ ก.ค. - ศ. ๒๐ ก.ค.๖๑ จ. ๓ ธ.ค. - ศ. ๑๔ ธ.ค.๖๑ จ. ๖ พ.ค. - ศ. ๑๐ พ.ค.๖๒ 
ชําระเงินค่าลงทะเบียน 
ของการลงทะเบียนปกติ 

ศ. ๑๐ ส.ค.๖๑ ศ. ๔ ม.ค.๖๒ ศ. ๒๔ พ.ค. ๖๒ 

ลงทะเบียนล่าช้า/เพ่ิม-ลดรายวิชา อ.๑๔ ส.ค. - ๒๔ ส.ค.๖๑ จ. ๗ ม.ค. - ศ. ๑๘ ม.ค.๖๒ จ.๒๗ – ศ. ๓๑ พ.ค.๖๒ 
ชําระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ส.๑๑ ส.ค. - ศ. ๒๑ ก.ย.๖๑ ส. ๕ ม.ค. - ศ. ๑๕ ก.พ.๖๒ ส. ๒๕ พ.ค. – ศ. ๒๑ มิ.ย.๖๒ 
ชําระค่าปรับการชําระเงินค่าลงทะเบียน
ล่าช้า จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 

อ.๑๔ ส.ค. - ศ. ๒ พ.ย.๖๑ จ. ๗ ม.ค. - ศ. ๒๙ มี.ค.๖๒ จ. ๒๗ พ.ค.- ศ. ๕ ก.ค.๖๒ 

 18 
๑.๕.๑๑ สถิติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 19 

    สถิติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาไทย) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  20 

ข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หมายเหตุ 
ผู้สมัคร (คน) ๒,๘๗๗ ลดลงจากปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๒๐๐ คน 
ผู้เข้าสอบ (คน) ๒,๓๗๒ ลดลงจากปี ๒๕๕๙ จํานวน ๖๐๐ คน 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา (คน) ๑,๙๒๒ ลดลงจากปี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๐๐ คน 
ผู้มารายงานตัว (คน) ๑,๗๒๖ ลดลงจากปี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๐๕ คน 
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             1 

  จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลดลง เน่ืองจากในช่วงแรกบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด2 

คะแนนภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการรับสมัครนักศึกษา ดังน้ันนักศึกษาที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์3 

การรับสมัครเข้าศึกษา ไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ ต่อมาได้มีการปรับเกณฑ์การรับเข้าศึกษาโดยอนุโลมใหผู้้ที่4 

ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นตํ่า ๓๖ คะแนน สามารถสมัครเข้าศึกษาได้และเมื่อผ่านเกณฑ์ได้รับ5 

คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดรับเข้าศึกษาเป็น “นักศึกษาทดลองเรียน” 6 

โดยกําหนดเง่ือนไขการรับเข้าศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย7 

กําหนดภายใน ๑ ปีการศึกษา จึงจะได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญั ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถ8 

ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัยด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 9 

(๑) สอบภาษาอังกฤษ 10 

(๒) ลงทะเบียนศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ๔ รายวิชา  11 

ทั้งน้ีในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มนัีกศึกษาทดลองเรียนรวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๔ คน (สถิติ ณ วันที่ ๓ 12 

ตุลาคม ๒๕๖๐) ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์มทีั้งหมด ๒๖ คน 13 

๑.๕.๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปสาเหตุที่นักศึกษาผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาที่สมัครผ่านช่องทาง Active 14 

Recruitment  ไม่เข้าศึกษา เน่ืองจาก 15 

  ๑) ไมม่ีทุนสนับสนุนเต็มจํานวน 16 

  ๒) การได้รับหนังสือตอบรับเข้าศึกษาล่าช้า ทําให้ไม่สามารถดําเนินการขอจัดทําวีซ่าได้ทันเวลา 17 

  ๓) ต้องการเรียนที่สถาบันอ่ืน 18 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการติดตามเพ่ือจัดการและหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 19 

โดยเบ้ืองต้นดังน้ี 20 

    ๑) กรณกีารออกหนังสือตอบรับเข้าศึกษาล่าช้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการแจ้งความประสงค์รับ21 

นักศึกษาในขั้นตอนการพิจารณารับเข้าจากหลักสูตรล่าช้า และขั้นตอนการออกหนังสือตอบรับจากบัณฑิต22 

