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สรุปรายงานผลทีมบริหารเยี่ยมชมภาควิชา PA-Visit ปีงบประมาณ 2562
ระหว่างวันที่ 17-19, 24-26 และ 30 ตุลาคม 2561

ตามที่ทีมบริหารคณะฯ กําหนดเยี่ยมชมภาควิชา PA-visit ระหว่างวันที่ 17-19, 24-26 และ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงาน ความต้องการความช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวน
เปูาหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 และภาควิชาได้
ดําเนินการทบทวนแก้ไข/เพิ่มเติมเปูาหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้มีการตกลงไว้เรียบร้อยแล้ว สรุปผลในภาพรวม
ได้ ดังนี้

1

ผลทบทวนการกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (Performance Agreement) ปี 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตามทีท่ ีมบริหารคณะฯ เยี่ยมชมภาควิชา PA-Visit ระหว่างวันที่ 17-19, 24-26 และ 30 ตุลาคม 2561 ได้กําหนดให้ภาควิชาทบทวนเปูาหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Performance Agreement) รวม
25 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดระดับคณะฯ เพิ่มอีก 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด โดยมายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัด
1.1
1.2
1.7

1.10
1.11
1.12
1.13
2.1.1

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ : ชิ้น/คน)
จํานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา
ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) (บาท)
จํานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
จํ า นวนผลงานวิ จั ย ใหม่ ที่ นํ า ไปสู่ ก ารปรั บ นโยบายการบริ ห ารระดั บ ส่ ว นงาน กระทรวง หรื อ
ระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้ํา)
สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
(เรื่อง/คน)
จํานวนบุคลากรสายวิชาการตําแหน่งอาจารย์ (คน)
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน* (ร้อยละ)

325,529.64
0.65
(94/145)
138,100,000.00

เป้าหมายใหม่
(ทีมบริหารเยี่ยม
ภาควิชา)
332,426.19
0.76
(110/145)
33,000,000.00

เป้าหมายตาม PA
ใหม่ระดับภาควิชา
ภาพรวม
348,034.52
0.85
(118/139)
22,280,000.00

3
4

2
4

2
4

3
4

0.45
(60/133.5)
133.5
100.00

0.37
(53/145)
145
77.56

0.45
(65/146)
146
77.56

0.52
(72/139)
139
93.07

เป้าหมายคณะฯ
ปี 2562

เป้าหมายเดิม
ปี 2562

346,816.48
0.60
(80/133.5)
25,150,000.00

2

2.6.1
2.6.2
2.8
2.9
3.2
3.6
4.9
1
2
3.1
3.2

100.00
20.00
41.00
82.00

เป้าหมายตาม PA
ใหม่ระดับภาควิชา
ภาพรวม
82.73
25.85
49.33
72.13

30.00
15.00
2

25.00
14.00
2

31.11
14.44
8

30.00
14.44
10

6
9,000,000.00
15
2

3
510,000.00
20
1

7
510,000.00
46
5

8
1,760,000.00
45
5

154
4

154
4

196
7

4
7

4
7

5
6

เป้าหมายเดิม
ปี 2562

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า*** (ร้อยละ)
ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล
Scopus หรือ Web of Science เท่านั้น (ร้อยละ)
อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
จํานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)

100.00
20.00
30.00
100.00

จํานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs หรือ Blended learning (รายวิชา)
ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
จํานวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost) (หลักสูตร)
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมคณะสาธารณสุขศาสตร์
จํานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย (จํานวน Menu)
จํานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสายวิชาการ (ใหม่)/สายสนับสนุน ในกลุ่ม
cluster เดียวกัน (โครงการ)
จํานวนโครงการที่ภาควิชาในกลุ่ม cluster ร่วมกันจัดทําโครงการ (โครงการ)
จํานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

ตัวชี้วัด

2.1.2
2.1.3
2.4.1
2.4.2

เป้าหมายใหม่
(ทีมบริหารเยี่ยม
ภาควิชา)
87.90
25.85
43.00
72.13

เป้าหมายคณะฯ
ปี 2562

3

สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการความช่วยเหลือ, ข้อเสนอแนะการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ระดับภาควิชาและคณะฯ
จากผลการเยี่ยมภาควิชาของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17-19, 24-26 และ 30 ตุลาคม 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากผลการเยี่ยมชมภาควิชาของทีมบริหาร PA-Visit ระหว่างวันที่ 17-19, 24-26 และ 30 ตุลาคม 2561 ภาควิชามีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และต้องการความช่วยเหลือจากคณะฯ ตลอดจนมี
ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty รวมทั้งหมด 131 ข้อ จําแนกเป็น
 ปัญหาและอุปสรรค รวม 62 ข้อ (ด้านงานวิจัย =13 ข้อ, ด้านการศึกษา =20 ข้อ, ด้านบริการวิชาการ = 10 ข้อ ด้านบริหาร = 12 ข้อ และด้านอื่นๆ = 7 ข้อ)
 ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ รวม 41 ข้อ (ด้านงานวิจัย =10 ข้อ, ด้านการศึกษา =16 ข้อ, ด้านบริการวิชาการ = 6 ข้อ ด้านบริหาร = 5 ข้อ และด้านอื่นๆ = 4 ข้อ)
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน รวม 28 ข้อ (ด้านงานวิจัย =4 ข้อ, ด้านการศึกษา = 2 ข้อ, ด้านบริการวิชาการ =
18 ข้อ ด้านบริหาร = 4 ข้อ และด้านอื่นๆ = - ข้อ)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. การขาดสถานที่ทําวิจัยและตั้ง
1. การปรับปรุงหลักสูตรล่าช้า ขาดความ 1. ระบบสนับสนุนการจัดอบรมที่
เครื่องมือที่เหมาะสม (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ) ชัดเจนในแนวทางการดําเนินงาน ทั้งใน ครอบคลุม (One stop service) เช่นการ
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ บัณฑิต
ประชาสัมพันธ์ สถานที่ ปูายประกาศ
วิทยาลัย และหลักสูตร (ภ.วิทยาศาสตร์ อาหาร การออกเกียรติบัตร สถานที่จอด
ฯ)
รถ ฯลฯ (ภ. วิทยาศาสตร์ฯ)
2. การจัดทําเอกสารทางการเงิน ระบบ 2. ปัญหาการบริหารการเงินของ
2. ระบบสนับสนุนจาก OPHET ในการ
การเบิกจ่าย (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)
หลักสูตรเนื่องจากภาระรายจ่ายสูงกว่า ประมูลโครงการต่างๆ (ภ. วิทยาศาสตร์
รายรับ (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)
ฯ)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. การพัฒนาภาษาอังกฤษของสาย
สนับสนุน (ภ.โภชนวิทยา)

1. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
ระบบน้ํา ไฟฟูา ที่กระทบต่อ
ความสุขในการทํางาน (ภ.
วิทยาศาสตร์ฯ)

2. ขาดคู่มือการทํางาน ทําให้ขาด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (ภ.
โภชนวิทยา)

2. ระบบการรอกเอกสารการขอ
ปฏิบัติงานแบบ online ทําให้เกิด
ความซ้ําซ้อน หลายขั้นตอนและใช้
ทรัพยากรมาก (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)
4

ด้านวิจัย
3. บทความวิชาการลดลง
· จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลง
· การบริหารเวลาในการเรียนการสอน/
บริการวิชาการ/งานวิจัย/การบริหาร
· ระบบการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ฯลฯ
· การตีพิมพ์บทความวิชาการ มี
ค่าใช้จ่าย
(ภ. วิทยาศาสตร์ฯ และภ. วิศวกรรมฯ)
4. จํานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา·
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนําเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทําวิจัยของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)

ด้านการศึกษา
3. ปัญหาการขาดเจ้าหน้าที่หลักสูตร
ปริญญาโท/ ปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่
สนับสนุน (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)

ด้านบริการวิชาการ
3. ขาดบุคลากรสนับสนุนดูแลเรื่องเงิน
โครงการวิจัยของอาจารย์ (ภ. โภชนวิท
ยา)

ด้านบริหาร
3. ระบบงานส่วนกลาง ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน (ภ.
โภชนวิทยา)

ด้านอื่นๆ
3. ความถูกต้อง ชัดเจน ของระบบ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
เช่น การให้ความรู้ในด้าน
กฎระเบียบต่างๆ (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)

4. ระบบสนับสนุนในการทํา AUNQA
จากส่วนกลางโดยเฉพาะ criteria 6-9
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)

4. การบริหารจัดการในส่วนของงาน
ตรวจหาปรสิตในสิ่งส่งตรวจด้าน
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์
เพียง 1 คน (ต้องมีภาระเตรียมการสอน
และงานตรวจบริการวิชาการที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น) (ภ. ปรสิตวิทยาฯ)

4. ขาดบุคลากรทางสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่จะเกษียณอายุ
ราชการปี 62 ต้องการการทดแทน
ขาดบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทน (ภ.โภช
นวิทยา/ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิต
วิทยาฯ และภ. สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)

4. การปรับปรุงบัตรจอดรถของ
บุคลากรเนื่องจากบางครั้งมี
บุคคลภายนอกมาใช้บริการ (ภ.
วิทยาศาสตร์ฯ)
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ด้านวิจัย
5. ขาดเครื่องมือวิจัยในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ (ภ. โภช
นวิทยา)
6. เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติไม่
เพียงพอ (ภ. อนามัยชุมชน)

ด้านการศึกษา
5. นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
ภาษาอังกฤษ (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ
นามัยฯ)
6. จํานวนนักศึกษามีจํานวนน้อยลง (ภ.
โภชนวิทยา/ภ.ชีวสถิติ/ภ.อนามัย
ครอบครัว/ภ.อาชีวอนามัยฯ และภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)

ด้านบริการวิชาการ
5. ภาระงานสอนของอาจารย์มีจํานวน
มาก ไม่เอื้อต่องานบริการวิชาการ (ภ.
อนามัยชุมชน)
6. ระเบียบใหม่เพิ่มงานด้านธุรการ (ภ.
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)

ด้านบริหาร
5. กายภาพและความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางอาหาร (ภ.โภช
นวิทยา)
6. บุคลากรสายวิชาการยังมีความ
เข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องการจัดทํา
หลักสูตร และการเขียนรายงาน
หลักสูตรตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ AUNQA/เพิ่มภาระงานด้านระบบ
คุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ภ.ชีวสถิติและภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)

7. ไม่มีหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบ
เอกสารก่อนการตีพิมพ์ (ภ.อาชีวอนามัย
ฯ)
8. เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
นวัตกรรม (ภ. ปรสิตวิทยาฯ )

7. อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอน
ไม่เพียงพอ (ภ.โภชนวิทยา)

7. ขาดจุดบริการทางวิชาการเบ็ดเสร็จ
(ภ.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)

8. จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2557 2559 ยังคงค้างอยู่จํานวน 69 คน (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)

8. ขาดการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผล
เชิงพาณิชย์ (ภ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

7. ขาดแคลนบุคลากรที่มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับหลักสูตร (ภ.ชีวสถิ
ติ)
8. เงินบริหารจัดการภาควิชาจํานวน
น้อย (ภ.อนามัยครอบครัว)

9. ภาระงานสอนของอาจารย์มีจํานวน 9. ความล่าช้าในการดําเนินการทํา
9. การให้บริการวิชาการยังอยู่ในรูปของ
มาก ไม่เอื้อต่อการเขียน หรือดําเนินงาน วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (ภ.บริหารงาน เชิงรับ (ภ. อาชีวอนามัยและความ
โครงการวิจัย (ภ. อนามัยชุมชน)
สาธารณสุข)
ปลอดภัย)

ด้านอื่นๆ
5. ระบบรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร/คณะ (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)
6. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
· น้ํารั่วจากฝูาเพดาน ทุกครั้งที่มีฝน
ตกและมีน้ําขังบนดาดฟูา ส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์
โต๊ะ เอกสาร
· ไม่มีกริ่งสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์
ดับเพลิงชํารุด
· มีหนูบนฝูาเพดาน และในห้อง
ทํางาน
· น้ําเป็นสีสนิม (ในบางช่วง) (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)
7. ความเสื่อมสภาพของ เครื่องมือ
พื้นที่ และห้องปฏิบัติการ (ภ. จุล
ชีววิทยา)

9. บุคลากรมีจาํ กัดและเจ็บปุวยต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง (ภ. อนามัย
ครอบครัว)
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ด้านวิจัย
10. อาจารย์รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์
การทํางานวิจัย และขาดอาจารย์พี่เลี้ยง
(ภ.อนามัยชุมชน)
11. การสร้างองค์ความรูเ้ ฉพาะสาขา
(ภ.สุขศึกษาและพฤติกรรมฯ)

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
10. การจัดการเรียน การสอน เพื่อ
10. ขัน้ ตอนและระบบการรับงานบริการ
เตรียมพร้อมรับมือนักศึกษาอนาคตภาค วิชาการไม่ชัดเจน (ภ. วิศวกรรม
พิเศษ (ภ. ปรสิตวิทยาฯ)
สุขาภิบาล)
11. ขาดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านกีฏวิทยาโดยตรง (ภ.ปรสิตวิทยา
ฯ)
12. การตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ (ภ.สุข 12. อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนมี
ศึกษาและพฤติกรรมฯ)
จํากัด และบางอย่างมีความล้าสมัย (ภ.
อนามัยชุมชน)
13. การจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ภ. 13. ขาดการสนับสนุนทุนการศึกษา (ภ.
จุลชีววิทยา)
อนามัยชุมชน)
14. ความจํากัดทางกายภาพ สถานที่มี
จํากัด ขาดความร่มรื่น และขาด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ภ.
อนามัยชุมชน)
15. การขาดตําแหน่งงานเฉพาะ ทําให้
นักศึกษาน้อย (ภ.สุขศึกษาฯ)
16. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สุข
ศึกษาฯ)
17. นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ ติด
ภาระกิจส่วนตัว ทําให้จบล่าช้า หรือ
ลาออกไป (ภ.อาชีวอนามัยฯ)

ด้านบริหาร
10. บุคลากรของภาควิชามีจํานวน
ไม่เพียงพอ (ภ.อนามัยชุมชน)

ด้านอื่นๆ

11. รายได้จากหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายที่กําหนด (ภ.อนามัย
ชุมชน)
12. อัตรากําลัง และภาระงาน (ภ.
จุลชีววิทยา)
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ด้านวิจัย

1. พื้นที่ตั้งงานวิจัยที่มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น ระบบไฟฟูา และระบบน้ํา
(อาคาร 1 ชั้น 6) (ภ. วิทยาศาสตร์ฯ)

ด้านการศึกษา
18. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)
19. ค่าหน่วยกิตทีส่ ูงขึ้น / ทุนการศึกษา
มี (แต่อาจไม่เพียงพอ) (ภ. วิศวกรรมฯ)
20. จํานวนนักศึกษา และ ระยะเวลา
เฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษา (ปริญญาโท
= 3.8 ปี, ปริญญาเอก = 4.6 ปี) (ภ.
จุลชีววิทยา)

ด้านบริการวิชาการ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. ทุนสนับสนุนการฝึกปฏิบตั ิงานของ
1. การปรับปรุงระบบสนับสนุน การเรียน
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภ.โภชนวิท การสอน การวิจยั และการบริการ
ยา)
วิชาการและอื่นๆ (ภ. วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทดแทน, เจ้าหน้าที่
สนับสนุน เนื่องจากในปีงบประมาณ
2562 บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา
เกษียณอายุราชการ ทําให้ภาควิชา
ขาดแคลนบุคลากร ขอให้คณะฯ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
อัตรากําลังในส่วนทีภ่ าควิชาขาด
แคลน (ผู้ช่วยอาจารย์-กรณีพิเศษ,
อาจารย์พิเศษ-ไม่เต็มเวลา,
ทุนการศึกษาพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์)
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.ระบาดวิทยา/
ภ.อนามัยครอบครัว/ภ.อนามัย

1. มาตรการความปลอดภัย
· จากน้ํารั่วจากฝูาเพดาน ทุกครั้งที่มี
ฝนตกและมีน้ําขังบนดาดฟูา ส่งผล
ต่อ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เอกสาร
· ไม่มีกริ่งสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์
ดับเพลิงชํารุด
· ความเสีย่ งจากการเกิดโรคฉี่หนู (มี
หนูบนฝูาเพดาน)
· น้ําเป็นสีสนิม (ในบางช่วง)
(ภ. บริหารงานสาธารณสุข)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร
ด้านอื่นๆ
ชุมชนและภ.สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์)
2. มีเงินทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์
2. ความร่วมมือในการฝึกปฏิบตั ิงานของ 2. อยากให้มีทีม/คณะกรรมการสนับสนุน 2. มีเงินทุนสนับสนุนให้กับอาจารย์ 2. ต้องการได้รบั การสนับสนุน
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและชาติ (ภ. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภ.โภชนวิท ช่วยเหลือ (ให้คําปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ใหม่ (ภ.ชีวสถิติ)
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้รับ
ชีวสถิติ/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อนามัย
ยา)
หรือ Template) ในการทํา AUN-QA
มาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี
ชุมชน และอาชีวอนามัยฯ)
(ภ.ชีวสถิติ)
และความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BSL2) (ภ.ปรสิตวิทยาฯ และ ภ.จุล
ชีววิทยา)
3. ศูนย์บริหารจัดการงานวิจยั (ภ. การ 3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ป. 3. มีการจัดอบรม AUN-QA ให้ทุก
3. จัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนา
3. การพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาฯ
พยาบาลสาธารณสุข)
โท และป.เอก (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ หลักสูตรในคณะ มีแนวทางในการจัดทํา ตําแหน่งงานและตําแหน่งวิชาการ http://phhe.ph.mahidol.ac.th/i
นามัยฯ และ ภ. วิศวกรรมสุขาภิบาล)
AUN-QA ที่เหมือนกัน หรือให้มี
(ภ.อนามัยชุมชน)
ndex.html (ภ.สุขศึกษาและ
Resource Persons ที่เข้าใจ AUN-QA
พฤติกรรมศาสตร์)
(ภ. ชีวสถิติ)
4. การสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร 4. การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร 4. มีการถอดบทเรียนจากหลักสูตรที่ได้รับ 4. สร้างกิจกรรมการสร้างสุขให้
4. จัดสรรอัตรากําลัง (เจ้าหน้าที่
ระดับนานาชาติ (ภ.การพยาบาล
นักศึกษา/นักวิชาการ (ภ. อนามัย
การประเมิน เพื่อให้ได้แนวทางและช่วย บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ต่อ สํานักงาน และ คนล้างเครื่องแก้ว)
สาธารณสุข)
ครอบครัว)
ลดระยะเวลาในการจัดทํา AUN-QA (ภ. กันและต่อองค์กร (ภ.อนามัยชุมชน) (ภ. จุลชีววิทยา)
ชีวสถิติ)
5. จัดระบบพี่เลี้ยงการทําวิจยั มีคลินิก 5. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา โสตทัศน์ 5. การบริหารจัดการ (การบริการ
5. จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
ในการให้คําปรึกษาในการเขียน
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (ภ.
วิชาการ) (ภ.การพยาบาลสาธารณสุข
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
Manuscript (ภ. อนามัยชุมชน)
อนามัยครอบครัวและ ภ. การพยาบาล และภ. อนามัยชุมชน)
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
สาธารณสุข)
ดําเนินงาน (ภ.อนามัยชุมชน)
6. สนับสนุนการบูรณาการวิจัยและ
6. การสนับสนุนและผลักดันการเปิด
6. การบริหารจัดการต้นทุน วารสารฯ
ทํางานเป็นทีม (ภ. อนามัยชุมชน)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยา คณะฯ (ภาพรวม) (ภ. สุขศึกษาและ
9

ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
พฤติกรรมศาสตร์)
สาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) (ภ. บริหารงานสาธารณสุข)
7. seed money ในการทําวิจัย (ภ. อา 7. การเพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรและ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)
8. Manuscript Editor (ภ. อาชีวอนา 8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
มัยและความปลอดภัย)
จัดการเรียนการสอน (ภ.การพยาบาล
สาธารณสุข)
9. มีหน่วยงานที่จับคู่งานวิจัยกับ
9. กําหนดนโยบาย ทิศทาง การจัดการ
ภาคเอกชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาเชิง
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน (ภ.
พาณิชย์ (ภ. อาชีวอนามัยและความ
อนามัยชุมชนและภ.สุขศึกษาและ
ปลอดภัย)
พฤติกรรมศาสตร์)
10. ประชาสัมพันธ์งานวิจัย / ทุนวิจัย 10. ประสานกับสภาวิชาชีพเพื่อให้
(ภ. วิศวกรรมสุขาภิบาล)
รับรองบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (ภ.
อนามัยชุมชน)
11. สร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บัณฑิตและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรองรับตําแหน่งงาน
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา (ภ.
อนามัยชุมชน)
12. กลไกการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (ภ.อนามัย

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

10

ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ชุมชน)
13. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ (ภ.อนามัยชุมชน)
14. การสนับสนุนด้าน IT และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดทํา
บทเรียน SPOC & MOOCs (ภ.สุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์)
15. มีหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการทํา
start up ของอาจารย์และนักศึกษา (ภ.
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
16. ช่วยประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ
ภาควิชา (ภ. วิศวกรรมสุขาภิบาล)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. มีบุคคลากรทีด่ ูแลเรื่องเอกสาร
1. ปชส.หลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ 1. มีการบูรณาการดําเนินงานด้าน การ 1. ส่งต่อข้อมูลด้านอนามัย
การเงินเกี่ยวกับทุนวิจัยของอาจารย์ (ภ. และนานาชาติ โดยทําเป็นหลักสูตรกลาง จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในคณะ เช่น
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการจัดการของ
โภชนวิทยา)
ร่วมกับคณะ (ภ. อนามัยครอบครัว)
สุขาภิบาลตลาด สุขาภิบาลอาหาร
คณะฯ (ภ.วิทยาศาสตร์อนามัย
น้ําประปา สุขาภิบาลอาคารสถานที่ การ สิ่งแวดล้อม)
จัดการขยะ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในอาคารและภายนอก และการควบคุม
แมลงและสัตว์นําโรค ฯลฯ ในการเรียน
การสอน (ภ.วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม)
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ด้านวิจัย
2. ภาควิชาได้เสนอขอทุนโครงการท้า
ทายไทย ในเรื่อง “การวิเคราะห์
เครือข่ายสังคมและระดับความรอบรู้ใน
การปูองกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียน
อนุบาลและสถานรับเลืย้ งเด็กเล็กเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อพัฒนาระบบการ
ปูองกันโรคติดต่อในเด็กเล็กของเมือง
ใหญ่เช่นกทม. ให้จําเพาะกับบริบทของ
สังคมและชุมชน (Precise
prevention) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(ภ.ระบาดวิทยา)
3. ทําวิจัยแบบสหภาควิชา เพื่อขอทุน
สนับสนุนจากหน่วยงาน เช่น สสส. วช.
สกอ. โดยให้คณะเป็นผู้ประสานกับ
แหล่งทุน (ภ.อนามัยครอบครัว)
4. ส่งเสริม สนับสนุนการทําวิจัย
โครงการ สร้างแรงจูงใจ เช่น ให้ทุน
รางวัล (ภ. อนามัยชุมชน)

ด้านการศึกษา
2. สําหรับในระดับภาควิชา ฯ จะนํา
Health Literate มาผลักดันผ่านการ
เรียนการสอน และให้ความสําคัญของ
การดูแลสุขภาพของบุคลากรของ
ภาควิชา ฯ และนักศึกษาต่อไป (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)

ด้านบริการวิชาการ
2. จัดทําและมีการสร้างฐานข้อมูลพร้อม
ทั้งมีระบบจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
นําไปสู่ Health Literate Faculty (ภ.
ชีวสถิติ)

ด้านบริหาร
2. อาจให้ภาควิชาชีวสถิติเป็น
ศูนย์กลาง การจัดการบริหารข้อมูล
ด้านสุขภาพ (ภ. ชีวสถิติ)

3. แสวงหาเครือข่าย และร่วมเซ็นบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
คณะ (ภ. อนามัยครอบครัว)

3. แผนขององค์กรในการเป็นองค์กร
รอบรู้สุขภาพ และการประเมินผล
(ภ. อนามัยชุมชน)

4. ภาควิชาฯ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะในทุกด้าน
เช่น การมีส่วนร่วมกับโครงการและ
กิจกรรมของภาคีเครือข่าย สวพท. (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)

4. กําหนดความรอบรู้สุขภาพเป็น
นโยบายหลักขององค์กร และ
สอดแทรกในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้เป็น Health literate
professional (ภ. อนามัยชุมชน)

ด้านอื่นๆ
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
5. คณะฯ น่าจะให้แต่ละภาควิชามีการ
แชร์ความรู้ในศาสตร์ทตี่ นเองเชี่ยวชาญ
โดยอาจจะทําเป็นภาพ infographic
การ์ตูน คลิปวีดีโอ ภายในคณะหรือ
อาจจะเผยแพร่ออกสูภ่ ายนอกคณะ (ภ.
ปรสิตวิทยาฯ)
6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับการ มุ่ง
สู่ Health Literate Faculty (ภ.อนามัย
ชุมชน)
7. จัดทําสื่อและช่องทางการสื่อสารด้าน
สุขภาพ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย (ภ.อนามัย
ชุมชน)
8. จัดแหล่งแลกเปลี่ยนความรูร้ ะดับ
ภาควิชาและคณะ (ภ.อนามัยชุมชน)
9. รณรงค์ สร้างกระแส ให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน (ภ.อนามัยชุมชน)
10. Social engagement เพิ่มความรอบ
รู้สุขภาพชุมชนแก่ชุมชนรอบคณะ เช่น
แฟลตทหาร ชุมชนวัดมะกอก โรงเรียน
(ภ.อนามัยชุมชน)
11. ปรับรูปแบบการบริการเป็นเชิงลึก
เช่น การลงไปให้ความรู้ในชุมชน (ภ.
อนามัยชุมชน)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
12. ปรับการประชาสัมพันธ์เชิงลึก เช่น
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ หรือบริการของ
คณะผ่าน Facebook หรือ PH channel
(ภ.อนามัยชุมชน)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

13. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูร้ ับบริการ
ทําให้เกิดการบอกต่อ เช่น ห้องแลปกลาง
OPHETS เจ้าหน้าทีส่ ามารถให้ความ
ช่วยเหลือผูร้ ับบริการ (ภ. อนามัยชุมชน)
14. มีการรวบรวมความรู้ บูรณาการให้
หมวดหมู่ และอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้
งาน หรือใช้งานได้ง่าย สําหรับบุคคล
ทั่วไป เช่น เวปไซด์ หรือ แอพพลิเคชั่น
(ภ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
15. มีการนําความรูไ้ ปช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข หรือ สิ่งแวดล้อม
ในระดับชาติ มีบทบาททีส่ ังคมสามารถ
พึ่งพาได้ หาเกิดปัญหาขึ้น (ภ. อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย)
16. Serve as technical & resources
persons (ภ.วิศวกรรมสุขาภิบาล)
17. Provide technical information
(ภ.วิศวกรรมสุขาภิบาล)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
18. Develop the environmental risk
communication program towards
to using of infographic (ภ.วิศวกรรม
สุขาภิบาล)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นการเยี่ยมชมภาควิชา PA-Visit 62
จากผลการเยี่ยมชมภาควิชาของทีมบริหาร PA-Visit ระหว่างวันที่ 17-19, 24-26 และ 30 ตุลาคม 2561 ทีมผู้บริหารได้ให้แนวทางการดําเนินงานและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
จํานวน 7 ข้อใหญ่ ประกอบด้วย (1) แนวทางและข้อเสนอแนะจากคณบดี (2) งานวิจัยและวิชาการ (3) งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (4) งานการคลัง พัสดุ และบริหาร
สินทรัพย์ (5) งานด้านทรัพยากรบุคคล (6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (7) งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สรุปได้ ดังนี้

อักษรย่อภาควิชา
FH
ภ. อนามัย
ครอบครัว

EH
ภ.วิทยาศาสตร์
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

PN
ภ. การ
พยาบาล
สาธารณสุข

EP
ภ.ระบาดวิทยา

CH
ภ.อนามัยชุมชน

SE

NU

ภ.วิศวกรรม
สุขาภิบาล

ภ.โภชนวิทยา

สรุปประเด็นสาคัญ

PR

BS

ภ.ปรสิตวิทยาและกีฏ
วิทยา

EH NU EP

OH

ภ.ชีวสถิติ

ภ.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

AD
ภ.บริหารงาน
สาธารณสุข

HE
ภ.สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์

MI
ภ. จุลชีววิทยา

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE

MI

แน1. แนวทางและข้อเสนอแนะจากคณบดี (111 ประเด็น)
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทัง้ ระดับภาควิชาและ
ระดับส่วนงาน
 เปูาหมายการทํางาน
 เปูาหมายของการมา PA-Visit 62 ภาควิชา
 OPHETS
 SIA
 เรื่องของ Lab
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สรุปประเด็นสาคัญ
 บริการที่มาจากความเชี่ยวชาญ
 เรื่องของบุคลากร (การรับเพิ่ม/ใหม่)
 Contract Research
 การทํางานร่วมกับภาควิชาอื่น/ส่วนงานอื่น/ภาคเอกชน
 เรื่องของ Health Literate Faculty
 Mega city
 ชาวบ้านต้องการให้ช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม
 สํานักอนามัยฯ รวมถึงกทม. ขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ตั้งทีมขึน้ มา ทีมที่จะช่วยไปทํางานกับแต่ละ
เขต
 อยากจะ Form Term ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อม
 PA ระดับบุคคลหรือระดับภาค
 การตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ
 การตีพิมพ์ระดับนานาชาติให้ภาควิชาเลือกมาภาควิชาละ 1 เรื่อง โดยจะมีทีมคอยช่วย
 การบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ
 MOOCs
 66 Key Massage
 มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ ในการทําสือ่ Animation
 เรื่องลิฟต์
 Yothi Medical Innovation District

EH



















NU EP







ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE



  
 
  







































MI
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สรุปประเด็นสาคัญ
 Line add
 เรื่องการอบรม จป.หัวหน้างาน
 ขอบคุณสําหรับการต้อนรับและการช่วยงาน ต้องขอบคุณในภาพรวม และชื่นชมภาควิชา
 ประเด็นเรื่องของการดูแลทุนวิจัย โครงการทุกโครงการต้องมีนักบัญชีตั้งระบบให้
 ระบบระเบียบการเงิน จะ Monitor บัญชี Monitor งบประมาณ
 คณบดีทํา 5 Flow ทีจ่ ะตอบโจทย์ EdPEx
 ระบบการ Advance เงิน เพื่อให้นักวิจัยได้ทํางาน
 เรื่องของการเพิ่มค่าเล่าเรียนปริญญาตรี/ค่าหน่วยกิต
 เรื่องของการประชาสัมพันธ์/หลักสูตร/Website
 ปรับระบบสายสนับสนุน
 คณะฯไม่ควรมาเอาเงินของภาคมาใช้
 ทุน CMU
 Postdoc (post-doc ย่อมาจาก postdoctoral appointment)
 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นัดรองอธิการบดีที่ดูแลอํานาจเจริญ นครสวรรค์ และกาญจนบุรี ที่จะมาทํา
Recruitment คณบดีจะเอาประธาณหลักสูตรมาเจอกับทั้ง 3 อธิการบดี
 เรื่องของนักศึกษา

EH NU EP

















 Dean ของ NUS



MI
















 AUN-QA
 ปัญหาอุปสรรค

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE
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สรุปประเด็นสาคัญ
 ไต้หวัน Quality ค่อนข้างสูง เขาเก่งเรื่องของระบาดกับเรื่องของ statistic
 เรื่องของ Streaming
 คณบดีจะต้องทําสาธารณสุขศาสตร์ศึกษา ซึ่งสาธารณสุขศาสตร์ศกึ ษาที่เราต้องทํา คือ Outcome
base, AUN-QA
 ทํา Interactive library
 การตีพิมพ์ที่ผูกติดกับ Journal
 คณบดีจะแก้พันธกิจให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
 สูงเนิน
 เรื่อง Wi-Fi มหาวิทยาลัยเขากําลังจะจัดมาเติมเต็มให้
 เรื่องห้องเรียน
 ประเด็นผูส้ ูงอายุ
 ภาระงานน้อย
 SPOC
 ระบบ IT เกี่ยวกับศิษย์เก่า
 การทํา Website
 หลักสูตร สม.ไทย คณบดีรบกวนมาประชุมร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้มันมีกรอบของ สม.ไทย,
สม.นานาชาติ และ สด.
 หลักสูตรที่จะปรับใหม่
 เรื่องของกฎหมายเป็นสิ่งที่ Power Full มาก ที่อื่นยังไม่มี ทุกอย่างในขณะนี้เรากําลังเดินไปสู่กฎหมาย

EH NU EP

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE











MI
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สรุปประเด็นสาคัญ
 สิ่งที่ภาคจะต้องทํา คือ ทบทวนพันธพิจและจุดเน้นของภาค
 เรื่องของยุงลายกับไวรัสซิกามีแน่นอนในกทม.
 ภาคนี้คนเก่งนะ แต่ Impact ที่จะ Show มันไม่ออก เราต้องหาทางช่วยให้เขามี Impact ออกมา
 เรื่องของ Backward Design
 เรื่องพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
 เรื่องจัดบริการวิชาการ
 ฉลอง 50 ปี
 Health Literate Organization
 เรื่องของ IT เป็นทิศทางที่เราจะเดินไป
 Seed money ในการทําวิจัย
 Start up
 ชั้น 10 เราจะทําเป็น Co-Working Space
 สิ่งที่ต้องการจากทุกภาค คือ Innovative Idea
 Public Health คืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพ ดังนั้นคณะฯ เราจะกลายเป็น Center พัฒนา Health
Innovation
 เรื่องภาษาอังกฤษ
 National Taiwan University (NTU) ที่ไต้หวัน เขาตกลงที่จะมาช่วยคณะฯ เรา เขาบอกว่าเราต้องมี
Model ก่อน อันที่ 2 คือ Area base
 มหาวิทยาลัยให้เราสามารถทําเรื่องในการขอเปิดปิดการเรียนของนักศึกษาให้ต่างไปจากคนอื่นได้

EH NU EP

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE
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สรุปประเด็นสาคัญ
 อยากได้ปฎิทินของทุกหน่วยงาน
 เครือข่ายกัลยาณมิตร ซึ่งเป็น Concept ของการจัดบริการ
 คณบดีจะไปจับเรื่องของ Tourism เป็น Public Health and Culture Tourism
 ทักษะในการสื่อสาร คณบดีจะพัฒนา ไม่ใช่แต่ Info graphic แต่ประชาชน นักศึกษาต้องทําเป็น มีการ
สื่อสารด้วยภาพ
 TRL (Technology Readiness Level) หรือ SRL (Societal Readiness Level)
 Citation
 เรื่อง EEC (Eastern Economic Corridor)
 บริการตามความเชี่ยวชาญของคณะฯ
 มหาวิทยาลัยกําหนดการหักเงินวิจัย โดย 4% มหาวิทยาลัยหัก 6% ให้เข้าคณะฯ
 การประเมิน Performance จะต้องประเมินมีทั้งมิติของวิสัยทัศน์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
Performance ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
 สิ่งที่คณะฯเรายังเคลื่อนไม่ได้ คือ เรื่องของนวัตกรรม
 คณบดีขอเล็งเปูามาตรฐานความปลอดภัยชีวภาพ BSL2
 เรื่อง foodborne
 คณบดีจะฟอร์มทีม เด็งกี (Dengue)
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นศูนย์หนึ่งที่ต้องมีระบบบริการมาตรฐาน
 เรื่อง Nosocomial Infection
 7-11 ขอเช่า 3 ปี เขาจะเข้าเดือนเมษายน 2562 แต่เราขอบริจาคก่อน 450,000 บาท

EH NU EP

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE
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สรุปประเด็นสาคัญ

EH NU EP

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE

 Trend IT และ AI กําลังมา ดังนั้นในอนาคตจะใช้ AI ในการทําแทนคน
 แมงกระเบื้อง
 เรื่องของการรองรับบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
 ภาคนี้มีวิชาและหลักสูตรที่ดีมาก แต่ต้องการความเป็น Unit
 ฝึกการนําเสนอ การสื่อสาร
 ระบบพี่เลี้ยง
 เรื่องของการสร้างกิจกรรมการสร้างสุขให้บุคลากร
 เรื่องของการจัดกรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากร
 โครงสร้างบริหารงานของภาค
 นโยบายของคณบดี
 ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
 หลักสูตรเรายังต้องปรับ
 เรื่องของ “บุหรี่”
 เรื่องของการขาดจุดบริการทางวิชาการเบ็ดเสร็จ
 นโยบาย ทิศทาง และการจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน
 กระบวนการ Health Literacy ที่ภาควิชาทํา มันเป็นโมเดลเดิมของ US แต่ขณะนี้ประเทศไทยใช้
กรอบของยุโรปกับออสเตรเลีย
 เรื่องของการสื่อสาร Health Literacy ของประเทศไทยครอบคลุมทั้ง Media Literacy ด้วย ภาควิชา
จําเป็นที่จะต้องผลักและหาเครือข่าย

MI
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สรุปประเด็นสาคัญ

EH NU EP

 เรื่องการบริหารจัดการต้นทุน วารสารฯ

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE


MI

2. งานวิจัยและวิชาการ (27 ประเด็น)
 การผลิตผลงานที่จะขอตําแหน่งทางวิชาการ
 การชื่นชมและแสดงความยินดีของผลการดําเนินงานในรอบ 5 ปี
 การขับเคลื่อนเอาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามาทําเป็นวารสารวิทยานิพนธ์
 เรื่องของการบริหารเครื่องมือกลาง
 ประเภทของเงินทุนวิจัย มี 2 ประเภท
 ส่งเสริมในเรื่องของการตีพิมพ์นานาชาติ โดยจะให้โครต้าภาควิชาละ 1 เรื่องที่จะสนับสนุนในเรื่องการ
ตีพิมพ์นานาชาติ และจะหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษา
 ปรับการตั้งเปูาหมายปี 62
 การทําโครงการวิจัยร่วมกับคนอื่น
 การเทียบหลักสูตร
 การตีพิมพ์ที่ไปผูกติดกับ Journal ดีนะ นอกจากจะได้ Proceeding แล้วยังได้ตีพิมพ์ลง Journal ด้วย
 Contract Research
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
 ทางมหาวิทยาลัยจะนับเงินวิจัยที่ส่งเข้ามาแล้ว ไม่ใช่ที่เสนอขอไป ดังนั้นเราจะนับว่าได้ตามเปูาหรือไม่
เงินนั้นต้องผ่านเข้ามาในระบบก่อน
 Specialty มันลงไปเป็นวิชาการเฉพาะคน แต่ถ้าเป็นโครงการระดับภาควิชาร่วมกันคณะฯ ดังนั้นต้อง
ระดมมาช่วยกันทั้งในเชิงลึงและเชิงกว้าง
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สรุปประเด็นสาคัญ

EH NU EP

 ต้องทําโครงการระดับภาควิชาที่ทําออกมาแล้วมันตีโจทย์สังคม
 บทความในวารสารสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ลองเขียนบทความดูบ้างดีไหม
 อยากให้เอาประเด็นเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องของวาระสืบเนื่องของการประชุมในภาควิชา เพื่อหารือ
กันเกี่ยวกับการกรทําวิจยั การตีพมิ พ์ และการสนับสนุนต่างๆ
 ภาควิชาขอทุนแผนบูรณาการ

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE




MI



 ทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งมามี 2 ประเภท คือ 1. ทุนให้นักศึกษานานาชาติ 2. ทุนให้นักศึกษาไทย และ
มีทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ให้นักศึกษาไทย
 เรากําลังจะทําคือ เรื่องของการ Support เรื่องของการ Edit Manuscript







 เรื่องของ Start up และเรื่อง Entrepreneur
 เรื่องของการจัดสรรเงินจากโครงการวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งจะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 4%
อีก 6% ให้ส่วนงานเก็บ
 ในปีนี้ในแง่ของโครงการที่ขอทุนงบประมาณแผ่นดิน เราเสนอไป 13 แผนงาน เราได้มา 7 แผนงานที่
ผ่าน Concept Proposal
 อยากให้ภาคนี้คิดทําแนวบูรณาการให้มากขึ้น






 เวลารายงานบทความตีพมิ พ์ให้รวม Co-Author เข้าไปด้วย
 เปูาที่เราตั้งไว้คือเงินที่เราได้รับมาจริงๆ ไม่ใช่วงเงินที่เราขอไป



 นําผลงานระดับชาติมาปรับเป็นภาษาอังกฤษก็จะทําให้มีโอกาสตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากขึ้นด้วย



3. งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (13 ประเด็น)
 เรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเชิงคุณภาพ AUN-QA
 เปิดหลักสูตรใหม่
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สรุปประเด็นสาคัญ
 ในส่วนของ SPOC ในเรื่องของการทําหลักสูตรที่เป็นออนไลน์ SPOC เป็น ป.ตรี
 MOOCs
 เรื่องของการศึกษา
 ระบบการมีงานทําของบัณฑิต
 ความพึงพอใจของบัณฑิต
 เรื่องของพนักงานขับรถพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่
 คณะฯ เราไม่มีค่าเทอมในการฝึกงานเฉพาะ แต่ละหลักสูตรต้องเขียนมาให้ชัด
 พัฒนาในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์
 เรื่องภาษาอังกฤษ
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 ทําการตลาดเชิงรุกกับเครือข่าย
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 เรื่องของการสนับสนุนด้าน IT และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทําบทเรียน SPOC &
MOOCs

4. งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (13 ประเด็น)
 ระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ทางด้านงานคลัง
 ในเรื่องของ One Stop Service ที่เกี่ยวกับการเงิน การประมูลงาน ฯลฯ ก็จะมีระเบียบชัดเจน
 เรื่องของสูงเนิน อยากจะเชิญชวนร่วมโครงการที่สูงเนิน
 โครงการ University Social Engagement
 อาคาร 7 ชั้น 2 ห้องครัวจะมีอุณหภูมิ ต้องหาทางจัดการความร้อนกับห้องที่ได้รับผลกระทบ
 การส่งคนที่จะไปขอทุน CMU ต้องคัดคนที่สมควร เหมาะสมและคิดว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ
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สรุปประเด็นสาคัญ
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 นอกจากจะแยก 1.1 กับ 1.7 แล้ว ถ้าตามที่คณบดีบอกให้แยก Contract Research กับ บริการ
วิชาการ ก็จะเป็น 3.2 ด้วย
 การฝึกภาคสนาม

ภาควิชา
BS FH AD PR PN CH HE OH SE




MI



 คณะฯ กําลังทบทวนเรื่องของรับจ้างวิจัยกับบริการวิชาการ



 ถ้าไม่ตีพมิ พ์ในระดับชาติบาง คนไทยก็จะไม่รจู้ ัก



 ระเบียบการเช่าห้อง ปกติตามอัตราใหม่จะมีเปอร์เซตน์ลดให้คนในภาค 30%



 การหักเงินวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้หักเท่าไร จาก Total หรือที่ได้รับมา



 Contract Research ต่อไปจะถูกแบ่งเป็นบริการวิชาการ



5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล (9 ประเด็น)
 เรื่องประชาสัมพันธ์ อยากให้มาช่วยๆกัน คนไหนที่มีความสามารถ ร่วมถึงช่วยงานส่วนกลาง
 PA บุคลากร กําลัง revise เพื่อจะได้เป็น Platform เดียวกันของทั้งคณะฯ
 การขอตําแหน่งทางวิชาการ
 เรื่องของการแทนที่บุคลากรสายสนับสนุน สามารถแทนที่คนที่ออกไปได้ แต่ไม่สามารถหามาใหม่ได้
 การรับเข้ามาใหม่ ต้องแน่ใจว่ามีงานให้ทํา ไม่อย่างนั้นเป็นการฆ่าคนใหม่
 เรื่อง Flow งาน
 บุคลากร
 อัตราการขึ้นเงินเดือน
 Postdoc
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สรุปประเด็นสาคัญ
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6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2 ประเด็น)
 Website

















 

 เรื่องของ Wi-Fi ตอนนี้ได้หนังสือจากทางมหาวิทยาลัยมาแล้ว จะดําเนินการเดือนหน้าเป็นต้นไป

7. งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (16 ประเด็น)
 ตัวชี้วัดที่ส่งให้ทางแผนฯ รบกวนหัวหน้าภาคทบทวน
 เรื่อง MOOCs
 เรื่อง SPOC
 ตัวชี้วัดผลการตีพมิ พ์เผยแพร่ของนักศึกษา
 เรื่องของไฟฟูา
 ลิฟต์ที่เสีย
 University Social Engagement
 PA ที่ต้องมีการปรับแก้ไข
 เรื่องของ AUN-QA
 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของ
 ภาคพิเศษจะใช้ชั้น 5 อาคาร 7 ในการเรียนเกือบทุกหลักสูตร
 เรื่องของ Website
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ก็จะเป็นตัวเลขทีจ่ ะไปบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ







































 


























 จํานวนบุคลากร
 ผู้ช่วยอาจารย์ทเี่ รียน
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สรุปประเด็นสาคัญ
 เงินวิจัย
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคาร 2 (อาคารพิชิต สกุลพรหม)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ดีใจที่ใส่ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับ
ส่วนงานเข้าไป
2. เปูาหมายการทํางานยังไม่ชัดเจน
3. การมา PA-Visit 62 ภาควิชาครั้งนี้ทีมบริหารมาช่วยหาทางแก้ในเรื่องของวิจัย เรื่องหลักสูตร และความต้องการที่จะ
พัฒนาในสิ่งที่ภาควิชาบอกไว้
4. ระบบของการช่วย OPHETS ระเบียบของการให้บริการวิชาการมันเปลี่ยน ระเบียบที่ใช้กํากับศูนย์ OPHETS ถูก
ยกเลิก ฉะนั้นจะทําอะไรผ่าน OPHETS ต้องถูก revise ใหม่ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของ Contract
Research ถ้าข้อบังคับใหม่ออกมาเป็น Contract Research เงินจะเข้าที่มหาวิทยาลัย และก็จะตัดเข้า Payroll
ของแต่ละคน
5. SIA เป็นพันธกิจของภาควิชาหรือเปล่า ถ้าเป็นพันธกิจของภาควิชาก็เป็นด้านการใช้งานที่เราทําได้ เป็นเรื่อ งของ
คณะฯ เงินก็จะเข้าง่ายขึ้น
6. เรื่องตรวจ Lab Lab สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง อยากให้กระบวนการทาง Lab กับกระบวนการทาง OPHETS มี
กระบวนการที่เห็นภาพชัด ว่าต้นทุนอยู่ที่ไหน บุคลากรลงแรงไปเท่าไร ตอนนี้กําลังทบทวนดูอยู่ว่า ที่อื่นเขาไม่มี
บริการการตรวจสิ่งแวดล้อม เราเท่านั้นที่จะทําได้ และการที่องค์กรไหนจะได้ Green Building กับ Green Office
ต้องตรวจระดับพวกนี้ผ่าน
7. ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิศวกรรมสุขาภิบาล 3 ภาคนี้จะมี
บริการที่มาจากความเชี่ยวชาญได้อย่างไร
8. เรื่องของบุคลากร ยืนยันว่าไม่มี มหาวิทยาลัยไม่ให้ ถ้าใครออกแล้วรับใหม่มาแทนที่ได้
9. คนของ OPHETS ตอนนี้คณะฯจะรับเข้ามาใหม่ หมายถึง ฝุายสนับสนุน อาจจะมีการกําหนด Job Description ที่
จะทําให้ได้มาช่วยงานของส่วนงานได้บ้าง หรือภาควิชาได้บ้าง
10. การทํางานร่วมกับภาควิชาอื่น เพราะว่าตอนนี้ต้องเป็น Inter Professional แมงกระเบื้อง เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ที่
ตอบโจทย์การทํางานร่วมกับระหว่างภาควิชา แต่คณบดีได้เตรียม Platform ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ไว้
นอกจากเรื่องของสูงเนิน ยังมีเรื่องของ Health Literate Faculty และเรื่องของ กทม. Mega city มี 15 เขต จาก
50 เขต เพราะฉะนั้นสาธารณสุขใน Megacity และเป็นความต้องการของภาคประชาชน
11. สิ่งแวดล้อม ในที่นี้คือ น้ําท้วม ขยะ ชาวบ้านเขาระบุมาแค่คําว่า “สิ่งแวดล้อม” มีขยะกับน้ําท้วม
12. สํานักอนามัยฯ รวมถึงกทม. เขาขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ตั้งทีมขึ้นมา ทีมที่จะช่วยไปทํางานกับแต่ละเขต
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13. คณบดีอยากจะ Form Term ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อม แล้วจะต้องหาหนทางว่าจะทํางานร่วมกันอย่างไร อยากจะให้
เป็นวิจัย และระบบวิจัยที่จะทําในเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เรียกว่า CBPR (community-based
participatory research) จะช่วยให้ประชาชนเกิดเป็น Health Literate Person ได้ ซึ่ง Health Literacy เป็น
เรื่องที่ไม่ว่าสาขาไหนก็เกี่ยวข้องได้ คณบดีเตรียม Platforms ไว้ 1. สูงเนิน 2. กทม. 3. คณะฯ
14. PA ระดับบุคคลหรือระดับภาค ควรที่จะมีโครงการร่วม 1 อัน ไม่เช่นนั้นเราจะเดินหน้าสาธารณสุขศาสตร์สื่อสาร
ไม่ได้
15. การตีพิมพ์ Health Literacy การตีพิมพ์ในเรื่องของ Megacity และการตีพิมพ์ในเรื่อง Health Literate Faculty
ยังมีโอกาสทั้ง 3 เรื่อง แต่ไปเน้นในสาขาของแต่ละภาควิชา
16. การตีพิมพ์นานาชาติให้ภาควิชาเป็นคนเลือกมา 1 เรื่อง แล้วคณะฯ จะจัดทีมที่จะช่วยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ก็จะมี
ทีมของ Global Health Asia ที่ Volunteer จะช่วย
17. การบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ต่างคนต่างบริหารไม่ได้ คณบดีจะเชิญประชุมและขอให้แชร์ Course สร้าง
บรรยากาศที่จะไปสอนในที่เดียวกัน
18. เรื่อง MOOCs คือ กระทรวงมี Key massage สําหรับการสร้าง Health Literacy ในประเทศไทย ออกแบบโดย
ผู้ใหญ่ในกระทรวง ได้ 66 ประเด็น ถ้าเราดึงประเด็นที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เราก็นํามาเขียนให้ประชาชนเข้าใจ
ง่ายๆ ผ่าน MOOCs เราจะได้ 2 เปูา คือ เปูาแรก คือ ได้ชั่วโมงสอนผ่าน MOOCs เปูาที่ 2 คือได้ประเด็นตอบสนอง
Health Literacy
19. ประสานมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ที่เขามีสื่อ Animation ที่ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนาทั้งครูทั้งนักเรียนในการทําสื่อ
Animation
20. เรื่องลิฟต์ มันมีประเด็นที่ถ้าซ่อมไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์
21. คณะฯ เราเป็ นหนึ่งใน โยธี medical Innovation district ขณะนี้ สิ่งที่ขาด คือ Innovation ทางด้า น
Environment
22. Line add สามารถแจ้งข่าวสาร/ร้องเรียน/สอบถามได้
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เรื่องของการหาต้นทุนในการผลิตผลงานที่จะขอตําแหน่งทางวิชาการ เปูาหมายหลักของคณะฯ เรื่องหนึ่งคือ
งานวิจัย เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องการสร้างคุณภาพการศึกษา แต่เรื่อ งงานวิจัยเป็นเรื่องของการสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร
2. ในเรื่องของวงเงินวิจัยจากแหล่งทุนให้สําหรับทําวิจัยและประเภทวิจัยรับจ้าง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 120,000 บาท จาก
เปูาหมายตั้งไว้ 150,000 บาท ถ้าปีนี้ยังตั้งไว้ 150,000 บาท ก็ควรจะเพิ่มขึ้นอีกสักนิดดีไหม
3. ในรอบ 5 ปีจากจํานวนบุคลากรที่ภาคมีอยู่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 คน พบว่ามีอาจารย์ที่ทํางานมีโครงการวิจัยที่ขอ
จากแหล่งทุนมี 6 ใน 11 คน คิดเป็น 54%
4. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีทั้งหมด 21 โครงการ จํานวนเงินที่ผ่านมาในรอบ 5 ปี 4.73 ล้านบาท
5. ในรอบ 5 ปี มีจํานวนโครงการสูงที่สุด เป็น อ.สุวิมล กาญจนสุธา
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6. ในรอบ 5 ปี จํานวนเงินโครงการสูงสุด เป็น อ.สุวิมล กาญจนสุธา
7. อีกอันหนึ่งที่อยากชื่นชม คือ ทางภาควิชาช่วยในแง่ของการขับเคลื่อนเอาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามาทําเป็นวารสาร
วิทยานิพนธ์ ซึ่งตอนนี้ภาคได้ 73% จากเปูาที่ภาคตั้งไว้ 20%
8. ส่วนในเรื่องของการบริหารเครื่องมือกลาง คณะฯ พยายามจะ Support ให้อาจารย์ภาคนี้ได้มาใช้ แต่คณะฯ ก็มีเรท
ที่จะตั้งไว้พื้นฐาน มี 2 ประเด็น คือ ในเบื้องต้นคิดว่าเราจะต้องวัดอัตราการใช้งาน งานใช้บริการเครื่องมือของงาน
บริ ห ารเครื่ อ งมื อ กลาง แต่ งานเครื่ อ งมื อ กลางมี ป ระเด็ น ในเรื่ อ งของต้ น ทุ น ในการรั กษา ปี นี้ เ ราใช้ เ งิ น ไปแล้ ว
2,000,000 บาท ถ้าอาจารย์ไปใช้ ต้องขอให้ภาควิชาคุยกันว่าจะหาทางอย่างไรที่จะทําให้นักศึกษาและอาจารย์
สามารถที่จะไปใช้งานได้ โดยสามารถที่จะจ่ายค่าบํารุง
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเชิงคุณภาพ AUN-QA ต้องการผลักปริญญาโทของภาค ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี
ที่ร่วมกันเป็น วท.บ.สาธารณสุข ในแผนปี 62 ต้องมีการตรวจจากมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรที่ในอนาคตจะเกิด มันยังไม่เป็นเปูาหมายปี 62 ถ้าชัดเจนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เคย Plan ทีจ่ ะเป็นวท.บ.
และก็แยกออกมาเป็นวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 62 ก็คงเป็นปีที่จะต้องมีกิจกรรม ปี 63 ก็จะเขียนในเปูาว่าจะ
เปิดหลักสูตรใหม่ เพราะฉะนั้นในปี 62 เป็นการดูทฤษฎีที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ ถ้าอาศัย AUN-QA ก็จะเห็นว่าทิศทาง
ที่เราต้องเตรียมข้อมูลก่อนที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ต้องทําอะไรบ้าง
3. ในส่วนของ SPOC ในเรื่องของการทําหลักสูตรที่เป็นออนไลน์ SPOC เป็น ป.ตรี
4. แต่อยากเชิญชวนให้ทํา MOOCs
5. ในเรื่องของการศึกษา เป็นการทํางานใน วท.บ.สาธารณสุข เป็นการทํางานร่วมกัน
6. ระบบการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะดูจากออนไลน์ที่บัณฑิตเข้าไปตอบเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรามาทํา
ระบบคู่ขนาน คือ ทุกเดือนกรรมการทุกสาขาก็จะแจ้งว่าศิษย์เก่าเรา บัณฑิตมีงานทําเท่าไร เราก็ส่งไปให้ทางการ
ศึกษาให้นักศึกษาช่วยกรอก ให้บัณฑิตช่วยกรอกว่ามีงานทําแล้ว
7. ความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตก็ต้องเป็นออนไลน์ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ ที่ศิษย์เก่าของเรา เมื่อกรอกระบบจะ
บอกที่ทํางาน มหาวิทยาลัยก็จะเอาลิงค์ของหัวหน้าส่วนงานที่บัณฑิตตอบ ส่งไปยัง E-mail ของผู้ประกอบการให้เขา
ตอบ ซึ่งจะมีผลระยะยาว มันจะไปแขวนที่ สกอ. เปอร์เซนต์ของเด็กเราที่จบไปมีงานทําต่ํากว่าสถานการศึกษาอื่น
ตอนนี้เราต่ํากว่าที่ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ ที่แขวนที่สกอ. เป็นเพราะว่าเด็กเราไม่เข้าไปกรอกแค่นั้นเอง
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทางด้านงานคลัง จะทําโครงการสร้างความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มธุรการภาคและสายสนับสนุน แขวนบนเว็บไซต์
2. ในเรื่องของ One Stop Service ที่เกี่ยวกับการเงิน การประมูลงาน ฯลฯ ก็จะมีระเบียบชัดเจน
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3. เรื่องของ Platform ที่สูงเนิน อยากจะเชิญชวนร่วมโครงการ ซึ่ง 1 ในโครงการนี้จะมีด้านสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในโรงเรียน เราเดินดําเนินการควบคู่กับสถาบัน เขาเรียกว่า เครือข่ายสถาบันสาธารณสุขโคราช เราจะทํา
เป็น 3 ส่วน
 ส่วนแรก ทําจุดสาธิตจุดเด่นการเรียนรู้ที่สูงเนิน ซึ่งในจํานวนนั้นจะมีเรื่องของการจัดการขยะ ขยะอินทรีย์
และการทําปุยหมัก พวกนี้ก็สามารถทําเป็นจุดเด่นได้ และเป็นที่เรียนรู้ของนักศึกษา
 ส่วนที่ 2 คือ ทําในชุมชน จะมีแผนงานโครงการในชุมชนอยู่แล้ว คือ เรื่องของผักผลไม้ ซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปที่
เรื่องของปุย เรื่องของขยะอินทรีย์ เรื่องโรค เพลี้ย อะไรก็เชื่อมกันได้
 ส่วนที่ 3 ม.สุรนารีเขามีแค่วิชาเอกที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย แต่จริงๆ เราเน้นด้านการส่งเสริม
สุขภาพทางเลือก เพราะฉะนั้นจะมีแผนงานโครงการที่สูงเนินอย่างน้อย 3 โรงเรียน เราจะเริ่มเคาะแผนสิ้นเดือน
ตุลาคมนี้ จะเริ่ม Implement เลย
4. โครงการ University Social Engagement ตั้งเปูาหมายไว้ 3 แค่นี้ก็พอ อาจารย์ภาคนี้มีโครงการแบบนี้เยอะ แต่
อาจจะไม่ได้คีย์เข้าระบบ University Social Engagement ทําอะไรก็ตามที่ทํากับคนอื่นเป็น University Social
Engagement ทั้งหมด แต่มันอาจจะยังไม่ Full รอ Full ตอนที่เราได้ผลลัพธ์ ฉะนั้นตอนนี้ก็จะผ่านการคัดกรองได้
แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. เรื่องประชาสัมพันธ์ อยากให้มาช่วยๆกัน คนไหนที่มีความสามารถ เช่น ส้มฉุนและคนอื่นก็มาช่วยบ้าง
2. PA บุคลากร กําลัง revise ที่อาจารย์ลีลา อ.สุธรรมที่เคยทําไว้ เพื่อจะได้เป็น Platform เดียวกันของทั้งคณะฯ
เพื่อให้มีเกณฑ์ที่เคยทําไว้ ตั้งแต่ อ.พิทยา เรื่องงานสอน ภาระงาน ทําแบบฟอร์มเดียวกัน เหมือนกันทุกภาควิชา
3. ขอตําแหน่งทางวิชาการจะยากขึ้น แต่ถ้ามีงานวิจัย งานสอน ก็ขอได้ แต่จะยากขึ้นมานิดนึง
4. เรื่องของการแทนที่บุคลากรสายสนับสนุน สามารถแทนที่คนที่ออกไปได้ แต่ไม่สามารถหามาใหม่ได้ และการรับเข้า
มาใหม่ ต้องแน่ใจว่ามีงานให้น้องทํา ไม่อย่างนั้นเป็นการฆ่าน้อง
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ตัวชี้วัดที่ส่งให้ทางแผนฯ รบกวนหัวหน้าภาคทบทวน อย่างน้อยตัวชี้วัดที่เป็นเรื่อง MOOCs และ SPOC มี 1 แล้ว
MOOCs ก็นา่ จะมีสัก 1
2. ตัวชี้วัดที่เป็นจํานวนบุคลากรที่เป็นตําแหน่งวิชาการ ตรงศาสตราจารย์จาก 0 น่าจะเป็น 1
3. เอกสารที่ให้ อ.ธวัช เป็นตัวชี้วัดหลักๆที่ภาควิชาควรจะตั้งจะมีประมาณ 23 ตัว จาก 49 ตัว บางตัวอาจจะไม่ต้องตั้ง
ฝากภาคทบทวนตัวชี้วัดต่างๆด้วย
4. ตัวชี้วัดผลการตีพิมพ์เผยแพร่ของ ป.โท อ.ธวัช ตั้งแค่ร้อยละ 20 จริงๆ คณะฯ เราตั้งไว้ร้อยละ 30 ซึ่งปีที่แล้วภาคได้
ร้อยละ 33.33 ฝากภาคทบทวนตัวชี้วัดนี้ด้วย
5. ฝากภาควิชาทบทวนแล้วส่งกลับมายังงานแผนฯ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
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6. เรื่องของไฟฟูา ปีที่แล้วเราใช้ไฟฟูาไป 13,460,000 บาทโดยประมาณ เป็นงบประมาณแผ่นดิน 6,120,000 บาท ที่
เหลือเป็นเงินคณะฯ 7,340,000 บาท ปีนี้งบประมาณแผ่นดินที่เราได้ใช้ไฟฟูาแค่ 2,780,000 บาท หายไป 54% ถ้า
เรายังใช้เท่าเดิม เราจะต้องหาเงินมาโปฺะ
7. ลิฟต์ที่เสีย คณบดีบอกให้ซ่อมใช้ จะอยู่ 440,000 บาท อุปกรณ์หลายตัวถึงจะเปลี่ยน แต่ก็มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยน
อีก ลิฟต์เราใช้งานครั้งละ 10 บาท ตอนนี้ขอเป็นมาตรการเดินขึ้นดีกว่า ฝากมาตรการลดรายจ่ายด้วย
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาโภชนวิทยา
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.35 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหมณ์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องการอบรม จป.หัวหน้างาน เขาให้จับคู่เดินสํารวจตามที่ต่างๆและและส่งรายงาน เป็นการอบรมของเรื่องความ
ปลอดภัย ภาคนี้ได้เข้าอบรมไหม ใครเข้าอบรม
2. ขอบคุณสําหรับการต้อนรับและการช่วยงาน ต้องขอบคุณในภาพรวม
3. ประเด็นเรื่องของการดูแลทุนวิจัย มีระเบียบใหม่ออกมา และคณะฯ ทั้งคณะฯ มีนักบัญชีที่จบบัญชีแค่ 3 คน จึงไม่
สามารถดูทั้งหมดได้ สิ่งที่นักบัญชีอยากได้ คือ เมื่อโครงการเข้า ให้หัวหน้าโครงการมาคุยกับนักบัญชี เพื่อให้นักบัญชี
ตั้งระบบให้ เพราะเวลา สตง. เข้าจะมาถามนักบัญชีไม่ได้ถามอาจารย์ แต่ขอให้โครงการวิจัยกันเงินผู้ช่วยดูแลบัญชี
และมีระบบตรวจสอบ สตง.บอกว่าถ้าไม่มีนักบัญชีอยู่ในโครงการไม่ได้ โครงการวิจัยจะได้เงินก็ต่อเมื่อเป็นโครงการ
บูรณาการ ซึ่งการบูรณาการอาจจะเป็นการบูรณาการกับภาควิชาหรือบูรณาการกับมหาวิทยาลัยอื่น ก็จะอยาก
ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เพราะมหาวิทยาลัยจะตัดเงินจาก Payroll ของอาจารย์ ซึ่งทําให้เกิดปัญหาขึ้น เขาจึง Set
แบบฟอร์มขึ้นมา
4. โครงการวิจัยที่เป็น Contract Research ตอนนี้มีระเบียบใหม่ขึ้นมา ถ้าอาจารย์ไปเซนต์สัญญา มันจะเข้า
มหาวิทยาลัย ถ้าเรียกว่า Contract Research อาจารย์จะถูกตัดเงินที่มหาวิทยาลัย และจะส่งมาให้เฉพาะค่าทําวิจัย
แต่ถ้าอาจารย์ทําตาม Expert teach ของตัวเอง ก็จะเข้าคณะฯ
5. ระบบระเบียบการเงิน จะประชุมวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ขณะนี้ระบบยังไม่นิ่ง คณบดีจะ Monitor บัญชี
Monitor งบประมาณ
6. ตอนนี้คณบดีทํา 5 Flow ที่จะตอบโจทย์ EdPEx รายงานให้ทราบ
7. ต่างคนต่างทํางาน ไม่ยอมที่จะมาทํางานด้วยกัน การทํางานข้ามสายงาน ตอนนี้คณบดีทําของงานแผนฯ กับการเงิน
8. KNN สําหรับทํางานวิจัย
9. ระบบการ Advance เงิน เพื่อให้นักวิจัยได้ทํางาน คณบดีกําลังจะทําอยู่ในช่วงปีนี้
10. เรื่องของปริ ญญาตรี ท่านอธิการบดีบอกว่า สภามหาวิทยาลัยเช็ คแล้ว มหิด ลเป็นมหาวิท ยาลัยที่ ราคาถูกมาก
เพราะฉะนั้นท่านกําลังจะขอเพิ่มค่าเล่าเรียน ท่านบอกยับยั้งไม่ได้แล้ว ตอนนี้ประเด็น คือ ต้องหาว่า Unit Course
ละเท่าไร แล้วเขาจะเพิ่ม
11. ในการบริหารภาควิชาที่จะทําให้เราไปต่อรองกับมหาวิทยาลัยได้ หากต้องการเพิ่มคน คือ จํานวนนักศึกษากับ
จํานวนอาจารย์ที่มีอยู่ ถ้าวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาได้แล้วและต้องมีเหตุผลการกระจายของภาระงานด้วย
12. เรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หัวหน้าภาคบอกว่าอยากให้เป็น Package ตอนนี้ได้เงินจากมหาวิทยาลัยมาที่
จะพัฒนาความเป็น Inter และคณบดีเขียนไว้ว่าจะทํา Package ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็น Set ตามที่อาจารย์
บอก รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล (รองคณบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย) กําลังดูแลอยู่ แต่
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หลักสูตรเยอะ งบที่ได้มา 1 ล้านในการพัฒนาศูนย์นานาชาติ ทั้งการ PR ฯลฯ และในการทําต้องออกแบบทั้งคณะฯ
ให้เป็นยี่ห้อเดียวกัน Pattern เดียวกัน
13. คณบดีกําลังปรับระบบสายสนับสนุนด้วย
14. คณะฯไม่ควรมาเอาเงินของภาคมาใช้
15. เรื่องลิฟต์ที่ยังไม่ได้ซ่อม อ.ธราดล ก็พยายามดําเนินการหาทางเลือกอื่น
16. ต้องชื่นชมภาคนี้ Advance ในทุกๆอย่าง
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ภาคโภชนวิทยาทํางานวิจัยค่อนข้างเยอะ 11 ใน 14 คน มีโครงการวิจัยในรอบ 5 ปี แต่อีก 3 คนไม่มีผลงานในรอบ
5 ปี
2. ในรอบ 5 ปี มี 44 โครงการ มีจํานวนเงินวิจัย 14.74 ล้าน ในรอบ 5 ปี
3. ปี 61 มี 9 โครงการ งบประมาณ 10.4 ล้าน เมื่ อแปลงเป็นจํานวนเงินต่อคน ประมาณ 740,000 บาท แต่จากของ
งานแผนฯ ทําไมไม่ตรงกัน เหลือแค่ 160,000 บาท ซึ่งเปูาภาคตั้งไว้ 400,000 บาท ฝากภาควิชาทบทวนด้วย
4. อยากชื่นชนในรอบ 5 ปี มีอาจารย์ที่มีจํานวนโครงการสูงสุด คือ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล และคนที่ทําเงินทุนวิจัยได้
สูงสุดในรอบ 5 ปี คือ ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
5. คณบดีมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมในเรื่องของการตีพิมพ์นานาชาติ โดยจะให้โครต้าภาควิชาละ 1 เรื่องที่จะสนับสนุน
ในเรื่องการตีพิมพ์นานาชาติ และจะหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษา
6. ผลงานตีพิมพ์ในปี 17 ภาคได้ 12 เรื่อง ในปี 18 ยังไม่ครบปีได้ 10 เรื่อง ซึ่งสูงกว่าเปูาที่ตั้งไว้เดิม 9 เรื่อง
7. อยากขับเคลื่อนเรื่องของการตีพิมพ์ Thesis ของบัณฑิต ไปเป็นผลงานตีพิมพ์ใน Journal ถ้าเป็นตีพิมพ์นานาชาติได้
ก็จะดี อะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ถือว่าเป็น Proceeding ได้
8. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 62 ขอตั้งเปูาหมาย 10 เรื่อง
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. เรื่องของพนักงานขับรถพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ แล้วพนักงานมาเบิกเงินกับนักศึกษา กับภาควิชา ในทาง
ปฏิบัติภาคต้องมีอาจารย์ไปกับนักศึกษาด้วย เพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบของอาจารย์ด้วย ซึ่งจะระบุใน
ระเบียบไว้
2. ของคณะฯ เราไม่มีค่าเทอมในการฝึกงานเฉพาะ แต่ละหลักสูตรต้องเขียนมาให้ชัด อย่างของคณะอื่นจะมีระบุค่าฝึก
ปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม
3. การจัดการศึกษาออนไลน์ เราต้องรับการตรวจคุณภาพหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ป.ตรี ป.โท ป.เอก หมดเลย ต้อง
ได้รับการตรวจจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 หลักสูตร
4. เรื่อง MOOCs และ SPOC ต้องขอให้ทํา เรื่องของ SPOC เป็นของป.ตรี ที่สามารถเรียนทางไกลได้ ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและการเช่าสถานที่ในการสอนด้วย สําหรับ MOOCs สํารวจแล้วว่าเรื่องที่คนสนใจระดับต้นๆ คือเรื่อง
ทางด้านอาหาร ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยลดเวลาทํา MOOCs จาก 15 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง
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5. เรากําลังพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งคณบดีจะตั้งทีมทํางาน
6. เรื่องภาษาอังกฤษ ป.ตรี สําหรับกลุ่มที่ไม่ใช่รหัส 60 กั บ 61 พอเป็นปี 3 ปี 4 เราต้องช่วยกัน support ไปก่อน
เพราะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะต้องมีคะแนนออก ซึ่งปี 1 ปี 2 ที่ศาลายา ทางมหาวิทยาลัยจะมี
Software ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เราจะอาจารย์ที่ปรึกษาของเราเข้าไปกระตุ้นให้นักศึกษาในการดูแลในเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการสอบ เราจะให้เข้าไปสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีแรก ถ้าขึ้นปี 3 ปี 4 แล้วเราจะมีแผน
รองรับ ว่ าจะทํา อย่า งไร ก็จ ะมีก ลุ่ มจากอาจารย์ ที่จ ะช่ว ยนัก ศึ กษา

และงานวิเ ทศน์ ฯ จะเข้ า มาช่ วยในเรื่ อ ง

ภาษาอังกฤษด้วย โดยจะให้นักศึกษาเข้าหาอาจารย์ภาษาอังกฤษก่อน
7. โครงการต่อเนื่องของอ.มธุรส จะมี Course ที่เป็น Me Friend ที่ทําในวันเสาร์ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้เขามี
โอกาสจะไปแลกเปลี่ยนกับข้างนอกมากขึ้น จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วย
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ระเบียบการเงินการพัสดุมีเรียบร้อยหมดแล้ว ทางการคลังฯ มีแผนที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ แต่จะมีแยกออก
ทั้งบริการวิชาการ วิจัย Contract Research ที่ใช้วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
2. การดําเนินกิจกรรมที่ศูนย์สูงเนิน เรื่องของการทําจุดสาธิต โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาหาร นอกจากจะทําที่ศูนย์แล้ว
สําหรับการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน หรือโรคเรื้อรัง ก็จะมีการดําเนินการในชุมชนและโรงเรียนด้วย ก็จะมีการเชิญ
อาจารย์ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญไปในบางครั้ง ซึ่งจะเป็นการต่อยอด
3. มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับ University Social Engagement ไม่ว่าทําอะไรที่เป็นโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการที่
เกี่ยวกับคนอื่น ก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ University Social Engagement ได้ แต่มีหน่วยงานพันธมิตร
เท่าไร ใครได้ประโยชน์อะไร เราได้เรียนรู้อะไร เขาได้เรียนรู้อะไร ตัวชี้วัดสําคัญมีอะไรบ้าง ภาคนี้ปีที่แล้ว มี 1
โครงการ และพิมพ์เข้าระบบไป 1 โครงการ แต่ไม่ผ่านการคัดกรอง ปี 62 ขอตั้งเปูาหมาย 3 โครงการ
4. อาคาร 7 ชั้น 2 ห้องครัวจะมีอุณหภูมิ ต้องหาทางจัดการความร้อนกับห้องที่ได้รับผลกระทบ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ขอชื่นชมภาคนี้ มีการส่งขอตําแหน่งกันตามเกณฑ์ที่วางไว้ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ขอก็ต้องปรับ เพราะเกณฑ์ก็จะยากขึ้น
2. การ Contribute ให้ส่วนกลาง ภาคนี้มีเยอะมากที่ช่วยงานส่วนกลางเยอะ
3. เรื่อง Flow งาน คณบดีกําลังทําอยู่ ฝุายทรัพยากรบุคคลยังมีปัญหาในกระบวนการอยู่ กําลังปรับ Flow ให้ดีขึ้นและ
ตามระบบของมหาวิทยาลัย
4. คณบดีกําลังให้พี่ทํา PA ของฝุายสนับสนุนใหม่
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ร้อยละการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของป.โท 66% แต่ของป.เอกยังเป็น 0
2. University Social Engagement ปี 61 ไม่ได้รายงานผล (แต่มีผลในระบบ แต่ไม่ผ่านคัดกรอง)
3. PA ที่ต้องมีการปรับแก้ไข
3.1 การตีพิมพ์นานาชาติ จาก 9 เรื่อง เป็น 10 เรื่อง
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3.2 การทํา MOOCs เป็น 1 รายวิชา/บทเรียน และ SPOC เป็น 1 รายวิชา ซึ่งยังไม่ได้ตั้งเปูาหมายไว้
3.3 University Social Engagement เป็น 3 โครงการ
3.4 ภาควิชาช่วยตรวจสอบผลการดําเนินงาน 12 เดือนอีกครั้ง
3.5 ปรับแก้ไขแล้วส่งกลับงานแผนฯ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
4. ตอนนี้คณะฯ ประสบปัญหาค่าไฟ ซึ่งค่าไฟที่เราได้รับลดลงค่อนข้างเยอะ รบกวนให้กระตุ้นนักศึกษาด้วย ปีที่แล้วเรา
ได้งบแผ่นดิน 6.12 ล้านบาท ปีนี้เราได้แค่ 2.78 ล้านบาท หายไป 54% ถ้าเรายังใช้ 13 ล้านบาทเท่าเดิม คณบดีก็
ต้องไปหาเงินมาเพิ่ม