วิทยาลัยล่าช้าด้วย จึงขอความร่วมมือจากหลักสูตรในการเร่งดําเนินการพิจารณาการตอบรับนักศึกษาต่างชาติ23 

เข้าศึกษาให้เรว็ขึ้น และ ในสว่นของการออกหนังสือตอบรับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จะนําระบบ24 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้การดําเนินการรวดเร็วขึ้น 25 

   ๒) กรณทีุนการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาสําหรับ26 

นักศึกษาต่างชาติ จํานวน ๕๐๐ ทุน มีรายละเอียดการรับทุนดังน้ี 27 

ประเภททุน จํานวนทุน จํานวนผู้รับทุน 
๑.ทุน Full Scholarships ๕๐   ๑๘ 
๒.ทุน 2017 MU Postgraduate Scholarships ๔๕๐ *๑๒๑ 

ข้อมูล ณ วันที ่๔ ตุลาคม ๒๔๖๐ 28 

หมายเหตุ *เข้ามาศึกษาแล้ว ๕๖ คน และจะมาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อีกจํานวนหน่ึง 29 
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 จากจํานวนทุนที่จัดสรร และจํานวนผู้รับทุน ดังกล่าวพบว่า บัณฑิตวิทยาลัยมีทุนการศกึษาให้แก่1 

นักศึกษาต่างชาติ แต่จํานวนผู้รับทุนยังน้อยกว่าจํานวนทุนที่ให้ ดังน้ันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่มีทุนเต็มจํานวน2 

อาจจะไม่ใช่สาเหตุ จึงต้องติดตามหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป 3 

๑.๕.๑๓  (ร่าง) กําหนดการรับสมัครสอบคดัเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต4 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
 ๑.๖  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 

๑.๖.๑ ความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 

  หลักสูตรที่คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบผ่าน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 10 

ทางหลักสูตรได้แก้ไขและเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแบบรายงานข้อมูลหลักสูตรตามข้ันตอนของ11 

มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว ๔ หลักสตูร ได้แก่ หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)             12 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกําหนดอาหาร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือ13 

สุขภาพ) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ)  14 

  จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังคงเหลือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) 15 

ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนขอส่งเข้าพิจารณาคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา   16 

๑.๖.๒ การใช้การเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ (Massive Open Online Course) หรือ 17 

Blended learning ในระดับปริญญาตร ี18 

  มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย19 

กําหนดให้ในระดับปริญญาตรีมีรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ  Blended learning หมายถึง 20 

การจัดการเรียนการสอนที่มกีารใช้เวลาสําหรับเรียนแบบ IT-based หรอื online interaction ในห้องเรียน21 

อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของเวลาทั้งคาบ หรอืมากกว่า ๑ ช่ัวโมงต่อคาบ สาํหรับคาบที่มีเวลาเรียนมากกว่า ๒ 22 

ช่ัวโมงขึ้นไป ฝ่ายการศึกษาได้จัดประชุมกรรมการหลักสูตรปริญญาตรีวาระพิเศษแจ้งประธานหลักสูตรทราบ23 

เป็นเบ้ืองต้นแล้ว เพ่ือดําเนินการเสนอรายวิชาระดับปริญญาตรีที่พร้อมจะเข้าร่วมในการพัฒนาการสอนแบบ24 

ออนไลน์ ซึ่งทางฝ่ายการศึกษาจะได้ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดทํารายวิชาที่ใช้การเรียน25 

การสอนด้วยสื่อออนไลน์ต่อไป 26 

๑.๖.๓ การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai University Central 27 

Admission System : TCAS)  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 28 
 29 

แบบเดิม 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ - ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แบบใหม่ TCAS 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

แบ่งการรับออกเป็น ๒ ระบบ คือ 
๑) ระบบรับตรงมหิดล : มหาวิทยาลัยรับสมัครเอง โดยใช้

ข้อสอบ ๗ วิชาสามัญของสทศ. ประกอบด้วย ๕ ประเภทโครงการ

แบ่งการรับออกเป็น ๕ รอบ คือ 
รอบท่ี ๑ การรับนักศึกษาด้วย Portfolio (ไม่มีการจัดสอบ) 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนท่ัวไปท่ีมีความสามารถพิเศษ  
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คือ  
๑.๑ โครงการวิทยาเขต  

(กาญจนบุรี, นครสวรรค์,อํานาจเจริญ, มหิดลวิทยานุสรณ์, สาธิต
นานาชาติมหิดล) 

๑.๒ โครงการพ้ืนท่ี 
๑.๓ โครงการพิเศษ 
๑.๔ โครงการส่งเสริมความถนัดวิชาชีพ 
๑.๕ โครงการรับนักศึกษาพิการ 

๒) การรับระบบกลาง (Admissions) โดยสอท. 