5. เรื่องลิฟต์ถ้าซ่อม ตัวเลขในการซ่อมอยู่ที่ 440,000 บาท และอุปกรณ์ตัวอื่นก็ต้องซ่อมต่อเนื่องอีก เพราะเก่าและใช้
งานมานาน ซึ่งลิฟต์ที่มีอายุการใช้งานนานก็จะมีค่าไฟในการใช้งานครั้งละ 10 บาท ถ้าลิฟต์ใหม่จะมีค่าไฟครั้งละ 1
บาท และจะจัดส่งให้เราอยู่ชั้นที่ใกล้ที่สุด แต่ถ้าลิฟต์เก่าจะค้างอยู่ชั้นไหนชั้นนั้น
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาระบาดวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.24 – 14.35 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ขอบคุณที่ช่วยตอบสนองนโยบาย Health Literate Faculty ในการเสนอโครงการท้าทายไทย ในเรื่อง “การ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคมและระดับความรอบรู้ในการปูองกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลื้ยงเด็ก
เล็กเขตกรุงเทพมหานคร”
2. คณบดีกําลังมองว่าระบาดควรเดินหน้าไปทางไหน โอกาสที่ดึงคนเข้ามามันยาก เราจะจับมือกับอาจารย์ที่อยู่ภาค
ระบาดจากภาคต่างๆ ระบาด Community
3. 31 ตุลาคม 2561 จะขอทุน CMU (มี 3 คน) ซึ่งให้รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล จัดติวคนที่จะมาพบ CMU
ต้องศึกษาว่า CMU เขามีระบาดเป็นแขนงอะไร และเราต้องขอให้ CMU ตั้งเงื่อนไขเข้าไปด้วยว่าต้องมีหน่วยงานส่ง
เข้าไปถึงจะขอทุนได้และต้องกลับมาพัฒนาและใช้ทุนในหน่วยงานที่ส่งไปขอทุนนั้น คณบดีขอพบและคุยกับทั้ง 3
คนที่จะขอทุน CMU ก่อน
4. คณบดีได้ขอ Postdoc (post-doc ย่อมาจาก postdoctoral appointment) ด้วย
5. เรื่องที่อยากจะช่วย คือ โครงการ Megacity ต้องมานั่ง Concentered เลย เขาจะมาคุยกับคณบดีวันที่ 25 ตุลาคม
2561 คณบดีจะให้อาจารย์ชนินทร์เป็นที่ปรึกษา แต่ต้องมอง Megacity ให้ฉีกออกมา
6. ภาคนี้ทํา MOOCs หรือยัง คณบดีมองว่าสอนเยอะก็น่าจะทํา และมันนับชั่วโมงได้ คณบดีไปขอมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์
ที่ทํา Animation มาช่วยทํา MOOCs และภาคต้องมี Timeline ที่ชัดเจนด้วย
7. ปัญหาของคณะฯ เรา คือ ต่างคนต่างทํางาน
8. การทําให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้ เป็นความผิดของเรา เราต้องทําให้ได้
9. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นัดรองอธิการบดีที่ดูแลอํานาจเจริ ญ นครสวรรค์ และกาญจนบุรี ที่จะมาทํา Recruitment
คณบดีจะเอาประธาณหลักสูตรมาเจอกับทั้ง 3 อธิการบดี เขาให้หลักสูตรของรองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
จํานวน 5 ทุนมีของหลักสูตรนี้ด้วย
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจํานวนอาจารย์ที่ขอทุนทําวิจัยแค่ 4 ใน 11 คน คิดเป็น 36%
2. ใน 5 ปีย้อนหลัง มีโครงการวิจัยที่ขอจากแหล่งทุน มีแค่ 6 โครงการ และจํานวนเงินทุน 5 ปีที่ผ่านมามีแค่ 3.6 ล้าน
บาท ต้องเพิ่มจํานวนเงินจํานวนโครงการของอาจารย์
3. จํานวนโครงการจะดูจาก PI ดังนั้นภาคนี้ก็จะไม่ค่อยมีเพราะจะเข้าไปร่วมกับเขา ไม่ได้อยู่ในสถานภาพเป็น PI ใน
บทบาทอาจารย์มีจํานวนงานวิจัยเยอะ ไปร่วมโครงการวิจัยเยอะ แต่จํานวนเงินทุนวิจัยที่แสดงเป็นตัวเลขเข้ามาใน
ส่วนงานของคณะฯ ของเราน้อยมาก
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4. การเทียบหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ ทําให้ไม่สามารถเทียบได้ ต้องรวม 2 รายวิชาเป็ นรายวิชาเดียว เพื่อให้
สามารถเทียบได้ เพราะหลักสูตรเก่ามันเป็นตัวหลัก แต่พอหลักสูตรใหม่มันเป็นตัวเลือก ทําให้ไม่สามารถเทียบได้
ต้องนํามาคุยกัน นักศึกษาก็จะลงทะเบียน/เทียบรายวิชาไม่ได้
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. การส่งคนที่จะไปขอทุน CMU ต้องคัดคนที่สมควร เหมาะสมและคิดว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ เพราะสิ่งที่
เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ถ้ามีช่องทางการรับเป็นผู้ช่วยได้ก่อน ก็จะผูกมัดด้วยการใช้ทุน
2. โครงการที่เป็น University Social Engagement มีโครงการที่เข้าข่าย แต่ไม่ลงทะเบียนเข้าระบบ ซึ่งจริงๆ ทาง
ภาคมี 3 โครงการ แต่ในระบบผ่านการคัดกรองแค่ 1 โครงการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. การตั้งเปูาหมายบุคลากร เพิ่ม ผศ. ขอเป็น 2 คน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ภาคระบาดมีผลงานค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ได้ส่งกรอกผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ให้งานแผนฯ ฝากหัวหน้าภาค
ทบทวนด้วย
2. ภาคนี้ปีที่แล้วไม่ได้ตั้ง MOOCs ที่ไปขอรับทุน แต่มีผลการดําเนินงาน 1 รายวิชา/บทเรียน
3. ในด้านการศึกษา ในเรื่องของ AUN-QA คิดว่าจะเอาหลักสูตรที่มาจาก 3 ภาคของป.โท จะผลักไปให้มหาวิทยาลัย
ตรวจ
4. ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของ ป.โท ฝากภาควิชาเพิ่มเป็น 30% เพราะคณะฯ ตั้งไว้ 30%
5. เรื่อง MOOCs ตั้งเปูาหมายเป็น 1 รายวิชา/บาทเรียน
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาชีวสถิติ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.41 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณบดีนัดสาขาอํานาเจริญ นครสวรรค์ และประสานกับกาญจนบุรี คณบดีขอประธาณ
หลักสูตรไปพบกับรองอธิการบดีช่วงบ่าย เพราะบัณฑิตวิทยาลัยเขาจะให้ส่งเกณฑ์การรับคน เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะรับ
คนที่เก่งและผ่านภาษาอังกฤษแล้ว
2. AUN-QA จะมีการ Workshop และให้สมัครเป็นทีมของประธาณหลักสูตร อาจารยืประจําหลักสูตรทีมหนึ่ง 3 คน
เขาจะมาจัดติวเรื่องของการเขียน AUN-QA ให้ประสานไปที่ ผศ.อังสนา บุญธรรม กับ รศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญ
เสริมศักดิ์ Deadline คือ 30 ตุลาคม 2561 ที่สมัคร เขาจะให้สรุปว่าหลักสูตรนี้มี Objective อะไร แล้วเขาจะติวให้
และไปต่อคิวเพื่อรับการตรวจ
3. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 Dean ของ CMU (China Medical University) เขาจะมาให้ทุนนักเรียนหรืออาจารย์ที่
สนใจ คณบดีจะต่อรอง อาจารย์มีเด็กที่จะสนใจและจะส่งไปเรียนได้ไหม หรืออาจารย์ภาคนี้จะไปทํา Postdoc มี
ไหม ซึ่งเป็นความต้องการของท่านอธิการบดีที่จะช่วยคณะสาธารณสุขศาสตร์
4. 14 ตุลาคม 2561 ที่แจ้งในบอร์ด ที่ Dean ของ NUS เขาจะมาพูดถึงคณะชั้นนําของโลก เขาไม่แบ่งเป็นภาคแล้ ว
และเขาสนใจที่จะทํางานกับเรา โดยเฉพาะทางด้าน data science เพราะฉะนั้นแนวโน้มทางการพัฒนาด้านชีวสถิติ
จะออกไปทางด้าน Data Science เพื่อการควบคุมปูองกันโรค ทางด้าน NCDs ทุกปัญหาขณะนี้ตัวนี้เป็นตัวกลาง
5. ปัญหาอุปสรรค คณบดีกําลังพยายามแก้
6. ไต้หวัน Quality ค่อนข้างสูง เขาเก่งเรื่องของระบาดกับเรื่องของ statistic
7. อยากให้เราไปแตะมือในเรื่องของ Streaming เพราะเราทํา Prevention ถ้าระบบ Streaming ของเรามันต้องใช้
statistic
8. คณบดีจะต้องทําสาธารณสุขศาสตร์ศึกษา ซึ่งสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาที่เราต้องทํา คือ Outcome base, AUN-QA
ทุกคนจะต้องรู้และพูดได้ แต่ภาคบางก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมายุ่งกับเรื่องการศึกษา
9. คณบดีกําลังจะประชุมกับคณบดี 3 คณะฯ เพื่อจะเอาห้อง ศจย. เดิมให้เป็น Interactive library เพื่อให้เด็กจะได้มี
access เข้า
10. ถ้าต้องการให้คณะฯจัดแบบที่มีการผูกติดกับ Journal คณบดีก็จะจัด แต่ต้องขออนุญาตท่านอธิการก่อน
11. ปัญหาของคณะฯ เราคือ ฉันจะรู้แต่ของฉัน แต่เวลา PA มันเอาทุกส่วนของคณะฯ
12. Requirement อันใหม่ คือ โครงการจะต้องดูแลตั้งระบบด้วยนักบัญชี แล้วเขาจะเก็บเพื่อที่จะหักภาษี ณ ที่จ่ายดึง
ไว้ก่อน เวลา สตง. มาตรวจเขาจะไปถามนักบัญชีก่อนว่ าโครงการแต่ละโครงการมีระบบอย่างไร เพราะฉะนั้น
อาจารย์จ้างผู้ช่วยวิจัยทําเอกสารอะไรก็ตามที่นักบัญชีบอก เพื่อให้ สตง. ตรวจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะโครงการวิจัยผ่าน
มหาวิทยาลัยหรือ Contract Research ใช้ระบบเดียวกันหมด และถ้าจะซื้ออุปกรณ์ต้องใช้ระเบียบพัสดุปี 60 ซึ่ง
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ยุ่งยากวุ่นวายมาก ส่วนของข้อบังคับอันใหม่ ถ้าเป็นงานวิจัยตามความชํานาญของหน่วยงงาน ถ้าเราบอกว่าเป็น
ความเชี่ยวชาญของเรา และมันอยู่ในคณะฯ เราจะไม่เข้าเป็นระบบนั้น แต่จะเป็นระบบของความสามารถของเราเอง
ซึ่งมันจะบริหารจัดการเองได้ง่าย เอาเงินออกเองได้ง่าย แต่คณบดีจะต้องรู้ว่าภาคมีความเชี่ยวชาญอะไร
13. คณบดีจะแก้พันธกิจให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
14. ภาคนี้ทํา MOOCs ได้ไหมของกรมอนามัยฯ 66 Key massage ซึ่งแค่ 5 ชั่วโมงก็ได้แล้ว ในเรื่อง Exercise มีนิด
หน่อย
15. ที่สูงเนินมีพื้นที่ออกกําลังกายให่ชาวบ้านมาเล่น ใครที่มาเล่นก็จะใส่หิน 1 คน 1 ก้อน ก็จะสามารถนับได้ว่ามีคนเล่น
กี่คน ผักสวนครัวก็เช่นเดียวกัน ให้จดด้วยว่าแจกใครไปบ้างกี่คน ทั้งหมดนี้คือ Health Literate Faculty
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ขอชื่นชมในเรื่องของผลงานตีพิมพ์มีผลรวมทั้งหมด 16 เรื่อง แต่ในขณะที่บุคลากรมีแค่ 9 คน
2. ปี 61 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ตั้งเปูาหมายไว้ 2 เรื่อง ได้มา 14 เรื่อง ซึ่งเกินเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ ส่วนจํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งไว้ค่อนข้างเยอะ แต่ได้มาแค่ 2
3. ปี 62 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิช าการระดับนานาชาติ ขอตั้งเปูาหมาย 12 เรื่อง ส่วนจํานวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ขอตั้งเปูาหมาย 2 เรื่องเดิม
4. เรื่องของการตีพิมพ์ ท่านคณบดีจะดําเนินการให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คําปรึกษาในการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
5. การตีพิมพ์ที่ไปผูกติดกับ Journal ดีนะ นอกจากจะได้ Proceeding แล้วยังได้ตีพิมพ์ลง Journal ด้วย
6. งานวิจัยมี 2 ทาง คือ วิจัยที่มาจากแหล่งทุนให้ทําวิจัย กับวิจัยรับจ้าง
7. ถ้าผ่าน OPHETS จะเป็น Contract Research
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ตอนนี้นอกจากจะแยก 1.1 กับ 1.7 แล้ว ถ้าตามที่คณบดีบอกให้แยก Contract Research กับ บริการวิชาการ ก็จะ
เป็น 3.2 ด้วย โดย
3.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 เป็นวิจัย
3.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 เป็น Contract Research
3.3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 เป็นบริการวิชาการ
2. ทางคณะฯ เรามีแผนที่จะพัฒนาสูงเนินเพื่ อรองรับการศึกษา การพัฒนาและการเฝูาระวังสุขภาพ โดยปีนี้ก็จะ
เดินทางทําฐานข้อมูลและระบบข้อมูลเต็มอําเภอ อยากเชิญชวนให้ภาควิชาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทํางานใน
ครั้งนี้ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่กําลังร่างตัวชี้วัดและออกเครื่องมือ และประชุมร่วมกับ GISTDA และจะเก็บข้อมู ล
พฤศจิกายนนี้
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3. โครงการของอาจารย์ที่จะพัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ และที่จะไปทํากับ Cluster ทั้งหมดนี้มันใช้ Social Engagement อยู่
แล้ว ซึ่งมันได้ประโยชน์ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ซึ่งจะเข้าสู่โครงการ University Social Engagement
ซึ่งอาจารย์ไม่ได้ตั้งเปูาหมาย ขอให้ภาคตั้งเปูาหมาย 2 โครงการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ขอให้ภาควิชาไปปรับข้อมูลจํานวนบุคลากรที่ส่งมางานแผนฯ กับที่นําเสนอ เนื่องจากไม่ตรงกัน ซึ่งปี 62 ที่ส่งมางาน
แผนฯ มี อาจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ 3 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน และศาสตราจารย์ ไม่ต้องตั้งเปูาหมาย
โดยปรับเป็น อาจารย์ เป็น 2 คน ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ เป็น 3 คน รองศาสตราจารย์ เป็น 3 คน และศาสตราจารย์
เพิ่มอีก 1 คน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. AUN-QA ปีนี้เราตรวจครบทุกหลักสูตรก็เป็น เปูาหมายอยู่แล้ว ในปี 62 ท่านรองศาสตราจารย์ สุนีย์ ละกําปั่น จะ
ขึ้นมาเป็นประธานเอง หลักสูตรที่อยากผลักดันให้ตรวจในระดับมหิดล เป็น วทม.สารสนเทศ Inter เป็น 1 หลักสูตร
ซึ่งหลักๆ เราเลือกไว้ 5 หลักสูตรที่จะผลักดันไปมหาวิทยาลัย ปีที่แล้วคณะฯ เราก็ส่ง AUN-QA เข้าไประดับ
มหาวิทยาลัย 1 เรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะช่วยเหลือ 500,000 บาท ตอนนี้หลักสูตร สม.นานาชาติไปเข้าคิวแล้ว แต่
จะได้รับตรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีนี้ถ้าเลือก วทม.สารสนเทศ Inter เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยไว้
2. ภาคพิเศษจะใช้ชั้น 5 อาคาร 7 ในการเรียนเกือบทุกหลักสูตร
3. PA ที่ใช้ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากภาคส่งมา ซึ่งจะเป็นการนับในภาค ซึ่งภาคยังไม่ค่อยเติมข้อมูลเข้าไป
4. ฝากภาคทบทวนเปูาหมายและผลการดําเนินงาน 12 เดือนอีกครั้ง เนื่องจากบางตัวชี้วัดไม้ได้ใส่ผลการดําเนินงาน
5. ขอทบทวนตัวชี้วัดอีกครั้งที่ปรับ
5.1 ตัวชี้วัด 1.2 เรื่องจํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็น 12 เรื่อง
5.2 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ เป็น 2 เรื่อง
5.3 หลักสูตร วทม.สารสนเทศ Inter ผลักเข้ามหาวิทยาลัย
5.4 University Social Engagement เป็น 2 โครงการ
6. ผศ.อังสนา บุญธรรมถ้าทํา ฝากมาว่าทางภาควิชาจะจัดทํา MOOCs กับ SPOC หรือไม่ ถ้า SPOC ก็จะทําให้
นักศึกษาเรียน แต่ถ้า MOOCs ประชาชนเข้าไปเรียน
6.1 ขอตั้งเปูา MOOCs เป็น 1 รายวิชา/บทเรียน
6.2 SPOC เป็น 1 รายวิชา
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
1. AUN-QA คือต้องเป็นคนที่อยู่ในหลักสูตรเลย เจ้า ของวิชาต้องรับรู้หมด ไม่ใช่มีสมาชิกคนเดียวแล้วให้เขียนออกมา
มันไม่ได้ มันควรจะอยู่ในเนื้อในของอาจารย์ทุกคน
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ)
1. ภาคนี้ Website โอเคแล้ว สวยสุดยอด ซึ่งภาคนี้เป็นทีมที่ติวให้กับภาคอื่นด้วย
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัว
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.02-10.14 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 8 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องของนักศึกษาวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย คณบดีเชิญอธิการบดีที่ดูแลนครสวรรค์ อํานาจเจริญ และ
กาญจนบุรี ท่านจะมาพร้อมกับประธานหลักสูตร เพื่อมาประชาสัมพันธ์ คือ ทําเงื่อนไข จึงขอประธานหลักสูตรไป
ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
2. เรื่อง Wi-Fi มหาวิทยาลัยเขากําลังจะจัดมาเติมเต็มให้
3. ในย่านนวัตกรรมโยธี มันก็จะมาเติมในเรื่องของ Wi-Fi เพิ่มเติม
4. เรื่องห้องเรียน อาจารย์ก็จัดเป็นอย่างดี แต่เสียดายถ้าไม่มีนักเรียนมาใช้ ก็เป็น Idea ที่ดี ให้แก้ปัญหาเรื่องของการหา
นักเรียน
5. เรื่องของการบริหารหลักสูตร อยากขอความร่วมมือ ให้นักศึกษาเรียนรู้อยู่ที่เดียวกันในหลักสูตรภาคพิเศษ เพื่ อลด
ค่าใช้จ่าย
6. โครงการของอ.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล กับหัวหน้าภาค ที่เสนอให้ทํา early life ท่านอธิบดีประกาศแล้วว่าอย่าทําเรื่อง
นั้น ถ้ารับได้จะให้คณบดี early ก็ได้ แล้วจะดูอย่างไรให้มันร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย เช่น อาหารจับมือกับภาคนี้
ด้วย และศูนย์เด็กเล็ก คณบดีเรียนกับกรมอนามัยฯ ไว้แล้ว ว่าทางเราจะช่วยกัน ก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์อนามัย
ขึ้นมา
7. เรื่องคนแก่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเรียนเชิญภาคนี้เข้าช่วยด้วย เนื่องจากใน กทม. โครงการที่เราขับเคลื่อนกัน
ประเด็ นผู้ สู งอายุมี ค วามต้ อ งการถึ ง 25 เขต ไม่ ท ราบว่า จะฟอร์ม ทีม กั นยั งไงในกลุ่ ใคนแก่ ภายในคณะฯ กลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ กลุ่มหนึ่งก็จะเป็น early life care and Literacy และอีกกลุ่มหนึงก็จะเป็น Literacy ของ
aging ซึ่งเอา 66 Key messages ของกรมอนามัยฯ ของกระทรวง ถ้าแยกออกมาแล้วมันน่าจะเดินได้
8. ปัญหาของภาคนี้ คือ ภาระงานมันน้อยจนอาจารย์ในภาคไม่สามารถขอตําแหน่งวิชาการได้ คณบดีเสนอแนวทางที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ การทํา MOOCs กับ SPOC เพราะมันสามารถถือเป็นการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่ง
9. หมอ 2 ท่านรวม หมอพิทยา เป็น 3 ท่าน คณบดีคิดว่ารูปแบบของการตรวจร่างกาย การให้บริการของ OPHETS ให้
ทาบทามว่าจะมาช่วยกันยังไง และออกแบบใหม่ เราจะทําให้มันเท่ขึ้นได้อย่างไร เราต้องปรับว่าจะไปองค์กรไหน ทีม
หมอเป็นอย่างไร ตอนนี้ OPHETS ก็ถูกเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯแล้ว แต่บุคลากรของภาคก็สามารถนับเวลา
ที่ไปให้บริการตรงนั้นให้เป็นภาระงานได้
10. ศิษย์เก่าภาคนี้ก็เยอะ ซึ่งตอนนี้ปุูมที่อยู่ภาควิชาบริหารฯ กําลังทําระบบ IT ที่จะดูว่าศิษย์เก่าเข้ามา Revoke ใน
คณะฯ เท่าไร ดังนั้นฐานข้อมูลน่าจะ Merge กัน
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11. อ. กรวรรณ ยอดไม้ ที่จะไป Postdoc เขาจะมาสัมภาษณ์นะ ซึ่งการไปเรียนป.เอก อีกตัวมันน่าจะเสียเวลา อยากให้
ไป Postdoc มากกว่า
12. เราจะแก้ปัญหาภาระงานไม่พออย่างไร เราจะมีกระบวนการจัดสรรปริมาณงานกันไหม
13. การทํา Website ถ้าทําใน Format เดียวกัน มันจะง่ายต่อการ Survey เวลาเขา Survey เขาจะดูความเป็นระบบ
เดียวกัน
14. หลักสูตร สม.ไทย คณบดีรบกวนมาประชุมร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้มันมีกรอบของ สม.ไทย, สม.นานาชาติ และ สด.
เพราะมันเป็นหลักสูตรของคณะฯ
15. เรื่องของ สม. ที่ย้ายออก เราจะปรับตรงนั้นให้เป็น Interactive Library โดยอาคาร 7 ชั้น 5 ทั้งหมดจะจัดเป็นการ
เรียนการสอนแบบ Full Resources ไม่ใช้เฉพาะ สม. หรือ สด. และจะมีห้องสมุดให้
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เงินทุนวิจัยจะเป็นเงินทุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนวิจัยให้ทําวิจัยกับเงินทุนวิจัยที่เป็นเงินทุนวิจัยรับจ้าง ซึ่งใน PA ที่เรา
ทํามหาวิทยาลัย มี 2 ตัวที่ให้กรอก
1.1 ตัวชี้วัด 1.1 เป็นเงินทุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนวิจัยให้ทําวิจัย เราเสนอขอ Proposal ขึ้นไปแล้วแหล่งทุนวิจัยก็
จะให้ทุนมา ซึ่งโครงการเหล่านี้ทางงานวิจัยและวิชาการเป็นคนดูแล
1.2 ตัวชี้วัดเงินทุนวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่เป็น Contract Research ส่วนใหญ่เราจะ Submit ผ่าน OPHETS ข้อมูล
ก็จะอยู่ที่ OPHETS
2. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจะมีแค่ 3 โครงการและเป็นเงินทุนที่รับเข้ามา 2.6 ล้านบาท
3. ในรอบ 5 ปี จะมีอาจารย์ที่ขอ Proposal ไป เพื่อขอแหล่งทุนมาทําวิจัยแค่ 2 ใน 10 คน
4. อาจารย์ภาคนี้จะเน้นที่การทํา Contract Research หรือเปล่า แต่อยากให้เน้นที่การขอ Proposal มากกว่า
5. อาจารย์ที่มีจํานวนโครงการวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ อ.กรวรรณ ยอดไม้ มี 2 ใน 3 โครงการ
6. อาจารย์ที่มีจํานวนเงินทุนวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.พิทยา จารุพูนผล
7. ในส่ ว นของการตี พิ ม พ์ ต้ อ งขอชื่ น ชมภาคอนามั ย ครอบครั ว ที่ พ ยายามที่ จ ะนํ า ผลงานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น
วิทยานิพนธ์เอาไปตีพิมพ์ นักศึกษาที่จบ 7 คน มีตีพิมพ์ 2 เรื่อง แต่ในอนามคตจะเห็นว่าตัวผลิด Resources ที่เป็น
ตัวผลิตงานวิจัยที่ดีอีกอันก็คือ นักศึกษาป.โท เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให้วิทยานิพน์ของนักศึกษาออกมาเป็น
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ มันจะ Count ได้ทั้งในส่วนของผลงานของคณะฯและมหาวิทยาลัยด้วย และก็
ของอาจารย์ทจี่ ะเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการด้วย ซึ่งดีกว่าไปลง Proceeding
8. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 61 ตั้งเปูาหมาย 6 เรื่องทําได้ 7 เรื่อง ดังนั้นปี 62 ขอ
เสนอตั้งเปูาหมาย 7 เรื่อง
9. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 61 ตั้งเปูาหมาย 4 เรื่องทําได้ 7 เรื่อง ดังนั้นปี 62 ขอเสนอตั้ง
5 เรื่อง
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งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. การฝึกภาคสนาม เราให้อาจารย์นับจํานวนชั่วโมงได้ แต่อาจารย์ต้องจัดสรรเวลาเท่านั้นเอง ไม่จําเป็นต้องมีนักศึกษา
สําหรับอาจารย์ที่เข้ามาครั้งแรก สามารถออกได้เต็มที่
2. ในกรณีที่ชั่วโมงการสอนน้อย เนื่องจากที่สูงเนินมีโครงการต่างๆ ที่อาจารย์สามารถเข้าร่วมได้ ถ้าอาจารย์เข้าร่วมใน
โครงการต่างๆ ก็สามารถนับชั่วโมงบริการวิชาการได้ แต่จะไม่มีเงินเดือนให้
3. ถ้าไปสอนอย่างเดียวจะเป็นบริการวิชาการ แต่ถ้าทําให้เป็น Social Engagement แปลว่าต้องร่วมคิดร่วมทํากับคน
ที่อยู่ในพื้นที่ อาจจะเป็นคนในชุมชน ยังร่วมถึงศิษย์เก่า บุคลากรสุขภาพหรือผูน้ ําชุมชน ซึ่งอาจารย์ไม่ได้ตั้งเปูาหมาย
University Social Engagement ไว้ ขอตั้งเปูาหมาย 2 เรื่อง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ตําแน่งทางวิชาการ เป็น อาจารย์ 0 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 7 คน และศาสตราจารย์ 1 คน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ภาควิชารบกวนตรวจสอบและทําเปูาหมายปี 62 ให้ชัดเจนทั้งที่ตั้งเปูาหมายและที่ยังไม่ได้ตั้งเปูาหมาย
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จาก 6 เรื่อง เป็น 7 เรื่อง
3. ตัวชี้วัดที่ 1.12 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ภาคไม่ได้ตั้งเปูาหมาย 0 เรื่อง ขอเป็น 5 เรื่อง
4. ในส่วนของป.เอก นักศึกษาจบแล้วและตีพิมพ์แล้ว แต่ในรายงานตัวชี้วัด 2.4.2 ภาคใส่เป็น 0 รบกวนภาคตรวจสอบ
5. ในเรื่องของ MOOCs ขอตั้งเป็น 1 รายวิชา/บทเรียน เพราะ MOOCs ทําให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ แต่ SPOC
สําหรับนักศึกษา
6. ส่วนเรื่องของ Social Engagement ขอตั้งเป็น 2 โครงการ
7. เรื่องของ Website ตามที่คุยกัน
8. รบกวนทางภาคปรับแก้ไข ส่งเป็นไฟล์ไปงานแผนฯ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ)
1. เรื่องของ Wi-Fi ตอนนี้ได้หนังสือจากทางมหาวิทยาลัยมาแล้ว จะดําเนินการเดือนหน้าเป็นต้นไป
2. การทํา Website ของภาค อยากให้ช่วยๆกันทําและเรียนรู้ ภาคนี้ Website โอเคแล้ว
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.26 – 12.10 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 9 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. นักศึกษา 69 คนที่ยังไม่จบการศึกษา ระบบ Monitor ต้องมีตัวเลขที่ชัด ต้องทําไว้เลยว่าอยู่ Phase ไหน แล้วใน 3
สาขาอยู่สาขาไหนเยอะสุด
2. หลักสูตรที่จะปรับใหม่ อาจารย์ในภาครับรู้และได้ร่วมสอน มีชื่ออยู่ในหลักสูตรทุกคนไหม เนื่องจากบางภาคมีปัญหา
ในเรื่องของอาจารย์ไม่มีภาระงานสอน
3. หลักสูตรใหม่ชื่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มันไม่มีแกนหลัก และ Branding ของ
หลักสูตรคืออะไร มองจากคนภายนอกว่ามันขายยาก ดูยากมากว่าเก่งอะไร
4. เรื่องของกฎหมายเป็นสิ่งที่ Power Full มาก ที่อื่นยังไม่มี ทุกอย่างในขณะนี้เรากําลังเดินไปสู่ กฎหมาย ซึ่งกฎหมาย
มันเป็น Trend เราต้องดูด้วยว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ทํากฎหมายสาธารณุข
หรือเปล่า
5. คณบดีจะไป Check Model การจัดการเรียนการสอนเรื่องของ Public Health Administration จะทําให้จุดเด่น
ของวิชานี้เป็นจุดชาย
6. คณบดีมาเพื่อดูว่าหลักสูตรนี้มันสะท้อนภาพคณะสาธารณสุขในการเป็นผู้นําในเรื่องของการบริหารสาธารณสุขได้
อย่างไร
7. ถ้าเงินวิจัยเข้าต้องไปคุยกับนักบัญชี และทําตามกรอบของนักบัญชี เวลา สตง.มาตรวจ เขาจะไปถามนักบัญชี
8. เราน่าจะทําในมิติของส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสิ่งแวดล้อม เพราะที่ อ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา ทํามันจะไปอยู่ตรงรักษา
ขณะนี้ไม่มีใครเสนอโครงการใน Prevention Promotion ซึ่งอันนี้เราสามารถโยนเข้าย่านนวัตกรรมได้
9. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย คณบดีเชิญรองอธิการบดี 3 วิทยาเขต ขอประธานหลักสูตรเข้าไปร่วมประชุมด้วย
10. ระเบียบใหม่ที่ออกมา เราจะปรั บ OPHETS คณบดีจะใส่เข้าในในพันธกิจหนึ่งของ OPHETS คือการให้บริการให้
คําปรึกษาด้านกฎหมายสาธารณสุข
11. สิ่งที่ภาคจะต้องทํา คือ ทบทวนพันธพิจและจุดเน้นของภาค
12. Model ที่ เรานํ าไปเสนอที่สู งเนิน เราทํา ให้ สปสช. และทํา ให้ค นในกระทรวงสาธารณสุข ได้ เห็ นว่ าระบบที่
โรงพยาบาลสูงเนินทํา มันไม่ได้ทําให้ลดโรค และระบบที่เรากําลังจะทําที่สูงเนินก็คือ ระบบสาธารณสุข ระบบบริการ
สาธารณสุข ที่จะไปเจอกันระหว่างระบบริการสาธารณสุขกับระบบทางการแพทย์ จะไปเกี่ยวกับสิทธิและระเบียบ
การจ่ายเงินที่ทําให้ระบบบริการมัน Complete
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งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. การผลักดันหลักสูตร ตอนนี้อยู่ที่กระบวนการของการกลั่นกรองแล้ว และแก้ไขแล้ว และกําลังส่งกลับคืนให้กรรมการ
ดู ปรับปรุง เสร็จแล้วก็จะเอาเข้าบอร์ด น่าจะทันเดือนพฤศจิกายน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มีวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต มีทั้งหมดประมาณ 5 – 6
วิชา มีวิชาการบริหารงานสาธารณสุข ภาวะผู้นํา พฤติกรรมองค์กร ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารสาธารณุสข การฝึก
การบริหารสาธารณสุข และสาธนาปัญหาสาธารณสุขและบริหาร จากนั้นอีก 7 หน่วยกิตเป็นรายวิชาเลือก ซึ่งแยก
ไปตามบทของตามกลุ่มวิชาที่อาจารย์พูด ถึง เช่น เรื่องนโยบายการจัดการ เรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขทางด้าน
การบริหารโรงพยาบาล ทางด้านกฎหมาย
3. ในเรื่องของงานวิจัยทางมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
3.1 งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยให้ทําวิจัย เราส่ง Proposal ไปเพื่อขอเงินทุนจากแหล่งทุนมาทําวิจัย
3.2 งานวิจัยที่เป็นวิจัยรับจ้าง เขามีโจทย์มาให้
4. ทางมหาวิทยาลัยจะนับเงินวิจัยที่ส่งเข้ามาแล้ว ไม่ใช่ที่เสนอขอไป ดังนั้นเราจะนับว่าได้ตามเปูาหรือไม่ เงินนั้นต้อง
ผ่านเข้ามาในระบบก่อน
5. ข้อมูลจากงานวิจัย พบว่า ในปี 61 ยังไม่โครงการวิจัยหรือเงินทุนวิจัยประเภทที่ขอเงินทุ นวิจัยจากแหล่งทุนเพื่อทํา
วิจัย ดังนั้นข้อมูลที่ทางภาคกรอกมาใน PA มาจากไหน
6. ขอชื่นชมอาจารย์ในภาควิชาสามารถมีผลงานวิจัยได้เกินเปูาหมาย
7. ใน 5 ปีย้อนหลัง มีอาจารย์ที่ทําโครงการวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนให้ทํ าวิจัยแค่ 3 คน คิดเป็น 30% และจํานวน
โครงการใน 5 ปีที่ไปขอจากแหล่งทุนมาทําวิจัยมี 9 โครงการ เป็นเงิน 5.5 ล้านบาท
8. ในรอบ 5 ปี จํานวนโครงการที่อาจารย์ทําได้เยอะที่สุดเป็นของ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล กับ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
9. จํานวนเงินที่ทําได้มาที่สุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
10. ขอชื่นชมที่อาจารย์พยายามขับเคลื่อนในการเอาวิทยานิพนธ์มาตีพิมพ์จากที่ตั้งไว้ 30% อาจารย์ทําได้ 60%
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. เรื่องของ Social Engagement มันต้องแยกให้ดี ซึ่งโครงการวิจัยที่ป ระเมินนักศึกษามันจะไม่เป็น Social
Engagement มันต้องเป็นตัวขับเคลื่อนด้วย เวลาทําต้องเปิดโอกาสให้หุ้นส่วนเขามาร่วมคิดร่วมทํา และก็มีการได้
ประโยชน์ในแต่ละส่วน ก็จะสามารถคีย์เข้าระบบ Social Engagement ได้ ขอตั้งเปูาหมายได้ 4 โครงการ
2. รับจ้างวิจัยกับบริการวิชาการ คณะฯ กําลังทบทวน บางอย่างถ้าเป็นการให้คําปรึกษาเชิงกฎหมาย เชิงบริ หาร
สาธารณสุขก็จะเป็นบริการวิชาการก็จะเข้าสู่รูปแบบหนึ่งใน OPHETS แต่ถ้าเป็นรับจ้างวิจัย มันมีระบบ แต่เราเอา
เงินไปใช้ทําอย่างอื่นไม่ได้เท่านั้นเอง อาจารย์ทํางานก็ได้รับเงินเดือน แต่อย่างอื่นเอาไม่ได้
3. อาจารย์ต้องไปเกลี่ยเงินในตัวชี้วัดที่ 1.1,1.7 และ 3.2 มันเป็นเงินก้อนเดียวกัน แต่มันคนละประเภท อาจารย์ต้องไป
เกลี่ยออกจากกัน
4. ที่สูงเนินประสบปัญหาทางด้านยาเสพติดค่อนข้างเยอะ เรากําลังทําโครงการขับเคลื่อน อยากเชิญชวนให้ภาควิชาไป
ทําที่สูงเนิน แต่จะไม่มีเงินเดือน จะให้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ แทน เช่น ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร เป็นต้น
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งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. จํานวนบุคลากรที่ทางภาคเขียนไว้ คือ อาจารย์ 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ท่าน รองศาสตราจารย์ 3 ท่าน
ศาสตราจารย์ 2 ท่าน แต่ที่ Check ดู เหมือนว่าศาสตราจารย์ที่ขอไปจะเพิ่มเป็น 3 ท่าน รองศาสตราจารย์จะเหลือ
3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะเพิ่มเป็น 4 ท่าน เพราะอาจารย์จะยื่นอีก 1 ท่าน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ตัวชี้วัดที่ 3.2 ก็จะเป็นตัวเลขที่จะไปบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.14 – 14.35 น
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคาร 6 (สาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องของตําแหน่งอาจารย์และการรับคนใหม่เข้ามา จะมีปัญหาเรื่องของการรับอาจารย์เข้ามาแต่ไม่มีภาระงานสอน
ในเมื่อออกไป 2 ก็รับเข้า 2 แต่มันไม่มีงานให้ทําจะทําอย่างไร
2. ถ้ามันมีปัญหา แล้วมีเราคนเดียวที่จะทําได้ อันนี้จะทําให้เราเกิด ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้น อยากให้มี Focus
3. Key massage ของกระทรวงไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับภาคนี้
4. เรื่องของยุงลายกับไวรัสซิกามีแน่นอนในกทม.
5. ถ้าเราทําโครงการแล้วไปร่วมมือกับภาคอื่นด้วยจะดีกว่าไหม
6. โรงเรียนชายขอบจะอยู่ใน Mega city คณบดีจะไปคุยกับกทม. ขอแค่บอกว่าจะทําเรื่องอะไร ต้องการอะไรเท่านั้น
7. ภาคนีค้ นเก่งนะ แต่ Impact ที่จะ Show มันไม่ออก เราต้องหาทางช่วยให้เขามี Impact ออกมา
8. OPHETS ต้องปรับโครงสร้างใหม่ เราจึงจําเป็นต้องเขียนพันธกิจ
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. Specialty มันลงไปเป็นวิชาการเฉพาะคน แต่ถ้าเป็นโครงการระดับภาควิชาร่วมกันคณะฯ ดังนั้นต้องระดมมา
ช่วยกันทั้งในเชิงลึงและเชิงกว้าง
2. ต้องทําโครงการระดับภาควิชาที่ทําออกมาแล้วมันตีโจทย์สังคม ถ้าเป็นเรื่องของเหา เราก็ทําออกมาเป็นนวัตกรรม
และเรื่องของยากําจัดเหากับวิธีการปูองกัน
3. ขอชื่นชมว่าถึงเป็นภาคที่เล็กแต่มีตีพิมพ์ได้ค่อนข้างดี ในปี 61 มี 8 คน ทําได้ 8 เรื่อง
4. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในปี 61 ไม่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ ปี 62 ก็ไม่ได้ตั้งเปูาหมายเช่นกัน
5. บทความในวารสารสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ลองเขียนบทความด้านปรสิตวิทยาดูบ้างดีไหม
6. จํานวนอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยในรอบ 5 ปี ซึ่งอาจารย์ 8 คน มีเพียง 4 โครงการเท่านั้นที่ขอจากแหล่งทุนให้มาทํา
วิจัย แค่ 50% และในรอบ 5 ปี มีอาจารย์แค่ 4 คนที่มีโครงการ และในรอบ 5 ปี มีแค่ 8 โครงการซึ่งถือว่าน้อย และ
จํานวนเงินในรอบ 5 ปี มีแค่ 1.3 ล้า นบาท เพราะฉะนั้นต้อ งคุยกันว่ า ในลั กษณะของการที่ จะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอทุน ต้องเขียน Proposal เพื่อไปขอแหล่งทุนมาทําวิจัย
7. ในปี 61 มีอยู่ 1 โครงการ และมีเงินทุนอยู่แค่ 74,000 บาท เท่านั้น อาจจะเป็นข้อมูลที่จะไปพัฒนาต่อไป
8. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่มีโครงการมากที่สุด คือ รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย มีถึง 4 โครงการ
9. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่ได้รับเงินทุนวิจัยสูงที่สุด คือ รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย
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10. ฝากภาควิชาไปคุยกันในเรื่องของการตั้งเปูาหมายจํานวนเงินทุนวิจัยและตัวชี้วัดอื่นด้วย เพราะเป็นเปูาหมายที่เราทํา
PA กับทางมหาวิทยาลัย และทางภาควิชาทํา PA กับคณะฯ ด้วย ขอให้เป็นวาระสืบเนื่องของภาควิชาในการคุยกัน
ว่าจะทําอย่างไรให้ขอทุนจากแหล่งทุนที่ให้มาทําวิจัย
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ถ้าไม่ตีพิมพ์ในระดับชาติบาง คนไทยก็จะไม่รู้จัก
2. เรื่อง University Social Engagement อาจารย์ตั้งเปูาไว้ 1 โครงการ แต่อาจารย์บันทึกไป 2 โครงการ เพราะว่า
โครงการอะไรก็ตามที่เป็นโครงการลักษณะขับเคลื่อนและทําร่วมกับผู้อื่นจะเข้าสู่ University Social Engagement
ขอให้ตั้งเปูาหมาย 2 โครงการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ถ้าจะรับคนใหม่เข้ามาต้องมอบหมายงานให้คนใหม่ ไม่อย่างนั้นคนใหม่ที่เข้ามาจะสิ้นชีพ เป็นการดองเขา เพราะคน
ที่เข้ามาจะไม่มีภาระงาน ถ้าทางภาคจะรับคนเข้าใหม่ ขอให้ทางภาควิชาเขียนภาระงานมาก่อน เพราะต้องดูว่ารับ
มาแล้วพร้อมไหม ได้ใช้ศักยภาพน้องเต็มที่รึปุาว
2. ขอให้อาจารย์ที่ยังเป็นอาจารย์ปรับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ไหม
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ฝากภาคปรับข้อมูลในปี 61 เป็น 12 เดือน และข้อมูลปี 62
1.1 จํานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน ปรับเป็น 1 รายวิชา/บทเรียน
1.2 จํานวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย ขอปรับเป็น 2 โครงการ
1.3 จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็น 8 เรื่อง เท่าเดิม
2. ส่งงานแผนฯ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.43 - 16.05 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 5 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เราเห็นตรงกัน ว่าจําเป็นต้องทําสาธารณสุขศาสตร์ศึกษา Outcome base
ของเรายังต้องพัฒนา คณบดีมอบให้รศ.ดร.สุนีย์ ละกําปั่น ดําเนินการ
2. เรื่องของ Backward Design จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากภาควิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอกําหนดวันอีกที
3. เรือ่ งพัฒนาสื่อเทคโนโลยี คณบดีก็คิดสนับสนุน เพิ่มเป็นปัญหาของคณะฯ เราจริงๆ มี 2-3 แห่งที่ได้คุยไว้ และอยาก
จัดให้นักศึกษาด้วย ไม่เฉพาะแต่อาจารย์
4. อธิการบดีและรองวิจัยคนใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดสรรการช่วยเหลือในเรื่องการตีพิมพ์ ถ้า Impact Factor สูง
เพราะเขาคิดว่าคณาจารย์ของเรามีศักยภาพที่จะตีพิมพ์สูง แต่เงินไม่มี ฉะนั้นมหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาอยู่
5. เรื่องจัดบริการวิชาการ ภาคนี้เก่ง เงินเข้าเยอะมาก อยากทราบว่ามันติดขัดตรงไหนในการจัดอบรม ตอนนี้องค์การ
เภสัชเขาไม่ได้ย้ายมา ดังนั้นห้องประชุมชั้น 10 ชั้น 5 สามารถใช้ได้ ส่วนค่าเช่าห้องก็ตามระเบียบ
6. ภาควิชาในคณะฯ เรามีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน สถานะทางเศรษฐกิจดีก็ไม่เท่ากัน การที่จะเอาเงินของภาคที่รวยกว่า
มาช่วยภาคที่จนกว่าหรือช่วยคณะฯ คิดว่ามันไม่ถูกต้องและจะไม่ทําด้วย การที่ภาคช่วยเหลือตนเองได้ แล้วหันมา
ช่วยเหลือคนอื่นได้ คณบดีต้องขอขอบคุณ นั่นคือ สิ่งที่จะทํา
7. งบประมาณเราถูกตัดมาก สิ่งเดียวที่เราจะอยู่ได้ คือ งานวิจัยที่บูรณาการร่วมกัน ถ้าเป็นสาขาเดี่ยวๆจะถูกตัดหมด
ถ้าคณบดีเปลี่ยนวิธีบริหาร OPHETS และถ้ามีผลกําไร ซึ่งที่ผ่านมา 5 ปี มันขาดทุน ถ้าบริหาร OPHETS ให้ขึ้นได้
จะปรับ ลุค OPHETS อยากขอความช่ว ยเหลื อจากศิษย์เ ก่า เพื่อให้ เรามี แบรนด์ของการเป็นบริ การทางด้า น
สาธารณสุข ถ้าผลประกอบการตรงนั้นได้ คณบดีก็ให้คืนมาได้
8. สิ่งที่จะบอกกลับอาจารย์ภาคนี้ ในเรื่องของสิ่งที่จะได้ หากทําตามเปูาหมายที่วางไว้ใน PA คือ
8.1 คณบดีจะทําทุกประการเพื่อให้การบริหารของคณะฯ ในส่วนของบริการวิชาการได้เงินมาเลี้ยงคณะฯ ให้มาก
ที่สุด
8.2 คณบดีจะไม่ขอเงินจากภาควิชา เพราะรู้ว่าทุกคนใช้ปัญญาไปแลกมา และคณบดีภูมิใจภาคที่เก่งๆ แล้วหาได้
8.3 จะทําให้คณะฯ มีเงินสะสมก่อนที่คณบดีจะหมดวาระ
อันนี้คือสิ่งที่คณบดีให้กับทุกคน ที่ช่วยให้คณะฯ เรามี PA ที่เป็นไปตามเปูาหมายที่เซนต์ไว้กับคณะฯ
9. ในเรื่องของ AUN-QA เขามีให้สมัครเป็นทีมเข้าไป เพื่อต่อคิว แล้วเขาจะติวให้ เขาให้คณะละ 1 หลักสูตร
10. คณบดีอยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาควิชา แต่ตอนนี้มิติของการพัฒนา มันต้องเป็น Inter Professional แล้ว
คณบดีก็เสนอให้ภาคอนามัยครอบครัว ทํา early life ซึ่งจะจับมือได้กับภาคโภชนวิทยา และก็น่าจะเป็นภาค
พยาบาลฯ
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11. กทม. อยากจะทํามี 25 เขตที่จะพัฒนา Innovation คือ ผู้สูงอายุ และมีผู้สูงอายุที่ติดเตียง อยู่ประมาณ 4-5 เขต ซึ่ง
มันจะเป็นการนําร่องในการพัฒนา Innovation ใน Megacity เราจะต้องเดินไปไม่ได้แค่ Publication แล้ว แต่
จะต้องก้าวไปถึง Commercialization
12. สิ่งที่เราต้องมี คือ 1. Area based 2. Research result 3. Partner กับภาคธุรกิจ
13. ย่านโยธีเป็นสิ่งที่เราต้อง Prompt ว่าเราอยู่ในย่านนี้และเรามี Innovation
14. เรื่องของสมาคมพยาบาล
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ในรอบ 5 ปี ตอนนี้บุคลากรมี 15 คนในสายอาจารย์ ไม่นับผู้ช่วยอาจารย์ มีโครงการวิจัยประมาณครึ่งหนึ่งขอ ง
จํานวนบุคลากรของภาค ซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียว
2. ในรอบ 5 ปี มีโครงการวิจัยที่ทํา 17 เรื่อง
3. อาจารย์ที่มีจํานวนโครงการวิจัยสูงที่สุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
4. จํานวนเงินที่ได้รับสูงที่สุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
5. รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในแง่ของโครงการวิจัยของภาควิชา ส่วนท่านอื่นก็กําลังตามมาติดๆ
6. ในส่วนของการทํา PA ในรอบปี 61 ถือว่าทําได้ดี
7. เงินทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ประเภทแรก คือ เงินทุนวิจัยที่เราเขียน Proposal ไปเสนอแหล่งทุนแล้วได้รับเงิน
มาเพื่อทําวิจัย อันนี้อยู่ใน ตัวชี้วัด 1.1 ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ ทางหน่วยงานเขาประกาศโจทย์วิจัย แล้วเราไป
Deal มาได้ อันนั้นเป็นวิจัยรับจ้าง
8. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของภาคถือว่าดี ในปี 61 ตั้ง 9 เรื่อง ได้มา 8 เรื่อง
9. อยากให้เอาประเด็นเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องของวาระสืบเนื่องของการประชุมในภาควิชา เพื่อหารือกันเกี่ยวกับ
การกรทําวิจัย การตีพิมพ์ และการสนับสนุนต่างๆ
10. ทางภาควิชานําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาออกมาตีพิมพ์ได้ค่อนข้างเยอะมาก ภาคตั้งเปูาปี 61 ไว้ 100% ทําได้
100% ถือว่าดีมาก ซึ่งดีกว่าการไปลง Proceeding
11. ที่ทางภาควิชาขอทุนแผนบูรณาการไป ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ผ่าน Concept Proposal เป็น 2 ท่าน คือ
รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง กับ รศ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล ที่เป็นโครงการใหม่ เดี๋ยวจะประชุม
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ต้องฝากความหวังไว้กับภาคนี้ เพราะภาคนี้เป็นความหวังของคณะฯ
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ระเบียบการเช่าห้อง ปกติตามอัตราใหม่จะมีเปอร์เซตน์ลดให้คนในภาค 30% และจะมีบริการจองที่จอดรถเท่าไร
อาหาร/เบรค มีทางเลือกให้ และโรงแรมบริเวณใกล้เคียง ตอนนี้ให้เขาทําอยู่ คือ เสนอขายบริการ ทั้งห้องประชุม
ทั้งห้องพัก ทุกอย่างอยู่บนเว็บ เวลา Search ก็เจอ แต่กําลังรวบรวมข้อมูล
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2. ในเรื่องโครงการ University Social Engagement เป็นภาคเดียวจากที่บันทึกในระบบไปทั้งหมด 29 โครงการ มี
ผ่านการรับรองของภาคพยาบาลฯ เพียง 1 โครงการ เป็นโครงการของ อ.เบญจมาส ทัศนะสุภาพ แต่ที่เหลือผ่านการ
คัดกรอง ซึ่งทางภาควิชาคีย์ไป 4 โครงการ ผ่านการคัดกรองไป 3 โครงการ ผ่านการรับรองไป 1 โครงการ
3. ขอตั้งเปูาหมายโครงการ University Social Engagement เป็น 5 โครงการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. อัตราการขึ้นเงินเดือนของเราโดนมหาวิทยาลัยจํากัดมา หากมีส่วนไหนเหลือ คณบดีจะพยายามให้ไม่ต่ํากว่า 4% แต่
ไม่ได้ทุกภาค จะได้ในภาคที่ดีๆ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของภาค
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ส่งงานแผนฯ ในปี 62 ลดจาก ปี 61 จาก 9 เรื่อง เหลือ
แค่ 6 เรื่อง
2. ตัวชี้วัดที่ 3.6 โครงการ University Social Engagement เดิมทางภาควิชาตั้งเปูาหมาย 1 โครงการ ต้องปรับเป็น 5
โครงการ
3. ตัวชี้วัดที่ 1.7 เรื่องของ Contract Research ทางภาควิชาไม่กรอกผล 12 เดือนของปี 61 ฝากภาควิชาปรับและ
แยกให้ชัดเจนออกจากตัวชี้วัดที่ 3.2 ด้วย
4. ตัวชี้วัดจะถูกกําหนดชัดเจนขึ้น ต่อไปบริการวิชาการที่จะไม่ต้องวิ่งไปสู่มหาวิทยาลัยจะเป็นบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญ
5. หลักจากที่เราประเมิน AUN-QA ในส่วนงานแล้ว ปีที่แล้วหลักสูตร พยม.เวช ไปผ่านมหาวิทยาลัยด้วย และปีนี้ก็จะ
พยายามขับเคลื่อนไปสู่ AUN-QA อย่างปีที่แล้วขับเคลื่อนตัว สม.นานาชาติ กว่าจะได้ตรวจก็ กุมภาพันธ์ 2563 ถ้า
เราไปตรวจได้ มหาวิทยาลัยจะให้หลักสูตรละ 500,000 บาท
6. ปี 61 มีอาจารย์ไปช่วยเป็นกรรมการในการตรวจ AUN-QA 4 ท่าน คือ 1. รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ 2. ผศ.ดร.
ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ 3. รศ.ดร.สุนีย์ ละกําปั่น 4. ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล และในปี 62 รศ.ดร.สุนีย์ ละกําปั่น จะ
เป็นประธาน AUN-QA เอง
7. เรื่องของพลังงาน ค่าสาธารณูปโภคถูกลดลงครึ่งหนึ่ง ในปี 61 เราใช้ค่าไฟไป 13.46 ล้านบาท ซึ่งเราได้งบประมาณ
แผ่นดินเพียง 6.12 ล้านบาท แต่งบประมาณแผ่นดินปี 62 เราได้แค่ 2.78 ล้านบาท หายไป 54.57% ถ้าเรายังใช้ไฟ
เท่าเดิม เราจะต้องใช้เงินของคณะ 10.68 ล้านบาท ซึ่งลิฟต์เก่าของเราใช้งานครั้งหนึ่ง 10 บาท ถ้าเราหยุดใช้งานจะ
เพิ่มเงินคงเหลือให้เราอีก
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ)
1. Website สวยงาม
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาอนามัยชุมชน
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 7 อาคาร 4 (จรัส ยามะรัตน์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. คณบดียังไม่เข้าใจปัญหาและอุปสรรคของภาคนี้ มันยังไม่ชัดเจน
2. กลุ่มของการทําแมงกระเบื้อง ขอให้ อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง ไปช่วย
3. ควรออกไปจับมือกับภาคอื่นๆด้วย
4. คณบดีกําลังประสานกับสภาวิชาชีพ ในเรื่องของการรองรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
5. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากําลังดําเนินการอยู่
6. ภาคนี้มีวิชาและหลักสูตรที่ดีมาก แต่ต้องการความเป็น Unit
7. หัวหน้าภาคควรไปฝึกการนําเสนอ การสื่อสาร
8. ไปสูงเนินปีที่แล้วได้ KM หน้าตาเป็นอย่างไร
9. การเพิ่มสายสนับสนุนเป็นไปไม่ได้ทั้งมหาวิทยาลัย
10. ระบบพี่เลี้ยง ทําไมต้องมีระบบพี่เลี้ยง
11. คณบดีกําลังทําในเรื่องของการสร้างกิจกรรมการสร้างสุขให้บุคลากร
12. ในเรื่องของการจัดกรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากร ภาคก็ควรต้องทํา และไม่คุยกันต่อในระดับคณะฯ คือ
ศาสตร์ของเรามีอะไรเมื่อเทียบกับที่อื่น เรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน สาขาต้องทราบเรื่องนี้ เราต้องรู้ว่าคนที่มีอยู่ควร
ทําอะไร คนที่จะรับใหม่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อให้ตรงกับงานที่เรามี ภาคต้องเสนอให้คณะฯทราบ
13. อบรมอย่างเดียวไม่เข้าใจหรอก ต้องทําด้วยถึงจะเข้าใจ
14. นโยบายของคณบดีอยู่ในเว็บไซต์ตั้งแต่วันแรกที่รับตําแหน่ง
15. ไม่มีคําว่า Health Literate Professional มีแต่คําว่า Health Literate Faculty
16. จุดที่สําคัญของภาคนี้คือเรามาช่วยกันพัฒนาที่สูงเนินให้เป็น Health Literate Organization ตรงนั้นแล้วก็
Demon stage Health Literate Community
17. โครงสร้างบริหารงานของภาคนี้
17.1 เมื่อดูฝุายวิชาการและบริการวิชาการของภาคนี้สอบตกนะ
17.2 ฝุายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แน่ใจว่าเข้าใน AUN-QA แล้วเป็น Outcome base หรือ
เปล่า
17.3 ฝุายวิเทศสัมพันธ์ นวัตกรรมและกิจกรรมพิเศษ เห็นคุณหมอประศักดิ์ขอ Consult ไปเรื่องจดสิทธิบัตร
17.4 ฝุายบริหารงานทั่วไป บริหารความเสี่ยง และการเงิน ยังไม่ถูกต้อง เพราะว่าภาครายงานว่าเงินมีน้อย แสดงว่า
ยังขาดการบริหารความเสี่ยง
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เราต้องวางโครงสร้างให้ได้ Outcome base ออกมาและให้ตรงกับ PA ขณะนี้งานวิจัยภาคยังไม่มี และภาคก็ยังไม่มี
โครงสร้างงานวิจัย และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยด้วย จึงต้องทําวิจัย ซึ่งโครงสร้างภาควิชา
ไม่ใช้เชิงรุก
18. ลิขสิทธิ์ได้ทันทีที่เราใช้ แต่จดไว้เพื่อบอกว่าเป็นของเรา แต่ถ้าเป็นสิทธิบัตรเราต้องไป Search ว่ามีคนคิดมาหรือยัง
แล้วของเราไม่ได้ไปลอกเขามา
19. ข้อมูลที่รายงานกับข้อมูลที่ดูมันไม่ไปด้วยกัน
20. ทําไมภาคนี้ตีพิมพ์ระดับชาติได้ แต่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติไม่ได้
21. นัดดูรายงานวิจัยที่มีแล้วแต่เขียนต่อไม่ได้ คือ อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร กับอ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง วันจันทร์ที่ 29
ตุลาคม 2561 มาคุยกัน
22. ทํา MOOCs เพื่อเตรียมสอบวิชาชีพ
23. ภาคนี้เป็นภาคที่มีความสําคัญกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มากๆ
24. กลุ่มของเซนทรัลจะไปที่สูงเนินเพื่อดูว่าทําไมถึงไม่มีน้ําใช้
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. งานวิจัยมี 2 ประเภท
1.1 งานวิจัยที่ขอทุนจากแหล่งทุนมาทําวิจัย ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดที่ 1.1
1.2 แหล่งทุนที่รับมา เพื่อเป็นวิจัยรับจ้าง ตรงกับตัวชี้วัดที่ 1.7
2. ต้องแยกเงินทุนวิจัยให้ชัดเจนว่าเป็นประเภทไหน ตัวชี้วัด 1.1 หรือ ตัวชี้วัด 1.7
3. ปี 61 มี 2 โครงการที่เป็นงานวิจัยที่รับมาเพื่อทําวิจัย จํานวนรวม 535,000 บาท
3.1 โครงการที่ 1 อ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง จํานวน 15,000 บาทที่ขอทุนของ CMB
3.2 โครงการที่ 2 อ.ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ จํานวน 520,000 บาท
4. เปูาที่เราตั้งไว้คือเงินทีเ่ ราได้รับมาจริงๆ ไม่ใช่วงเงินที่เราขอไป
5. ในรอบ 5 ปีมีอาจารย์ที่มีโครงการวิจัย 4 คน ใน 8 คน คิดเป็น 50%
6. ในรอบ 5 ปีมีจํานวนทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท อันนี้คือเราสร้าง Proposal แล้วไปขอจาก
แหล่งทุน
7. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่มีโครงการมากที่สุด มี 2 คน คือ อ.ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ และอ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง มีคน
ละ 2 โครงการ
8. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่ได้รับเงินทุนสูงสุด คือ อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร
9. ปรับตัวเลขเงินทุนวิจัยให้ถูกต้องด้วย
10. บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ขอตั้ง 6 เรื่อง และระดับชาติ ขอตั้ง 6 เรื่อง
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ตั้งเปูาหมายตั้วชี้วัดที่ 3.2 บริการวิชาการด้วย
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2. โครงการ Social Engagement ภาคนี้คีย์ในระบบ 6 โครงการแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการรับรอง จึงขอตั้งเปูาหมายปี 62
จํานวน 5 โครงการ
งานงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. อยากชวนให้ทํา MOOCs เพราะตอนนี้ลดลงเหลือแค่ 5 ชั่วโมง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ไม่มีปรับอะไร จํานวนบุคลากรตรงกัน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ตัวชี้วัดที่ต้องปรับ คือ
1.1 การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก 5 เรื่องเป็น 6 เรื่อง
1.2 การตีพิมพ์ระดับชาติจาก 5 เรื่องเป็น 6 เรื่อง
1.3 University Social Engagement จาก 3 โครงการเป็น 5 โครงการ
2. ตัวชี้วัดอื่นๆ ฝากภาคทบทวนให้ด้วยและปรับผลการดําเนินงานปี 61 ให้เป็น 12 เดือน ส่งไฟล์ให้งานแผนฯ วัน
อังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.16 – 16.22 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. บุคลากรที่ทาบทามไว้ (แยม) คณบดีกําลังติดต่อราชภัฎให้ปล่อยเขามาใช้ทุนต่อที่นี้
2. หลักสูตรเรายังต้องปรับ อยากให้ภาควิชารีวิวว่าหน้าตาต้องเป็นแบบไหน อย่างของ ม.ขอนแก่น เขาปรับเป็น
หลักสูตร Literacy ไปแล้ว
3. ด้านการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขา คณบดีมองเห็นศักยภาพเรื่องของ “บุหรี่” ที่สามารถดึงออกมาได้
4. บริการวิชาการ เรื่องระเบียบใหม่คงไม่ยากเท่าไร กําลังจะเข้าบอร์ด
5. เรื่องของการขาดจุดบริการทางวิชาการเบ็ดเสร็จกําลังทําอยู่
6. นโยบาย ทิศทาง และการจัดการหลักสูตรที่ชัดเจนคืออะไร คณบดีไม่เข้ าใจ ซึ่งนโยบายคณบดีบอกชัดๆว่าเป็นเรื่อง
ใหม่และ Advance กว่าคนอื่น เรื่องที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่น ทิศทางอยากจะให้เป็น Inter Professional
7. กระบวนการ Health Literacy ที่ภาควิชาทํา มันเป็นโมเดลเดิมของ US แต่ขณะนี้ประเทศไทยใช้กรอบของยุโรปกับ
ออสเตรเลีย แต่ถ้าจะทํา Health Literacy ตามกรอบของ US ก็ไม่ผิดอะไร แต่ต้องให้ชัดเจน และ Key Word ที่
ขาดหายไปคือ Key word เรื่องของการตัดสินใจ
8. เรื่องของการสื่อสาร Health Literacy ของประเทศไทยครอบคลุมทั้ง Media Literacy ด้วย ภาควิชาจําเป็นที่
จะต้องผลักและหาเครือข่าย
9. เรื่องบุหรี่ จุดที่ถูกร้องขอมากๆ ก็คือ Health Literacy enterable control กับเรื่องของกฎหมาย
10. เรื่องการบริหารจัดการต้นทุน วารสารฯ ซึ่งภาคนี้มีเงินเยอะ จึงไม่ค่อยห่วงอะไร
11. ใน 1 ภาควิชาจะต้องมีงาน 3 อย่าง คือ
11.1 ขอผ่านแหล่งทุนใหญ่ๆ
11.2 Contract Research เป็นข้อเสนอ
11.3 ความเชี่ยวชาญ
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. การตีพิมพ์ระดับชาติ ภาควิชาตั้งเปูาหมายไว้สูงมาก 19 เรื่องและสามารถทําได้ 13 เรื่อง ปี 62 น่าจะตั้งเพิ่มได้อีก
2. การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อยากให้เกิดความท้าทายในการทําจึงขอตั้งจาก 2 เรื่องเป็น 4 เรื่อง
3. ถ้านําผลงานระดับชาติมาปรับเป็นภาษาอังกฤษก็จะทําให้มีโอกาสตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากขึ้นด้วย
4. เรื่องทุนวิจัยถ้าตามตัวชี้วัดที่ 1.1 กับตัวชี้วัดที่ 1.7 จะมีอยู่ 2 ประเภท
4.1 ทุนวิจัยที่เราขอจากแหล่งทุนมาทําวิจัย คือ ตัวชี้วัดที่ 1.1 คือเราเขียน Proposal ไปขอแหล่งทุนมาทําวิจัย
4.2 ทุนวิจัยที่เป็นทุนวิจัยรับจ้าง คือ ตัวชี้วัดที่ 1.7
58