รอบท่ี ๒ การรับสมัครระบบโควตา (มีการจัดสอบข้อเขียน
วิชาเฉพาะหรือสอบปฏิบัติ)  

           กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีหรือภาค/
เครือข่าย/ความสามารถพิเศษ 

รอบท่ี ๓ การรับสมัครระบบรับตรงร่วมกัน (ใช้ข้อสอบกลาง 
หรือ ๗ - ๙ วิชาสามัญ)  

              กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนท่ัวไป 
รอบท่ี ๔  การรับสมัคร Admission   
              กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนท่ัวไป 
รอบท่ี ๕  ระบบรับตรงอิสระ  
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนท่ัวไป   

มหาวิทยาลัย ไม่มีแผนรับรอบนี้ เนื่องจากระยะเวลาดําเนิน ตรงช่วง
เปิดภาคการศึกษา) 

๑.๖.๔ มหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ MAHIDOL 1 

Open House” ในวันที่ ๓ - ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   2 

๑.๖.๕  กิจกรรมนักศึกษา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 3 

๑) มหิดลวิชาการ แนะนําหลักสตูรสาขาระดับปริญญาตร ีและภาพรวมของทุกหลักสูตรในคณะฯ 4 

ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนท่ีสนใจ วันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 5 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 6 

๒) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ - ๕  พฤศจิกายน 7 

๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   8 

๓) รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม ่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   9 

ในเดือนพฤศจิกายน น้ีจะมีการจัดประชุมวางแผนกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะฯ 10 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือปรับแนวทางและรูปแบบกิจกรรมนักศกึษาให้สอดคลอ้งกับการพัฒนา11 

นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 12 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

๑.๗  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย  15 

๑.๗.๑  การอบรมนานาชาติ 16 

- การอบรมด้าน Environmental health เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาระดับปริญญา17 

โท จํานวน ๒๐ ราย 18 

- การขอความร่วมมือแจ้งหลักสูตรการอบรมระยะสั้นของแต่ละภาควิชา 19 

๑.๗.๒  ทุนการศึกษา Ajinomoto scholarship โดย Ajinomoto Foundation โดย Graduate 20 

school, Kagawa Nutrition University (http://www.eiyo.ac.jp/english/info/index.html) (เอกสาร21 

แนบ) 22 
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๑.๗.๓ รับมอบภาระงาน 1 

  ๑) การอบรมระยะสั้นนานาชาติ  2 

      - เป็นการอบรมระยะสั้นทีดํ่าเนินการเป็นประจํา ๒ หลกัสูตร ที่เหลือเป็นการอบรมตาม3 

ความต้องการของสถาบันการศึกษาต่างๆ (Tailor made) 4 

      - สร้างรายได้เข้าคณะ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 5 

๒) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 6 

๓) ความสัมพันธ์ต่างประเทศและเครือข่าย 7 

  - บันทึกความร่วมมือ ๒๗ ฉบับ 8 

     -  บันทึกแต่งต้ัง Adjunct staff ๑๐ ฉบับ (ชาวไทย ๒ ฉบับและชาวต่างชาติ ๘ ฉบับ หมด9 

วาระ ๘ ฉบับ) 10 

       -  ความร่วมมือด้านการศึกษา หลักสูตร Double degree program ระหว่างคณะ11 

สาธารณสุขศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต 12 

๑.๗.๔  การพัฒนาศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ 13 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 
๑.๘  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการคลังและกิจการสังคม   16 

 ๑.๘.๑   เป้าหมาย PA ที่เก่ียวข้อง 17 

- ข้อ ๓.๔ จํานวนโครงการที่เป็น University Engagement 18 

- ข้อ ๓.๓ จํานวนสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี19 

การบูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม (ต้องมีข้อตกลงชัดเจน หรือสัญญา20 

จ้าง ได้แก่ Agreement, Term of Reference, Contract ไม่นับรวม MOU)  21 

- ข้อ ๑.๔  จํานวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการถ่ายทอด22 

เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ /ภาคเอกชน จํานวนสัญญาโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่23 

ทําให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีรายได้ 24 

- ข้อ ๔.๒ งบดุลการเงินเป็นบวก 25 

๑.๘.๒   ผลการประเมิน EdPEx ที่เก่ียวข้อง (โอกาสพัฒนา) และรายงานความเสี่ยง เช่น การนํา            26 

กลยุทธ์ของคณะไปปฏิบัติ สถานะการเงิน ระบบจัดการทรัพยากรท่ีชัดเจน รายได้จากการบริการวิชาการลดลง 27 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

๑.๘.๓ การฝึกภาคสนาม (จัดระบบบริหารจัดการ ออกแบบกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมทั้งภายใน29 

และนอกคณะ ใช้ทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) โดยกิจกรรมที่ดําเนินการในช่วงแรกมีดังน้ี 30 

  ๑) ขอเปลี่ยนช่ือการฝึกภาคสนาม สหสาขา (๖ สัปดาห์) จากเดิม การฝึกปฏิบัติงานพัฒนา31 

อนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ  เปลีย่นเป็น การฝกึปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ 32 
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  ๒) เพ่ือให้การบริหารจัดการฝึกภาคสนามมคีวามคล่องตัว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม จะทําหน้าที่เป็น “ผู้อํานวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพ2 

แบบบูรณาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐” โดยจะเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้อง3 

ประชุมเพ่ือหารือกําหนดแนวทางและกระบวนการฝึกภาคสนาม 4 

  ๓) เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสินทรัพย์ของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ5 

ลดรายจ่าย โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะดําเนินการใน6 

พ้ืนที่อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 7 

๑.๘.๔  ชุมชนสัมพันธ์และกจิการสังคม (จดัทําโครงการบูรณาการฯ และโครงการความรับผิดชอบ8 

ต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ แสวงหาแหล่งงบประมาณอุดหนุน จัดระบบบริหารจัดการและ9 

ออกแบบกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมทั้งภายในและนอกคณะ พัฒนาต่อยอดทรัพยากรของคณะฯ) โดยกิจกรรม10 

ที่จะดําเนินการในช่วงแรกมดัีงน้ี 11 

  ๑) แผนงานพ้ืนฐาน “การพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ กิจการเพ่ือสังคม และ12 

ศักยภาพบุคคลและชุมชน” ขออุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ จํานวน ๓ โครงการ 13 

- โครงการพัฒนาชุมชนสุขภาวะ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   14 

- โครงการพัฒนากิจการชุมชนและศูนย์รอบรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะชุมชน 15 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   16 

- โครงการพัฒนาบริการเพ่ือสังคมและเสรมิสร้างศักยภาพบุคคลและชุมชน เขตราชเทวี 17 

กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ภาคกลาง 18 

๒) พัฒนาข้อเสนอโครงการของบประมาณดําเนินการในพ้ืนที่อําเภอสูงเนินและพัฒนา19 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม (สงูเนิน) ให้เป็นแหล่งเรียนสุขภาวะและความรอบรู้ด้าน20 

สุขภาพ รวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมเพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ จัดการความรู้ ดําเนินการวิจัย พัฒนา21 

นวัตกรรม และเผยแพร่ข่าวสารสุขภาวะ 22 

๓) พัฒนาโครงการอบรมระยะสั้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข23 

สิ่งแวดล้อม (สงูเนิน) ได้แก่ การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย สร้างพลังและการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาสุขภาวะ24 

ชุมชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสุขภาวะชุมชน 25 

๔) ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลสูงเนิน ในการบรกิารเพ่ือสังคม รวมถึงการตรวจ26 

สุขภาพและกิจกรรมต่อเน่ืองให้กับกลุ่มเปราะบางและสถานประกอบการ 27 

 ๑.๘.๕ การเงิน (วิเคราะห์รายได้และรายจ่าย จัดระบบบริหารจัดการ ออกแบบงานเอกสาร แสวงหา28 

รายได้ ลดรายจ่าย) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

 ๑.๘.๖ พัสดุและสินทรัพย์ (จัดระบบการดูแลรักษา และเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์)  โดย30 