5. ภาคต้องปรับตัวเลขให้สอดคล้องกันในแต่ละตัวชี้วัด
6. ในรอบ 5 ปี จํานวนอาจารย์ 10 คนมีอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยประเภทที่เป็น PI แค่ 50%
7. ในรอบ 5 ปีมีโครงการวิจัย 11 โครงการ จํานวนเงินทุนวิจัยที่ขอมาทําวิจัย 18.3 ล้านบาท
8. ในปี 61 มี 1 โครงการ
9. จํานวนโครงการวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล มี 4 โครงการใน 11 โครงการ
10. อาจารย์ที่หาเงินทุนวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี เป็นทุนวิจัยที่เราไปขอทุนมาทําวิจัย คือ รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
11. งานวิจัยที่เป็น Contract Research จะผ่าน OPHETS ซึ่งจริงๆ หน่วยงานวิจัยจะต้องรับรู้ด้วย
12. ทางบัณฑิตเขาเสนอร่วมให้ทุนในการศึกษา ซึ่งจะมีทุนของ International ส่วนหนึ่งและแบ่งเป็น 4 ประเภท และใน
ประเภทที่ 4 คือ ในแง่ของทางหลักสูตรจะออกเอง 30% ทางมหาวิทยาลัยออก 20% ทางนักศึกษาออกแค่ 50%
อันนี้จะเป็นประเภทที่เหมาะที่สุด แต่เราจะได้กลับคืนมา 100%
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. Contract Research ต่อไปจะถูกแบ่งเป็นบริการวิชาการอีก
2. University Social Engagement ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆ ระบบจะไม่ยอมให้คีย์ข้อมูลเข้าไป ให้เราคีย์แยกทีละอัน
เลยจะได้ชัดเจน ซึ่งภาคคีย์เข้าระบบไป 3 ดครงการ ผ่านการคัดกรองแต่ยังไม่ผ่านรับรอง อยากภาคไปปรับให้
สมบูรณ์ และขอตั้งเปูาหมายปี 62 เป็น 5 เรื่อง
งานงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. เรื่องของการสนับสนุนด้าน IT และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทําบทเรียน SPOC & MOOCs ทางคณะฯ
สามารถสนับสนุนได้ ถ้าทางมหาวิทยาลัยไม่มีเงินทุนให้ทางคณะฯจะจัดสนับสนุนกันภายในคณะฯ
2. ภาคนี้ไม่มี SPOC เลย ขอตั้ง 1 รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่จะให้นักศึกษาเรียน
3. MOOCs สําหรับประชาชนทั่วไป แต่ต้องหาหัวข้อเด่นที่จะทําให้ประชาชนสนใจเข้ามาเรียนรู้อะไรได้บ้าง จากเดิมที่
เคยกําหนดให้มี 15 ชั่วโมง ปีนี้ลดลงเหลือแค่ 5 ชั่วโมงแล้ว
4. จากที่ท่านคณบดีเคยแจ้งไว้แล้วว่าเราน่าจะทําการตลาดเชิงรุกกับเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายในมหาวิทยาลัยของ
เรากันเอง ก็คือ หลักสูตร สม. ที่อํานาจเจริญและนครสวรรค์ รวมทั้งพื้นที่ในวิทยาเขตกาญจนบุรีในสาขาที่จะ
เชื่อมโยงไปยังป.เอก ป.โทของเราได้โดยตรง ซึ่งจากการที่คุยกับท่านอธิการบดีใน 3 ที่นั้น เราสามารถรับนักศึกษา
สม. มาเรียนของเราได้หลายหลักสูตร เพราะว่าพื้นฐานของหลักสูตร สม. ใช้ใกล้เคียงกันมากกับ วทม.ของเรา เรา
อยากจะให้แต่ละหลักสูตรช่วยพิจารณาว่าจะสามารถผลักโดยตรงได้หรือไม่ เราจะต้องมีวิธีบอกให้เขาเข้าใจใน
หลักสูตรเรา ว่าต่างกันยังไง เหมือนกันยังไงในแต่ละหลักสูตร ก็เลยอยากให้แต่ละหลักสูตรสรุปประเด็นที่จะรับเชิง
รุกมาว่าจะรับอย่างไร แล้วเราก็จะไปคุยกับนักศึกษาด้วยการ Roadshow ที่นครสวรรค์หรือระบบทางไกลก็ได้
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. เรื่องตําแหน่งมียื่นขอ ผศ. 2 คน และยื่นขอ รศ. 2 คน
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งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. เงินวิจัยจะเป็น 3 ส่วน
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จะเป็น Research โดยเฉพาะเลย
1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 จะเป็น Contract Research
1.3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จะเป็นบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
2. ผู้ช่วยอาจารย์ที่เรียนมีขยายเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยออก 70 ภาคออก 25 คณะฯ ออก 5 ดังนั้นต้องมี ระยะเวลาการ
เรียนที่ชัดเจน
3. ตัวชี้วัดเรื่องของ AUN-QA เนื่องจากปีที่แล้วไปตรวจ 18 หลักสูตร 100% รศ.ดร. สุนีย์ ละกําปั่น อยากให้ป.โท ภาค
นี้ยกระดับขึ้นไปตรวจ AUN-QA Inter ซึ่ง ณ ตอนนี้หลักสูตรที่ปี 61 เรายกเป็น Inter คือ สม.นานาชาติ ซึ่งเมื่อเรา
ยกระดับเป็น Inter มหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการที่เขาจะเอาเราไป Train แล้ว สม.นานาชาติ จะได้รับตรวจ
กุมภาพันธ์ 63 ซึ่งเขาจะให้เงินสนับสนุน 500,000 บาท ถ้าเขาโอเคกับหลักสูตรเรา ในปี 62 รศ.ดร. สุนีย์ ละกําปั่น
จะผลักหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์ชุมชน ถ้าภาคนี้โอเคก็จะต่อคิวตรวจ ซึ่งจะเอา วทม.ป.โท เข้าตรวจ
4. เปูาหมายปี 62 ที่ขอปรับ คือ
4.1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 เรื่องของการตีพิมพ์ระดับนานาชาติจาก 2 เรื่องขอตั้งเป็น 4 เรื่อง
4.2 ตัวชี้วัดที่ 3.6 เรื่องของ Social Engagement จาก 3 โครงการเป็น 5 โครงการ
4.3 ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ ฝากทางภาควิชาตรวจสอบผลการดําเนินงานปี 61 รอบ 12 เดือนด้วย และเปูาหมายปี 62
ด้วย ส่งงานแผนฯ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.16 – 15.35 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหม)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. คณบดีเร่ง YMID เพื่อที่จะไปผ่ากลางตรงนี้ คณบดีคิดแล้วว่า ครั้งแรกที่เขาไปแล้วก็บอกว่า ทําไมโครงการวิจัยอะไร
ทําไมมันไม่มีอะไรใหม่ แต่คณบดีดูแล้วมันไปไม่ได้ แต่เราจะไม่ไปบอกให้ เขาเชื่อเรา แต่เราจะทําให้เขาเห็น ซึ่งเขาก็
บอกว่ามันเข้าไม่ถึงคนจริงๆ คือ มันเข้าถึงองค์กร แต่มันหา Mechanism ไม่ได้
2. ฉลอง 50 ปีไปถึงไหนแล้ว
3. คณบดีคุยกับจ๋าที่เขาลิงค์อยู่กับ CHR ว่าใน CHR เราขยายจาก Safety ไปเป็น Health ทั้งหมดได้ไหม เขาก็เข้าใจ
4. จป. + Health Oriented + Health outcome มันก็จะกลายเป็ย Health Literate Organization ซึ่ง
ประกันสังคมมาขอให้ช่วยทํา
5. ปัญหาเรื่องของนักศึกษาลาออก ทางภาคมีข้อมูลใช่ไหมว่านักศึกษาออกด้วยสาเหตุใด และดูว่านักศึกษาต้องการ
ความช่วยเหลืออะไร คณบดีว่าต้องทําระบบสนับสนุนนักศึกษา
6. เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตร เราได้งบจากมหาวิทยาลัยมา 1 ล้านบาท ซึ่ง รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ให้เราพัฒนา
เป็น International training center คณบดีกั้นงบไว้ส่วนหนึ่งสําหรับทํา Package ในการประชาสัมพันธ์ ส่วนเรื่อง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยทั่วๆไป ตอนนี้ Trend ที่เขาใช้กัน ถ้าเราไม่ได้ไปออกนิทรรศการ มันก็คือ บนเว็บไซต์
7. ในเรื่องของเว็บไซต์ อยากให้เว็บไซต์มันเป็น System เดียวกันทั้งคณะฯ เพราะการที่มหาวิทยาลัยจะถูก Rank
องค์กรที่เขา Rank เขาก็จะเช็คเว็บไซต์ เรียกว่า ทํา Website Survey ส่วน Criteria ที่สําคัญ คือ International
replication สิ่งที่ต้อง Check คือว่า เรามี Link ไปหาเขา และให้เขา Link มาหาเรา ส่วนที่เราสอบตก คือ เขาไม่
Link มาหาเรา และทั้งหมดนี้ให้มัน Link ไปกับคณะฯ และคณะฯ ก็จะ Link กับมหาวิทยาลัย อันนี้เราสอบตก และ
ตัวเทคนิคที่ทําขอให้เป็น Word File เพราะ PDF size มันจะเล็ก ต่อไปเราจะให้นําเรื่องเว็บไซต์เข้าประชุมบอร์ด
เพื่อให้หัวหน้าภาคนําเสนอว่าเว็บไซต์มัน Link กันยังไง
8. IT เป็นทิศทางที่เราจะเดินไป แต่เราหาคนไม่ได้ เรื่อง IT ยังเป็นปัญหาอยู่
9. Seed money ในการทําวิจัย ประเด็นนี้คงต้องคุยกัน ตอนนี้ขอให้เปิดกองทุนพัฒนา 72 ปีคณะฯ คณบดีอยากจะ
ระดมทุน
9.1 ตอนนี้มีทุนครุทายาทที่หักภาษีได้ 2 เท่า แต่ใช้เพื่อการศึกษาของบุคลากร ซึ่งพยายามเปลี่ยนให้เป็นเรื่อง
Postdoc เพราะจบป.เอกกันหมดแล้ว
9.2 อีกอันหนึ่ง คือ กองทุนราชพฤกษ์ ตอนนี้ยังหาเอกสารไม่ได้เลย ว่ามันตั้งตรงไหน ใครอนุมัติ เงินมีเ ท่าไร ดู
เหมือนว่าจะไม่มีหลักฐาน
9.3 อีกกองทุนหนึ่ง คือ ให้ทุนการศึกษานักเรียน แต่อันนี้เป็นกองทุนที่ไม่งอกเงย
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เพราะฉะนั้นคณะฯ เรามีความไม่มั่นคงทางการเงิน ก็เลยจะถือโอกาส 72 ปี จะขอตั้งกองทุนพัฒนาครบรอบ 72 ปี
เพื่อเอามาพัฒนา เช่น ห้องเรียน ลิฟต์ แลป เครื่องมือแลปกลาง ฯลฯ เพราะฉะนั้นจะมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสิ่งที่
กองทุนที่เรามีอยูม่ ันทําไม่ได้ จําเป็นต้องมีแผนในการหาเงิน ซึ่งในนั้นถ้ามันเป็นในทางการสนับสนุนบุคลากร มันก็จะ
ไปเข้ากองทุนครุทายาท กองทุน CMB ก็เป็นเรื่องวิจัย แต่มันมีอีกระบบหนึ่ง เช่นที่ อ.จักรกฤษณ์ ตั้ งเอาไว้ เวลาเรา
ทําแล้วเงินเข้ามาแล้วหักค่าหัวคิว ในค่าหัวคิวก็จะเอามาเป็นกองทุนพัฒนาวิจัย 2%
10. ระบบของการทํา Contract research หรือการทําบริการวิชาการ เราจําเป็นต้องทําเชิงรุก เพื่อที่จะดูว่าเรามี
Expertise อะไรที่ไม่ใช่เป็น Contract research เพราะ Contract research คือมีโจทย์วิจัยและมีการเซนต์สัญญา
มันจะถูกผลักเข้าไปในระบบของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าเป็น Expertise ของเราตามพันธกิจ มันจะเข้าอีกช่องหนึ่งที่เรา
บริหารจัดการเงินของเราเอง แต่ไม่ว่าจะเข้าเป็น Contract research หรือเข้าเป็นการบริการวิชาการตามพันธกิจ
จะใช้ระเบียบพัสดุอันเดียวกัน ซึ่ง สตง.มากํากับว่า ทุกโครงการต้องมีนักบัญชีเป็นคนตั้งระบบให้
11. เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ถ้าเป็น Top Journal มหาวิทยาลัยกําลังจะจัดสรรให้
12. Start up คือ ห้องมาร์แชร์ที่อยู่อาคาร 1 ชั้น 1 แต่ไม่มีคนไปใช้
13. ในชั้น 10 เราจะทําเป็น Co-Working Space ทีจ่ ะดึงทางด้าน Health Innovation, Start up มาตั้งอยู่
14. สิ่งที่ต้องการจากทุกภาค คือ Innovative Idea
15. Public Health คืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพ อะไรที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อะไรที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม แล้วก็ทุกช่วงวัย แล้วก็ที่เกี่ยวกับเชื้อโรค ที่ เกี่ยวกับสารเคมี ดังนั้นคณะฯ เราจะกลายเป็น Center
พัฒนา Health Innovation
16. เรื่องภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม บอกว่าคณะศิลปศาสตร์ให้นักเรียน แต่ไม่ได้ให้ครู ตอนนี้เราไปขอให้ครู
ด้วย จะได้จี้นักเรียนได้
17. มหิดลมีสาธารณสุข 2 ที่ อีกที่หนึ่งคือที่กาญจนบุรี เขาจะทําเป็น วิมานดิน
18. จะเอา Floor ตึก 7 เป็นพื้นที่ของภาคพิเศษทั้งหมด
19. คณบดี จ ะคุ ย กั บ 3 คณะฯ เอาพื้ น ที่ ชั้น 5 ที่ เ ป็ น ศจย. เก่ า ให้ ห้ องสมุ ด ลงทุ น และคณบดี จ ะเชื่ อ มกั บ IT ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็น Interactive Library
20. National Taiwan University (NTU) ที่ไต้หวัน เขาตกลงที่จะมาช่วยคณะฯ เรา เขาบอกว่าเราต้องมี Model ก่อน
อันที่ 2 คือ Area base
21. ภาคนี้มีปัญหาอยู่อย่างเดียว คือ นักศึกษาไม่มีเวลา
22. มหาวิทยาลัยให้เราสามารถทําเรื่องในการขอเปิดปิดการเรียนของนักศึกษาให้ต่างไปจากคนอื่นได้ เพราะเขาต้องการ
Entrepreneur ฝึกงานในที่นั้นๆ ทางภาคทําเรื่องขอเปิดปิดการเรียนได้เลย นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในที่
ต่างๆได้
23. คณบดีไปเจรจากับมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ เพื่อขอให้เขามาช่วยเราในการทํา Animation ทําสื่อต่างๆ
24. คณบดีอยากได้ปฎิทินของทุกหน่วยงาน เพื่อทุกคนจะได้เห็นและเวลามีอะไรจะได้ไม่ซ้อนกัน หน่ว ยงานที่เอาปฎิทิน
มาเสนอหน่วยแรก คือ ฝุายแผนฯ
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25. โรงพยาบาลที่สูงเนินที่เขาขอความช่วยเหลือนอกจากโรคเรื้อรังแล้ว เขายังขอความช่วยเหลือในเรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ซึ่งคนงานเขาพม่าทั้งนั้น โรงพยาบาลเขาบอกว่าตรวจคนไข้พม่าไม่ได้ โดยโรงพยาบาลเขาจะ
Cover ให้ถ้าเรามีหมอพม่าเข้าไปตรวจสุขภาพ โดยใช้ตึกสูงเนินหลังเก่า ถ้าเราจับตรงนี้ได้ เงินเข้าเราเต็มๆ
26. คณบดีทํา Quick win ที่สูงเนิน
27. ตอนนี้คณบดีกําลังทําเครือข่ายกัลยาณมิตร ซึ่งเป็น Concept ของการจัดบริการ ที่อังกฤษเขาเรียกว่า “Patient
expert” บวกเข้ากับ Concept ของอเมริกาที่เรียกว่า “Peer for Progress”
28. ที่สูงเนินมีนักศึกษาไปฝึกงาน คณบดีจะไปจับกับเรื่องของ Tourism เป็น Public Health and Culture Tourism
29. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณบดีจะเอาเครือ Central ไปที่สูงเนิน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องปลูกต้นไม้ไม่ได้ เนื่องจาก
น้ําไม่พอ
30. แมงกระเบื้องของสูงเนิน ภาคนี้ไม่มีใครไป ที่มาคือ ตําบลโนนค่าที่นักศึกษาไปฝึกงาน ซึ่งที่นั้นมีแมงอยู่ในกระสอบ
เต็มไปหมด ทําให้เกิดปัญหาต่อตําบลนั้นมาก เขาอยากให้เราช่วยเขาแก้ปัญหานี้
31. คณบดีมองว่า การพัฒนาคณะฯ เรา ก็คือ การสนับสนุนให้อาจารย์ทํางานร่วมกันต่างภาควิชา เพื่อเติมเต็มคําว่า
“สาธารณสุข” ให้ได้
32. เรื่อง Platform YMID (Yothi Medical Innovation District) เขาจะมาบริหารตัว Platform ด้วย
33. MOOCs คือ เขามองว่านักศึกษาน้อยลงจะทําอย่าไร เขาก็มองดูเป็น lifelong learning เปูาหมายแรก คือ ศิษย์เก่า
เปูาหมายที่ 2 คือ คนแก่
34. ในของกระทรวงมี 66 Key Massage ให้ภาควิชาเลือก 1 หัวข้อ
35. Business ที่สําคัญของเรา คือ เรื่องหลักสูตรและนักศึกษา ดังนั้นจึงอยากให้นักศึกษาได้พัฒนาให้ล้ําหน้า
36. อยากให้อาจารย์รุ่น young มาช่วยคณะฯ ด้วย อย่าทิ้งส่วนกลาง
37. ภาคที่ตรวจ Lab คณบดีจะเชิญประชุมวันศุกร์ที่ 26 ตุ ลาคม 2561 ช่วงเช้า เพราะว่าเราจะปรับ Look ให้เป็น
Green Building, Green Office
38. อยากปรับการให้บริการตรวจร่างกาย
39. OPHETS การบริหารที่ผ่านมา มันขาดการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ และขาดการคิดต้นทุน
40. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถแจ้งได้ที่ Line add
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. มีทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งมามี 2 ประเภท คือ 1. ทุนให้นักศึกษานานาชาติ 2. ทุนให้นักศึกษาไทย และมีทุนเฉลิม
พระเกียรติ 60 ปี ให้นักศึกษาไทย ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ซึ่งประเภทที่ 4 จะเหมาะกับเราที่ไม่ต้องสูญเสียรายได้
เพราะว่าหลักสูตรจะออกเพียง 30% บัณฑิตวิทยาลัยออก 20% เพราะฉะนั้นนักศึกษาจ่ายเพียง 50%
2. ตอนนี้ที่เรากําลังจะทําคือ เรื่องของการ Support เรื่องของการ Edit Manuscript ให้ ซึ่งอ.ทอมเขาจะดูตรงนี้ให้
นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆดูในเรื่อง Manuscript ให้ได้
3. ขอชื่นชมทางภาควิชาที่มีการบริหารงานได้ดี
4. ทุนวิจัยมี 2 ประเภท
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12.1 ทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนให้ทําวิจัย แปลว่าเราเขียน Proposal ขึ้นไปขอแหล่งทุน และอนุมัติมาให้เราทําวิจัย
12.2 อีกแหล่งทุนคือ เขามีโจทย์วิจัยอยู่แล้ว เราเพียงแต่ไป Bit มัน เราเขียน Proposal ไปเป็นสัญญา เรียกว่า
Contract Research
13. ในตัวชี้วัด 1.1 และ 1.7 ต้องแยกออกให้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นเงินทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนแล้วมาทําวิจัยกับที่เป็น
Contract Research ซึ่งจะเสนอผ่าน OPHETS
13.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จะเป็นเงินทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนมาทําวิจัย
13.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 จะเป็น Contract research
14. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ขอตั้ง 14 เรื่อง
15. จํานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ขอตั้ง 7 เรื่อง
16. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ 14 คน มี 7 คนที่ทําโครงการวิจัยไปขอทุนมาทําวิจัย เป็น 50%
17. ในรอบ 5 ปี ทํา 11 โครงการ
18. ในปี 61 มี 2 โครงการของ อ.ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ และ ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ รวมแล้ว 12.1 ล้านบาท
19. อาจารย์ที่มีโครงการสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ และจํานวนเงินทุนวิจัยสูงที่สุด คือ ศ.ดร.พรพิมล
กองทิพย์
20. เรื่องของ Start up และเรื่อง Entrepreneur ต้องคุยกับผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล เรื่องของการจัด
กระบวนการหรือการจะ Training หรือการจะไปดูงานที่สํานักงานของ ดร.สมชาติ
21. ชื่นชมที่อาจารย์นําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามาตีพิมพ์ เราอยากผลักดันตรงนี้ ซึ่งดีกว่าการไปเป็น Proceeding
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ถ้าอยากทําเรื่องของ Start up ฝากภาคทําประเด็นเรื่องเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ของที่ภาคยังเคลื่อนช้ามากกว่าภาค
อื่น
2. ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม ฝากเรื่องของการทํา MOOCs คือ ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียน ขอตั้งเปูาหมาย 1
รายวิชา/บทเรียน
3. เรื่องของ SPOC เป็นการทําที่ให้นักศึกษาเรียน ขอตั้งเปูาหมาย 1 รายวิชา
4. จากการที่เรามีกรรมการมาตรวจหลักสูตรภายในของส่วนงาน รศ.ดร.สุนีย์ ละกําปั่น คิดว่า หลักสูตรของทางภาคนี้
น่าจะมีทางขับเคลื่อนให้ไปตรวจระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะผลักหลักสูตร วทบ.ปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
5. โครงการ University Social Engagement ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ขอตั้งเปูาหมาย 7 โครงการ
6. จํานวนบุคลากรขอให้ปรับเปูาให้เป็นปี 62 ซึ่งมีการขอผศ.แล้ว 1 คน
7. ฝากทางภาคปรับและทบทวน ซึ่งจะมี Indicator ให้ภาคไว้ดู และทางภาคส่งไฟล์ให้งานแผนฯวันอังคารที่ 30
ตุลาคม 2561
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สรุปประเด็นจากทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.10 – 15.01 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหมณ์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ทักษะในการสื่อสาร คณบดีจะพัฒนา ไม่ใช่แต่ Info graphic แต่ประชาชน นักศึกษาต้องทําเป็น มีการสื่อสารด้วย
ภาพ ซึ่งคณบดีขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ไว้ นักศึกษาต้องมี Competency ที่พิเศษกว่าคณะฯอื่น
ก็คือ ทํา Interactive หรือทํา Photo Novella อะไรพวกนี้ได้
2. 66 Key massage อยากให้ภาควิชาดึงประเด็นที่เป็น key massage ที่เกี่ยวกับ Environment หรือความชํานาญ
ของภาค แล้วเอางานวิจัยมาสนับสนุนเพื่อที่จะออกมาเป็น List Communication หรือ Guideline ที่จะทําให้คน
ตัดสินใจได้
3. เรื่องประชาสัมพันธ์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ตอนนี้ให้ รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล เป็นตัวแกนในการทํา เนื่องจากเขาไป
ได้เงินสนับสนุน มา 1 ล้านบาท ตอนนี้เราจะปรับห้องกานดาให้เป็นห้องที่เป็น Center ในการจัดอบรม กําลัง
Renovate เพิ่มเติมอีกนิดนึง และก็ทํา Package ประชาสัมพันธ์ที่เป็นระดับ International เพราะฉะนั้นแต่ละ
หลักสูตรแต่ละภาควิชาควรที่จะมี Profile ที่สอดคล้องกัน ปีนี้จะเริ่มดําเนินการ
4. การประชามสัมพันธ์ที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ภาคช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็น
Criteria University Ranking ซึ่งเขาจะดู International Replication ถ้าเรามี International Partners กับ
มหาวิทยาลัยไหนหรือ Unit ที่ภาคนี้ทําอยู่ ควรที่จะมี Movement คนที่เขาทํา Ranking เขาจะทํา Survey ปีละ 12 ครั้ง
5. ในเรื่อง Research ดีใจที่ภาคจะเพิ่ม Quality แต่สิ่งสําคัญตอนนี้อีก 2 ตัว คือ
5.1 Citation ตอนนี้มหาวิทยาบัยไม่นับจํานวน Paper แล้วแต่ดูจํานวน Citation
5.2 TRL (Technology Readiness Level) หรือ SRL (Societal Readiness Level) ซึ่งตอนนี้คณบดีส่งให้
อ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ เขียน TRL ที่จะขอทุนนวัตกรรม
เราจําเป็นที่ต้องขยับจาก Publication ที่ระดับ 0 กับ 1 ขึ้นไปจากเดิม ซึ่งกําลังทําให้ขึ้นไปอยู่ระดับ 5-6 แต่อีก
อันหนึ่งที่จะเพิ่ม Citation ก็คือ การทํางานร่วมกับแหล่งทุนต่างประเทศและมี Partner ที่เป็นต่างประเทศ
6. เรื่องที่ภาคนี้จะช่วยได้ ก็คือเรื่อง EEC (Eastern Economic Corridor)
6.1 EEC Innovation คือ เทคโนโลยีทั้งหลาย มันคือ Concept Area Base ที่ไปจําลองมาจากโยโกฮาม่า แล้วเขา
สร้างเมืองใหม่ที่สาธิตเรื่องของ Health Innovation อยู่ที่ Yokohama city ที่เขามาขอเป็นเครือกับเรา
ความสําเร็จของโยโกฮามาทําให้ ดร.คณิน แสงสุพรรณ ตัวใหญ่สุดใน EEC ก็มาทําพื้นที่ทํานองเดียวกันกับโยโก
ฮามา โดยเลือก 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เปูาหมายของ EEC คืออยาก
ได้เทคโนโลยี
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6.2 EEC Education ของการ Training เขาสร้าง EECE ขึ้นมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยดังๆ มาทําหลักสูตรให้คนที่
จบป.ตรีแล้วสามารถที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะได้รับการจ้างงานในพื้นที่นั้น
6.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าตาในอีกมิติหนึ่ง ก็คือ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชน การที่ไปตั้ง 3 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกนี้ให้เป็น EECE จะไปกระทบกับชีวิตคนดั้งเดิม เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งกองทุนของ EEC ขึ้นมา
เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่ได้มีการปรับตัว และให้มีการพัฒนาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
7. ย่านนวัตกรรมโยธี คณบดีพยายามทําให้ย่านนวัตกรรมโยธี มันแปลงจาก Medical Innovation เป็น Health
Innovation แต่ตัวย่อยังคงเป็น YMID (Yothi Medical Innovation District) วิธีคิดของย่าน ก็คือ เป็นย่านที่จะทํา
ให้มีการเพิ่ม GDP เขาขีดเส้นมาแล้วย่านนี้เป็นย่านที่มี Medical Innovation และ Health Innovation Potential
มากที่สุด ซึ่งจะเพิ่ม GDP ขึ้นไปที่ 11% คณะฯเราเสนอไปก็เป็น Social Innovation ในการที่จะจัดการบริหาร
ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ไม่จริง ข้อมูลที่เป็นพิษ เราจะบริหารด้วย IT ก็จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์บวกกับทํา
Chatbox
8. ในย่านนวัตกรรมทุกย่านเขาจะวางแปลนว่าเขาจะต้องมี Eco landscape ซึ่งหมายถึง Co-Working Space โดยที่
ชั้น 10 เราจะทําเป็น Co-Working Space ชั้น 11 เป็นฟิตเนส และจัดสวนบนดาดฟูาแล้ว โดยใช้ Concept ผักเป็น
ยา
9. ตอนนี้ภาษาของการทํา Proposal มันจะมี 1. Quick win 2. Medium 3.Long term
10. ที่สูงเนินเขาให้คณบดีทํา Quick win ให้เวลา 3 เดือน
11. มาร์แชร์ ไม่ค่อยเปิดให้บริการ เป็นเหตุให้ NIA บอกว่าน่าจะเปิดอีกชั้นหนึ่ง ก็จะมีออฟฟิตให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
ด้านการเงิน ด้านการลงทุน และก็มี Start up
12. ขั้นตอนการบริการวิชาการ ต้องขอขยายความอีกนิดนึงที่อาจารย์ไม่เข้าใจดีแล้ว เพราะมันเปลี่ยนใหม่
13. OPHETS ยุบแล้ว ภายใน 31 ตุลาคม 2561 นี้จะไม่มี OPHETS ทุกคนที่เป็น Staff OPHETS ออกหมดและจะ
รับเข้ามาใหม่ตาม TOR ใหม่ ซึ่ง TOR ใหม่ ก็คือ ข้อบังคับใหม่ของมหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการได้ 2 แบบ
21.1 แบบที่ 1 คือ Contract Research เงินจะเข้าไปที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะหักเงินเดือนอาจารย์ออกหมด
แล้วก็จะให้กลับมา อาจารย์ก็ดําเนินการ
21.2 แบบที่ 2 คือ บริการตามความเชี่ยวชาญของคณะฯ เรา ซึ่งตัวการให้บริการตามความเชี่ยวชาญ จะบริหาร
ระเบียบพัสดุเหมือนกัน ปี 60 ซึ่งฝุายพัสดุจะช่วยดําเนินการให้ แต่การบริหารด้านการเงินจะอยู่ภายในระเบียบ
และประกาศของคณะฯ แปลว่าเงินจํานวนนี้เราดูแลกันเอง
สิ่งที่เขาต้องการ คือ ให้เรารายงานทุกเดือน ไม่ว่าเราจะทําแบบไหน เราต้องมีนักบัญชีเป็นคนตั้งระบบ เพราะฉะนั้น
โครงการทุกโครงการที่อาจารย์ทําต้องไปคุยกับนักบัญชีของคณะฯ ซึ่งมีอยู่ 3 คน เพราะ สตง.จะตรวจระบบจากนัก
บัญชี โดยจะมี template ให้
22. มหาวิทยาลัยกําหนดการหักเงินวิจัย โดย 4% มหาวิทยาลัยหัก 6% ให้เข้าคณะฯ
23. ผลกระทบของการหัก 6% คือ ยอดเงินรายได้ที่เข้าคณะฯ มาใช้จริงๆเนี่ยต่ํา ยอดเงินวิจัยสูง ดังนั้นคณะฯ แบกรับ
ค่าใช้จ่าย แต่คณบดีไม่มีนโยบายที่จะไปดึงเงินภาคมาใช้

66

24. การประเมิน Performance จะต้องประเมินมีทั้งมิติของวิสัยทัศน์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ Performance
ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ แต่ก่อนการทํา PA ทําแต่กับภาค ตอนนี้ PA หน่วยงานของสํานักงานคณบดีด้วย PA
หลักสูตรด้วย
25. ตอนนี้อธิการบดีบอกว่ามหิดลจะเพิ่มค่าหน่วยกิตในป.ตรี
26. ผู้สมัครน้อยให้แก้ด้วย MOOCs กับ SPOC ไม่เช่นนั้นผู้ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการจะเดือดร้อน เนื่องจากภาระงาน
ไม่พอ ก็เลยคิด MOOCs ขึ้นมาเพื่อนํามาเป็นภาระงานได้
27. นักศึกษาปริญญาโท ถ้ามีความสามารถ มันมี Proceeding ที่อยู่ใน Scopus Index เพราะฉะนั้นนักศึกษาป.โทก็จะ
ตีพิมพ์เป็น Proceeding แต่คณะฯจะได้แต้มเป็น Publication
28. ตอนนี้กําลังผลักให้ไป Postdoc อาจารย์รุ่นใหม่ๆน่าจะไป
29. มีเรื่องอะไรสามารถแจ้ง Line add ได้
30. สิ่งที่คณะฯเรายังเคลื่อนไม่ได้ คือ เรื่องของนวัตกรรม
31. อยากให้ทุกส่วนทุกภาคทําปฎิทิน แล้วเอามา Merge กัน เพื่อเวลาจัดกิจกรรมจะได้มีการเข้าร่วมกันได้ ไม่ชนกัน
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เราปรับแก้ไขเรื่องของการจัดสรรเงินจากโครงการวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งจะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 4%
อีก 6% ให้ส่วนงานเก็บ แล้วส่วนงานก็แล้วแต่จะเอาไปจัด สรรเอง ดังนั้นประกาศปี 51 เราจะเก็บค่าจัดสรร 10%
จะล้อกับมหาวิทยาลัยที่ให้เราเก็บไม่ต่ํากว่า 6% ถ้าเก็บมากกว่า 6% เอาก็จะเอามากว่านั้น แต่ถ้าเก็บมาแค่ 6% เรา
ก็จะเอาแค่ 6% และ 20% ของ 6% ให้หักเป็นทุนสําหรับทําวิจัย อีก 20% ให้กับภาควิชา ต่อไปจะมีกองทุนวิจัย
เพือ่ สนับสนุนการทําวิจัยให้มากขึ้น
2. ภาคนี้เป็นแนวหน้าของคณะฯในการตีพิมพ์ เมื่อก่อนระบบโครงการ ระบบการตีพิมพ์ภาคนี้เดินตาม
3. ในรอบ 5 ปี มีอาจารย์ที่เป็น PI ในการดําเนินการ 5 คน
4. ในปีนี้ในแง่ของโครงการที่ขอทุนงบประมาณแผ่นดิน เราเสนอไป 13 แผนงาน เราได้มา 7 แผนงานที่ผ่ าน Concept
Proposal และใน 7 แผนงานนี้มีอาจารย์ในภาคนี้อยู่ 3 คน คือ ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะ, ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญา
ภิญโญผล และอ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ เข้าใจว่าหลังจากทํา Full Proposal หวังว่าเราจะได้ grants มาในปี 63
5. อยากให้ภาคนี้คิดทําแนวบูรณาการให้มากขึ้น ซึ่ งตามที่อาจารย์แจ้งว่าเงินทุนภายในและภายนอกน้อย อย่างนี้แนว
ทางการทําวิจัยต้องเป็นเชิงบูรณาการมากขึ้น เพราะฉะนั้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติมี 4 เปูาหมาย
5.1 เปูาหมายที่ 1 เป็นเรื่องของความมั่นคงและมั่งคั่ง คือทําอะไรก็ได้ให้ไปถึงเชิงพาณิชย์ได้
5.2 เปูาหมายที่ 2 เป็นเรื่องทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3 เปูาหมายที่ 3 เป็นทางด้านองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ
5.4 เปูาหมายที่ 4 เป็นโครงการพัฒนาเชิงโครงสร้างบุคลากร อาจทําร่วมกับภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
6. ในรอบ 5 ปี มี 20 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อาจารย์เป็น PI
7. จํานวนเงินที่ทํามาในรอบ 5 ปีมี 12.1 ล้านบาท
8. ปี 61 มีอยู่ 4 โครงการที่อาจารย์ขอเงินทุนแล้วได้มาเป็นเงิน 2.3 ล้านบาท
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9. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่มีจํานวนโครงการวิจัยสูงที่สุด คือ รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
10. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่ทําเงินทุนได้เยอะที่สุด คือ ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
11. เงินทุนวิจัยมีอยู่ 2 ประเภท
11.1 เงินทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนวิจัยมาทําวิจัย
11.2 เงินทุนวิจัยที่เป็น Contract Research มีโจทย์วิจัยมา เราเขียน Proposal ไปขอและมีสัญญา
12. อยากให้อาจารย์มีผลงานในแง่ของ Contract Research อาจารย์ควรตั้งเปูาหมายตัวชี้วัด 1.7 ไว้ 2,000,000 บาท
13. ทุนวิจัยที่เราขอจากแหล่งทุนมาทําวิจัยปี 62 อาจารย์ตั้งลดลง อาจารย์ควรแยกจาก 1.7 และควรตั้ง 2,000,000
บาท
14. เวลารายงานบทความตีพิมพ์ให้รวม Co-Author เข้าไปด้วย ซึ่งในระดับนานาชาติ อาจารย์มี 17 เรื่อง ในปี 62
ขอให้ตั้ง 11 เรื่อง ในระดับชาติอาจารย์ไม่ตั้งเปูา ขอตั้ง 1 เรื่อง
15. อยากให้ใส่ข้อมูลตัวร้อยละของผลงานตีพิมพ์ของป.โท และป.เอก ฝากทบทวนตั้งเปูาด้วย

งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. การหักเงินวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้หักเท่าไร จาก Total หรือที่ได้รับมา แต่ถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องเอาข้อ
กฎหมายไปยืนยันกันกับหัวหน้า OPHETS ซึ่งที่เก็บจาก Total เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่กรณีมีระเบียบของ
หน่วยงานต่างๆที่เขาระบุค่าชัดเจน เขาก็เก็บตามนั้น แต่ถ้าไม่ชัดเจน เขาก็เก็บเต็ม เพราะไม่ทราบจํานวนที่แท้จริง
ว่าเท่าไร
2. โครงการที่อาจารย์ทําร่วมกับศิษย์เก่า ร่วมกับชุมชนทุกชนิด มันจะกลายเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ University Social
Engagement อาจารย์คีย์เข้าระบบไป 5 โครงการ แต่ส่งแก้ไข 2 โครงการ ไม่เข้าเกณฑ์ 3 โครงการ อยากให้
อาจารย์ไปปรับแก้ไขโครงการเหล่านี้ที่คีย์เข้าไปแล้วให้มันครบถ้วน ขอตั้งเปูาหมาย 3 โครงการ
3. ขอบคุณภาคนี้ที่ไปช่วยปรับภูมิทัศน์ ก็จะมี ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว ไปคอยช่วยปรับแบบรั้วและอื่นๆ และพี่สมมารถ
กรรเจียกพงษ์
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. อยากให้ทางภาคปรับจํานวนบุคลากรที่ส่งให้งานแผนฯให้ตรงกับที่นําเสนอ คือ อาจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3
คน รองศาสตราจารย์ 3 คน และศาสตราจารย์ 3 คน
2. ส่วน Postdoc ของอ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ ค่อยคุยกัน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ภาคนี้ก็น่าจะเติมตัวชี้วัดที่ 2.8 เรื่องของการทํา MOOCs
2. ปีที่ผ่านมาเราทํา SPOC เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ ปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องไปเช่าห้องเรียนที่ศาลายา ถ้าเรา
ลดได้ 1 Class เราก็ลดไปได้ 1,000 บาท ซึ่ง SPOC เป็นตัวชี้วัดที่ 2.9
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3. ฝากตัวชี้วัดที่ทางภาคควรทบทวนหรือตั้งเปูา และปรับข้อมูลให้ตรงกับที่นําเสนอ และส่งงานแผนฯ วันอังคารที่ 30
ตุลาคม 2561 ขอทบทวนตัวชี้วัดเปูาหมาย 62 ที่จะมีการปรับ คือ
3.1 ตัวชี้วัดเรื่องของเงินทุนวิจัย ใน 1.1 ขอตั้ง 2,000,000 บาท
3.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 เรื่องของ Contract Research ขอตั้ง 2,000,000 บาท
3.3 ตัวชี้วัดที่ 1.8 กับ 1.12 จํานวนตีพิมพ์ระดับชาติ ขอตั้ง 1 เรื่อง
3.4 ตัวชีว้ ัดที่เป็นเรื่องของปริญญาโทจบตีพิมพ์กับปริญญาเอกจบตีพิมพ์ อาจารย์ไม่ได้ลงเปูาหมายไว้ ฝากทบทวน
3.5 เรื่องของ MOOCs กับ SPOC ขอเป็นอย่างละ 1 รายวิชา ส่วนรายละเอียดจะให้ ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม มา
ช่วย
3.6 เรื่องของ Social Engagement ขอเป็น 3 โครงการ
4. ส่วนเรื่องเว็บไซต์ ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย จะมาคุยรายละเอียดอีกที
5. ขอเสริมเรื่องที่คนไปช่วยที่สูงเนินอีกคนหนึ่ง คือ คุณสมมารถ กรรเจียกพงษ์
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาจุลชีววิทยา
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 12.45 – 14.10 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 5 อาคาร 6
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ชั้น 10 คณบดีจะเปิด Co-Working Space โดยฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า ก็จะมีที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่ปรึกษา
ทางด้านการลงทุน ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาในการเปิดบริษัท อีกฝั่งคณบดีก็ไป convince องค์การ
พิพิ ธภั ณ ฑ์วิ ท ยาศาสตร์ บอกเขาว่ าจะทํา ห้ องครัว demonstrate ในการมีสุ ข ภาพดี และก็ ทํา ห้ องขยาย สิ่ งที่
convince เขา คือ คณบดีจะทํา living museum และตรงนี้จะเป็นศูนย์ที่จะทําในเรื่อง Health Innovation คือ
ย่านนวัตกรรมใครจะทําอะไรก็ตามต้องมาฝากเราขาย แล้วก็จะทําเป็น Green Building ซึ่งเป็น concept ของ
สาธารณสุขทั้งนั้น คนที่มาเช่าชั้น 10 ก็จะเป็น Start up
2. คณบดีขอเล็งเปูามาตรฐานความปลอดภัยชีวภาพ BSL2
3. ในเรื่องของกําลังคนไม่สามารถขอหรือเพิ่มได้
4. เรื่องของพื้นที่ห้อง Lab ต้องนึกถึงเจ้าของ CP All เพราะเขาเป็นมนุษย์ทํา Lab เขาเป็นเภสัช
5. ภาคจุลชีววิทยาจะเฟื่องฟูก็ต้องจับคุณหมอมาเรียน ถ้าประกอบอาชีพในกระทรวงสาธารณสุข แต่ถ้าประกอบอาชีพ
ในภาคอุตสาหกรรมก็ต้องจับพวก Start up มันต้อง Inter Professional และต้องทํา Package การเรียนด้วย IT
เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ทํา Lab แต่จะเรียนบนออนไลน์ เราก็จะสามารถลดระยะเวลาได้ เพราะฉะนั้น การทํา MOOCs
ทํา SPOC ควรเลือก Concept ที่มันง่ายๆ เพื่อให้สังคมเขาได้ตื่นเต้น
6. ทํา MOOCs ทํา SPOC ให้นักศึกษาลงเรียนก่อน แล้วบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้เขาได้มีความ
สนใจอยากเรียนมากขึ้น
7. คณบดีเห็นด้วยว่า คณะฯควรที่จะแสดงศักยภาพ
8. ยังไม่ชัดเจนว่าภาคนี้จะทําอะไรให้คณะฯ มองภาพไม่ได้ อยากรู้ว่าภาคนี้มีจุดเด่นอะไรที่ทําให้ใครๆต้องนึกถึงภาคนี้
ก่อน
9. ตอนนี้ให้ รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ไปขอเงินมหาวิทยาลัยมาเพื่อจะมาทํา PR Package
10. คนรู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ Health Literacy เวลา PA จึงต้องถามทุกภาคว่าจะช่วย Health Literate
Faculty ตรงไหน ซึ่งภาคนี้บอกจะทํา foodborne ถ้าเราทําให้กทม.ทั้ง 50 เขตชัดเจนและ Literate ในเรื่อง
foodborne อัตราที่มันจะเกิดในกทม.ที่มันจะลดลง คือ diarrhea ทําให้ทุกเขตรู้จักวิธีเฝูาระวัง foodborne
11. คณบดีจะฟอร์มทีม เด็งกี (Dengue) เพราะเขตที่มีมากคือ เขตตลิ่งชันและเขตหนองจอก
12. ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นศูนย์หนึ่งที่ต้องมีระบบบริการมาตรฐาน จากการ Survey พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ไปศูนย์นี้
เพราะไม่เชื่อในมาตรฐาน
13. เรื่อง Nosocomial Infection ของภาคนี้ คณบดีจะไปหาเพิ่มเติม
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14. ปีนี้ส่งภาคพยาบาลฯ ไปตรวจ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว และกําลังจะให้ภาคอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเข้าตรวจด้วย แต่ถ้าภาคไหนพร้อมก็ส่งมาได้
15. สถาบันวิจัยทั้งหลายก็จะตกในการขอตําแหน่ง เพราะมันไม่มีภาระงานสอน ปัญหาในเรื่องการขอตําแหน่งของ
อาจารย์มันตกตรงนี้ มหาวิทยาลัยบอกให้ทํา MOOCs กับ SPOC เพื่อเพิ่มภาระงานสอน อันนี้คือทางแก้
16. ตอนนี้ Trend IT และ AI กําลังมา ดังนั้นในอนาคตจะใช้ AI ในการทําแทนคน
17. 7-11 ขอเช่า 3 ปี เขาจะเข้าเดือนเมษายน 2562 แต่เราขอบริจาคก่อน 450,000 บาท
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เงินทุนวิจัยของหมาวิทยาลัยมี 2 ประเภท
1.1 เงินทุนวิจัยที่ไปขอจากแหล่งทุนมาทําวิจัย
1.2 เงินทุนวิจัยที่ไปรับจดมาจากแหล่งทุน แล้วเซนต์สัญญา แปลว่า เป็นเงินวิจัยรับจ้าง
2. บทความตีพิมพ์นานาชาติคงที่ 8 เรื่อง ระดับชาติคงที่ 2 เรื่อง รวมเป็น 10 เรื่อง เท่ากับ 1 เรื่องต่อคน
3. การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในวารสารไม่ว่าจะเป็นไทยหรือนานาชาติก็ตาม อะไรก็ได้ที่เป็นผลงานของนักศึกษา
แต่ไม่ใช่เพื่อจบการศึกษา ไม่ใช่ Proceeding แต่ต้องลงในวารสารวิชาการ ขอให้ภาควิชาใส่ผลและทบทวนการตั้ง
เปูาด้วย
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาป.เอก ภาคใส่ 100% แต่ ป.โท ภาคใส่แค่ 20%
2. ตัวชี้วัดในเรื่องของ AUN-QA ปีนี้ทีมประเมิน AUN-QA ภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องประเมินทุกหลักสูตร เขาชี้เปูาว่า
หลักสูตร วทม.โรคติดเชื้อ 3 ภาค ปีนี้จะขับเคลื่อนให้ไปตรวจระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุนีย์ ละกําปั่น กําลังวางว่า
จะใช้กระบวนการอะไรมาขับเคลื่อน หรือภาคจะส่ง ปรด. แทนก็ได้นะ
3. เรื่อง Social Engagement ขอตั้ง 2 โครงการ
4. MOOCs กับ SPOC ภาคยังไม่ตั้งนะ
5. ผลลัพธ์ในการดําเนินการ 12 เดือนในปี 61 ฝากภาคปรับด้วย ส่งงานแผนฯ วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2561
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคาร 2 (อาคารพิชิต สกุลพรหม)
ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวัน พุธที่ 17 ตุลาคม 2561
เวลา 13.15 – 14.30 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิ ชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิม เป้าหมายใหม่ เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2562
1.1 จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจานวนบุคลากร 150,000.00
เท่าเดิม
155,000.00
สายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่
0.73
เท่าเดิม
0.73
ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ : ชิ้น/
(8/11)
(8/11)
คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับการ 200,000.00
เท่าเดิม
200,000.00
บริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม
สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) (บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจัยใหม่ที่นาไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับ
ส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบต่อสังคม
(ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.55
เท่าเดิม
0.55
1.12 สั ด ส่ ว นของผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(6/11)
(6/11)
11
ทบทวนใหม่
11
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วนงาน*
(ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
50.00
2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
20.00
เท่าเดิม
30.00
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ผลงานของผู้ส าเร็จ การศึ กษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ผลงานของผู้ส าเร็จ การศึ กษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science เท่านั้น (ร้อยละ)
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เป้าหมายเดิม เป้าหมายใหม่ เป้าหมาย PA
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2562
20
ทบทวนใหม่
20
2.6.1 อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
ทบทวนใหม่
2.6.2 อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
ทบทวนใหม่
1
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
1
เท่าเดิม
1
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs หรือ
Blended learning (รายวิชา)
500,000.00
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
Social
3
เท่าเดิม
3
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
1
เท่าเดิม
1
4.9 การรายงานต้ น ทุ น หลั ก สู ต รต่ อ นั ก ศึ ก ษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
2
เท่าเดิม
2
1
(จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสายวิชาการ
1
เท่าเดิม
2
(ใหม่)/สายสนับสนุน ในกลุ่ม cluster เดียวกัน (โครงการ)
1
เท่าเดิม
1
3.1 จ านวนโครงการที่ภ าควิชาในกลุ่ ม cluster ร่ วมกันจั ด ทาโครงการ
(โครงการ)
1
เท่าเดิม
1
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จั ดอบรมผ่า น OPHETS เพื่อ
แสวงหารายได้) (โครงการ)
ตัวชี้วัด
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. การขาดสถานที่ทาวิจัยและตั้ง
1. การปรับปรุงหลักสูตรล่าช้า ขาดความ 1. ระบบสนับสนุนการจัดอบรมที่
เครื่องมือที่เหมาะสม (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ) ชัดเจนในแนวทางการดาเนินงาน ทั้งใน ครอบคลุม (One stop service) เช่นการ
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ บัณฑิต
ประชาสัมพันธ์ สถานที่ ป้ายประกาศ
วิทยาลัย และหลักสูตร (ภ.วิทยาศาสตร์ อาหาร การออกเกียรติบัตร สถานที่จอด
ฯ)
รถ ฯลฯ (ภ. วิทยาศาสตร์ฯ)
2. การจัดทาเอกสารทางการเงิน ระบบ 2. ปัญหาการบริหารการเงินของ
2. ระบบสนับสนุนจาก OPHET ในการ
การเบิกจ่าย (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)
หลักสูตรเนื่องจากภาระรายจ่ายสูงกว่า ประมูลโครงการต่างๆ (ภ. วิทยาศาสตร์
รายรับ (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)
ฯ)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
1. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น
ระบบน้า ไฟฟ้า ที่กระทบต่อ
ความสุขในการทางาน (ภ.
วิทยาศาสตร์ฯ)
2. ระบบการรอกเอกสารการขอ
ปฏิบัติงานแบบ online ทาให้เกิด
ความซ้าซ้อน หลายขั้นตอนและใช้
ทรัพยากรมาก (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)
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ด้านวิจัย
3. บทความวิชาการลดลง
· จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลง
· การบริหารเวลาในการเรียนการสอน/
บริการวิชาการ/งานวิจัย/การบริหาร
· ระบบการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ฯลฯ
· การตีพิมพ์บทความวิชาการ มี
ค่าใช้จ่าย
(ภ. วิทยาศาสตร์ฯ และภ. วิศวกรรมฯ)
4. จานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา·
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนาเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทาวิจัยของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทัง้ จากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)

ด้านการศึกษา
3. ปัญหาการขาดเจ้าหน้าที่หลักสูตร
ปริญญาโท/ ปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่
สนับสนุน (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)

4. ระบบสนับสนุนในการทา AUNQA
จากส่วนกลางโดยเฉพาะ criteria 6-9
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
3. ความถูกต้อง ชัดเจน ของระบบ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
เช่น การให้ความรู้ในด้าน
กฎระเบียบต่างๆ (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)

4. การปรับปรุงบัตรจอดรถของ
บุคลากรเนื่องจากบางครั้งมี
บุคคลภายนอกมาใช้บริการ (ภ.
วิทยาศาสตร์ฯ)
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ด้านวิจัย

1. พื้นที่ตั้งงานวิจัยที่มีสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น ระบบไฟฟ้า และระบบน้า
(อาคาร 1 ชั้น 6) (ภ. วิทยาศาสตร์ฯ)

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
5. ระบบรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร/คณะ (ภ.วิทยาศาสตร์ฯ)

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. การปรับปรุงระบบสนับสนุน การเรียน 1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความ
การสอน การวิจยั และการบริการ
เชีย่ วชาญทดแทน, เจ้าหน้าที่
วิชาการและอื่นๆ (ภ. วิทยาศาสตร์ฯ)
สนับสนุน เนื่องจากในปีงบประมาณ
2562 บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา
เกษียณอายุราชการ ทาให้ภาควิชา
ขาดแคลนบุคลากร ขอให้คณะฯ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
อัตรากาลังในส่วนทีภ่ าควิชาขาด
แคลน (ผู้ช่วยอาจารย์-กรณีพิเศษ,
อาจารย์พิเศษ-ไม่เต็มเวลา,
ทุนการศึกษาพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์)
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.ระบาดวิทยา/
ภ.อนามัยครอบครัว/ภ.อนามัย
ชุมชนและภ.สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหาร
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. มีการบูรณาการดาเนินงานด้าน การ
1. ส่งต่อข้อมูลด้านอนามัย
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในคณะ เช่น
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการจัดการของ
สุขาภิบาลตลาด สุขาภิบาลอาหาร
คณะฯ (ภ.วิทยาศาสตร์อนามัย
น้าประปา สุขาภิบาลอาคารสถานที่ การ สิ่งแวดล้อม)
จัดการขยะ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในอาคารและภายนอก และการควบคุม
แมลงและสัตว์นาโรค ฯลฯ ในการเรียน
การสอน (ภ.วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม)

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคาร 2 (อาคารพิชิต สกุลพรหม)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ดีใจที่ใส่ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วน
งานเข้าไป
2. เป้าหมายการทางานยังไม่ชัดเจน
3. การมา PA-Visit 62 ภาควิชาครั้งนี้ทีมบริหารมาช่วยหาทางแก้ในเรื่องของวิจัย เรื่องหลักสูตร และความต้องการที่จะ
พัฒนาในสิ่งที่ภาควิชาบอกไว้
4. ระบบของการช่วย OPHETS ระเบียบของการให้บริการวิชาการมันเปลี่ยน ระเบียบที่ใช้กากับศูนย์ OPHETS ถูกยกเลิก
ฉะนั้นจะทาอะไรผ่าน OPHETS ต้องถูก revise ใหม่ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของ Contract Research ถ้า
ข้อบังคับใหม่ออกมาเป็น Contract Research เงินจะเข้าที่มหาวิทยาลัย และก็จะตัดเข้า Payroll ของแต่ละคน
5. SIA เป็นพันธกิจของภาควิชาหรือเปล่า ถ้าเป็นพันธกิจของภาควิชาก็เป็นด้านการใช้งานที่เราทาได้ เป็นเรื่องของคณะฯ
เงินก็จะเข้าง่ายขึ้น
6. เรื่องตรวจ Lab Lab สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง อยากให้กระบวนการทาง Lab กับกระบวนการทาง OPHETS มี
กระบวนการที่เห็นภาพชัด ว่าต้นทุนอยู่ที่ไหน บุคลากรลงแรงไปเท่าไร ตอนนี้กาลังทบทวนดูอยู่ว่า ที่อื่นเขาไม่มีบริการ
การตรวจสิ่งแวดล้อม เราเท่านั้นที่จะทาได้ และการที่องค์กรไหนจะได้ Green Building กับ Green Office ต้องตรวจ
ระดับพวกนี้ผ่าน
7. ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิศวกรรมสุขาภิบาล 3 ภาคนี้จะมีบริการ
ที่มาจากความเชี่ยวชาญได้อย่างไร
8. เรื่องของบุคลากร ยืนยันว่าไม่มี มหาวิทยาลัยไม่ให้ ถ้าใครออกแล้วรับใหม่มาแทนที่ได้
9. คนของ OPHETS ตอนนี้คณะฯจะรับเข้ามาใหม่ หมายถึง ฝ่ายสนับสนุน อาจจะมีการกาหนด Job Description ที่จะทา
ให้ได้มาช่วยงานของส่วนงานได้บ้าง หรือภาควิชาได้บ้าง
10. การทางานร่วมกับภาควิชาอื่น เพราะว่าตอนนี้ต้องเป็น Inter Professional แมงกระเบื้อง เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ที่ตอบ
โจทย์การทางานร่วมกับระหว่างภาควิชา แต่คณบดีได้เตรียม Platform ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ไว้ นอกจากเรื่องของ
สูงเนิน ยังมีเรื่องของ Health Literate Faculty และเรื่องของ กทม. Mega city มี 15 เขต จาก 50 เขต เพราะฉะนั้น
สาธารณสุขใน Megacity และเป็นความต้องการของภาคประชาชน
11. สิ่งแวดล้อม ในที่นี้คือ น้าท้วม ขยะ ชาวบ้านเขาระบุมาแค่คาว่า “สิ่งแวดล้อม” มีขยะกับน้าท้วม
12. สานักอนามัยฯ รวมถึงกทม. เขาขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ตั้งทีมขึ้นมา ทีมที่จะช่วยไปทางานกับแต่ละเขต
13. คณบดีอยากจะ Form Term ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อม แล้วจะต้องหาหนทางว่าจะทางานร่วมกันอย่างไร อยากจะให้เป็น
วิ จั ย และระบบวิ จั ย ที่ จ ะท าในเรื่ อ งอะไรก็ ต าม ถ้ า ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ เ รี ย กว่ า CBPR (community-based
participatory research) จะช่วยให้ประชาชนเกิดเป็น Health Literate Person ได้ ซึ่ง Health Literacy เป็นเรื่องที่
ไม่ว่าสาขาไหนก็เกี่ยวข้องได้ คณบดีเตรียม Platforms ไว้ 1. สูงเนิน 2. กทม. 3. คณะฯ
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14. PA ระดับบุคคลหรือระดับภาค ควรที่จะมีโครงการร่วม 1 อัน ไม่เช่นนั้นเราจะเดินหน้าสาธารณสุขศาสตร์สื่อสารไม่ได้
15. การตีพิมพ์ Health Literacy การตีพิมพ์ในเรื่องของ Megacity และการตีพิมพ์ในเรื่อง Health Literate Faculty ยังมี
โอกาสทั้ง 3 เรื่อง แต่ไปเน้นในสาขาของแต่ละภาควิชา
16. การตีพิมพ์นานาชาติให้ภาควิชาเป็นคนเลือกมา 1 เรื่อง แล้วคณะฯ จะจัดทีมที่จะช่วยโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ก็จะมีทีม
ของ Global Health Asia ที่ Volunteer จะช่วย
17. การบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ต่างคนต่างบริหารไม่ได้ คณบดีจะเชิญประชุมและขอให้แชร์ Course สร้างบรรยากาศที่
จะไปสอนในที่เดียวกัน
18. เรื่อง MOOCs คือ กระทรวงมี Key massage สาหรับการสร้าง Health Literacy ในประเทศไทย ออกแบบโดยผู้ใหญ่ใน
กระทรวง ได้ 66 ประเด็น ถ้าเราดึงประเด็นที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เราก็นามาเขียนให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ ผ่าน
MOOCs เราจะได้ 2 เป้า คือ เป้าแรก คือ ได้ชั่วโมงสอนผ่าน MOOCs เป้าที่ 2 คือได้ประเด็นตอบสนอง Health
Literacy
19. ประสานมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ที่เขามีสื่อ Animation ที่ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนาทั้งครูทั้งนักเรียนในการทาสื่อ
Animation
20. เรื่องลิฟต์ มันมีประเด็นที่ถ้าซ่อมไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์
21. คณะฯ เราเป็นหนึ่งใน โยธี medical Innovation district ขณะนี้สิ่งที่ขาด คือ Innovation ทางด้าน Environment
22. Line add สามารถแจ้งข่าวสาร/ร้องเรียน/สอบถามได้
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เรื่องของการหาต้นทุนในการผลิตผลงานที่จะขอตาแหน่งทางวิชาการ เป้าหมายหลักของคณะฯ เรื่องหนึ่งคือ งานวิจัย
เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องการสร้างคุณภาพการศึกษา แต่เรื่องงานวิจัยเป็นเรื่องของการสร้างศักยภาพของ
บุคลากร
2. ในเรื่องของวงเงินวิจัยจากแหล่งทุนให้สาหรับทาวิจัยและประเภทวิจัยรับจ้าง ซึ่ งมีอยู่ประมาณ 120,000 บาท จาก
เป้าหมายตั้งไว้ 150,000 บาท ถ้าปีนี้ยังตั้งไว้ 150,000 บาท ก็ควรจะเพิ่มขึ้นอีกสักนิดดีไหม
3. ในรอบ 5 ปีจากจานวนบุคลากรที่ภาคมีอยู่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 คน พบว่ามีอาจารย์ที่ทางานมีโครงการวิจัยที่ขอจาก
แหล่งทุนมี 6 ใน 11 คน คิดเป็น 54%
4. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีทั้งหมด 21 โครงการ จานวนเงินที่ผ่านมาในรอบ 5 ปี 4.73 ล้านบาท
5. ในรอบ 5 ปี มีจานวนโครงการสูงที่สุด เป็น อ.สุวิมล กาญจนสุธา
6. ในรอบ 5 ปี จานวนเงินโครงการสูงสุด เป็น อ.สุวิมล กาญจนสุธา
7. อีกอันหนึ่งที่อยากชื่นชม คือ ทางภาควิชาช่วยในแง่ของการขับเคลื่อนเอาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามาทาเป็นวารสาร
วิทยานิพนธ์ ซึ่งตอนนี้ภาคได้ 73% จากเป้าที่ภาคตั้งไว้ 20%
8. ส่วนในเรื่องของการบริหารเครื่องมือกลาง คณะฯ พยายามจะ Support ให้อาจารย์ภาคนี้ได้มาใช้ แต่คณะฯ ก็มีเรทที่จะ
ตั้งไว้พื้นฐาน มี 2 ประเด็น คือ ในเบื้องต้ นคิดว่าเราจะต้องวัดอัตราการใช้งาน งานใช้บริการเครื่องมือของงานบริหาร
เครื่องมือกลาง แต่งานเครื่องมือกลางมีประเด็นในเรื่องของต้นทุนในการรักษา ปีนี้เราใช้เงินไปแล้ว 2,000,000 บาท ถ้า
อาจารย์ไปใช้ ต้องขอให้ภาควิชาคุยกันว่าจะหาทางอย่างไรที่จะทาให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถที่จะไปใช้งานได้ โดย
สามารถที่จะจ่ายค่าบารุง
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งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเชิงคุณภาพ AUN-QA ต้องการผลักปริญญาโทของภาค ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีที่
ร่วมกันเป็น วท.บ.สาธารณสุข ในแผนปี 62 ต้องมีการตรวจจากมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรที่ในอนาคตจะเกิด มันยังไม่เป็นเป้าหมายปี 62 ถ้าชัดเจนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เคย Plan ที่จะเป็นวท.บ.
และก็แยกออกมาเป็นวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 62 ก็คงเป็นปีที่จะต้องมีกิจกรรม ปี 63 ก็จะเขียนในเป้าว่าจะเปิด
หลักสูตรใหม่ เพราะฉะนั้นในปี 62 เป็นการดูทฤษฎีที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ ถ้าอาศัย AUN-QA ก็จะเห็นว่าทิศทางที่เรา
ต้องเตรียมข้อมูลก่อนที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ต้องทาอะไรบ้าง
3. ในส่วนของ SPOC ในเรื่องของการทาหลักสูตรที่เป็นออนไลน์ SPOC เป็น ป.ตรี
4. แต่อยากเชิญชวนให้ทา MOOCs
5. ในเรื่องของการศึกษา เป็นการทางานใน วท.บ.สาธารณสุข เป็นการทางานร่วมกัน
6. ระบบการมีงานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะดูจากออนไลน์ที่บัณฑิตเข้าไปตอบเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรามาทาระบบ
คู่ขนาน คือ ทุกเดือนกรรมการทุกสาขาก็จะแจ้งว่าศิษย์เก่าเรา บัณฑิตมีงานทาเท่าไร เราก็ส่งไปให้ทางการศึกษาให้
นักศึกษาช่วยกรอก ให้บัณฑิตช่วยกรอกว่ามีงานทาแล้ว
7. ความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตก็ต้องเป็นออนไลน์ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ที่ศิษย์เก่าของเรา เมื่อกรอกระบบจะบอกที่
ทางาน มหาวิทยาลัยก็จะเอาลิงค์ของหัวหน้าส่วนงานที่บัณฑิตตอบ ส่งไปยัง E-mail ของผู้ประกอบการให้เขาตอบ ซึ่งจะ
มีผลระยะยาว มันจะไปแขวนที่ สกอ. เปอร์เซนต์ของเด็กเราที่จบไปมีงานทาต่ากว่าสถานการศึกษาอื่น ตอนนี้เราต่ากว่า
ที่ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ ที่แขวนที่สกอ. เป็นเพราะว่าเด็กเราไม่เข้าไปกรอกแค่นั้นเอง
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทางด้านงานคลัง จะทาโครงการสร้างความเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มธุรการภาคและสายสนับสนุน แขวนบนเว็บไซต์
2. ในเรื่องของ One Stop Service ที่เกี่ยวกับการเงิน การประมูลงาน ฯลฯ ก็จะมีระเบียบชัดเจน
3. เรื่องของ Platform ที่สูงเนิน อยากจะเชิญชวนร่วมโครงการ ซึ่ง 1 ในโครงการนี้จะมีด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ในโรงเรียน เราเดินดาเนินการควบคู่กับสถาบัน เขาเรียกว่า เครือข่ายสถาบันสาธารณสุขโคราช เราจะทาเป็น 3 ส่วน
 ส่วนแรก ทาจุดสาธิตจุดเด่นการเรียนรู้ที่สูงเนิน ซึ่งในจานวนนั้นจะมีเรื่องของการจัดการขยะ ขยะอินทรีย์ และการ
ทาปุ๋ยหมัก พวกนี้ก็สามารถทาเป็นจุดเด่นได้ และเป็นที่เรียนรู้ของนักศึกษา
 ส่วนที่ 2 คือ ทาในชุมชน จะมีแผนงานโครงการในชุมชนอยู่แล้ว คือ เรื่องของผักผลไม้ ซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปที่เรื่ อง
ของปุ๋ย เรื่องของขยะอินทรีย์ เรื่องโรค เพลี้ย อะไรก็เชื่อมกันได้
 ส่วนที่ 3 ม.สุรนารีเขามีแค่วิชาเอกที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย แต่จริงๆ เราเน้นด้านการส่งเสริม
สุขภาพทางเลือก เพราะฉะนั้นจะมีแผนงานโครงการที่สูงเนินอย่างน้อย 3 โรงเรียน เราจะเริ่มเคาะแผนสิ้นเดือนตุลาคมนี้
จะเริ่ม Implement เลย
4. โครงการ University Social Engagement ตั้งเป้าหมายไว้ 3 แค่นี้ก็พอ อาจารย์ภาคนี้มีโครงการแบบนี้เยอะ แต่อาจจะ
ไม่ได้คีย์เ ข้าระบบ University Social Engagement ท าอะไรก็ ตามที่ทากั บคนอื่นเป็ น University Social
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Engagement ทั้งหมด แต่มันอาจจะยังไม่ Full รอ Full ตอนที่เราได้ผลลัพธ์ ฉะนั้นตอนนี้ก็จะผ่านการคัดกรองได้ แต่ยัง
ไม่ได้รับการรับรอง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. เรื่องประชาสัมพันธ์ อยากให้มาช่วยๆกัน คนไหนที่มีความสามารถ เช่น ส้มฉุนและคนอื่นก็มาช่วยบ้าง
2. PA บุคลากร กาลัง revise ที่อาจารย์ลีลา อ.สุธรรมที่เคยทาไว้ เพื่อจะได้เป็น Platform เดียวกันของทั้งคณะฯ เพื่อให้มี
เกณฑ์ที่เคยทาไว้ ตั้งแต่ อ.พิทยา เรื่องงานสอน ภาระงาน ทาแบบฟอร์มเดียวกัน เหมือนกันทุกภาควิชา
3. ขอตาแหน่งทางวิชาการจะยากขึ้น แต่ถ้ามีงานวิจัย งานสอน ก็ขอได้ แต่จะยากขึ้นมานิดนึง
4. เรื่องของการแทนที่บุคลากรสายสนับสนุน สามารถแทนที่คนที่ออกไปได้ แต่ไม่สามารถหามาใหม่ได้ และการรับเข้ามา
ใหม่ ต้องแน่ใจว่ามีงานให้น้องทา ไม่อย่างนั้นเป็นการฆ่าน้อง
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ตัวชี้ วัดที่ ส่งให้ทางแผนฯ รบกวนหั วหน้ าภาคทบทวน อย่างน้อยตัวชี้ วัดที่ เป็น เรื่อ ง MOOCs และ SPOC มี 1 แล้ ว
MOOCs ก็น่าจะมีสัก 1
2. ตัวชี้วัดที่เป็นจานวนบุคลากรที่เป็นตาแหน่งวิชาการ ตรงศาสตราจารย์จาก 0 น่าจะเป็น 1
3. เอกสารที่ให้ อ.ธวัช เป็นตัวชี้วัดหลักๆที่ภาควิชาควรจะตั้งจะมีประมาณ 23 ตัว จาก 49 ตัว บางตัวอาจจะไม่ต้องตั้ง ฝาก
ภาคทบทวนตัวชี้วัดต่างๆด้วย
4. ตัวชี้วัดผลการตีพิมพ์เผยแพร่ของ ป.โท อ.ธวัช ตั้งแค่ร้อยละ 20 จริงๆ คณะฯ เราตั้งไว้ร้อยละ 30 ซึ่งปีที่แล้วภาคได้ร้อย
ละ 33.33 ฝากภาคทบทวนตัวชี้วัดนี้ด้วย
5. ฝากภาควิชาทบทวนแล้วส่งกลับมายังงานแผนฯ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
6. เรื่องของไฟฟ้า ปีที่แล้วเราใช้ไฟฟ้าไป 13,460,000 บาทโดยประมาณ เป็นงบประมาณแผ่นดิน 6,120,000 บาท ที่เหลือ
เป็นเงินคณะฯ 7,340,000 บาท ปีนี้งบประมาณแผ่นดินที่เราได้ใช้ไฟฟ้าแค่ 2,780,000 บาท หายไป 54% ถ้าเรายังใช้
เท่าเดิม เราจะต้องหาเงินมาโป๊ะ
7. ลิฟต์ที่เสีย คณบดีบอกให้ซ่อมใช้ จะอยู่ 440,000 บาท อุปกรณ์หลายตัวถึงจะเปลี่ยน แต่ก็มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนอีก
ลิฟต์เราใช้งานครั้งละ 10 บาท ตอนนี้ขอเป็นมาตรการเดินขึ้นดีกว่า ฝากมาตรการลดรายจ่ายด้วย
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาโภชนวิทยา
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.35 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหมณ์)
ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit ภาควิชาโภชนวิทยา เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.35 - 16.00 น.
เพื่อติดตามผลการดาเนิน งาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความช่วยเหลือจากคณะฯ และ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับภาควิชามีมติให้ภาควิชา
ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิม เป้าหมายใหม่ เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
ปี 2562
ปี 2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี งบประมาณต่ อ จ านวน 426,666.67
ทบทวนใหม่
426,666.67
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
0.60
0.67
0.67
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(9/15)
(10/15)
(10/15)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่ 5,280,000.00
เท่าเดิม
5,280,000.00
นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็น
ต้น) (บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจั ยใหม่ที่นาไปสู่ การปรับนโยบายการบริหาร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.40
เท่าเดิม
0.33
1.12 สัด ส่วนของผลงานวิจัย ที่ไ ด้ รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(6/15)
(5/15)
15
เท่าเดิม
15
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.3 ร้อยละของหลักสู ตรที่ไ ด้รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science เท่านั้น (ร้อยละ)
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ตัวชี้วัด

2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ

เป้าหมายเดิม
ปี 2562
30.00

เป้าหมายใหม่
ปี 2562
เท่าเดิม

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
1
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
1
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
3
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
1
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
1
เท่าเดิม
2
วิ ชาการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
เท่าเดิม
3.1 จานวนโครงการที่ภ าควิชาในกลุ่ ม cluster ร่ วมกันจั ด ทา
โครงการ (โครงการ)
1
เท่าเดิม
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

เป้าหมาย PA
ปี 2562
30.00
15.00
1
1
3
-

1
1

1
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาโภชนวิทยาของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

1. จานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา·
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนาเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทาวิจยั ของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)
2. ขาดเครื่องมือวิจัยในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ (ภ. โภช
นวิทยา)

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
ภาษาอังกฤษ (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ
นามัยฯ)

2. อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอน
ไม่เพียงพอ (ภ.โภชนวิทยา)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ขาดบุคลากรสนับสนุนดูแลเรื่องเงิน
โครงการวิจัยของอาจารย์ (ภ. โภชนวิท
ยา)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. การพัฒนาภาษาอังกฤษของสาย
สนับสนุน (ภ.โภชนวิทยา)

2. ขาดคู่มือการทางาน ทาให้ขาด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (ภ.
โภชนวิทยา)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร
3. ระบบงานส่วนกลาง ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน (ภ.
โภชนวิทยา)
4. ขาดบุคลากรทางสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่จะเกษียณอายุ
ราชการปี 62 ต้องการการทดแทน
ขาดบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทน (ภ.โภช
นวิทยา/ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิต
วิทยาฯ และภ. สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)
5. กายภาพและความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทางอาหาร (ภ.โภช
นวิทยา)

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. ทุนสนับสนุนการฝึกปฏิบตั ิงานของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภ.โภชนวิท
ยา)
2. ความร่วมมือในการฝึกปฏิบตั ิงานของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภ.โภชนวิท
ยา)
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ป.
โท และป.เอก (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ
นามัยฯ และ ภ. วิศวกรรมสุขาภิบาล)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหาร
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน

ด้านอื่นๆ

1. มีบุคคลากรทีด่ ูแลเรื่องเอกสาร
การเงินเกี่ยวกับทุนวิจัยของอาจารย์ (ภ.
โภชนวิทยา)
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาโภชนวิทยา
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.35 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหมณ์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องการอบรม จป.หัวหน้างาน เขาให้จับคู่เดินสารวจตามที่ต่างๆและและส่งรายงาน เป็นการอบรมของเรื่องความ
ปลอดภัย ภาคนี้ได้เข้าอบรมไหม ใครเข้าอบรม
2. ขอบคุณสาหรับการต้อนรับและการช่วยงาน ต้องขอบคุณในภาพรวม
3. ประเด็นเรื่องของการดูแลทุนวิจัย มีระเบี ยบใหม่ออกมา และคณะฯ ทั้งคณะฯ มีนักบัญชีที่จบบัญชีแค่ 3 คน จึงไม่
สามารถดูทั้งหมดได้ สิ่งที่นักบัญชีอยากได้ คือ เมื่อโครงการเข้า ให้หัวหน้าโครงการมาคุยกับนักบัญชี เพื่อให้นักบัญชีตั้ง
ระบบให้ เพราะเวลา สตง. เข้าจะมาถามนักบัญชีไม่ได้ถามอาจารย์ แต่ขอให้โครงการวิ จัยกันเงินผู้ช่วยดูแลบัญชีและมี
ระบบตรวจสอบ สตง.บอกว่าถ้าไม่มีนักบัญชีอยู่ในโครงการไม่ได้ โครงการวิจัยจะได้เงินก็ต่อเมื่อเป็นโครงการบูรณาการ
ซึ่งการบูรณาการอาจจะเป็นการบูรณาการกับภาควิชาหรือบูรณาการกับมหาวิทยาลัยอื่น ก็จะอยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
เพราะมหาวิทยาลัยจะตัดเงินจาก Payroll ของอาจารย์ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาขึ้น เขาจึง Set แบบฟอร์มขึ้นมา
4. โครงการวิจัยที่เป็น Contract Research ตอนนี้มีระเบียบใหม่ขึ้นมา ถ้าอาจารย์ไปเซนต์สัญญา มันจะเข้ามหาวิทยาลัย
ถ้าเรียกว่า Contract Research อาจารย์จะถูกตัดเงินที่มหาวิทยาลัย และจะส่งมาให้เฉพาะค่าทาวิจัย แต่ถ้าอาจารย์ทา
ตาม Expert teach ของตัวเอง ก็จะเข้าคณะฯ
5. ระบบระเบียบการเงิน จะประชุมวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ขณะนี้ระบบยังไม่นิ่ง คณบดีจะ Monitor บัญชี Monitor
งบประมาณ
6. ตอนนี้คณบดีทา 5 Flow ที่จะตอบโจทย์ EdPEx รายงานให้ทราบ
7. ต่างคนต่างทางาน ไม่ยอมที่จะมาทางานด้วยกัน การทางานข้ามสายงาน ตอนนี้คณบดีทาของงานแผนฯ กับการเงิน
8. KNN สาหรับทางานวิจัย
9. ระบบการ Advance เงิน เพื่อให้นักวิจัยได้ทางาน คณบดีกาลังจะทาอยู่ในช่วงปีนี้
10. เรื่ อ งของปริ ญ ญาตรี ท่ า นอธิ ก ารบดี บ อกว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย เช็ ค แล้ ว มหิ ด ลเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ร าคาถู ก มาก
เพราะฉะนั้นท่านกาลังจะขอเพิ่มค่าเล่าเรียน ท่านบอกยับยั้งไม่ได้แล้ว ตอนนี้ประเด็น คือ ต้องหาว่า Unit Course ละ
เท่าไร แล้วเขาจะเพิ่ม
11. ในการบริหารภาควิชาที่จะทาให้เราไปต่อรองกับมหาวิทยาลัยได้ หากต้องการเพิ่มคน คือ จานวนนักศึกษ ากับจานวน
อาจารย์ที่มีอยู่ ถ้าวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาได้แล้วและต้องมีเหตุผลการกระจายของภาระงานด้วย
12. เรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หัวหน้าภาคบอกว่าอยากให้เป็น Package ตอนนี้ได้เงินจากมหาวิทยาลัยมาที่จะ
พัฒนาความเป็น Inter และคณบดีเขียนไว้ว่าจะทา Package ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็น Set ตามที่อาจารย์บอก รอง
ศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล (รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย) กาลังดูแลอยู่ แต่หลักสูตรเยอะ
งบที่ได้มา 1 ล้านในการพัฒนาศูนย์นานาชาติ ทั้งการ PR ฯลฯ และในการทาต้องออกแบบทั้งคณะฯ ให้เป็นยี่ห้อเดียวกัน
Pattern เดียวกัน
13. คณบดีกาลังปรับระบบสายสนับสนุนด้วย
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14. คณะฯไม่ควรมาเอาเงินของภาคมาใช้
15. เรื่องลิฟต์ที่ยังไม่ได้ซ่อม อ.ธราดล ก็พยายามดาเนินการหาทางเลือกอื่น
16. ต้องชื่นชมภาคนี้ Advance ในทุกๆอย่าง
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ภาคโภชนวิทยาทางานวิจัยค่อนข้างเยอะ 11 ใน 14 คน มีโครงการวิจัยในรอบ 5 ปี แต่อีก 3 คนไม่มีผลงานในรอบ 5 ปี
2. ในรอบ 5 ปี มี 44 โครงการ มีจานวนเงินวิจัย 14.74 ล้าน ในรอบ 5 ปี
3. ปี 61 มี 9 โครงการ งบประมาณ 10.4 ล้าน เมื่อแปลงเป็นจานวนเงินต่อคน ประมาณ 740,000 บาท แต่จากของงาน
แผนฯ ทาไมไม่ตรงกัน เหลือแค่ 160,000 บาท ซึ่งเป้าภาคตั้งไว้ 400,000 บาท ฝากภาควิชาทบทวนด้วย
4. อยากชื่นชนในรอบ 5 ปี มีอาจารย์ที่มีจานวนโครงการสูงสุด คือ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล และคนที่ทาเงินทุนวิจัยได้
สูงสุดในรอบ 5 ปี คือ ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
5. คณบดีมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมในเรื่องของการตีพิมพ์นานาชาติ โดยจะให้โครต้าภาควิชาละ 1 เรื่องที่จะสนับสนุนใน
เรื่องการตีพิมพ์นานาชาติ และจะหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คาปรึกษา
6. ผลงานตีพิมพ์ในปี 17 ภาคได้ 12 เรื่อง ในปี 18 ยังไม่ครบปีได้ 10 เรื่อง ซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้เดิม 9 เรื่อง
7. อยากขับเคลื่อนเรื่องของการตีพิมพ์ Thesis ของบัณฑิต ไปเป็นผลงานตีพิมพ์ใน Journal ถ้าเป็นตีพิมพ์นานาชาติได้ก็จะ
ดี อะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ถือว่าเป็น Proceeding ได้
8. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 62 ขอตั้งเป้าหมาย 10 เรื่อง
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. เรื่องของพนักงานขับรถพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ แล้วพนักงานมาเบิกเงินกับนักศึกษา กับภาควิชา ในทางปฏิบัติ
ภาคต้องมีอาจารย์ไปกับนักศึกษาด้วย เพื่อความปลอดภัยและความรับผิดชอบของอาจารย์ด้วย ซึ่งจะระบุในระเบียบไว้
2. ของคณะฯ เราไม่มีค่าเทอมในการฝึกงานเฉพาะ แต่ละหลักสูตรต้องเขียนมาให้ชัด อย่างของคณะอื่นจะมีระบุค่าฝึก
ปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม
3. การจัดการศึกษาออนไลน์ เราต้องรับการตรวจคุณภาพหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ป.ตรี ป.โท ป.เอก หมดเลย ต้อ งได้รับ
การตรวจจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 หลักสูตร
4. เรื่อง MOOCs และ SPOC ต้องขอให้ทา เรื่องของ SPOC เป็นของป.ตรี ที่สามารถเรียนทางไกลได้ ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและการเช่าสถานที่ในการสอนด้วย สาหรับ MOOCs สารวจแล้วว่าเรื่องที่คนสนใจระดับต้นๆ คือเรื่องทางด้าน
อาหาร ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยลดเวลาทา MOOCs จาก 15 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง
5. เรากาลังพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งคณบดีจะตั้งทีมทางาน
6. เรื่องภาษาอังกฤษ ป.ตรี สาหรับกลุ่มที่ไม่ใช่รหัส 60 กับ 61 พอเป็นปี 3 ปี 4 เราต้องช่วยกัน support ไปก่อน เพราะ
ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะต้องมีคะแนนออก ซึ่งปี 1 ปี 2 ที่ศาลายา ทางมหาวิทยาลัยจะมี Software
ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เราจะอาจารย์ที่ปรึกษาของเราเข้าไปกระตุ้นให้นักศึกษาในการดูแลในเรื่องภาษาอังกฤษ
ในเรื่องของการสอบ เราจะให้เข้าไปสอบให้ผ่านภายใน 2 ปีแรก ถ้าขึ้นปี 3 ปี 4 แล้วเราจะมีแผนรองรับว่าจะทาอย่างไร
ก็จะมีกลุ่มจากอาจารย์ที่จะช่วยนักศึกษา และงานวิเทศน์ฯ จะเข้ามาช่วยในเรื่องภาษาอังกฤษด้วย โดยจะให้นักศึกษาเข้า
หาอาจารย์ภาษาอังกฤษก่อน
88