เบ้ืองต้นขอความร่วมมือเรื่องการเคลื่อนย้ายและตรวจพัสดุ/ครุภัณฑ์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 
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 ๑.๘.๗  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม (สูงเนิน) (จัดระบบบริหารจัดการ1 

บุคลากร ภาระงาน และการใช้ประโยชน์สิทรัพย์และทรัพยากร) เช่น ปรับโครงสร้างและภาระงานบุคลากรใหม ่2 

ปรับปรุงอาคารสถานที่หลายส่วนซึ่งชํารุดและไม่เอ้ือต่อการใช้งาน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

 ๑.๘.๘  อื่นๆ เช่น พัฒนาฟอร์มก่ึงอัตโนมัติของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเงินและพัสดุ พัฒนา4 

เว็บไซต์  5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
๑.๙  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยพัฒนากายภาพ สิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภัย   8 

 ๑.๙.๑  การปรับเปลี่ยนการจราจรและภูมทิัศน์ เพ่ือความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย 9 

 ๑.๙.๒  การสาํรวจเพ่ือทําแผนซ่อมบํารุงอาคารที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการด้านสาธารณสุขและ10 

สิ่งแวดล้อม เมือ่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  11 

 ๑.๙.๓  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร ต้อนรับการตรวจเย่ียมของกระทรวงพลังงาน เรื่อง12 

รายงานพลังงานประจําปี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐    13 

 ๑.๙.๔  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนุรกัษ์พลังงาน : การเตรียมเอกสารคู่สัญญาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน15 

ในหน่วยงานภาครัฐ กรมบัญญชีกลาง : การประกาศ TOR ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเปิดรับเสนอผู้เสนอ16 

ราคาถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 17 

 ๑.๙.๕  การดําเนินการล้างเครื่องปรับอากาศที่มีอายุงานตํ่ากว่า ๑๐ ปี 18 

 ๑.๙.๖  การทาํแผนบริหารความต่อเน่ืองจากภัยคุกคามวิทยาเขตพญาไท โดยแต่ละสว่นงานได้ทํา19 

แผนเพ่ือใช้ยามฉุกเฉินของแต่ละส่วนงาน รวบรวมเป็นแผนของวิทยาเขต และจะทําการทดสอบในวันที่ ๑๐ 20 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นการซ้อมการรับรู้ตาม Call Tree และคํานวณเวลาที่ใช้ต้ัง รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม 21 

 ๑.๙.๗  การปรับเปลี่ยนเวลารับ – ส่งเวรการรักษาความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่องค์การทหาร             22 

ผ่านศึก เป็นเวลา ๖.๐๐ และ ๑๘.๐๐ น. 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
๑.๑๐  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ    26 

 ๑.๑๐.๑  เร่ืองแจ้งจากสภาคณาจารย์ประจํา    27 

    รศ. จีรนันท์ แกล้วกล้า แจ้งว่า ด้วยมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ประจํา ได้ตรวจสอบประกาศ 28 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ เน่ืองจากมีบุคคลที่ได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นถูกปลดจากตําแหน่งวิชาการ จึงขอให้มี29 

การถอดถอนช่ือออกจากประกาศฯ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙ 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๙/๒๕๖๐  เม่ือวันศุกร์ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  33 



 

 

19 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  เมื่อวันศุกร์ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยไม่มี1 

การแก้ไข 2 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 3 

 4 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสบืเนื่อง    5 

 ๓.๑  Double degree program 6 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ แจ้งว่า การดําเนินการ Double degree program ระหว่างคณะ7 

สาธารณสุขศาสตร์ และ School of Public Health, Kyoto University ขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จึงได้ระงับ8 

สัญญาไว้ก่อน และจะขอหารอืในที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 

  11 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  12 

  ๔.๑  กําหนดวันจัดแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๘๒)  13 

 ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีได้แถลงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการพัฒนาคณะ14 

สาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็น Health Literate Faculty ตามแนวคิด HLO และ Health in All Policies คณะจึง15 

ได้กําหนดเตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของคณะฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียด16 

โดยสรุปดังน้ี 17 

วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค พัฒนาเป็น Health in All Policies และ มี18 

จุดเน้น ๓ ประเด็น Good Governance, Healthy Cities, and Health Literacy 19 

หลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘  องค์การสหประชาชาติได้มีการพัฒนาต่อเน่ืองในหัวข้อ “การจัดทํา20 

เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น ๑๗ เป้าหมาย และเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับกระทรวง21 

สาธารณสุข คือ เป้าหมายที่ ๓ คือการทําให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี22 

ของทุกคนในทกุช่วงอายุ Health for all, and all for health 23 

องค์กรรอบรู้สุขภาพ หมายถึง องค์กรที่ถือว่า การรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นเร่ืองของทุกคนใน24 

องค์กร การจัดระบบ กระบวนการ และ บริการให้ความสาคัญกับเรื่องข้อมูลและการสื่อสาร และเอ้ือให้ 25 

บุคลากรทุกคนมีความสามารถในการสื่อสาร การให้ข้อมลูสุขภาพ จนทําให้ผู้รับบริการเกิดการเข้าถึงเข้าใจ              26 

นําข้อมูลไปใช้ในชีวิตได้ไม่ว่าผู้รับบริการ จะเป็นใครและมีลกัษณะประชากรเป็นอย่างไร 27 

คณะสาธารณสุขรอบรู้สุขภาพ หมายถึง คณะสาธารณสุขที่ถือว่า การรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น28 

เรื่องของทุกคนในคณะ มีการจัดระบบ กระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสาคญักับเรื่อง  29 

๑. ข้อมูล ๒. องค์ความรู้ ที่ใช้สอน ที่มาจากตํารา หรือเกิดจากการวิจัย โครงการ และนาํมาสื่อสารในช่องทาง 30 

และ รูปแบบ ที่เอ้ือให้เข้าถึงบุคลากร นักศึกษาทุกคน เกิดการเข้าใจ นําข้อมูลไปใช้ตัดสินใจในชีวิตได้ไม่ว่า เขา 31 

จะเป็นใครและมีคุณลักษณะประชากร หรือ ปัจจัยกําหนดสุขภาพเป็นอย่างไร จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 32 

และบอกต่อได้ 33 
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กรอบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในบุคคลและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร ์1 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเครือข่ายในเขตราชเทวี 2 

Social Lab สนับสนุน โดย สสส. ต้องพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีการสร้างองค์3 

ความรู้ สร้างโครงสร้าง กลไกเครือข่าย สรา้งความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ โดยดําเนินการ 4 

- พัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขช้ันนํา ระดับนานาชาติเพ่ือตอบสนอง5 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 6 

- จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 8C 3R ด้วยกระบวนการ Health Literacy เพ่ือเป็นบัณฑิต            7 

ยุค ๔.๐ 8 

- พัฒนาผลงานวิจัยใหม่ นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ  9 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 10 
 11 

 ๔.๒  การกําหนดแนวทางการเพ่ิมรายได้ – ลดรายจ่าย 12 

 ประธานฯ แจ้งว่า สรุปสถานะการเงินของคณะฯ ประมาณการจัดหารายได้ (รวมงบประมาณ13 

แผ่นดิน งบดําเนินการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรายรับ ๓,๑๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน มีรายจ่าย ๓,๗๐๑.๐๐๐ 14 

บาท/ เดือน  โดยคิดเป็นเงิน ๔๔,๔๑๒,๐๐๐ บาท/ ปี รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม จึงได้มียุทธศาสตร์ในการ15 

เพ่ิมรายได้ – ลดรายจ่ายของคณะ ดังน้ี 16 

     แผนยุทธศาสตร ์เพิ่มรายได้  17 

๑. ระดมทุนจากศิษย์เก่าและภาคเอกชน 18 

๒. จัดอบรม ทั้ง ไทยและนานาชาติ 19 

๓. ขอการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคณาจารย์จากในประเทศ และต่างประเทศ เช่น CMU ให ้Full 20 

scholarship แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเอก  21 

๔. เพ่ิมทุนวิจัยจาก สกว. สวรส. สสส. สจย. ฯลฯ 22 

๕. เพ่ิมสัดส่วนการหักเงินหลักสูตร เข้าคณะฯ 23 

๖. เพ่ิมสัดส่วนการหักเงิน OPHETS เข้าคณะฯ 24 

     แผนยุทธศาสตร ์ลดรายจ่าย  25 

๑. ประหยัดค่าไฟ  26 

๒. ไม่เพ่ิมคน ทั้งคณะ และ OPHETS 27 

๓. ลดค่าตอบแทน เช่น คณบดี รองคณบดี  28 

๔. ไม่รับค่าตอบแทน เช่น ผู้อํานวยการ OPHETS รองผู้อํานวยการ รองผู้จัดการและที่ปรึกษา29 

คณบดี  30 

๕. ลดการก่อสร้างที่ไม่จําเป็น  31 

๖. ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดการจัดซื้อ 32 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 33 
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 ๔.๓  การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) 1 

   ประธานฯ แจ้งว่า การบริหารจัดการสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 

(OPHETS) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีกิจกรรมที่ทํารายได้ คือ นวด ตรวจร่างกาย ตรวจสิ่งแวดล้อม อบรม 3 

โครงการวิจัย มีรายได้เข้าคณะร้อยละ ๙ – ๑๑ เป็นเงินประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 4 

รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม 5 

 สภาพการณ์ของ OPHETS  6 

๑)   ข้อเสนอแนะในหมวดต่างๆ ของ EdPex ผลลัพธ์ด้านการเงินของคณะฯ รายได้ตํ่ากว่ารายจ่าย 7 

ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ รายได้ส่วนงาน อัตรากําไรสุทธิต่อยอดรายได้ยังติดลบอัตราหน้ีสิน8 

รวมต่อต้นทุนรวมยังเพ่ิมขึ้น 9 

๒)  การปรับเปลี่ยนการหักรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ ๔ หักเข้า INNOTECH 10 

๓)  การตรวจสอบบัญชีของ สตง. 11 

๔)  ดําเนินการปรับโครงสร้างใหม่ 12 

    ๔.๑)  คณะฯ จะแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 13 

คณบดี     ประธานกรรมการ  14 

รองคณบดี     รองประธานกรรมการ 15 

  ผศ. เรวดี  จงสุวัฒน์     กรรมการ 16 

                 (ผู้แทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ)  17 

รศ. วันทนี  พันธ์ุประสิทธ์ิ     กรรมการ          18 

        (ผู้แทนกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 19 

ผศ. ประยุทธ์  พุทธิรักษ์กุล     กรรมการ 20 

                   (ผู้แทนกลุ่มภารกิจการควบคุมและป้องกันโรค)   21 

            22 

๔.๒) แต่งต้ังคณะกรรมการ OPHETS ประกอบด้วย 23 

รศ. จรรยา  เสียงเสนาะ     ผู้จัดการ 24 

รศ. ธราดล เก่งการพานิช     รองผู้จัดการ 25 

หัวหน้าทีมบริการต่างๆ     กรรมการ 26 

ทีมประเมินผลและพัฒนาคุณภาพบริหาร   กรรมการ 27 

ทีมการตลาดหรือลูกค ้าสัมพันธ์    กรรมการ 28 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 29 

 30 

 ๔.๔  การเตรียมจัดงานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ และนานาชาติ 31 

      ๔.๔.๑ การเตรียมงานประชุมสาธารณสุขแห่งชาติ และงานคืนสู่เหย้า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 32 

      ๔.๔.๒ การเตรียมงานประชุมสาธารณสุขนานาชาติ และงานคืนสู่เหย้า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  33 
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(ฉลองย่างเข้าปีที่ ๗๒ ครบรอบคณะสาธารณสุขศาสตร์) และการสมัครเข้าเป็นสมาชิก1 

เครือข่าย Asian Health Literate Association (AHLA) 2 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 3 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 4 
 5 

 ๔.๕  การพิจารณาอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร ์(ตําแหน่ง                6 

รองคณบดี) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 8 

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กําหนดอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง10 

รองคณบดี เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท น้ัน 11 

  เน่ืองจากในปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการใช้จา่ยงบประมาณเพ่ือการบริหารคณะฯ ใน12 

ด้านต่างๆ เป็นจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี13 

ประสิทธิภาพสูงสุด งานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินประจํา14 

ตําแหน่งผู้บริหาร (ตําแหน่ง รองคณบดี) ทุกตําแหน่ง จากเดิม ๑๓,๐๐๐ บาท ปรับลดเหลือ เดือนละ ๙,๕๐๐ 15 

บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป 16 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติใหค้วามเห็นชอบตามท่ีเสนอ 17 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 18 
 19 

 ๔.๖  การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ 20 

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุด21 

ใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการทบทวนคณะกรรมการทุกชุด  ประกอบกับทางคณะฯ เตรียมการจัดสรรงบประมาณ22 

รายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนงานประจําและงาน23 

ผลักดันยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังมีการควบคุมกํากับงานติดตาม24 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณและการแสวงหารายได้เข้าคณะฯ ประกอบกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า25 

ด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ ระบุไว้ว่า คณะกรรมการงบประมาณของส่วนงาน26 

ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ27 

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอเสนอ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและติดตาม28 

งบประมาณ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเอกสาร29 

ประกอบการประชุม 30 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายช่ือคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามรายช่ือดังน้ี 31 
 32 

 ๑.    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    ประธานกรรมการ 33 

           ๒.    รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม             กรรมการ 34 
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  ๓.    รองคณบดี                               กรรมการ 1 

  ๔.    รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา                         กรรมการ 2 

  ๕.    รองคณบดีฝ่ายวิจัย                          กรรมการ 3 

  ๖.    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย                 กรรมการ 4 

  ๗.    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 5 

  ๘. รองคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย    กรรมการ 6 

 ๙.    ผศ.เรวดี  จงสุวัฒน์        กรรมการ 7 

                (ผู้แทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ)  8 

 9 

๑๐.  รศ.วันทนี  พันธ์ุประสทิธ์ิ       กรรมการ          10 

        (ผู้แทนกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม) 11 

๑๑.  ผศ.ประยุทธ์  พุทธิรักษ์กุล        กรรมการ 12 

                  (ผูแ้ทนกลุม่ภารกิจการควบคุมและป้องกันโรค)     13 

๑๒.  ประธานสภาอาจารย์       กรรมการ   14 

 ๑๓.  ผู้แทนสายสนับสนุนจากภาควิชา    กรรมการ 15 

๑๔.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม กรรมการ 16 

๑๕.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 17 

๑๖.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 18 

๑๗.  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการและเลขานุการ 19 
๑๘.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 20 
๑๙.  นางนภาพร  ม่วงสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 21 
๒๐.  นางสาวสุดใจ  ประทีปทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  22 
๒๑.  นางสาวเกศวรี  ปัญญาธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  23 
๒๒.  นางสาวมาสวไลย  ขําแนวนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  24 

  ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการ และดําเนินการแต่งต้ังตามที่เสนอ 25 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 26 
 27 

๔.๗  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํา คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตร28 

มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 29 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ขอถอนเร่ืองพิจารณาเน่ืองจากปรับปรุงรายช่ือคณะกรรมการบริหาร30 

หลักสูตรฯ 31 

 มติที่ประชุม  :  เหน็ชอบให้ถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ 32 
   33 
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  ๔.๘  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํา คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรัชญา1 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 2 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  3 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ครบวาระการปฎิบัติงานตาม4 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  และหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา5 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที ่๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 6 

   ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 7 

(นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสทิธิภาพ  ในการน้ี  8 

รักษาการรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง9 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 10 

๒๕๕๖ กําหนดไว้ว่า “หมวดที่ ๓ ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (๒๐.๑) องค์ประกอบคณะกรรมการ11 

บริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  ๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 12 

จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและ13 

เลขานุการ และ  ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจํา14 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละ15 

ท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า ๑ หลักสูตร (๒๐.๒) ใหห้ัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของ16 

หลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะ17 

กรรมการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ (๒๐.๑)” ดังกล่าว 18 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 19 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 20 

 21 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  22 

 ๕.๑  ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า คณะไม่สามารถให้บรกิารรถบัสให้กับนักศึกษาของภาควิชา ที่จะไป23 

ดูงานนอกสถานที่ได้ บางครั้งให้นักศึกษาเดินทางเอง ขอให้คณะฯ เสนอแนวทางดําเนินการว่าจะสามารถเบิก24 

ค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และเสนอให้มีระบบตรวจสอบแม่บ้าน เวลาทํางานที่แน่นอน 25 

  ประธานฯ รับเรื่องไปประสานต่อไป 26 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 27 

 28 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๕  น. 29 

     30 

 31 นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ศ. ลีรา  กิตติกูล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