7. โครงการต่อเนื่องของอ.มธุรส จะมี Course ที่เป็น Me Friend ทีท่ าในวันเสาร์ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมให้เขามีโอกาส
จะไปแลกเปลี่ยนกับข้างนอกมากขึ้น จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วย
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ระเบียบการเงินการพัสดุมีเรียบร้อยหมดแล้ว ทางการคลังฯ มีแผนที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ แต่จะมีแยกออกทั้ง
บริการวิชาการ วิจัย Contract Research ที่ใช้วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
2. การดาเนินกิจกรรมที่ศูนย์สูงเนิน เรื่องของการทาจุดสาธิต โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาหาร นอกจากจะทาที่ศูนย์แล้ว
สาหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือโรคเรื้อรัง ก็จะมีการดาเนินการในชุมชนและโรงเรียนด้วย ก็จะมีการเชิญ
อาจารย์ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญไปในบางครั้ง ซึ่งจะเป็นการต่อยอด
3. มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับ University Social Engagement ไม่ว่าทาอะไรที่เป็นโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เกี่ยวกับ
คนอื่น ก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ University Social Engagement ได้ แต่มีหน่วยงานพันธมิตรเท่าไร ใครได้
ประโยชน์อะไร เราได้เรียนรู้อะไร เขาได้เรียนรู้อะไร ตัวชี้วัดสาคัญมีอะไรบ้าง ภาคนี้ปีที่แล้ว มี 1 โครงการ และพิมพ์เข้า
ระบบไป 1 โครงการ แต่ไม่ผ่านการคัดกรอง ปี 62 ขอตั้งเป้าหมาย 3 โครงการ
4. อาคาร 7 ชั้น 2 ห้องครัวจะมีอุณหภูมิ ต้องหาทางจัดการความร้อนกับห้องที่ได้รับผลกระทบ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ขอชื่นชมภาคนี้ มีการส่งขอตาแหน่งกันตามเกณฑ์ที่วางไว้ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ขอก็ต้องปรับ เพราะเกณฑ์ก็จะยากขึ้น
2. การ Contribute ให้ส่วนกลาง ภาคนี้มีเยอะมากที่ช่วยงานส่วนกลางเยอะ
3. เรื่อง Flow งาน คณบดีกาลังทาอยู่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีปัญหาในกระบวนการอยู่ กาลังปรับ Flow ให้ดีขึ้นและตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย
4. คณบดีกาลังให้พี่ทา PA ของฝ่ายสนับสนุนใหม่
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ร้อยละการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของป.โท 66% แต่ของป.เอกยังเป็น 0
2. University Social Engagement ปี 61 ไม่ได้รายงานผล (แต่มีผลในระบบ แต่ไม่ผ่านคัดกรอง)
3. PA ที่ต้องมีการปรับแก้ไข
3.1 การตีพิมพ์นานาชาติ จาก 9 เรื่อง เป็น 10 เรื่อง
3.2 การทา MOOCs เป็น 1 รายวิชา/บทเรียน และ SPOC เป็น 1 รายวิชา ซึ่งยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
3.3 University Social Engagement เป็น 3 โครงการ
3.4 ภาควิชาช่วยตรวจสอบผลการดาเนินงาน 12 เดือนอีกครั้ง
3.5 ปรับแก้ไขแล้วส่งกลับงานแผนฯ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
4. ตอนนี้คณะฯ ประสบปัญหาค่าไฟ ซึ่งค่าไฟที่เราได้รับลดลงค่อนข้างเยอะ รบกวนให้กระตุ้นนักศึกษาด้วย ปีที่แล้วเราได้
งบแผ่นดิน 6.12 ล้านบาท ปีนี้เราได้แค่ 2.78 ล้านบาท หายไป 54% ถ้าเรายังใช้ 13 ล้านบาทเท่าเดิม คณบดีก็ต้องไปหา
เงินมาเพิ่ม
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5. เรื่องลิฟต์ถ้าซ่อม ตัวเลขในการซ่อมอยู่ที่ 440,000 บาท และอุปกรณ์ตัวอื่นก็ต้องซ่อมต่อเนื่องอีก เพราะเก่าและใช้งานมา
นาน ซึ่งลิฟต์ที่มีอายุการใช้งานนานก็จะมีค่าไฟในการใช้งานครั้งละ 10 บาท ถ้าลิฟต์ใหม่จะมีค่าไฟครั้งละ 1 บาท และจะ
จัดส่งให้เราอยู่ชั้นที่ใกล้ที่สุด แต่ถ้าลิฟต์เก่าจะค้างอยู่ชั้นไหนชั้นนั้น
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาระบาดวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.24 – 14.35 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
ตามที่ ที ม บริ ห ารคณะฯ ได้ เ ยี่ ย มชม PA visit
ภาควิ ชาระบาดวิ ท ยา เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 ตุ ล าคม 2561
เวลา 13.24 – 14.35 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความช่วยเหลือ
จากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับภาควิชามี
มติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วั ดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ
2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ จ านวน 100,000.00
เท่าเดิม
100,000.00
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่
1.00
เท่าเดิม
1.20
ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ :
(10/10)
(12/10)
ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับ 1,000,000.00
เท่าเดิม
การบริ ก ารวิ ช าการ เช่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
(บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1
เท่าเดิม
1
1.11 จานวนผลงานวิจัยใหม่ที่นาไปสู่การปรับนโยบายการบริหารระดับ
ส่ว นงาน กระทรวง หรื อ ระดั บ ประเทศ และที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.20
เท่าเดิม
0.50
1.12 สั ด ส่ ว นของผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(2/10)
(5/10)
อาจารย์ ปรับเป็น4
10
10
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรับ
เป็น 2
รองศาสตราจารย์ ป รั บ
เป็น 4

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน*
(ร้อยละ)
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)

-

-

-

100.00

เท่าเดิม

100.00

-

-

-

10.00

30.00

30.00
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ตัวชี้วัด

2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา

เป้าหมายเดิมปี
2562
-

เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
ปี 2562
-

ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science เท่านั้น (ร้อยละ)
30.00
เท่าเดิม
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
1
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
Social
3
เท่าเดิม
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้ นทุนหลักสูต รต่ อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
60
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
2
วิ ช าการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
3.1 จานวนโครงการที่ภาควิชาในกลุ่ม cluster ร่วมกันจัดทาโครงการ
(โครงการ)
3.2 จานวนโครงการงานบริ การวิชาการ (จั ด อบรมผ่ าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

30.00
15.00
1
3
-

100
-

-

92

สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาระบาดวิทยาของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย
1. จานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา·
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนาเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทาวิจัยของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. ขาดบุคลากรทางสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่จะเกษียณอายุ
ราชการปี 62 ต้องการการทดแทน
ขาดบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทน (ภ.โภช
นวิทยา/ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิต
วิทยาฯ และภ. สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทดแทน, เจ้าหน้าที่
สนับสนุน เนื่องจากในปีงบประมาณ
2562 บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา
เกษียณอายุราชการ ทาให้ภาควิชา
ขาดแคลนบุคลากร ขอให้คณะฯ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
อัตรากาลังในส่วนทีภ่ าควิชาขาด
แคลน (ผู้ช่วยอาจารย์-กรณีพิเศษ,
อาจารย์พิเศษ-ไม่เต็มเวลา,
ทุนการศึกษาพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์)
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.ระบาดวิทยา/
ภ.อนามัยครอบครัว/ภ.อนามัย
ชุมชนและภ.สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหาร
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน

ด้านอื่นๆ

1. ภาควิชาได้เสนอขอทุนโครงการท้า
ทายไทย ในเรื่อง “การวิเคราะห์
เครือข่ายสังคมและระดับความรอบรู้ใน
การป้องกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียน
อนุบาลและสถานรับเลืย้ งเด็กเล็กเขต
กรุงเทพมหานคร” เพื่อพัฒนาระบบการ
ป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กของเมือง
ใหญ่เช่นกทม. ให้จาเพาะกับบริบทของ
สังคมและชุมชน (Precise
prevention) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(ภ.ระบาดวิทยา)
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาระบาดวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.24 – 14.35 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 3 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ขอบคุณที่ช่วยตอบสนองนโยบาย Health Literate Faculty ในการเสนอโครงการท้าทายไทย ในเรื่อง “การวิเคราะห์
เครือ ข่ายสังคมและระดับ ความรอบรู้ในการป้องกั นโรคมือ เท้าปากในโรงเรีย นอนุบ าลและสถานรั บเลื้ ยงเด็ กเล็ กเขต
กรุงเทพมหานคร”
2. คณบดีกาลังมองว่าระบาดควรเดินหน้าไปทางไหน โอกาสที่ดึงคนเข้ามามันยาก เราจะจับมือกับอาจารย์ที่อยู่ภาคระบาด
จากภาคต่างๆ ระบาด Community
3. 31 ตุลาคม 2561 จะขอทุน CMU (มี 3 คน) ซึ่งให้รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล จัดติวคนที่จะมาพบ CMU ต้อง
ศึกษาว่า CMU เขามีระบาดเป็นแขนงอะไร และเราต้องขอให้ CMU ตั้งเงื่อนไขเข้าไปด้วยว่าต้องมีหน่วยงานส่งเข้าไปถึงจะ
ขอทุนได้และต้องกลับมาพัฒนาและใช้ทุนในหน่วยงานที่ส่งไปขอทุนนั้น คณบดีขอพบและคุยกับทั้ง 3 คนที่จะขอทุน CMU
ก่อน
4. คณบดีได้ขอ Postdoc (post-doc ย่อมาจาก postdoctoral appointment) ด้วย
5. เรื่องที่อยากจะช่วย คือ โครงการ Megacity ต้องมานั่ง Concentered เลย เขาจะมาคุยกับคณบดีวันที่ 25 ตุลาคม 2561
คณบดีจะให้อาจารย์ชนินทร์เป็นที่ปรึกษา แต่ต้องมอง Megacity ให้ฉีกออกมา
6. ภาคนี้ทา MOOCs หรือยัง คณบดีมองว่าสอนเยอะก็น่าจะทา และมันนับชั่วโมงได้ คณบดีไปขอมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ที่ทา
Animation มาช่วยทา MOOCs และภาคต้องมี Timeline ที่ชัดเจนด้วย
7. ปัญหาของคณะฯ เรา คือ ต่างคนต่างทางาน
8. การทาให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้ เป็นความผิดของเรา เราต้องทาให้ได้
9. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นัดรองอธิการบดีที่ดูแลอานาจเจริญ นครสวรรค์ และกาญจนบุรี ที่จะมาทา Recruitment คณบดี
จะเอาประธาณหลักสูตรมาเจอกับทั้ง 3 อธิการบดี เขาให้หลักสูตรของรองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล จานวน 5 ทุน
มีของหลักสูตรนี้ด้วย
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจานวนอาจารย์ที่ขอทุนทาวิจัยแค่ 4 ใน 11 คน คิดเป็น 36%
2. ใน 5 ปีย้อนหลัง มีโครงการวิจัยที่ขอจากแหล่งทุน มีแค่ 6 โครงการ และจานวนเงินทุน 5 ปีที่ผ่านมามีแค่ 3.6 ล้านบาท
ต้องเพิ่มจานวนเงินจานวนโครงการของอาจารย์
3. จานวนโครงการจะดูจาก PI ดังนั้นภาคนี้ก็จะไม่ค่อยมีเพราะจะเข้าไปร่วมกับเขา ไม่ได้อยู่ในสถานภาพเป็น PI ในบทบาท
อาจารย์มีจานวนงานวิจัยเยอะ ไปร่วมโครงการวิจัยเยอะ แต่จานวนเงินทุนวิจัยที่แสดงเป็นตัวเลขเข้ามาในส่วนงานของ
คณะฯ ของเราน้อยมาก
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4. การเทียบหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ ทาให้ไม่สามารถเทียบได้ ต้องรวม 2 รายวิชาเป็นรายวิชาเดียว เพื่อให้สามารถเทียบ
ได้ เพราะหลักสูตรเก่ามันเป็นตัวหลัก แต่พอหลักสูตรใหม่มันเป็นตัวเลือก ทาให้ ไม่สามารถเทียบได้ ต้องนามาคุยกัน
นักศึกษาก็จะลงทะเบียน/เทียบรายวิชาไม่ได้
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. การส่งคนที่จะไปขอทุน CMU ต้องคัดคนที่สมควร เหมาะสมและคิดว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ เพราะสิ่งที่เห็นไม่ใ ช่
สิ่งที่เป็น ถ้ามีช่องทางการรับเป็นผู้ช่วยได้ก่อน ก็จะผูกมัดด้วยการใช้ทุน
2. โครงการที่เป็น University Social Engagement มีโครงการที่เข้าข่าย แต่ไม่ลงทะเบียนเข้าระบบ ซึ่งจริงๆ ทางภาคมี 3
โครงการ แต่ในระบบผ่านการคัดกรองแค่ 1 โครงการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. การตั้งเป้าหมายบุคลากร เพิ่ม ผศ. ขอเป็น 2 คน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ภาคระบาดมีผลงานค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ได้ส่งกรอกผลการดาเนินงานไตรมาส 4 ให้งานแผนฯ ฝากหัวหน้าภาคทบทวนด้วย
2. ภาคนี้ปีที่แล้วไม่ได้ตั้ง MOOCs ที่ไปขอรับทุน แต่มีผลการดาเนินงาน 1 รายวิชา/บทเรียน
3. ในด้านการศึกษา ในเรื่องของ AUN-QA คิดว่าจะเอาหลักสูตรที่มาจาก 3 ภาคของป.โท จะผลักไปให้มหาวิทยาลัยตรวจ
4. ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของ ป.โท ฝากภาควิชาเพิ่มเป็น 30% เพราะคณะฯ ตั้งไว้ 30%
5. เรื่อง MOOCs ตั้งเป้าหมายเป็น 1 รายวิชา/บาทเรียน
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาชีวสถิติ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.41 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)

ตามที่ ที ม บริ ห ารคณะฯ ได้ เ ยี่ ย มชม PA visit ภาควิ ช าชี ว สถิ ติ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 ตุ ล าคม 2561
เวลา 14.41 – 16.30 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวนเป้า หมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ จ านวน 330,000.00
เท่าเดิม
330,000.00
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
0.78
1.33
1.33
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(7/9)
(12/9)
(12/9)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับ
การบริ ก ารวิ ชาการ เช่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
(บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจัย ใหม่ที่นาไปสู่ การปรั บนโยบายการบริห าร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.22
0.22
1.12 สัด ส่ วนของผลงานวิจั ย ที่ไ ด้ รั บ การตี พิม พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(2/9)
(2/9)
อาจารย์
ปรั
บ
เป็
น
2
9
9
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรับ
เป็น 3 รองศาสตราจารย์
ปรับเป็น 3ศาสตราจารย์
ปรับเป็น 1

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลั กสู ต รที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)

-

-

-

100.00

เท่าเดิม

100.00

-

-

-
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เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
2562
ปี 2562
ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
30.00
เท่าเดิม
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science เท่านั้น (ร้อยละ)
อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
30.00
เท่าเดิม
30.00
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
15.00
เท่าเดิม
15.00
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
1
1
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
1
1
หรือ Blended learning (รายวิชา)
ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University
Social
2
2
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
1
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
วิ ช าการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
จ านวนโครงการที่ ภ าควิ ช าในกลุ่ ม cluster ร่ ว มกั น จั ด ท า
โครงการ (โครงการ)
จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
1
เท่าเดิม
1
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)
ตัวชี้วัด

2.4.1
2.4.2

2.6.1
2.6.2
2.8
2.9
3.2
3.6
4.9

1
2

3.1
3.2
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาชีวสถิติของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
ภาษาอังกฤษ (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ
นามัยฯ)

2. จานวนนักศึกษามีจานวนน้อยลง (ภ.
โภชนวิทยา/ภ.ชีวสถิติ/ภ.อนามัย
ครอบครัว/ภ.อาชีวอนามัยฯ และภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)
1. มีเงินทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและชาติ (ภ.
ชีวสถิติ/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อนามัย
ชุมชน และอาชีวอนามัยฯ)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. บุคลากรสายวิชาการยังมีความ
เข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องการจัดทา
หลักสูตร และการเขียนรายงาน
หลักสูตรตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ AUNQA/เพิ่มภาระงานด้านระบบ
คุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ภ.ชีวสถิติและภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)
2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับหลักสูตร (ภ.ชีวสถิ
ติ)
ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. อยากให้มีทีม/คณะกรรมการสนับสนุน 1. มีเงินทุนสนับสนุนให้กับอาจารย์
ช่วยเหลือ (ให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ใหม่ (ภ.ชีวสถิติ)
หรือ Template) ในการทา AUN-QA
(ภ.ชีวสถิติ)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหาร
2. มีการจัดอบรม AUN-QA ให้ทุก
หลักสูตรในคณะ มีแนวทางในการจัดทา
AUN-QA ที่เหมือนกัน หรือให้มี
Resource Persons ที่เข้าใจ AUN-QA
(ภ. ชีวสถิติ)
3. มีการถอดบทเรียนจากหลักสูตรที่ได้รับ
การประเมิน เพื่อให้ได้แนวทางและช่วย
ลดระยะเวลาในการจัดทา AUN-QA (ภ.
ชีวสถิติ)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. จัดทาและมีการสร้างฐานข้อมูลพร้อม 1. อาจให้ภาควิชาชีวสถิติเป็น
ทั้งมีระบบจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
ศูนย์กลาง การจัดการบริหารข้อมูล
นาไปสู่ Health Literate Faculty (ภ.
ด้านสุขภาพ (ภ. ชีวสถิติ)
ชีวสถิติ)

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาชีวสถิติ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.41 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณบดีนัดสาขาอานาเจริญ นครสวรรค์ และประสานกับกาญจนบุรี คณบดีขอประธาณหลักสูตร
ไปพบกับรองอธิการบดีช่วงบ่าย เพราะบัณฑิตวิทยาลัยเขาจะให้ส่งเกณฑ์การรับคน เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะรับคนที่เก่งและ
ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว
2. AUN-QA จะมีการ Workshop และให้สมัครเป็นทีมของประธาณหลักสูตร อาจารยืประจาหลักสูตรทีมหนึ่ง 3 คน เขาจะ
มาจัดติวเรื่องของการเขียน AUN-QA ให้ประสานไปที่ ผศ.อังสนา บุญธรรม กับ รศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
Deadline คือ 30 ตุลาคม 2561 ที่สมัคร เขาจะให้สรุปว่าหลักสูตรนี้มี Objective อะไร แล้วเขาจะติวให้และไปต่อคิว
เพื่อรับการตรวจ
3. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 Dean ของ CMU (China Medical University) เขาจะมาให้ทุนนักเรียนหรืออาจารย์ที่สนใจ
คณบดีจะต่อรอง อาจารย์มีเด็กที่จะสนใจและจะส่งไปเรียนได้ไหม หรืออาจารย์ภาคนี้จะไปทา Postdoc มีไหม ซึ่งเป็น
ความต้องการของท่านอธิการบดีที่จะช่วยคณะสาธารณสุขศาสตร์
4. 14 ตุลาคม 2561 ที่แจ้งในบอร์ด ที่ Dean ของ NUS เขาจะมาพูดถึงคณะชั้นนาของโลก เขาไม่แบ่งเป็นภาคแล้ว และเขา
สนใจที่จะทางานกับเรา โดยเฉพาะทางด้าน data science เพราะฉะนั้นแนวโน้มทางการพัฒนาด้านชีวสถิติจะออกไป
ทางด้าน Data Science เพื่อการควบคุมป้องกันโรค ทางด้าน NCDs ทุกปัญหาขณะนี้ตัวนี้เป็นตัวกลาง
5. ปัญหาอุปสรรค คณบดีกาลังพยายามแก้
6. ไต้หวัน Quality ค่อนข้างสูง เขาเก่งเรื่องของระบาดกับเรื่องของ statistic
7. อยากให้เราไปแตะมือในเรื่องของ Streaming เพราะเราทา Prevention ถ้าระบบ Streaming ของเรามันต้องใช้
statistic
8. คณบดีจะต้องทาสาธารณสุขศาสตร์ศึกษา ซึ่งสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาที่เราต้องทา คือ Outcome base, AUN-QA ทุก
คนจะต้องรู้และพูดได้ แต่ภาคบางก็ยังไม่เข้าใจว่าทาไมต้องมายุ่งกับเรื่องการศึกษา
9. คณบดีกาลังจะประชุมกับคณบดี 3 คณะฯ เพื่อจะเอาห้อง ศจย. เดิมให้เป็น Interactive library เพื่อให้เด็กจะได้มี
access เข้า
10. ถ้าต้องการให้คณะฯจัดแบบที่มีการผูกติดกับ Journal คณบดีก็จะจัด แต่ต้องขออนุญาตท่านอธิการก่อน
11. ปัญหาของคณะฯ เราคือ ฉันจะรู้แต่ของฉัน แต่เวลา PA มันเอาทุกส่วนของคณะฯ
12. Requirement อันใหม่ คือ โครงการจะต้องดูแลตั้งระบบด้วยนักบัญชี แล้วเขาจะเก็บเพื่อที่จะหักภาษี ณ ที่จ่ายดึงไว้
ก่อน เวลา สตง. มาตรวจเขาจะไปถามนักบัญชีก่อนว่าโครงการแต่ละโครงการมีระบบอย่างไร เพราะฉะนั้นอาจารย์จ้าง
ผู้ช่วยวิจัยทาเอกสารอะไรก็ตามที่นักบัญชีบอก เพื่อให้ สตง. ตรวจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะโครงการวิจัยผ่านมหาวิทยาลัยหรือ
Contract Research ใช้ระบบเดียวกันหมด และถ้าจะซื้ ออุปกรณ์ต้องใช้ระเบียบพัสดุปี 60 ซึ่งยุ่งยากวุ่นวายมาก ส่วน
ของข้อบังคับอันใหม่ ถ้าเป็นงานวิจัยตามความชานาญของหน่วยงงาน ถ้าเราบอกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของเรา และมัน
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อยู่ในคณะฯ เราจะไม่เข้าเป็นระบบนั้น แต่จะเป็นระบบของความสามารถของเราเอง ซึ่งมันจะบริหารจัดการเองได้ง่าย
เอาเงินออกเองได้ง่าย แต่คณบดีจะต้องรู้ว่าภาคมีความเชี่ยวชาญอะไร
13. คณบดีจะแก้พันธกิจให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
14. ภาคนี้ทา MOOCs ได้ไหมของกรมอนามัยฯ 66 Key massage ซึ่งแค่ 5 ชั่วโมงก็ได้แล้ว ในเรื่อง Exercise มีนิดหน่อย
15. ที่สูงเนินมีพื้นที่ออกกาลังกายให่ชาวบ้านมาเล่น ใครที่มาเล่นก็จะใส่หิน 1 คน 1 ก้อน ก็จะสามารถนับได้ว่ามีคนเล่นกี่คน
ผักสวนครัวก็เช่นเดียวกัน ให้จดด้วยว่าแจกใครไปบ้างกี่คน ทั้งหมดนี้คือ Health Literate Faculty
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ขอชื่นชมในเรื่องของผลงานตีพิมพ์มีผลรวมทั้งหมด 16 เรื่อง แต่ในขณะที่บุคลากรมีแค่ 9 คน
2. ปี 61 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ตั้งเป้าหมายไว้ 2 เรื่อง ได้มา 14 เรื่อง ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ส่วนจานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งไว้ค่อนข้างเยอะ แต่ได้มาแค่ 2
3. ปี 62 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ขอตั้งเป้าหมาย 12 เรื่อง ส่วนจานวนบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ขอตั้งเป้าหมาย 2 เรื่องเดิม
4. เรื่องของการตีพิม พ์ ท่านคณบดี จะดาเนินการให้มี ผู้เชี่ย วชาญในการให้คาปรึกษาในการตีพิม พ์ในระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
5. การตีพิมพ์ที่ไปผูกติดกับ Journal ดีนะ นอกจากจะได้ Proceeding แล้วยังได้ตีพิมพ์ลง Journal ด้วย
6. งานวิจัยมี 2 ทาง คือ วิจัยที่มาจากแหล่งทุนให้ทาวิจัย กับวิจัยรับจ้าง
7. ถ้าผ่าน OPHETS จะเป็น Contract Research
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ตอนนี้นอกจากจะแยก 1.1 กับ 1.7 แล้ว ถ้าตามที่คณบดีบอกให้แยก Contract Research กับ บริการวิชาการ ก็จะเป็น
3.2 ด้วย โดย
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 เป็นวิจัย
1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 เป็น Contract Research
1.3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 เป็นบริการวิชาการ
2. ทางคณะฯ เรามีแผนที่จะพัฒนาสูงเนินเพื่อรองรับการศึกษา การพัฒนาและการเฝ้าระวังสุขภาพ โดยปีนี้ก็จะเดินทางทา
ฐานข้อมูลและระบบข้อมูลเต็มอาเภอ อยากเชิญชวนให้ภาควิชาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทางานในครั้งนี้ ตอนนี้อยู่
ขั้นตอนที่กาลังร่างตัวชี้วัดและออกเครื่องมือ และประชุมร่วมกับ GISTDA และจะเก็บข้อมูลพฤศจิกายนนี้
3. โครงการของอาจารย์ที่จะพัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ และที่จะไปทากับ Cluster ทั้งหมดนี้มันใช้ Social Engagement อยู่แล้ว
ซึ่งมันได้ประโยชน์ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ซึ่งจะเข้าสู่โครงการ University Social Engagement ซึ่ง
อาจารย์ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย ขอให้ภาคตั้งเป้าหมาย 2 โครงการ
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งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ขอให้ภาควิชาไปปรับข้อมูลจานวนบุคลากรที่ส่งมางานแผนฯ กับที่นาเสนอ เนื่องจากไม่ตรงกัน ซึ่งปี 62 ที่ส่งมางานแผน
ฯ มี อาจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ 3 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน และศาสตราจารย์ ไม่ต้องตั้งเป้าหมาย โดยปรับ
เป็น อาจารย์ เป็น 2 คน ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ เป็น 3 คน รองศาสตราจารย์ เป็น 3 คน และศาสตราจารย์ เพิ่มอีก 1 คน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. AUN-QA ปีนี้เราตรวจครบทุกหลักสูตรก็เป็นเป้าหมายอยู่แล้ว ในปี 62 ท่านรองศาสตราจารย์ สุนีย์ ละกาปั่น จะขึ้นมา
เป็นประธานเอง หลักสูตรที่อยากผลักดันให้ตรวจในระดับมหิดล เป็น วทม.สารสนเทศ Inter เป็น 1 หลักสูตร ซึ่งหลักๆ
เราเลือกไว้ 5 หลักสูตรที่จะผลักดันไปมหาวิทยาลัย ปีที่แล้วคณะฯ เราก็ส่ง AUN-QA เข้าไประดับมหาวิทยาลัย 1 เรื่อง
ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะช่วยเหลือ 500,000 บาท ตอนนี้หลักสูตร สม.นานาชาติไปเข้าคิวแล้ว แต่จะได้รับตรวจเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ปีนี้ถ้าเลือก วทม.สารสนเทศ Inter เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยไว้
2. ภาคพิเศษจะใช้ชั้น 5 อาคาร 7 ในการเรียนเกือบทุกหลักสูตร
3. PA ที่ใช้ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากภาคส่งมา ซึ่งจะเป็นการนับในภาค ซึ่งภาคยังไม่ค่อยเติมข้อมูลเข้าไป
4. ฝากภาคทบทวนเป้าหมายและผลการดาเนินงาน 12 เดือนอีกครั้ง เนื่องจากบางตัวชี้วัดไม้ได้ใส่ผลการดาเนินงาน
5. ขอทบทวนตัวชี้วัดอีกครั้งที่ปรับ
5.1 ตัวชี้วัด 1.2 เรื่องจานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็น 12 เรื่อง
5.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ เป็น 2 เรื่อง
5.3 หลักสูตร วทม.สารสนเทศ Inter ผลักเข้ามหาวิทยาลัย
5.4 University Social Engagement เป็น 2 โครงการ
6. ผศ.อังสนา บุญธรรมถ้าทา ฝากมาว่าทางภาควิชาจะจัดทา MOOCs กับ SPOC หรือไม่ ถ้า SPOC ก็จะทาให้นักศึกษา
เรียน แต่ถ้า MOOCs ประชาชนเข้าไปเรียน
6.1 ขอตั้งเป้า MOOCs เป็น 1 รายวิชา/บทเรียน
6.2 SPOC เป็น 1 รายวิชา
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
1. AUN-QA คือต้องเป็นคนที่อยู่ในหลักสูตรเลย เจ้าของวิชาต้องรับรู้หมด ไม่ใช่มีสมาชิกคนเดียวแล้วให้เขียนออกมา มัน
ไม่ได้ มันควรจะอยู่ในเนื้อในของอาจารย์ทุกคน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ)
1. ภาคนี้ Website โอเคแล้ว สวยสุดยอด ซึ่งภาคนี้เป็นทีมที่ติวให้กับภาคอื่นด้วย
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาอนามัยครอบครัว
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.02-10.14 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 8 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง)
ตามที่ ที ม บริ ห ารคณะฯ ได้ เ ยี่ ย มชม PA-Visit ภาควิ ชาอนามั ย ครอบครั ว เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 19 ตุ ล าคม 2561
เวลา 09.02 – 10.14 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหาร
ร่ ว มกั บ ภาควิ ช ามี ม ติ ใ ห้ ภ าควิ ช าทบทวนเป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ตามข้ อตกลงการปฏิ บั ติ ง านของภาควิ ช าใหม่
(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2562
2562
PA ปี 2562
1.1 จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจานวน 85,000.00
เท่าเดิม
85,000.00
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
0.60
0.7
0.70
เป็นที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน
(6/10)
(7/10)
(7/10)
(ฉบับ : ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่ 100,000.00
100,000.00
นั บ การบริ ก ารวิ ชาการ เช่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ วาง
ร ะ บ บ ฝึ กอบ ร ม สั ม ม นา ห รื อ กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ทา ง
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น) (บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจัยใหม่ที่นาไปสู่การปรั บนโยบายการบริหาร
ระดั บ ส่ ว นงาน กระทรวง หรื อ ระดั บ ประเทศ และที่ มี
ผลกระทบต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.5
0.50
1.12 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(5/10)
(5/10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10
10
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
ปรับเป็น 2
รองศาสตราจารย์
ปรับเป็น 7

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
2.1.2 ร้อยละของหลั กสู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
2.4.1 ร้ อ ยละของการตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.00

เท่าเดิม

50.00
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เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย
2562
2562
PA ปี 2562
ทบทวนใหม่
2.4.2 ร้ อ ยละของการตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกเฉพาะในฐานข้ อ มู ล Scopus
หรือ Web of Science เท่านั้น (ร้อยละ)
70.00
เท่าเดิม
70.00
2.6.1 อัต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนัก ศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
2.6.2 อัต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนัก ศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
1
1
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชน
ทั่วไปลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
2.9 จ านวนรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ก ารใช้
MOOCs หรือ Blended learning (รายวิชา)
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
2
2
3.6 จ านวนโครงการที่ขึ้ นทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุง
20
เท่าเดิม
20
1
ให้ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากร
2
สายวิชาการ (ใหม่)/สายสนับสนุน ในกลุ่ม cluster เดียวกัน
(โครงการ)
1
เท่าเดิม
1
3.1 จานวนโครงการที่ภาควิชาในกลุ่ม cluster ร่วมกันจัดทา
โครงการ (โครงการ)
2
เท่าเดิม
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)
ตัวชี้วัด
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัวของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
1. จานวนนักศึกษามีจานวนน้อยลง (ภ.
โภชนวิทยา/ภ.ชีวสถิติ/ภ.อนามัย
ครอบครัว/ภ.อาชีวอนามัยฯ และภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. เงินบริหารจัดการภาควิชาจานวน
น้อย (ภ.อนามัยครอบครัว)

2. บุคลากรมีจากัดและเจ็บป่วยต้อง
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง (ภ. อนามัย
ครอบครัว)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร
นักศึกษา/นักวิชาการ (ภ. อนามัย
ครอบครัว)

1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทดแทน, เจ้าหน้าที่
สนับสนุน เนื่องจากในปีงบประมาณ
2562 บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา
เกษียณอายุราชการ ทาให้ภาควิชา
ขาดแคลนบุคลากร ขอให้คณะฯ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
อัตรากาลังในส่วนทีภ่ าควิชาขาด
แคลน (ผู้ช่วยอาจารย์-กรณีพิเศษ,
อาจารย์พิเศษ-ไม่เต็มเวลา,
ทุนการศึกษาพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์)
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.ระบาดวิทยา/
ภ.อนามัยครอบครัว/ภ.อนามัย
ชุมชนและภ.สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์)

2. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา โสตทัศน์
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (ภ.
อนามัยครอบครัวและ ภ. การพยาบาล
สาธารณสุข)
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ด้านวิจัย
1. ทาวิจัยแบบสหภาควิชา เพื่อขอทุน
สนับสนุนจากหน่วยงาน เช่น สสส. วช.
สกอ. โดยให้คณะเป็นผู้ประสานกับ
แหล่งทุน (ภ.อนามัยครอบครัว)

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหาร
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. ปชส.หลักสูตรการฝึกอบรมระดับชาติ 1. แสวงหาเครือข่าย และร่วมเซ็นบันทึก
และนานาชาติ โดยทาเป็นหลักสูตรกลาง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
ร่วมกับคณะ (ภ. อนามัยครอบครัว)
คณะ (ภ. อนามัยครอบครัว)

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัว
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.02-10.14 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 8 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องของนักศึกษาวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย คณบดีเชิญอธิการบดีที่ดูแลนครสวรรค์ อานาจเจริญ และกาญจนบุรี ท่าน
จะมาพร้อมกับประธานหลักสูตร เพื่อมาประชาสัมพันธ์ คือ ทาเงื่อนไข จึงขอประธานหลักสูตรไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
2. เรื่อง Wi-Fi มหาวิทยาลัยเขากาลังจะจัดมาเติมเต็มให้
3. ในย่านนวัตกรรมโยธี มันก็จะมาเติมในเรื่องของ Wi-Fi เพิ่มเติม
4. เรื่องห้องเรียน อาจารย์ก็จัดเป็นอย่างดี แต่เสียดายถ้าไม่มีนักเรียนมาใช้ ก็เป็น Idea ที่ดี ให้แก้ปัญหาเรื่องของการหานักเรียน
5. เรื่องของการบริหารหลักสูตร อยากขอความร่วมมือ ให้นักศึกษาเรียนรู้อยู่ที่เดียวกันในหลักสูตรภาคพิเศษ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
6. โครงการของอ.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล กับหัวหน้าภาค ที่เสนอให้ทา early life ท่านอธิบดีประกาศแล้วว่าอย่าทาเรื่องนั้น ถ้ารับ
ได้จะให้คณบดี early ก็ได้ แล้วจะดูอย่างไรให้มันร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย เช่น อาหารจับมือกับภาคนี้ด้วย และศูนย์เด็กเล็ก
คณบดีเรียนกับกรมอนามัยฯ ไว้แล้ว ว่าทางเราจะช่วยกัน ก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์อนามัยขึ้นมา
7. เรื่องคนแก่ก็เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องเรียนเชิญภาคนี้เข้าช่วยด้วย เนื่องจากใน กทม. โครงการที่เราขับเคลื่อนกัน ประเด็นผู้สูงอายุ
มีความต้องการถึง 25 เขต ไม่ทราบว่าจะฟอร์มทีมกันยังไงในกลุ่ใคนแก่ภายในคณะฯ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ กลุ่มหนึ่งก็
จะเป็น early life care and Literacy และอีกกลุ่มหนึงก็จะเป็น Literacy ของ aging ซึ่งเอา 66 Key messages ของกรม
อนามัยฯ ของกระทรวง ถ้าแยกออกมาแล้วมันน่าจะเดินได้
8. ปัญหาของภาคนี้ คือ ภาระงานมันน้อยจนอาจารย์ในภาคไม่สามารถขอตาแหน่งวิชาการได้ คณบดีเสนอแนวทางที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย คือ การทา MOOCs กับ SPOC เพราะมันสามารถถือเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง
9. หมอ 2 ท่านรวม หมอพิทยา เป็น 3 ท่าน คณบดีคิดว่ารูปแบบของการตรวจร่างกาย การให้บริการของ OPHETS ให้ทาบทาม
ว่าจะมาช่วยกันยังไง และออกแบบใหม่ เราจะทาให้มันเท่ขึ้นได้อย่างไร เราต้องปรับว่าจะไปองค์กรไหน ทีมหมอเป็นอย่างไร
ตอนนี้ OPHETS ก็ถูกเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯแล้ว แต่บุคลากรของภาคก็สามารถนับเวลาที่ไปให้บริการตรงนั้นให้
เป็นภาระงานได้
10. ศิษย์เก่าภาคนี้ก็เยอะ ซึ่งตอนนี้ปุ้มที่อยู่ภาควิชาบริหารฯ กาลังทาระบบ IT ที่จะดูว่าศิษย์เก่าเข้ามา Revoke ในคณะฯ เท่าไร
ดังนั้นฐานข้อมูลน่าจะ Merge กัน
11. อ. กรวรรณ ยอดไม้ ที่จะไป Postdoc เขาจะมาสัมภาษณ์นะ ซึ่งการไปเรียนป.เอก อีกตัวมันน่าจะเสียเวลา อยากให้ไป
Postdoc มากกว่า
12. เราจะแก้ปัญหาภาระงานไม่พออย่างไร เราจะมีกระบวนการจัดสรรปริมาณงานกันไหม
13. การทา Website ถ้าทาใน Format เดียวกัน มันจะง่ายต่อการ Survey เวลาเขา Survey เขาจะดูความเป็นระบบเดียวกัน
14. หลักสูตร สม.ไทย คณบดีรบกวนมาประชุมร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้มันมีกรอบของ สม.ไทย, สม.นานาชาติ และ สด. เพราะมัน
เป็นหลักสูตรของคณะฯ

110

15. เรื่องของ สม. ที่ย้ายออก เราจะปรับตรงนั้นให้เป็น Interactive Library โดยอาคาร 7 ชั้น 5 ทั้งหมดจะจัดเป็นการเรี ยนการ
สอนแบบ Full Resources ไม่ใช้เฉพาะ สม. หรือ สด. และจะมีห้องสมุดให้
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เงินทุนวิจัยจะเป็นเงินทุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนวิจัยให้ทาวิจัยกับเงินทุนวิจัยที่เป็นเงินทุนวิจัยรับจ้าง ซึ่งใน PA ที่เราทา
มหาวิทยาลัย มี 2 ตัวที่ให้กรอก
1.1 ตัวชี้วัด 1.1 เป็นเงินทุนวิจัยที่ได้จากแหล่งทุนวิจัยให้ทาวิจัย เราเสนอขอ Proposal ขึ้นไปแล้วแหล่งทุนวิจัยก็จะให้ทุนมา
ซึ่งโครงการเหล่านี้ทางงานวิจัยและวิชาการเป็นคนดูแล
1.2 ตัวชี้วัดเงินทุนวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่เป็น Contract Research ส่วนใหญ่เราจะ Submit ผ่าน OPHETS ข้อมูลก็จะอยู่ที่
OPHETS
2. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจะมีแค่ 3 โครงการและเป็นเงินทุนที่รับเข้ามา 2.6 ล้านบาท
3. ในรอบ 5 ปี จะมีอาจารย์ที่ขอ Proposal ไป เพื่อขอแหล่งทุนมาทาวิจัยแค่ 2 ใน 10 คน
4. อาจารย์ภาคนี้จะเน้นที่การทา Contract Research หรือเปล่า แต่อยากให้เน้นที่การขอ Proposal มากกว่า
5. อาจารย์ที่มีจานวนโครงการวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ อ.กรวรรณ ยอดไม้ มี 2 ใน 3 โครงการ
6. อาจารย์ที่มีจานวนเงินทุนวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.พิทยา จารุพูนผล
7. ในส่วนของการตีพิมพ์ต้องขอชื่นชมภาคอนามัยครอบครัวที่พยายามที่จะนาผลงานวิจัยของนักศึกษาที่เป็นวิทยานิพนธ์เอาไป
ตีพิมพ์ นักศึกษาที่จบ 7 คน มีตีพิมพ์ 2 เรื่อง แต่ในอนามคตจะเห็นว่าตัวผลิด Resources ที่เป็นตัวผลิตงานวิจัยที่ดีอีกอันก็คือ
นักศึกษาป.โท เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทาให้วิทยานิพน์ของนักศึกษาออกมาเป็นผลงานตี พิมพ์ในวารสารวิชาการได้ มันจะ
Count ได้ทั้งในส่วนของผลงานของคณะฯและมหาวิทยาลัยด้วย และก็ของอาจารย์ที่จะเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการด้วย ซึ่ง
ดีกว่าไปลง Proceeding
8. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 61 ตั้งเป้าหมาย 6 เรื่องทาได้ 7 เรื่อง ดังนั้นปี 62 ขอเสนอ
ตั้งเป้าหมาย 7 เรื่อง
9. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 61 ตั้งเป้าหมาย 4 เรื่องทาได้ 7 เรื่อง ดังนั้นปี 62 ขอเสนอตั้ง 5 เรื่อง
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. การฝึกภาคสนาม เราให้อาจารย์นับจานวนชั่วโมงได้ แต่อาจารย์ต้องจัดสรรเวลาเท่านั้นเอง ไม่จาเป็นต้องมีนักศึกษาสาหรับ
อาจารย์ที่เข้ามาครั้งแรก สามารถออกได้เต็มที่
2. ในกรณีที่ชั่วโมงการสอนน้อย เนื่องจากที่สูงเนินมีโครงการต่างๆ ที่อาจารย์สามารถเข้าร่วมได้ ถ้าอาจารย์เข้าร่วมในโครงการ
ต่างๆ ก็สามารถนับชั่วโมงบริการวิชาการได้ แต่จะไม่มีเงินเดือนให้
3. ถ้าไปสอนอย่างเดียวจะเป็นบริการวิชาการ แต่ถ้าทาให้เป็น Social Engagement แปลว่าต้องร่วมคิดร่วมทากับคนที่อยู่ใน
พื้นที่ อาจจะเป็นคนในชุมชน ยังร่วมถึงศิษย์เก่า บุคลากรสุขภาพหรือผู้นาชุมชน ซึ่งอาจารย์ไม่ได้ตั้งเป้ าหมาย University
Social Engagement ไว้ ขอตั้งเป้าหมาย 2 เรื่อง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ตาแน่งทางวิชาการ เป็น อาจารย์ 0 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 7 คน และศาสตราจารย์ 1 คน
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งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ภาควิชารบกวนตรวจสอบและทาเป้าหมายปี 62 ให้ชัดเจนทั้งที่ตั้งเป้าหมายและที่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จาก 6 เรื่อง เป็น 7 เรื่อง
3. ตัวชี้วัดที่ 1.12 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ภาคไม่ได้ตั้งเป้าหมาย 0 เรื่อง ขอเป็น 5 เรื่อง
4. ในส่วนของป.เอก นักศึกษาจบแล้วและตีพิมพ์แล้ว แต่ในรายงานตัวชี้วัด 2.4.2 ภาคใส่เป็น 0 รบกวนภาคตรวจสอบ
5. ในเรื่องของ MOOCs ขอตั้งเป็น 1 รายวิชา/บทเรียน เพราะ MOOCs ทาให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ แต่ SPOC สาหรับ
นักศึกษา
6. ส่วนเรื่องของ Social Engagement ขอตั้งเป็น 2 โครงการ
7. เรื่องของ Website ตามที่คุยกัน
8. รบกวนทางภาคปรับแก้ไข ส่งเป็นไฟล์ไปงานแผนฯ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ)
1. เรื่องของ Wi-Fi ตอนนี้ได้หนังสือจากทางมหาวิทยาลัยมาแล้ว จะดาเนินการเดือนหน้าเป็นต้นไป
2. การทา Website ของภาค อยากให้ช่วยๆกันทาและเรียนรู้ ภาคนี้ Website โอเคแล้ว
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รายงานการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.26 – 12.10 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 9 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง)

ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เมื่อวัน ศุกร์ธที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 10.26 – 12.10 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตั วชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จานวนเงินทุนสนับ สนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจานวน 346,816.48
เท่าเดิม
346,816.48
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
0.50
เท่าเดิม
0.50
เป็นที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน
(6/12)
(6/12)
(ฉบับ : ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่ 2,000,000.00
เท่าเดิม
2,000,000.00
นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็น
ต้น) (บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1
เท่าเดิม
1
1.11 จานวนผลงานวิจัยใหม่ที่นาไปสู่การปรับนโยบายการบริหาร
ระดั บ ส่ ว นงาน กระทรวง หรื อ ระดั บ ประเทศ และที่ มี
ผลกระทบต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.67
เท่าเดิม
0.67
1.12 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(8/12)
(8/12)
12
อาจารย์ ปรับ
12
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
เป็น 2
ศาสตรารจารย์
ปรับเป็น 3
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
30.00
เท่าเดิม
30.00
2.4.1 ร้ อ ยละของการตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ส าเร็ จ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายเดิมปี
2562

เป้าหมายใหม่ปี
2562

การศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
2.4.2 ร้ อ ยละของการตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ
Web of Science เท่านั้น (ร้อยละ)
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชน
ทั่วไปลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
2.9 จ านวนรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ก ารใช้
MOOCs หรือ Blended learning (รายวิชา)
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
1
4
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
5
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากร
2
สายวิชาการ (ใหม่)/สายสนับสนุน ในกลุ่ม cluster เดียวกัน
(โครงการ)
3.1 จานวนโครงการที่ภ าควิช าในกลุ่ม cluster ร่วมกันจัดทา
โครงการ (โครงการ)
1
เท่าเดิม
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

เป้าหมาย PA
ปี 2562
100.00

4
-

7
2

1
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
1. จานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2557 2559 ยังคงค้างอยู่จานวน 69 คน (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
1. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
· น้ารั่วจากฝ้าเพดาน ทุกครั้งที่มีฝน
ตกและมีน้าขังบนดาดฟ้า ส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์
โต๊ะ เอกสาร
· ไม่มีกริ่งสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์
ดับเพลิงชารุด
· มีหนูบนฝ้าเพดาน และในห้อง
ทางาน
· น้าเป็นสีสนิม (ในบางช่วง) (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)

2. ความล่าช้าในการดาเนินการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (ภ.บริหารงาน
สาธารณสุข)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. การสนับสนุนและผลักดันการเปิด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
สาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) (ภ. บริหารงานสาธารณสุข)

1. มาตรการความปลอดภัย
· จากน้ารั่วจากฝ้าเพดาน ทุกครั้งที่มี
ฝนตกและมีน้าขังบนดาดฟ้า ส่งผล
ต่อ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เอกสาร
· ไม่มีกริ่งสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์
ดับเพลิงชารุด
· ความเสีย่ งจากการเกิดโรคฉี่หนู (มี
หนูบนฝ้าเพดาน)
· น้าเป็นสีสนิม (ในบางช่วง)
(ภ. บริหารงานสาธารณสุข)

2. การเพิ่มจานวนบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรและ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. สาหรับในระดับภาควิชา ฯ จะนา
1. ภาควิชาฯ สนับสนุนการดาเนินงาน
Health Literate มาผลักดันผ่านการ
ของคณะในทุกด้าน
เรียนการสอน และให้ความสาคัญของ
เช่น การมีส่วนร่วมกับโครงการและ
การดูแลสุขภาพของบุคลากรของ
กิจกรรมของภาคีเครือข่าย สวพท. (ภ.
ภาควิชา ฯ และนักศึกษาต่อไป (ภ.
บริหารงานสาธารณสุข)
บริหารงานสาธารณสุข)
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.26 – 12.10 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 9 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. นักศึกษา 69 คนที่ยังไม่จบการศึกษา ระบบ Monitor ต้องมีตัวเลขที่ชัด ต้องทาไว้เลยว่าอยู่ Phase ไหน แล้วใน 3 สาขา
อยู่สาขาไหนเยอะสุด
2. หลักสูตรที่จะปรับใหม่ อาจารย์ในภาครับรู้และได้ร่วมสอน มีชื่ออยู่ในหลักสูตรทุกคนไหม เนื่องจากบางภาคมีปัญหาใน
เรื่องของอาจารย์ไม่มีภาระงานสอน
3. หลักสูตรใหม่ชื่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มันไม่มีแกนหลัก และ Branding ของหลักสูตรคือ
อะไร มองจากคนภายนอกว่ามันขายยาก ดูยากมากว่าเก่งอะไร
4. เรื่องของกฎหมายเป็นสิ่งที่ Power Full มาก ที่อื่นยังไม่มี ทุกอย่างในขณะนี้เรากาลังเดินไปสู่กฎหมาย ซึ่งกฎหมายมัน
เป็น Trend เราต้องดูด้วยว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ทากฎหมายสาธารณุขหรือเปล่า
5. คณบดีจะไป Check Model การจัดการเรียนการสอนเรื่องของ Public Health Administration จะทาให้จุดเด่นของ
วิชานี้เป็นจุดชาย
6. คณบดีมาเพื่อดูว่าหลักสูตรนี้มันสะท้อนภาพคณะสาธารณสุขในการเป็นผู้นาในเรื่องของการบริหารสาธารณสุขได้อย่างไร
7. ถ้าเงินวิจัยเข้าต้องไปคุยกับนักบัญชี และทาตามกรอบของนักบัญชี เวลา สตง.มาตรวจ เขาจะไปถามนักบัญชี
8. เราน่าจะทาในมิติของส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสิ่งแวดล้อม เพราะที่ อ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา ทามันจะไปอยู่ตรงรักษา
ขณะนี้ไม่มีใครเสนอโครงการใน Prevention Promotion ซึ่งอันนี้เราสามารถโยนเข้าย่านนวัตกรรมได้
9. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย คณบดีเชิญรองอธิการบดี 3 วิทยาเขต ขอประธานหลักสูตรเข้าไปร่วมประชุมด้วย
10. ระเบียบใหม่ที่ออกมา เราจะปรับ OPHETS คณบดีจะใส่เข้าในในพันธกิจหนึ่งของ OPHETS คือการให้บริการให้
คาปรึกษาด้านกฎหมายสาธารณสุข
11. สิ่งที่ภาคจะต้องทา คือ ทบทวนพันธพิจและจุดเน้นของภาค
12. Model ที่เรานาไปเสนอที่สูงเนิน เราทาให้ สปสช. และทาให้คนในกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นว่าระบบที่โรงพยาบาลสูง
เนินทา มันไม่ได้ทาให้ลดโรค และระบบที่เรากาลังจะทาที่สงู เนินก็คือ ระบบสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข ที่จะไป
เจอกันระหว่างระบบริการสาธารณสุขกับระบบทางการแพทย์ จะไปเกี่ยวกับสิทธิและระเบียบการจ่ายเงินที่ทาให้ระบบ
บริการมัน Complete
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. การผลักดันหลักสูตร ตอนนี้อยู่ที่กระบวนการของการกลั่นกรองแล้ว และแก้ไขแล้ว และกาลังส่งกลับคืนให้กรรมการดู
ปรับปรุง เสร็จแล้วก็จะเอาเข้าบอร์ด น่าจะทันเดือนพฤศจิกายน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มีวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต มีทั้งหมดประมาณ 5 – 6 วิชา
มีวิชาการบริหารงานสาธารณสุข ภาวะผู้นา พฤติกรรมองค์กร ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารสาธารณุสข การฝึกการบริหาร
สาธารณสุข และสาธนาปัญหาสาธารณสุ ขและบริหาร จากนั้นอีก 7 หน่วยกิตเป็นรายวิชาเลือก ซึ่งแยกไปตามบทของ
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ตามกลุ่ ม วิ ชาที่ อ าจารย์ พู ด ถึ ง เช่ น เรื่ อ งนโยบายการจั ด การ เรื่ อ งเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ทางด้ า นการบริ ห าร
โรงพยาบาล ทางด้านกฎหมาย
3. ในเรื่องของงานวิจัยทางมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
3.1 งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยให้ทาวิจัย เราส่ง Proposal ไปเพื่อขอเงินทุนจากแหล่งทุนมาทาวิจัย
3.2 งานวิจัยที่เป็นวิจัยรับจ้าง เขามีโจทย์มาให้
4. ทางมหาวิทยาลัยจะนับเงินวิจัยที่ส่งเข้ามาแล้ว ไม่ใช่ที่เสนอขอไป ดังนั้นเราจะนับว่าได้ตามเป้าหรือไม่ เงินนั้นต้องผ่าน
เข้ามาในระบบก่อน
5. ข้อมูลจากงานวิจัย พบว่า ในปี 61 ยังไม่โครงการวิจัยหรือเงินทุนวิจัยประเภทที่ขอเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนเพื่อทาวิจัย
ดังนั้นข้อมูลที่ทางภาคกรอกมาใน PA มาจากไหน
6. ขอชื่นชมอาจารย์ในภาควิชาสามารถมีผลงานวิจัยได้เกินเป้าหมาย
7. ใน 5 ปีย้อนหลัง มีอาจารย์ที่ทาโครงการวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนให้ทาวิจัยแค่ 3 คน คิดเป็น 30% และจานวนโครงการใน
5 ปีที่ไปขอจากแหล่งทุนมาทาวิจัยมี 9 โครงการ เป็นเงิน 5.5 ล้านบาท
8. ในรอบ 5 ปี จานวนโครงการที่อาจารย์ทาได้เยอะที่สุดเป็นของ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล กับ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
9. จานวนเงินที่ทาได้มาที่สุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
10. ขอชื่นชมที่อาจารย์พยายามขับเคลื่อนในการเอาวิทยานิพนธ์มาตีพิมพ์จากที่ตั้งไว้ 30% อาจารย์ทาได้ 60%
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. เรื่องของ Social Engagement มันต้องแยกให้ดี ซึ่งโครงการวิจัยที่ประเมินนักศึกษามันจะไม่เป็น Social Engagement
มันต้องเป็นตัวขับเคลื่อนด้วย เวลาทาต้องเปิดโอกาสให้หุ้นส่วนเขามาร่วมคิดร่วมทา และก็มีการได้ประโยชน์ในแต่ละ
ส่วน ก็จะสามารถคีย์เข้าระบบ Social Engagement ได้ ขอตั้งเป้าหมายได้ 4 โครงการ
2. รับจ้างวิจัยกับบริการวิชาการ คณะฯ กาลังทบทวน บางอย่างถ้าเป็นการให้คาปรึกษาเชิงกฎหมาย เชิงบริหารสาธารณสุข
ก็จะเป็นบริการวิชาการก็จะเข้าสู่รูปแบบหนึ่งใน OPHETS แต่ถ้าเป็นรับจ้างวิจัย มันมีระบบ แต่เราเอาเงินไปใช้ทาอย่าง
อื่นไม่ได้เท่านั้นเอง อาจารย์ทางานก็ได้รับเงินเดือน แต่อย่างอื่นเอาไม่ได้
3. อาจารย์ต้องไปเกลี่ยเงินในตัวชี้วัดที่ 1.1,1.7 และ 3.2 มันเป็นเงินก้อนเดียวกัน แต่มันคนละประเภท อาจารย์ต้องไปเกลี่ย
ออกจากกัน
4. ที่สูงเนินประสบปัญหาทางด้านยาเสพติดค่อนข้างเยอะ เรากาลังทาโครงการขับเคลื่อน อยากเชิญชวนให้ภาควิชาไปทาที่
สูงเนิน แต่จะไม่มีเงินเดือน จะให้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ แทน เช่น ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร เป็นต้น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. จ านวนบุ ค ลากรที่ ท างภาคเขี ย นไว้ คื อ อาจารย์ 3 ท่ า น ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ 4 ท่ า น รองศาสตรา จารย์ 3 ท่ า น
ศาสตราจารย์ 2 ท่าน แต่ที่ Check ดู เหมือนว่าศาสตราจารย์ที่ขอไปจะเพิ่มเป็น 3 ท่าน รองศาสตราจารย์จะเหลือ 3
ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะเพิ่มเป็น 4 ท่าน เพราะอาจารย์จะยื่นอีก 1 ท่าน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ตัวชี้วัดที่ 3.2 ก็จะเป็นตัวเลขที่จะไปบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.14 – 14.35 น
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคาร 6 (สาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา)
ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา เมื่อวัน ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 13.14 – 14.35 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความช่วยเหลือ
จากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสยั ทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับภาควิชามี
มติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ
2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ จ านวน 100,000.00
ทบทวนใหม่
133,333.33
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
1.00
เท่าเดิม
1.00
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(8/8)
(6/6)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับ 400,000.00
เท่าเดิม
การบริ ก ารวิ ชาการ เช่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
(บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิ จัย ใหม่ที่นาไปสู่ การปรั บนโยบายการบริห าร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
1.12 สัด ส่ วนของผลงานวิจั ย ที่ไ ด้ รั บ การตี พิม พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
8
เท่าเดิม
6
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลั กสู ต รที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
100
เท่าเดิม
100
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science เท่านั้น (ร้อยละ)
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เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
2562
ปี 2562
30.00
เท่าเดิม
30.00
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
15.00
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
1
1
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
1
2
2
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
24
เท่าเดิม
24
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
2
วิ ช าการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
3.1 จ านวนโครงการที่ภ าควิช าในกลุ่ ม cluster ร่ วมกั น จั ด ท า
โครงการ (โครงการ)
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)
ตัวชี้วัด

120

สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยาของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

1. จานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา·
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนาเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทาวิจัยของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)
2. เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
นวัตกรรม (ภ. ปรสิตวิทยาฯ )

1. การจัดการเรียน การสอน เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือนักศึกษาอนาคตภาค
พิเศษ (ภ. ปรสิตวิทยาฯ)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. การบริหารจัดการในส่วนของงาน
ตรวจหาปรสิตในสิ่งส่งตรวจด้าน
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์
เพียง 1 คน (ต้องมีภาระเตรียมการสอน
และงานตรวจบริการวิชาการที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น) (ภ. ปรสิตวิทยาฯ)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. ขาดบุคลากรทางสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่จะเกษียณอายุ
ราชการปี 62 ต้องการการทดแทน
ขาดบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทน (ภ.โภช
นวิทยา/ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิต
วิทยาฯ และภ. สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)

2. ขาดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านกีฏวิทยาโดยตรง (ภ.ปรสิตวิทยา
ฯ)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. มีเงินทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและชาติ (ภ.
ชีวสถิติ/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อนามัย
ชุมชน และอาชีวอนามัยฯ)

1. ต้องการได้รบั การสนับสนุน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี
และความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BSL2) (ภ.ปรสิตวิทยาฯ และ ภ.จุล
ชีววิทยา)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. คณะฯ น่าจะให้แต่ละภาควิชามีการ
แชร์ความรู้ในศาสตร์ทตี่ นเองเชี่ยวชาญ
โดยอาจจะทาเป็นภาพ infographic
การ์ตูน คลิปวีดีโอ ภายในคณะหรือ
อาจจะเผยแพร่ออกสูภ่ ายนอกคณะ (ภ.
ปรสิตวิทยาฯ)
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.14 – 14.35 น
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 4 อาคาร 6 (สาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องของตาแหน่งอาจารย์และการรับคนใหม่เข้ามา จะมีปัญหาเรื่องของการรับอาจารย์เข้ามาแต่ไม่มีภาระงานสอน ใน
เมื่อออกไป 2 ก็รับเข้า 2 แต่มันไม่มีงานให้ทาจะทาอย่างไร
2. ถ้ามันมีปัญหา แล้วมีเราคนเดียวที่จะทาได้ อันนี้จะทาให้เราเกิด ทาให้คนรู้จักเรามากขึ้น อยากให้มี Focus
3. Key massage ของกระทรวงไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับภาคนี้
4. เรื่องของยุงลายกับไวรัสซิกามีแน่นอนในกทม.
5. ถ้าเราทาโครงการแล้วไปร่วมมือกับภาคอื่นด้วยจะดีกว่าไหม
6. โรงเรียนชายขอบจะอยู่ใน Mega city คณบดีจะไปคุยกับกทม. ขอแค่บอกว่าจะทาเรื่องอะไร ต้องการอะไรเท่านั้น
7. ภาคนีค้ นเก่งนะ แต่ Impact ที่จะ Show มันไม่ออก เราต้องหาทางช่วยให้เขามี Impact ออกมา
8. OPHETS ต้องปรับโครงสร้างใหม่ เราจึงจาเป็นต้องเขียนพันธกิจ
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. Specialty มันลงไปเป็นวิชาการเฉพาะคน แต่ถ้าเป็นโครงการระดับภาควิชาร่วมกันคณะฯ ดังนั้นต้องระดมมาช่วยกันทั้ง
ในเชิงลึงและเชิงกว้าง
2. ต้องทาโครงการระดับภาควิชาที่ทาออกมาแล้วมันตีโจทย์สังคม ถ้าเป็นเรื่องของเหา เราก็ทาออกมาเป็นนวัตกรรม และ
เรื่องของยากาจัดเหากับวิธีการป้องกัน
3. ขอชื่นชมว่าถึงเป็นภาคที่เล็กแต่มีตีพิมพ์ได้ค่อนข้างดี ในปี 61 มี 8 คน ทาได้ 8 เรื่อง
4. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ในปี 61 ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ปี 62 ก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเช่นกัน
5. บทความในวารสารสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ลองเขียนบทความด้านปรสิตวิทยาดูบ้างดีไหม
6. จานวนอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยในรอบ 5 ปี ซึ่งอาจารย์ 8 คน มี เพียง 4 โครงการเท่านั้นที่ขอจากแหล่งทุนให้มาทาวิจัย
แค่ 50% และในรอบ 5 ปี มีอาจารย์แค่ 4 คนที่มีโครงการ และในรอบ 5 ปี มีแค่ 8 โครงการซึ่งถือว่าน้อย และจานวน
เงินในรอบ 5 ปี มีแค่ 1.3 ล้านบาท เพราะฉะนั้นต้องคุยกันว่า ในลักษณะของการที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอทุน ต้องเขียน Proposal เพื่อไปขอแหล่งทุนมาทาวิจัย
7. ในปี 61 มีอยู่ 1 โครงการ และมีเงินทุนอยู่แค่ 74,000 บาท เท่านั้น อาจจะเป็นข้อมูลที่จะไปพัฒนาต่อไป
8. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่มีโครงการมากที่สุด คือ รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย มีถึง 4 โครงการ
9. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่ได้รับเงินทุนวิจัยสูงที่สุด คือ รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย
10. ฝากภาควิชาไปคุยกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายจานวนเงินทุนวิจัยและตัวชี้วัดอื่นด้วย เพราะเป็นเป้าหมายที่เราทา PA
กับทางมหาวิทยาลัย และทางภาควิชาทา PA กับคณะฯ ด้วย ขอให้เป็นวาระสืบเนื่องของภาควิชาในการคุยกันว่าจะทา
อย่างไรให้ขอทุนจากแหล่งทุนที่ให้มาทาวิจัย
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งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ถ้าไม่ตีพิมพ์ในระดับชาติบาง คนไทยก็จะไม่รู้จัก
2. เรื่อง University Social Engagement อาจารย์ตั้งเป้าไว้ 1 โครงการ แต่อาจารย์บันทึกไป 2 โครงการ เพราะว่า
โครงการอะไรก็ตามที่เป็นโครงการลักษณะขับเคลื่อนและทาร่วมกับผู้อื่นจะเข้าสู่ University Social Engagement
ขอให้ตั้งเป้าหมาย 2 โครงการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ถ้าจะรับคนใหม่เข้ามาต้องมอบหมายงานให้คนใหม่ ไม่อย่างนั้นคนใหม่ที่เข้ามาจะสิ้นชีพ เป็นการดองเขา เพราะคนที่เข้า
มาจะไม่มีภาระงาน ถ้าทางภาคจะรับคนเข้าใหม่ ขอให้ทางภาควิชาเขียนภาระงานมาก่อน เพราะต้องดูว่ารับมาแล้ว
พร้อมไหม ได้ใช้ศักยภาพน้องเต็มที่รึป่าว
2. ขอให้อาจารย์ที่ยังเป็นอาจารย์ปรับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ไหม
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ฝากภาคปรับข้อมูลในปี 61 เป็น 12 เดือน และข้อมูลปี 62
1.1 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน ปรับเป็น 1 รายวิชา/บทเรียน
1.2 จานวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย ขอปรับเป็น 2 โครงการ
1.3 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เป็น 8 เรื่อง เท่าเดิม
2. ส่งงานแผนฯ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.43 - 16.05 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 5 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เมื่อวั นศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 14.43 – 16.05 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ จ านวน 180,000.00
เท่าเดิม
192,857.14
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
0.40
เท่าเดิม
1.00
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(6/15)
(14/14)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับ 200,000.00
เท่าเดิม
300,000.00
การบริ ก ารวิ ชาการ เช่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
(บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1
เท่าเดิม
1
1.11 จานวนผลงานวิจัย ใหม่ที่นาไปสู่ การปรั บนโยบายการบริห าร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.40
เท่าเดิม
1
1.12 สัด ส่ วนของผลงานวิจั ย ที่ไ ด้ รั บ การตี พิม พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(6/15)
(14/14)
15
เท่าเดิม
14
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
66.67
เท่าเดิม
33.33
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
66.67
เท่าเดิม
33.33
2.1.3 ร้อยละของหลั กสู ต รที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
85.00
เท่าเดิม
85.00
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
75.00
เท่าเดิม
75.00
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายเดิมปี
2562

เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
ปี 2562

Science เท่านั้น (ร้อยละ)
30.00
เท่าเดิม
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
1
เท่าเดิม
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
1
5
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
1
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
1
เท่าเดิม
2
วิ ช าการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
1
เท่าเดิม
3.1 จ านวนโครงการที่ภ าควิช าในกลุ่ ม cluster ร่ วมกั นจั ด ท า
โครงการ (โครงการ)
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

30.00
15.00
1
4
-

1
1

1
-
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

1. ศูนย์บริหารจัดการงานวิจยั (ภ. การ
พยาบาลสาธารณสุข)

1. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา โสตทัศน์
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (ภ.
อนามัยครอบครัวและ ภ. การพยาบาล
สาธารณสุข)
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอน (ภ.การพยาบาล
สาธารณสุข)

2. การสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (ภ.การพยาบาล
สาธารณสุข)

ด้านบริการวิชาการ
ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.43 - 16.05 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 5 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. เรื่องของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เราเห็นตรงกัน ว่าจาเป็นต้องทาสาธารณสุขศาสตร์ศึกษา Outcome base ของเรา
ยังต้องพัฒนา คณบดีมอบให้รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น ดาเนินการ
2. เรื่องของ Backward Design จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากภาควิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอกาหนดวันอีกที
3. เรือ่ งพัฒนาสื่อเทคโนโลยี คณบดีก็คิดสนับสนุน เพิ่มเป็นปัญหาของคณะฯ เราจริงๆ มี 2-3 แห่งที่ได้คุยไว้ และอยากจัด
ให้นักศึกษาด้วย ไม่เฉพาะแต่อาจารย์
4. อธิการบดีและรองวิจัยคนใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดสรรการช่วยเหลือในเรื่องการตีพิมพ์ ถ้า Impact Factor สูง เพราะ
เขาคิดว่าคณาจารย์ของเรามีศักยภาพที่จะตีพิมพ์สูง แต่เงินไม่มี ฉะนั้นมหาวิทยาลัยกาลังพิจารณาอยู่
5. เรื่องจัดบริการวิชาการ ภาคนี้เก่ง เงินเข้าเยอะมาก อยากทราบว่ามันติดขัดตรงไหนในการจัดอบรม ตอนนี้องค์การเภสัช
เขาไม่ได้ย้ายมา ดังนั้นห้องประชุมชั้น 10 ชั้น 5 สามารถใช้ได้ ส่วนค่าเช่าห้องก็ตามระเบียบ
6. ภาควิชาในคณะฯ เรามีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน สถานะทางเศรษฐกิจดีก็ไม่เท่ากัน การที่จะเอาเงินของภาคที่รวยกว่ามา
ช่วยภาคที่จนกว่าหรือช่วยคณะฯ คิดว่ามันไม่ถูกต้องและจะไม่ทาด้วย การที่ภาคช่วยเหลือตนเองได้ แล้วหันมาช่วยเหลือ
คนอื่นได้ คณบดีต้องขอขอบคุณ นั่นคือ สิ่งที่จะทา
7. งบประมาณเราถูกตัดมาก สิ่งเดียวที่เราจะอยู่ได้ คือ งานวิจัยที่บูรณาการร่วมกัน ถ้าเป็นสาขาเดี่ยวๆจะถูกตัดหมด ถ้า
คณบดีเปลี่ยนวิธีบริหาร OPHETS และถ้ามีผลกาไร ซึ่งที่ผ่านมา 5 ปี มันขาดทุน ถ้าบริหาร OPHETS ให้ขึ้นได้ จะปรับ
ลุค OPHETS อยากขอความช่วยเหลือจากศิษย์เก่า เพื่อให้เรามีแบรนด์ของการเป็นบริการทางด้านสาธารณสุข ถ้าผล
ประกอบการตรงนั้นได้ คณบดีก็ให้คืนมาได้
8. สิ่งที่จะบอกกลับอาจารย์ภาคนี้ ในเรื่องของสิ่งที่จะได้ หากทาตามเป้าหมายที่วางไว้ใน PA คือ
8.1 คณบดีจะทาทุกประการเพื่อให้การบริหารของคณะฯ ในส่วนของบริการวิชาการได้เงินมาเลี้ยงคณะฯ ให้มากที่สุด
8.2 คณบดีจะไม่ขอเงินจากภาควิชา เพราะรู้ว่าทุกคนใช้ปัญญาไปแลกมา และคณบดีภูมิใจภาคที่เก่งๆ แล้วหาได้
8.3 จะทาให้คณะฯ มีเงินสะสมก่อนที่คณบดีจะหมดวาระ
อันนี้คือสิ่งที่คณบดีให้กับทุกคน ที่ช่วยให้คณะฯ เรามี PA ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่เซนต์ไว้กับคณะฯ
9. ในเรื่องของ AUN-QA เขามีให้สมัครเป็นทีมเข้าไป เพื่อต่อคิว แล้วเขาจะติวให้ เขาให้คณะละ 1 หลักสูตร
10. คณบดีอยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาควิชา แต่ตอนนี้มิติของการพัฒนา มันต้องเป็น Inter Professional แล้วคณบดี
ก็เสนอให้ภาคอนามัยครอบครัว ทา early life ซึ่งจะจับมือได้กับภาคโภชนวิทยา และก็น่าจะเป็นภาคพยาบาลฯ
11. กทม. อยากจะทามี 25 เขตที่จะพัฒนา Innovation คือ ผู้สูงอายุ และมีผู้สูงอายุที่ติดเตียง อยู่ประมาณ 4-5 เขต ซึ่งมัน
จะเป็นการนาร่องในการพัฒนา Innovation ใน Megacity เราจะต้องเดินไปไม่ได้แค่ Publication แล้ว แต่จะต้องก้าว
ไปถึง Commercialization
12. สิ่งที่เราต้องมี คือ 1. Area based 2. Research result 3. Partner กับภาคธุรกิจ
13. ย่านโยธีเป็นสิ่งที่เราต้อง Prompt ว่าเราอยู่ในย่านนี้และเรามี Innovation
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14. เรื่องของสมาคมพยาบาล
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. ในรอบ 5 ปี ตอนนี้บุคลากรมี 15 คนในสายอาจารย์ ไม่นับผู้ช่วยอาจารย์ มีโครงการวิจัยประมาณครึ่งหนึ่งของจานวน
บุคลากรของภาค ซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียว
2. ในรอบ 5 ปี มีโครงการวิจัยที่ทา 17 เรื่อง
3. อาจารย์ที่มีจานวนโครงการวิจัยสูงที่สุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
4. จานวนเงินที่ได้รับสูงที่สุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน
5. รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ถือว่าเป็นบุคคลสาคัญในแง่ของโครงการวิจัยของภาควิชา ส่วนท่านอื่นก็กาลังตามมาติดๆ
6. ในส่วนของการทา PA ในรอบปี 61 ถือว่าทาได้ดี
7. เงินทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ประเภทแรก คือ เงินทุนวิจัยที่เราเขียน Proposal ไปเสนอแหล่งทุนแล้วได้รับเงินมา
เพื่อทาวิจัย อันนี้อยู่ใน ตัวชี้วัด 1.1 ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ ทางหน่วยงานเขาประกาศโจทย์วิจัย แล้วเราไป Deal มาได้
อันนั้นเป็นวิจัยรับจ้าง
8. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของภาคถือว่าดี ในปี 61 ตั้ง 9 เรื่อง ได้มา 8 เรื่อง
9. อยากให้เอาประเด็นเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องของวาระสืบเนื่องของการประชุมในภาควิชา เพื่อหารื อกันเกี่ยวกับการกร
ทาวิจัย การตีพิมพ์ และการสนับสนุนต่างๆ
10. ทางภาควิชานาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาออกมาตีพิมพ์ได้ค่อนข้างเยอะมาก ภาคตั้งเป้าปี 61 ไว้ 100% ทาได้ 100% ถือ
ว่าดีมาก ซึ่งดีกว่าการไปลง Proceeding
11. ที่ทางภาควิชาขอทุนแผนบูรณาการไป ต้องขอแสดงความยินดีกับท่ านที่ผ่าน Concept Proposal เป็น 2 ท่าน คือ รศ.
ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง กับ รศ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล ที่เป็นโครงการใหม่ เดี๋ยวจะประชุมวันที่ 24
ตุลาคม 2561 ต้องฝากความหวังไว้กับภาคนี้ เพราะภาคนี้เป็นความหวังของคณะฯ
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ระเบียบการเช่าห้อง ปกติต ามอัตราใหม่จ ะมีเปอร์เซตน์ ลดให้คนในภาค 30% และจะมีบริการจองที่ จอดรถเท่าไร
อาหาร/เบรค มีทางเลือกให้ และโรงแรมบริเวณใกล้เคียง ตอนนี้ให้เขาทาอยู่ คือ เสนอขายบริการ ทั้งห้องประชุม ทั้ง
ห้องพัก ทุกอย่างอยู่บนเว็บ เวลา Search ก็เจอ แต่กาลังรวบรวมข้อมูล
2. ในเรื่องโครงการ University Social Engagement เป็นภาคเดียวจากที่บันทึกในระบบไปทั้งหมด 29 โครงการ มีผ่าน
การรับรองของภาคพยาบาลฯ เพียง 1 โครงการ เป็นโครงการของ อ.เบญจมาส ทัศนะสุภาพ แต่ที่เหลือผ่านการคัดกรอง
ซึ่งทางภาควิชาคีย์ไป 4 โครงการ ผ่านการคัดกรองไป 3 โครงการ ผ่านการรับรองไป 1 โครงการ
3. ขอตั้งเป้าหมายโครงการ University Social Engagement เป็น 5 โครงการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. อัตราการขึ้นเงินเดือนของเราโดนมหาวิทยาลัยจากัดมา หากมีสว่ นไหนเหลือ คณบดีจะพยายามให้ไม่ต่ากว่า 4% แต่ไม่ได้
ทุกภาค จะได้ในภาคที่ดีๆ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของภาค
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งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ส่งงานแผนฯ ในปี 62 ลดจาก ปี 61 จาก 9 เรื่อง เหลือแค่ 6
เรื่อง
2. ตัวชี้วัดที่ 3.6 โครงการ University Social Engagement เดิมทางภาควิชาตั้งเป้าหมาย 1 โครงการ ต้องปรับเป็น 5
โครงการ
3. ตัวชี้วัดที่ 1.7 เรื่องของ Contract Research ทางภาควิชาไม่กรอกผล 12 เดือนของปี 61 ฝากภาควิชาปรับและแยกให้
ชัดเจนออกจากตัวชี้วัดที่ 3.2 ด้วย
4. ตัวชี้วัดจะถูกกาหนดชัดเจนขึ้น ต่อไปบริการวิชาการที่จะไม่ต้องวิ่งไปสู่มหาวิทยาลัยจะเป็นบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญ
5. หลักจากที่เราประเมิน AUN-QA ในส่วนงานแล้ว ปีที่แล้วหลักสูตร พยม.เวช ไปผ่านมหาวิทยาลัยด้วย และปีนี้ก็จะ
พยายามขับเคลื่อนไปสู่ AUN-QA อย่างปีที่แล้วขับเคลื่อนตัว สม.นานาชาติ กว่าจะได้ตรวจก็ กุมภาพันธ์ 2563 ถ้าเราไป
ตรวจได้ มหาวิทยาลัยจะให้หลักสูตรละ 500,000 บาท
6. ปี 61 มีอาจารย์ไปช่วยเป็นกรรมการในการตรวจ AUN-QA 4 ท่าน คือ 1. รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ 2. ผศ.ดร.ขวัญใจ
อานาจสัตย์ซื่อ 3. รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น 4. ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล และในปี 62 รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น จะเป็นประธาน
AUN-QA เอง
7. เรื่องของพลังงาน ค่าสาธารณูปโภคถูกลดลงครึ่งหนึ่ง ในปี 61 เราใช้ค่าไฟไป 13.46 ล้านบาท ซึ่งเราได้งบประมาณ
แผ่นดินเพียง 6.12 ล้านบาท แต่งบประมาณแผ่นดินปี 62 เราได้แค่ 2.78 ล้านบาท หายไป 54.57% ถ้าเรายังใช้ไฟเท่า
เดิม เราจะต้องใช้เงินของคณะ 10.68 ล้านบาท ซึ่งลิฟต์เก่าของเราใช้งานครั้งหนึ่ง 10 บาท ถ้าเราหยุดใช้งานจะเพิ่มเงิน
คงเหลือให้เราอีก
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ)
1. Website สวยงาม
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาอนามัยชุมชน
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 7 อาคาร 4 (จรัส ยามะรัตน์)
ตามที่ ที ม บริ ห ารคณะฯ ได้ เ ยี่ ย มชม PA
visit
ภาควิ ช าอนามั ย ชุ ม ชน เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 24 ตุ ล าคม 2561
เวลา 13.30 – 15.05 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความช่วยเหลือ
จากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสยั ทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับภาควิชามี
มติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement) ปีงบประมาณ
2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ จ านวน 107,000.00
ทบทวนใหม่
110,000.00
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
0.50
0.60
0.67
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(5/10)
(6/10)
(6/9)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับ 920,000.00
เท่าเดิม
290,000.00
การบริ ก ารวิ ชาการ เช่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
(บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1
เท่าเดิม
1
1.11 จานวนผลงานวิจัย ใหม่ที่นาไปสู่ การปรั บ นโยบายการบริห าร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.50
0.60
0.67
1.12 สัด ส่ วนของผลงานวิจั ย ที่ไ ด้ รั บ การตี พิม พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(5/10)
(6/10)
(6/9)
10
เท่าเดิม
9
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลั ก สู ต รที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
33.33
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
Science เท่านั้น (ร้อยละ)
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เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
2562
ปี 2562
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
1
เท่าเดิม
1
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
200,000.00
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
3
5
5
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
12
เท่าเดิม
12
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
2
วิ ช าการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
3.1 จ านวนโครงการที่ภ าควิช าในกลุ่ ม cluster ร่ วมกั นจั ด ท า
โครงการ (โครงการ)
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)
ตัวชี้วัด

132

สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาอนามัยชุมชนของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย
1. เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติไม่
เพียงพอ (ภ. อนามัยชุมชน)

ด้านการศึกษา

1. อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนมี
จากัด และบางอย่างมีความล้าสมัย (ภ.
อนามัยชุมชน)
2. ภาระงานสอนของอาจารย์มีจานวน 2. ขาดการสนับสนุนทุนการศึกษา (ภ.
มาก ไม่เอื้อต่อการเขียน หรือดาเนินงาน อนามัยชุมชน)
โครงการวิจัย (ภ. อนามัยชุมชน)
3. อาจารย์รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์
3. ความจากัดทางกายภาพ สถานที่มี
การทางานวิจัย และขาดอาจารย์พี่เลี้ยง จากัด ขาดความร่มรื่น และขาด
(ภ.อนามัยชุมชน)
บรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ (ภ.
อนามัยชุมชน)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ภาระงานสอนของอาจารย์มีจานวน
มาก ไม่เอื้อต่องานบริการวิชาการ (ภ.
อนามัยชุมชน)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. รายได้จากหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด (ภ.อนามัย
ชุมชน)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. มีเงินทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและชาติ (ภ.
ชีวสถิติ/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อนามัย
ชุมชน และอาชีวอนามัยฯ)

1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง การจัดการ
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน (ภ.
อนามัยชุมชนและภ.สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)

2. จัดระบบพี่เลี้ยงการทาวิจยั มีคลินิก
ในการให้คาปรึกษาในการเขียน
Manuscript (ภ. อนามัยชุมชน)

2. ประสานกับสภาวิชาชีพเพื่อให้รับรอง
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา (ภ. อนามัย
ชุมชน)

1. การบริหารจัดการ (การบริการ
วิชาการ) (ภ.การพยาบาลสาธารณสุข
และภ. อนามัยชุมชน)

1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทดแทน, เจ้าหน้าที่
สนับสนุน เนื่องจากในปีงบประมาณ
2562 บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา
เกษียณอายุราชการ ทาให้ภาควิชา
ขาดแคลนบุคลากร ขอให้คณะฯ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
อัตรากาลังในส่วนทีภ่ าควิชาขาด
แคลน (ผู้ช่วยอาจารย์-กรณีพิเศษ,
อาจารย์พิเศษ-ไม่เต็มเวลา,
ทุนการศึกษาพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์)
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.ระบาดวิทยา/
ภ.อนามัยครอบครัว/ภ.อนามัย
ชุมชนและภ.สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์)
2. จัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนา
ตาแหน่งงานและตาแหน่งวิชาการ
(ภ.อนามัยชุมชน)
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ด้านวิจัย
3. สนับสนุนการบูรณาการวิจัยและ
ทางานเป็นทีม (ภ. อนามัยชุมชน)

1. ส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัย
โครงการ สร้างแรงจูงใจ เช่น ให้ทุน
รางวัล (ภ. อนามัยชุมชน)

ด้านการศึกษา
3. สร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บัณฑิตและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรองรับตาแหน่งงาน
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา (ภ.
อนามัยชุมชน)
4. กลไกการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (ภ.อนามัย
ชุมชน)

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร
3. สร้างกิจกรรมการสร้างสุขให้
บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ต่อ
กันและต่อองค์กร (ภ.อนามัยชุมชน)

ด้านอื่นๆ

4. จัดทากรอบอัตรากาลังและ
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน (ภ.อนามัยชุมชน)

5. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ (ภ.อนามัยชุมชน)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับการ มุ่ง 1. แผนขององค์กรในการเป็นองค์กร
สู่ Health Literate Faculty (ภ.อนามัย รอบรู้สุขภาพ และการประเมินผล
ชุมชน)
(ภ. อนามัยชุมชน)
2. จัดทาสื่อและช่องทางการสื่อสารด้าน 2. กาหนดความรอบรู้สุขภาพเป็น
สุขภาพ ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย (ภ.อนามัย นโยบายหลักขององค์กร และ
ชุมชน)
สอดแทรกในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้เป็น Health literate
professional (ภ. อนามัยชุมชน)
3. จัดแหล่งแลกเปลี่ยนความรูร้ ะดับ
ภาควิชาและคณะ (ภ.อนามัยชุมชน)
4. รณรงค์ สร้างกระแส ให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน (ภ.อนามัยชุมชน)
135

ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
5. Social engagement เพิ่มความรอบรู้
สุขภาพชุมชนแก่ชุมชนรอบคณะ เช่น
แฟลตทหาร ชุมชนวัดมะกอก โรงเรียน
(ภ.อนามัยชุมชน)
6. ปรับรูปแบบการบริการเป็นเชิงลึก เช่น
การลงไปให้ความรู้ในชุมชน (ภ.อนามัย
ชุมชน)
7. ปรับการประชาสัมพันธ์เชิงลึก เช่น ให้
ความรู้ด้านสุขภาพ หรือบริการของคณะ
ผ่าน Facebook หรือ PH channel (ภ.
อนามัยชุมชน)
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ
ทาให้เกิดการบอกต่อ เช่น ห้องแลปกลาง
OPHETS เจ้าหน้าทีส่ ามารถให้ความ
ช่วยเหลือผูร้ ับบริการ (ภ. อนามัยชุมชน)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาอนามัยชุมชน
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 7 อาคาร 4 (จรัส ยามะรัตน์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. คณบดียังไม่เข้าใจปัญหาและอุปสรรคของภาคนี้ มันยังไม่ชัดเจน
2. กลุ่มของการทาแมงกระเบื้อง ขอให้ อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง ไปช่วย
3. ควรออกไปจับมือกับภาคอื่นๆด้วย
4. คณบดีกาลังประสานกับสภาวิชาชีพ ในเรื่องของการรองรับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
5. การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษากาลังดาเนินการอยู่
6. ภาคนี้มีวิชาและหลักสูตรที่ดีมาก แต่ต้องการความเป็น Unit
7. หัวหน้าภาคควรไปฝึกการนาเสนอ การสื่อสาร
8. ไปสูงเนินปีที่แล้วได้ KM หน้าตาเป็นอย่างไร
9. การเพิ่มสายสนับสนุนเป็นไปไม่ได้ทั้งมหาวิทยาลัย
10. ระบบพี่เลี้ยง ทาไมต้องมีระบบพี่เลี้ยง
11. คณบดีกาลังทาในเรื่องของการสร้างกิจกรรมการสร้างสุขให้บุคลากร
12. ในเรื่องของการจัดกรอบอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร ภาคก็ควรต้องทา และไม่คุยกันต่อในระดับคณะฯ คือ
ศาสตร์ของเรามีอะไรเมื่อเทียบกับที่อื่น เรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน สาขาต้องทราบเรื่องนี้ เราต้องรู้ว่าคนที่มีอยู่ควรทา
อะไร คนที่จะรับใหม่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อให้ตรงกับงานที่เรามี ภาคต้องเสนอให้คณะฯทราบ
13. อบรมอย่างเดียวไม่เข้าใจหรอก ต้องทาด้วยถึงจะเข้าใจ
14. นโยบายของคณบดีอยู่ในเว็บไซต์ตั้งแต่วันแรกที่รับตาแหน่ง
15. ไม่มีคาว่า Health Literate Professional มีแต่คาว่า Health Literate Faculty
16. จุดที่สาคัญของภาคนี้คือเรามาช่วยกันพั ฒนาที่สูงเนินให้เป็น Health Literate Organization ตรงนั้นแล้วก็ Demon
stage Health Literate Community
17. โครงสร้างบริหารงานของภาคนี้
17.1 เมื่อดูฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการของภาคนี้สอบตกนะ
17.2 ฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แน่ใจว่าเข้าใน AUN-QA แล้วเป็น Outcome base หรือเปล่า
17.3 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นวัตกรรมและกิจกรรมพิเศษ เห็นคุณหมอประศักดิ์ขอ Consult ไปเรื่องจดสิทธิบัตร
17.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริหารความเสี่ยง และการเงิน ยังไม่ถูกต้อง เพราะว่าภาครายงานว่าเงินมีน้อย แสดงว่ายัง
ขาดการบริหารความเสี่ยง
เราต้องวางโครงสร้างให้ได้ Outcome base ออกมาและให้ตรงกับ PA ขณะนี้งานวิจัยภาคยังไม่มี และภาคก็ยังไม่มี
โครงสร้างงานวิจัย และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยด้วย จึงต้องทาวิจัย ซึ่งโครงสร้างภาควิชาไม่ใช้
เชิงรุก
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18. ลิขสิทธิ์ได้ทันทีที่เราใช้ แต่จดไว้เพื่อบอกว่าเป็นของเรา แต่ถ้าเป็นสิทธิบัตรเราต้องไป Search ว่ามีคนคิดมาหรือยัง แล้ว
ของเราไม่ได้ไปลอกเขามา
19. ข้อมูลที่รายงานกับข้อมูลที่ดูมันไม่ไปด้วยกัน
20. ทาไมภาคนี้ตีพิมพ์ระดับชาติได้ แต่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติไม่ได้
21. นัดดูรายงานวิจัยที่มีแล้วแต่เขียนต่อไม่ได้ คือ อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร กับอ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง วันจันทร์ที่ 29
ตุลาคม 2561 มาคุยกัน
22. ทา MOOCs เพื่อเตรียมสอบวิชาชีพ
23. ภาคนี้เป็นภาคที่มีความสาคัญกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มากๆ
24. กลุ่มของเซนทรัลจะไปที่สูงเนินเพื่อดูว่าทาไมถึงไม่มีน้าใช้
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. งานวิจัยมี 2 ประเภท
1.1 งานวิจัยที่ขอทุนจากแหล่งทุนมาทาวิจัย ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดที่ 1.1
1.2 แหล่งทุนที่รับมา เพื่อเป็นวิจัยรับจ้าง ตรงกับตัวชี้วัดที่ 1.7
2. ต้องแยกเงินทุนวิจัยให้ชัดเจนว่าเป็นประเภทไหน ตัวชี้วัด 1.1 หรือ ตัวชี้วัด 1.7
3. ปี 61 มี 2 โครงการที่เป็นงานวิจัยที่รับมาเพื่อทาวิจัย จานวนรวม 535,000 บาท
3.1 โครงการที่ 1 อ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง จานวน 15,000 บาทที่ขอทุนของ CMB
3.2 โครงการที่ 2 อ.ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ จานวน 520,000 บาท
4. เป้าที่เราตั้งไว้คือเงินที่เราได้รับมาจริงๆ ไม่ใช่วงเงินที่เราขอไป
5. ในรอบ 5 ปีมีอาจารย์ที่มีโครงการวิจัย 4 คน ใน 8 คน คิดเป็น 50%
6. ในรอบ 5 ปีมีจานวนทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท อันนี้คือเราสร้าง Proposal แล้วไปขอจาก
แหล่งทุน
7. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่มีโครงการมากที่สุด มี 2 คน คือ อ.ดร.ประศักดิ์ สันติภาพ และอ.ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง มีคนละ 2
โครงการ
8. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่ได้รับเงินทุนสูงสุด คือ อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร
9. ปรับตัวเลขเงินทุนวิจัยให้ถูกต้องด้วย
10. บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ขอตั้ง 6 เรื่อง และระดับชาติ ขอตั้ง 6 เรื่อง
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. ตั้งเป้าหมายตั้วชี้วัดที่ 3.2 บริการวิชาการด้วย
2. โครงการ Social Engagement ภาคนี้คีย์ในระบบ 6 โครงการแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการรับรอง จึงขอตั้งเป้าหมายปี 62
จานวน 5 โครงการ
งานงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. อยากชวนให้ทา MOOCs เพราะตอนนี้ลดลงเหลือแค่ 5 ชั่วโมง
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งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. ไม่มีปรับอะไร จานวนบุคลากรตรงกัน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ตัวชี้วัดที่ต้องปรับ คือ
1.1 การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก 5 เรื่องเป็น 6 เรื่อง
1.2 การตีพิมพ์ระดับชาติจาก 5 เรื่องเป็น 6 เรื่อง
1.3 University Social Engagement จาก 3 โครงการเป็น 5 โครงการ
2. ตัวชี้วัดอื่นๆ ฝากภาคทบทวนให้ด้วยและปรับผลการดาเนินงานปี 61 ให้เป็น 12 เดือน ส่งไฟล์ให้งานแผนฯ วันอังคารที่
30 ตุลาคม 2561
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รายงานการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.16 – 16.22 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)

ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
เวลา 15.16 – 16.22 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี งบประมาณต่ อ จ านวน 950,000.00
ทบทวนใหม่ 1,212,500.00
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
0.20
0.40
0.50
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(2/10)
(4/10)
(4/8)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่ 9,000,000.00
ทบทวนใหม่ 9,110,000.00
นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็น
ต้น) (บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจั ยใหม่ที่นาไปสู่การปรับนโยบายการบริหาร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
1.50
เท่าเดิม
1.50
1.12 สัด ส่วนของผลงานวิจัย ที่ไ ด้ รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(15/10)
(12/8)
10
เท่าเดิม
8
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
100.00
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลักสู ตรที่ไ ด้รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
35.00
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
2.00
เท่าเดิม
2.00
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายเดิมปี
2562

เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
ปี 2562

Science เท่านั้น (ร้อยละ)
30.00
เท่าเดิม
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
1
เท่าเดิม
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
ทบทวนใหม่
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
3
5
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
20
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
1
เท่าเดิม
2
วิ ชาการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
1
เท่าเดิม
3.1 จานวนโครงการที่ภ าควิชาในกลุ่ ม cluster ร่ วมกันจั ด ทา
โครงการ (โครงการ)
1
เท่าเดิม
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

30.00
15.00
1
1
500,000.00
5
-

20
1

1
1
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

1. การสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขา (ภ.
สุขศึกษาและพฤติกรรมฯ)

1. การขาดตาแหน่งงานเฉพาะ ทาให้
นักศึกษาน้อย (ภ.สุขศึกษาฯ)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ระเบียบใหม่เพิ่มงานด้านธุรการ (ภ.
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)

2. การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ภ.สุข
ศึกษาและพฤติกรรมฯ)

2. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (สุข
ศึกษาฯ)

2. ขาดจุดบริการทางวิชาการเบ็ดเสร็จ
(ภ.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. ขาดบุคลากรทางสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ที่จะเกษียณอายุ
ราชการปี 62 ต้องการการทดแทน
ขาดบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทน (ภ.โภช
นวิทยา/ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิต
วิทยาฯ และภ. สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง การจัดการ 1. การบริหารจัดการต้นทุน วารสารฯ
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน (ภ. คณะฯ (ภาพรวม) (ภ. สุขศึกษาและ
อนามัยชุมชนและภ.สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)
พฤติกรรมศาสตร์)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทดแทน, เจ้าหน้าที่
สนับสนุน เนื่องจากในปีงบประมาณ
2562 บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา
เกษียณอายุราชการ ทาให้ภาควิชา
ขาดแคลนบุคลากร ขอให้คณะฯ
และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
อัตรากาลังในส่วนทีภ่ าควิชาขาด
แคลน (ผู้ช่วยอาจารย์-กรณีพิเศษ,
อาจารย์พิเศษ-ไม่เต็มเวลา,
ทุนการศึกษาพัฒนาผู้ช่วยอาจารย์)
(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.ระบาดวิทยา/
ภ.อนามัยครอบครัว/ภ.อนามัย
ชุมชนและภ.สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์)

1. การพัฒนาเว็บไซต์ภาควิชาฯ
http://phhe.ph.mahidol.ac.th/i
ndex.html (ภ.สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)

2. การสนับสนุนด้าน IT และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ในการจัดทาบทเรียน
SPOC & MOOCs (ภ.สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์)
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.16 – 16.22 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคาร 3 (สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. บุคลากรที่ทาบทามไว้ (แยม) คณบดีกาลังติดต่อราชภัฎให้ปล่อยเขามาใช้ทุนต่อที่นี้
2. หลักสูตรเรายังต้องปรับ อยากให้ภาควิชารีวิวว่าหน้าตาต้องเป็นแบบไหน อย่างของ ม.ขอนแก่น เขาปรับเป็นหลักสูตร
Literacy ไปแล้ว
3. ด้านการวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขา คณบดีมองเห็นศักยภาพเรื่องของ “บุหรี่” ที่สามารถดึงออกมาได้
4. บริการวิชาการ เรื่องระเบียบใหม่คงไม่ยากเท่าไร กาลังจะเข้าบอร์ด
5. เรื่องของการขาดจุดบริการทางวิชาการเบ็ดเสร็จกาลังทาอยู่
6. นโยบาย ทิศทาง และการจัดการหลักสูตรที่ชัดเจนคืออะไร คณบดีไม่เข้าใจ ซึ่งนโยบายคณบดีบอกชัดๆว่าเป็นเรื่องใหม่
และ Advance กว่าคนอื่น เรื่องที่ทาให้เราแตกต่างจากคนอื่น ทิศทางอยากจะให้เป็น Inter Professional
7. กระบวนการ Health Literacy ที่ภาควิชาทา มันเป็นโมเดลเดิมของ US แต่ขณะนี้ประเทศไทยใช้กรอบของยุโรปกับ
ออสเตรเลีย แต่ถ้าจะทา Health Literacy ตามกรอบของ US ก็ไม่ผิดอะไร แต่ต้องให้ชัดเจน และ Key Word ที่ขาด
หายไปคือ Key word เรื่องของการตัดสินใจ
8. เรื่องของการสื่อสาร Health Literacy ของประเทศไทยครอบคลุมทั้ง Media Literacy ด้วย ภาควิชาจาเป็นที่จะต้อง
ผลักและหาเครือข่าย
9. เรื่องบุหรี่ จุดที่ถูกร้องขอมากๆ ก็คือ Health Literacy enterable control กับเรื่องของกฎหมาย
10. เรื่องการบริหารจัดการต้นทุน วารสารฯ ซึ่งภาคนี้มีเงินเยอะ จึงไม่ค่อยห่วงอะไร
11. ใน 1 ภาควิชาจะต้องมีงาน 3 อย่าง คือ
11.1 ขอผ่านแหล่งทุนใหญ่ๆ
11.2 Contract Research เป็นข้อเสนอ
11.3 ความเชี่ยวชาญ
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. การตีพิมพ์ระดับชาติ ภาควิชาตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก 19 เรื่องและสามารถทาได้ 13 เรื่อง ปี 62 น่าจะตั้งเพิ่มได้อีก
2. การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อยากให้เกิดความท้าทายในการทาจึงขอตั้งจาก 2 เรื่องเป็น 4 เรื่อง
3. ถ้านาผลงานระดับชาติมาปรับเป็นภาษาอังกฤษก็จะทาให้มีโอกาสตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากขึ้นด้วย
4. เรื่องทุนวิจัยถ้าตามตัวชี้วัดที่ 1.1 กับตัวชี้วัดที่ 1.7 จะมีอยู่ 2 ประเภท
4.1 ทุนวิจัยที่เราขอจากแหล่งทุนมาทาวิจัย คือ ตัวชี้วัดที่ 1.1 คือเราเขียน Proposal ไปขอแหล่งทุนมาทาวิจัย
4.2 ทุนวิจัยที่เป็นทุนวิจัยรับจ้าง คือ ตัวชี้วัดที่ 1.7
5. ภาคต้องปรับตัวเลขให้สอดคล้องกันในแต่ละตัวชี้วัด
6. ในรอบ 5 ปี จานวนอาจารย์ 10 คนมีอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยประเภทที่เป็น PI แค่ 50%
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7. ในรอบ 5 ปีมีโครงการวิจัย 11 โครงการ จานวนเงินทุนวิจัยที่ขอมาทาวิจัย 18.3 ล้านบาท
8. ในปี 61 มี 1 โครงการ
9. จานวนโครงการวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล มี 4 โครงการใน 11 โครงการ
10. อาจารย์ที่หาเงินทุนวิจัยสูงสุดในรอบ 5 ปี เป็นทุนวิจัยที่เราไปขอทุนมาทาวิจัย คือ รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
11. งานวิจัยที่เป็น Contract Research จะผ่าน OPHETS ซึ่งจริงๆ หน่วยงานวิจัยจะต้องรับรู้ด้วย
12. ทางบัณฑิตเขาเสนอร่วมให้ทุนในการศึกษา ซึ่งจะมีทุนของ International ส่วนหนึ่งและแบ่งเป็น 4 ประเภท และใน
ประเภทที่ 4 คือ ในแง่ของทางหลักสูตรจะออกเอง 30% ทางมหาวิทยาลัยออก 20% ทางนักศึกษาออกแค่ 50% อันนี้
จะเป็นประเภทที่เหมาะที่สุด แต่เราจะได้กลับคืนมา 100%
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. Contract Research ต่อไปจะถูกแบ่งเป็นบริการวิชาการอีก
2. University Social Engagement ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆ ระบบจะไม่ยอมให้คีย์ข้อมูลเข้าไป ให้เราคีย์แยกทีละอันเลยจะ
ได้ชัดเจน ซึ่งภาคคีย์เข้าระบบไป 3 ดครงการ ผ่านการคัดกรองแต่ยังไม่ผ่านรับรอง อยากภาคไปปรับให้สมบูรณ์ และขอ
ตั้งเป้าหมายปี 62 เป็น 5 เรื่อง
งานงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. เรื่องของการสนับสนุนด้าน IT และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทาบทเรียน SPOC & MOOCs ทางคณะฯ
สามารถสนับสนุนได้ ถ้าทางมหาวิทยาลัยไม่มีเงินทุนให้ทางคณะฯจะจัดสนับสนุนกันภายในคณะฯ
2. ภาคนี้ไม่มี SPOC เลย ขอตั้ง 1 รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่จะให้นักศึกษาเรียน
3. MOOCs สาหรับประชาชนทั่วไป แต่ต้องหาหัวข้อเด่นที่จะทาให้ประชาชนสนใจเข้ามาเรียนรู้อะไรได้บ้าง จากเดิมที่เคย
กาหนดให้มี 15 ชั่วโมง ปีนี้ลดลงเหลือแค่ 5 ชั่วโมงแล้ว
4. จากที่ท่านคณบดีเคยแจ้งไว้แล้วว่าเราน่าจะทาการตลาดเชิงรุกกับเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายในมหาวิทยาลัยของเรา
กันเอง ก็คือ หลักสูตร สม. ที่อานาจเจริญและนครสวรรค์ รวมทั้งพื้นที่ในวิทยาเขตกาญจนบุรีในสาขาที่จะเชื่อมโยงไป
ยังป.เอก ป.โทของเราได้โดยตรง ซึ่งจากการที่คุยกับท่านอธิการบดีใน 3 ที่นั้น เราสามารถรับนักศึกษา สม. มาเรียนของ
เราได้หลายหลักสูตร เพราะว่าพื้นฐานของหลักสูตร สม. ใช้ใกล้เคียงกันมากกับ วทม.ของเรา เราอยากจะให้แต่ละ
หลักสูตรช่วยพิจารณาว่าจะสามารถผลักโดยตรงได้หรือไม่ เราจะต้องมีวิธีบอกให้เขาเข้าใจในหลักสูตรเรา ว่าต่างกันยังไง
เหมือนกันยังไงในแต่ละหลักสูตร ก็เลยอยากให้แต่ละหลักสูตรสรุปประเด็นที่จะรับเชิงรุกมาว่าจะรับอย่างไร แล้วเราก็จะ
ไปคุยกับนักศึกษาด้วยการ Roadshow ที่นครสวรรค์หรือระบบทางไกลก็ได้
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. เรื่องตาแหน่งมียื่นขอ ผศ. 2 คน และยื่นขอ รศ. 2 คน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. เงินวิจัยจะเป็น 3 ส่วน
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จะเป็น Research โดยเฉพาะเลย
145

1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 จะเป็น Contract Research
1.3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จะเป็นบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
2. ผู้ช่วยอาจารย์ที่เรียนมีขยายเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยออก 70 ภาคออก 25 คณะฯ ออก 5 ดังนั้นต้องมีระยะเวลาการเรียนที่
ชัดเจน
3. ตัวชี้วัดเรื่องของ AUN-QA เนื่องจากปีที่แล้วไปตรวจ 18 หลักสูตร 100% รศ.ดร. สุนีย์ ละกาปั่น อยากให้ป.โท ภาคนี้
ยกระดับขึ้นไปตรวจ AUN-QA Inter ซึ่ง ณ ตอนนี้หลักสูตรที่ปี 61 เรายกเป็น Inter คือ สม.นานาชาติ ซึ่งเมื่อเรา
ยกระดับเป็น Inter มหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการที่เขาจะเอาเราไป Train แล้ว สม.นานาชาติ จะได้รับตรวจกุมภาพันธ์
63 ซึ่งเขาจะให้เงินสนับสนุน 500,000 บาท ถ้าเขาโอเคกับหลักสูตรเรา ในปี 62 รศ.ดร. สุนีย์ ละกาปั่น จะผลักหลักสูตร
พยาบาลเวชศาสตร์ชุมชน ถ้าภาคนี้โอเคก็จะต่อคิวตรวจ ซึ่งจะเอา วทม.ป.โท เข้าตรวจ
4. เป้าหมายปี 62 ที่ขอปรับ คือ
4.1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 เรื่องของการตีพิมพ์ระดับนานาชาติจาก 2 เรื่องขอตั้งเป็น 4 เรื่อง
4.2 ตัวชี้วัดที่ 3.6 เรื่องของ Social Engagement จาก 3 โครงการเป็น 5 โครงการ
4.3 ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ ฝากทางภาควิชาตรวจสอบผลการดาเนินงานปี 61 รอบ 12 เดือนด้วย และเป้าหมายปี 62 ด้วย
ส่งงานแผนฯ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
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รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.16 – 15.35 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหม)

ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม
2561 เวลา 13.16 – 15.35 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จานวนเงิน ทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย ในปี งบประมาณต่ อ จ านวน 850,000.00
ทบทวนใหม่
850,000.00
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
0.57
1.00
1.00
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(8/14)
(14/14)
(14/14)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่ 11,900,000.00
ทบทวนใหม่ 3,000,000.00
นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็น
ต้น) (บาท)
1
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจัยใหม่ที่นาไปสู่การปรับนโยบายการบริหาร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.21
0.50
0.50
1.12 สัดส่ วนของผลงานวิจัย ที่ไ ด้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(3/14)
(7/14)
(7/14)
14
เท่าเดิม
14
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลักสู ตรที่ไ ด้รั บการรั บรองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
50.00
เท่าเดิม
50.00
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายเดิมปี
2562

เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
ปี 2562

Science เท่านั้น (ร้อยละ)
30.00
เท่าเดิม
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
1
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชน
ทั่วไปลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
1
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
5
7
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
5
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
2
วิ ชาการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
3.1 จานวนโครงการที่ภ าควิชาในกลุ่ ม cluster ร่ วมกันจั ด ทา
โครงการ (โครงการ)
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

30.00
15.00
1
1
50,000.00
7
4

5
2

1
1
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

1. จานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา·
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนาเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทาวิจัยของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)
2. ไม่มีหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบ
เอกสารก่อนการตีพิมพ์ (ภ.อาชีวอนามัย
ฯ)

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง
ภาษาอังกฤษ (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ
นามัยฯ)

2. จานวนนักศึกษามีจานวนน้อยลง (ภ.
โภชนวิทยา/ภ.ชีวสถิติ/ภ.อนามัย
ครอบครัว/ภ.อาชีวอนามัยฯ และภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ขาดการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผล
เชิงพาณิชย์ (ภ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

2. การให้บริการวิชาการยังอยู่ในรูปของ
เชิงรับ (ภ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
3. นักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ ติด
ภาระกิจส่วนตัว ทาให้จบล่าช้า หรือ
ลาออกไป (ภ.อาชีวอนามัยฯ)

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. มีเงินทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและชาติ (ภ.
ชีวสถิติ/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อนามัย
ชุมชน และอาชีวอนามัยฯ)
2. seed money ในการทาวิจัย (ภ. อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ป.
โท และป.เอก (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ
นามัยฯ และ ภ. วิศวกรรมสุขาภิบาล)
2. มีหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการทา
start up ของอาจารย์และนักศึกษา (ภ.
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

3. Manuscript Editor (ภ. อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย)
4. มีหน่วยงานที่จับคู่งานวิจัยกับ
ภาคเอกชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาเชิง
พาณิชย์ (ภ. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. มีการรวบรวมความรู้ บูรณาการให้
หมวดหมู่ และอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้
งาน หรือใช้งานได้ง่าย สาหรับบุคคล
ทั่วไป เช่น เวปไซด์ หรือ แอพพลิเคชั่น
(ภ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ
2. มีการนาความรู้ไปช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข หรือ สิ่งแวดล้อม
ในระดับชาติ มีบทบาททีส่ ังคมสามารถ
พึ่งพาได้ หาเกิดปัญหาขึ้น (ภ. อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.16 – 15.35 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหม)
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. คณบดีเร่ง YMID เพื่อที่จะไปผ่ากลางตรงนี้ คณบดีคิดแล้วว่า ครั้งแรกที่เขาไปแล้วก็บอกว่า ทาไมโครงการวิจัยอะไร
ทาไมมันไม่มีอะไรใหม่ แต่คณบดีดูแล้วมันไปไม่ได้ แต่เราจะไม่ไปบอกให้เขาเชื่อเรา แต่เราจะทาให้เขาเห็น ซึ่งเขาก็บอก
ว่ามันเข้าไม่ถึงคนจริงๆ คือ มันเข้าถึงองค์กร แต่มันหา Mechanism ไม่ได้
2. ฉลอง 50 ปีไปถึงไหนแล้ว
3. คณบดีคุยกับจ๋าที่เขาลิงค์อยู่กับ CHR ว่าใน CHR เราขยายจาก Safety ไปเป็น Health ทั้งหมดได้ไหม เขาก็เข้าใจ
4. จป. + Health Oriented + Health outcome มันก็จะกลายเป็ย Health Literate Organization ซึ่งประกันสังคม
มาขอให้ช่วยทา
5. ปัญหาเรื่องของนักศึกษาลาออก ทางภาคมีข้อมูลใช่ไหมว่านักศึกษาออกด้วยสาเหตุใด และดูว่านักศึก ษาต้องการความ
ช่วยเหลืออะไร คณบดีว่าต้องทาระบบสนับสนุนนักศึกษา
6. เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตร เราได้งบจากมหาวิทยาลัยมา 1 ล้านบาท ซึ่ง รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ให้เราพัฒนาเป็น
International training center คณบดีกั้นงบไว้ส่วนหนึ่งสาหรับทา Package ในการประชาสัมพันธ์ ส่วนเรื่อง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยทั่วๆไป ตอนนี้ Trend ที่เขาใช้กัน ถ้าเราไม่ได้ไปออกนิทรรศการ มันก็คือ บนเว็บไซต์
7. ในเรื่องของเว็บไซต์ อยากให้เว็บไซต์มันเป็น System เดียวกันทั้งคณะฯ เพราะการที่มหาวิทยาลัยจะถูก Rank องค์กรที่
เขา Rank เขาก็จะเช็คเว็บไซต์ เรียกว่า ทา Website Survey ส่วน Criteria ที่สาคัญ คือ International replication
สิ่งที่ต้อง Check คือว่า เรามี Link ไปหาเขา และให้เขา Link มาหาเรา ส่วนที่เราสอบตก คือ เขาไม่ Link มาหาเรา
และทั้งหมดนี้ให้มัน Link ไปกับคณะฯ และคณะฯ ก็จะ Link กับมหาวิทยาลัย อันนี้เราสอบตก และตัวเทคนิคที่ทา
ขอให้เป็น Word File เพราะ PDF size มันจะเล็ก ต่อไปเราจะให้นาเรื่องเว็บไซต์เข้าประชุมบอร์ด เพื่อให้หัวหน้าภาค
นาเสนอว่าเว็บไซต์มัน Link กันยังไง
8. IT เป็นทิศทางที่เราจะเดินไป แต่เราหาคนไม่ได้ เรื่อง IT ยังเป็นปัญหาอยู่
9. Seed money ในการทาวิจัย ประเด็นนี้คงต้องคุยกัน ตอนนี้ขอให้เปิดกองทุนพัฒนา 72 ปีคณะฯ คณบดีอยากจะระดม
ทุน
9.1 ตอนนี้มีทุนครุทายาทที่หักภาษีได้ 2 เท่า แต่ใช้เพื่อการศึกษาของบุคลากร ซึ่งพยายามเปลี่ยนให้เป็นเรื่อง Postdoc
เพราะจบป.เอกกันหมดแล้ว
9.2 อีกอั นหนึ่ง คื อ กองทุ นราชพฤกษ์ ตอนนี้ยั งหาเอกสารไม่ไ ด้เ ลย ว่ ามั นตั้ งตรงไหน ใครอนุมั ติ เงิ นมี เท่ าไร ดู
เหมือนว่าจะไม่มีหลักฐาน
9.3 อีกกองทุนหนึ่ง คือ ให้ทุนการศึกษานักเรียน แต่อันนี้เป็นกองทุนที่ไม่งอกเงย
เพราะฉะนั้นคณะฯ เรามีความไม่มั่นคงทางการเงิน ก็เลยจะถือโอกาส 72 ปี จะขอตั้งกองทุนพัฒนาครบรอบ 72 ปี เพื่อ
เอามาพัฒนา เช่น ห้องเรียน ลิฟต์ แลป เครื่องมือแลปกลาง ฯลฯ เพราะฉะนั้นจะมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสิ่งที่กองทุน
ที่เรามีอยู่มันทาไม่ได้ จาเป็นต้องมีแผนในการหาเงิน ซึ่งในนั้นถ้ามันเป็นในทางการสนับสนุนบุคลากร มันก็จะไปเข้า
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กองทุนครุทายาท กองทุน CMB ก็เป็นเรื่องวิจัย แต่มันมีอีกระบบหนึ่ง เช่นที่ อ.จักรกฤษณ์ ตั้งเอาไว้ เวลาเราทาแล้วเงิน
เข้ามาแล้วหักค่าหัวคิว ในค่าหัวคิวก็จะเอามาเป็นกองทุนพัฒนาวิจัย 2%
10. ระบบของการทา Contract research หรือการทาบริการวิชาการ เราจาเป็นต้องทาเชิงรุก เพื่อที่จะดูว่าเรามี
Expertise อะไรที่ไม่ใช่เป็น Contract research เพราะ Contract research คือมีโจทย์วิจัยและมีการเซนต์สัญญา มัน
จะถูกผลักเข้าไปในระบบของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าเป็น Expertise ของเราตามพันธกิจ มันจะเข้าอีกช่องหนึ่งที่เราบริหาร
จัดการเงินของเราเอง แต่ไม่ว่าจะเข้าเป็น Contract research หรือเข้าเป็นการบริการวิชาการตามพันธกิจ จะใช้
ระเบียบพัสดุอันเดียวกัน ซึ่ง สตง.มากากับว่า ทุกโครงการต้องมีนักบัญชีเป็นคนตั้งระบบให้
11. เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ถ้าเป็น Top Journal มหาวิทยาลัยกาลังจะจัดสรรให้
12. Start up คือ ห้องมาร์แชร์ที่อยู่อาคาร 1 ชั้น 1 แต่ไม่มีคนไปใช้
13. ในชั้น 10 เราจะทาเป็น Co-Working Space ที่จะดึงทางด้าน Health Innovation, Start up มาตั้งอยู่
14. สิ่งทีต่ ้องการจากทุกภาค คือ Innovative Idea
15. Public Health คืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพ อะไรที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อะไรที่เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ทุกช่วงวัย แล้วก็ที่เกี่ยวกับเชื้อโรค ที่เกี่ยวกับสารเคมี ดังนั้นคณะฯ เราจะกลายเป็น Center พัฒนา Health
Innovation
16. เรื่องภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม บอกว่าคณะศิลปศาสตร์ให้นักเรียน แต่ไม่ได้ให้ครู ตอนนี้เราไปขอให้ครูด้วย
จะได้จี้นักเรียนได้
17. มหิดลมีสาธารณสุข 2 ที่ อีกที่หนึ่งคือที่กาญจนบุรี เขาจะทาเป็น วิมานดิน
18. จะเอา Floor ตึก 7 เป็นพื้นที่ของภาคพิเศษทั้งหมด
19. คณบดีจะคุยกับ 3 คณะฯ เอาพื้นที่ชั้น 5 ที่เป็น ศจย. เก่า ให้ห้องสมุดลงทุนและคณบดีจะเชื่อมกับ IT ของมหาวิทยาลัย
ให้เป็น Interactive Library
20. National Taiwan University (NTU) ที่ไต้หวัน เขาตกลงที่จะมาช่วยคณะฯ เรา เขาบอกว่าเราต้องมี Model ก่อน อัน
ที่ 2 คือ Area base
21. ภาคนี้มีปัญหาอยู่อย่างเดียว คือ นักศึกษาไม่มีเวลา
22. มหาวิทยาลัยให้เราสามารถทาเรื่องในการขอเปิดปิดการเรียนของนักศึกษาให้ ต่างไปจากคนอื่นได้ เพราะเขาต้องการ
Entrepreneur ฝึกงานในที่นั้นๆ ทางภาคทาเรื่องขอเปิดปิดการเรียนได้เลย นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในที่ต่างๆ
ได้
23. คณบดีไปเจรจากับมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ เพื่อขอให้เขามาช่วยเราในการทา Animation ทาสื่อต่างๆ
24. คณบดีอยากได้ปฎิทินของทุกหน่วยงาน เพื่อทุกคนจะได้เห็นและเวลามีอะไรจะได้ไม่ซ้อนกัน หน่วยงานที่เอาปฎิทินมา
เสนอหน่วยแรก คือ ฝ่ายแผนฯ
25. โรงพยาบาลที่สูงเนินที่เขาขอความช่วยเหลือนอกจากโรคเรื้อรังแล้ว เขายังขอความช่วยเหลือในเรื่องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ซึ่งคนงานเขาพม่าทั้งนั้น โรงพยาบาลเขาบอกว่าตรวจคนไข้พม่าไม่ได้ โดยโรงพยาบาลเขาจะ Cover ให้
ถ้าเรามีหมอพม่าเข้าไปตรวจสุขภาพ โดยใช้ตึกสูงเนินหลังเก่า ถ้าเราจับตรงนี้ได้ เงินเข้าเราเต็มๆ
26. คณบดีทา Quick win ที่สูงเนิน
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27. ตอนนี้คณบดีกาลังทาเครือข่ายกัลยาณมิตร ซึ่งเป็น Concept ของการจัดบริการ ที่ อังกฤษเขาเรียกว่า “Patient
expert” บวกเข้ากับ Concept ของอเมริกาที่เรียกว่า “Peer for Progress”
28. ที่สูงเนินมีนักศึกษาไปฝึกงาน คณบดีจะไปจับกับเรื่องของ Tourism เป็น Public Health and Culture Tourism
29. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณบดีจะเอาเครือ Central ไปที่สูงเนิน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องปลูกต้นไม้ไม่ได้ เนื่องจากน้า
ไม่พอ
30. แมงกระเบื้องของสูงเนิน ภาคนี้ไม่มีใครไป ที่มาคือ ตาบลโนนค่าที่นักศึกษาไปฝึกงาน ซึ่งที่นั้นมีแมงอยู่ในกระสอบเต็ม
ไปหมด ทาให้เกิดปัญหาต่อตาบลนั้นมาก เขาอยากให้เราช่วยเขาแก้ปัญหานี้
31. คณบดีมองว่า การพัฒนาคณะฯ เรา ก็คือ การสนับสนุนให้อาจารย์ทางานร่วมกันต่างภาควิชา เพื่อเติมเต็มคาว่ า
“สาธารณสุข” ให้ได้
32. เรื่อง Platform YMID (Yothi Medical Innovation District) เขาจะมาบริหารตัว Platform ด้วย
33. MOOCs คือ เขามองว่านักศึกษาน้อยลงจะทาอย่าไร เขาก็มองดูเป็น lifelong learning เป้าหมายแรก คือ ศิษย์เก่า
เป้าหมายที่ 2 คือ คนแก่
34. ในของกระทรวงมี 66 Key Massage ให้ภาควิชาเลือก 1 หัวข้อ
35. Business ที่สาคัญของเรา คือ เรื่องหลักสูตรและนักศึกษา ดังนั้นจึงอยากให้นักศึกษาได้พัฒนาให้ล้าหน้า
36. อยากให้อาจารย์รุ่น young มาช่วยคณะฯ ด้วย อย่าทิ้งส่วนกลาง
37. ภาคที่ตรวจ Lab คณบดีจะเชิญประชุมวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้า เพราะว่าเราจะปรับ Look ให้เป็น Green
Building, Green Office
38. อยากปรับการให้บริการตรวจร่างกาย
39. OPHETS การบริหารที่ผ่านมา มันขาดการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ และขาดการคิดต้นทุน
40. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถแจ้งได้ที่ Line add
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. มีทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งมามี 2 ประเภท คือ 1. ทุนให้นักศึกษานานาชาติ 2. ทุนให้นักศึกษาไทย และมีทุนเฉลิมพระ
เกียรติ 60 ปี ให้นักศึกษาไทย ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ซึ่งประเภทที่ 4 จะเหมาะกับเราที่ไม่ต้อ งสูญเสียรายได้
เพราะว่าหลักสูตรจะออกเพียง 30% บัณฑิตวิทยาลัยออก 20% เพราะฉะนั้นนักศึกษาจ่ายเพียง 50%
2. ตอนนี้ที่เรากาลังจะทาคือ เรื่องของการ Support เรื่องของการ Edit Manuscript ให้ ซึ่งอ.ทอมเขาจะดูตรงนี้ให้
นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆดูในเรื่อง Manuscript ให้ได้
3. ขอชื่นชมทางภาควิชาที่มีการบริหารงานได้ดี
4. ทุนวิจัยมี 2 ประเภท
4.1 ทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนให้ทาวิจัย แปลว่าเราเขียน Proposal ขึ้นไปขอแหล่งทุน และอนุมัติมาให้เราทาวิจัย
4.2 อีกแหล่งทุนคือ เขามีโจทย์วิจัยอยู่แล้ว เราเพียงแต่ ไป Bit มัน เราเขียน Proposal ไปเป็นสัญญา เรียกว่า
Contract Research
5. ในตัวชี้วัด 1.1 และ 1.7 ต้องแยกออกให้ชัดเจนว่าอันไหนเป็นเงินทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนแล้วมาทาวิจัยกับที่เป็น
Contract Research ซึ่งจะเสนอผ่าน OPHETS
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5.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จะเป็นเงินทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนมาทาวิจัย
5.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 จะเป็น Contract research
6. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ขอตั้ง 14 เรื่อง
7. จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ขอตั้ง 7 เรื่อง
8. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ 14 คน มี 7 คนที่ทาโครงการวิจัยไปขอทุนมาทาวิจัย เป็น 50%
9. ในรอบ 5 ปี ทา 11 โครงการ
10. ในปี 61 มี 2 โครงการของ อ.ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ และ ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ รวมแล้ว 12.1 ล้านบาท
11. อาจารย์ที่มีโครงการสูงสุดในรอบ 5 ปี คือ ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ และจานวนเงินทุนวิจัยสูงที่สุด คือ ศ.ดร.พรพิมล
กองทิพย์
12. เรื่องของ Start up และเรื่อง Entrepreneur ต้องคุยกับผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล เรื่องของการจัด
กระบวนการหรือการจะ Training หรือการจะไปดูงานที่สานักงานของ ดร.สมชาติ
13. ชื่นชมที่อาจารย์นาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามาตีพิมพ์ เราอยากผลักดันตรงนี้ ซึ่งดีกว่าการไปเป็น Proceeding
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ถ้าอยากทาเรื่องของ Start up ฝากภาคทาประเด็นเรื่องเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ของที่ภาคยังเคลื่อนช้ามากกว่าภาคอื่น
2. ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม ฝากเรื่องของการทา MOOCs คือ ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียน ขอตั้งเป้ าหมาย 1รายวิชา/
บทเรียน
3. เรื่องของ SPOC เป็นการทาที่ให้นักศึกษาเรียน ขอตั้งเป้าหมาย 1 รายวิชา
4. จากการที่เรามีกรรมการมาตรวจหลักสูตรภายในของส่วนงาน รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น คิดว่า หลักสูตรของทางภาคนี้
น่าจะมีทางขับเคลื่อนให้ไปตรวจระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะผลักหลักสูต ร วทบ.ปริญ ญาตรีอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
5. โครงการ University Social Engagement ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ขอตั้งเป้าหมาย 7 โครงการ
6. จานวนบุคลากรขอให้ปรับเป้าให้เป็นปี 62 ซึ่งมีการขอผศ.แล้ว 1 คน
7. ฝากทางภาคปรับและทบทวน ซึ่งจะมี Indicator ให้ภาคไว้ดู และทางภาคส่งไฟล์ ให้งานแผนฯวันอังคารที่ 30 ตุลาคม
2561



155

รายงานผลการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.10 – 15.01 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหมณ์)
ตามที่ทีมบริหารคณะฯ ได้เยี่ยมชม PA visit
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
เวลา 13.10 – 15.01 น. เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัว ชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจานวน
90,909.09
181,818.18
181,818.18
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
1.00
เท่าเดิม
1.00
เป็นที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน
(11/11)
(11/11)
(ฉบับ : ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่
2,000,000.00 2,000,000.00
นับการบริการวิชาการ เช่น เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็น
ต้น) (บาท)
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจัยใหม่ที่นาไปสู่การปรับนโยบายการบริหาร
ระดั บ ส่ ว นงาน กระทรวง หรื อ ระดั บ ประเทศ และที่ มี
ผลกระทบต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.09
1.12 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(1/11)
อาจารย์ ปรับเป็น 2
11
11
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
รองศาสตราจารย์ ปรับ
เป็น 3 ศาสตราจารย์
ปรับเป็น 3

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั กสู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
2.4.1 ร้ อ ยละของการตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ)

100.00

เท่าเดิม

100.00

-

-

-

-

-

-

-

ทบทวนใหม่

-
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ตัวชี้วัด

2.4.2 ร้ อ ยละของการตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ส าเร็ จ

เป้าหมายเดิมปี
2562
-

เป้าหมายใหม่ปี
2562
ทบทวนใหม่

การศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ
Web of Science เท่านั้น (ร้อยละ)
30.00
เท่าเดิม
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
15.00
เท่าเดิม
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
1
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชน
ทั่วไปลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
1
2.9 จ านวนรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ก ารใช้
MOOCs หรือ Blended learning (รายวิชา)
300,000.00
เท่าเดิม
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
3
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากร
2
สายวิชาการ (ใหม่)/สายสนับสนุน ในกลุ่ม cluster เดียวกัน
(โครงการ)
3.1 จานวนโครงการที่ภาควิชาในกลุ่ม cluster ร่วมกันจัดทา
โครงการ (โครงการ)
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

เป้าหมาย PA
ปี 2562
-

30.00
15.00
1
1
300,000.00
3
-

ปรับปรุงทุก 1
เดือน
-

-
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

1. บทความวิชาการลดลง
· จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทลดลง
· การบริหารเวลาในการเรียนการสอน/
บริการวิชาการ/งานวิจัย/การบริหาร
· ระบบการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ฯลฯ
· การตีพิมพ์บทความวิชาการ มี
ค่าใช้จ่าย
(ภ. วิทยาศาสตร์ฯ และภ. วิศวกรรมฯ)

1. จานวนนักศึกษามีจานวนน้อยลง (ภ.
โภชนวิทยา/ภ.ชีวสถิติ/ภ.อนามัย
ครอบครัว/ภ.อาชีวอนามัยฯ และภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ขั้นตอนและระบบการรับงานบริการ
วิชาการไม่ชัดเจน (ภ. วิศวกรรม
สุขาภิบาล)

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. บุคลากรสายวิชาการยังมีความ
เข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องการจัดทา
หลักสูตร และการเขียนรายงาน
หลักสูตรตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ AUNQA/เพิ่มภาระงานด้านระบบ
คุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ภ.ชีวสถิติและภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)
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ด้านวิจัย
ด้านการศึกษา
2. จานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา· 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ภ.
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
วิศวกรรมสุขาภิบาล)
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนาเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทาวิจัยของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)
3. ค่าหน่วยกิตที่สูงขึ้น / ทุนการศึกษามี
(แต่อาจไม่เพียงพอ) (ภ. วิศวกรรมฯ)

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. ประชาสัมพันธ์งานวิจัย / ทุนวิจัย (ภ. 1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ป.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)
โท และป.เอก (ภ.โภชนวิทยา/ภ.อาชีวอ
นามัยฯ และ ภ. วิศวกรรมสุขาภิบาล)
16. ช่วยประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ
ภาควิชา (ภ. วิศวกรรมสุขาภิบาล)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหาร
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
1. Serve as technical & resources
persons (ภ.วิศวกรรมสุขาภิบาล)
2. Provide technical information (ภ.
วิศวกรรมสุขาภิบาล)
3. Develop the environmental risk
communication program towards
to using of info graphic (ภ.วิศวกรรม
สุขาภิบาล)

ด้านอื่นๆ
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สรุปประเด็นจากทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.10 – 15.01 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคาร 2 (พิชิต สกุลพรหมณ์)
แนวทาง/ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ทักษะในการสื่อสาร คณบดีจะพัฒนา ไม่ใช่แต่ Info graphic แต่ประชาชน นักศึกษาต้องทาเป็น มีการสื่อสารด้วยภาพ
ซึ่งคณบดีขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ไว้ นักศึกษาต้องมี Competency ที่พิเศษกว่าคณะฯอื่น ก็คือ ทา
Interactive หรือทา Photo Novella อะไรพวกนี้ได้
2. 66 Key massage อยากให้ภาควิชาดึงประเด็นที่เป็น key massage ที่เกี่ยวกับ Environment หรือความชานาญของ
ภาค แล้วเอางานวิจัยมาสนับสนุนเพื่อที่จะออกมาเป็น List Communication หรือ Guideline ที่จะทาให้คนตัดสินใจได้
3. เรื่องประชาสัมพันธ์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ตอนนี้ให้ รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล เป็นตัวแกนในการทา เนื่องจากเขาไปได้
เงินสนับสนุนมา 1 ล้านบาท ตอนนี้เราจะปรับห้องกานดาให้เป็นห้องที่เป็น Center ในการจัดอบรม กาลัง Renovate
เพิ่มเติมอีกนิดนึง และก็ทา Package ประชาสัมพันธ์ที่เป็นระดับ International เพราะฉะนั้นแต่ละหลักสูตรแต่ละ
ภาควิชาควรที่จะมี Profile ที่สอดคล้องกัน ปีนี้จะเริ่มดาเนินการ
4. การประชามสัมพันธ์ที่สาคัญอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ภาคช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็น Criteria
University Ranking ซึ่งเขาจะดู International Replication ถ้าเรามี International Partners กับมหาวิทยาลัยไหน
หรือ Unit ที่ภาคนี้ทาอยู่ ควรที่จะมี Movement คนที่เขาทา Ranking เขาจะทา Survey ปีละ 1-2 ครั้ง
5. ในเรื่อง Research ดีใจที่ภาคจะเพิ่ม Quality แต่สิ่งสาคัญตอนนี้อีก 2 ตัว คือ
5.1 Citation ตอนนี้มหาวิทยาบัยไม่นับจานวน Paper แล้วแต่ดูจานวน Citation
5.2 TRL (Technology Readiness Level) หรือ SRL (Societal Readiness Level) ซึ่งตอนนี้คณบดีส่งให้
อ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ เขียน TRL ที่จะขอทุนนวัตกรรม
เราจาเป็นที่ต้องขยับจาก Publication ที่ระดับ 0 กับ 1 ขึ้นไปจากเดิม ซึ่งกาลังทาให้ขึ้นไปอยู่ระดับ 5-6 แต่อีกอันหนึ่งที่
จะเพิ่ม Citation ก็คือ การทางานร่วมกับแหล่งทุนต่างประเทศและมี Partner ที่เป็นต่างประเทศ
6. เรื่องที่ภาคนี้จะช่วยได้ ก็คือเรื่อง EEC (Eastern Economic Corridor)
6.1 EEC Innovation คือ เทคโนโลยีทั้งหลาย มันคือ Concept Area Base ที่ไปจาลองมาจากโยโกฮาม่า แล้วเขาสร้าง
เมืองใหม่ที่สาธิตเรื่องของ Health Innovation อยู่ที่ Yokohama city ที่เขามาขอเป็นเครือกับเรา ความสาเร็จของ
โยโกฮามาทาให้ ดร.คณิน แสงสุพรรณ ตัวใหญ่สุดใน EEC ก็มาทาพื้นที่ทานองเดียวกันกับโยโกฮามา โดยเลือก 3
จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เป้าหมายของ EEC คืออยากได้เทคโนโลยี
6.2 EEC Education ของการ Training เขาสร้าง EECE ขึ้นมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยดังๆ มาทาหลักสูตรให้คนที่จบป.ตรี
แล้วสามารถที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะได้รับการจ้างงานในพื้นที่นั้น
6.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าตาในอีกมิติหนึ่ง ก็คือ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชน การที่ไปตั้ง 3 จังหวัด ชายฝั่งทะเล
ตะวั นออกนี้ ให้ เป็ น EECE จะไปกระทบกับ ชีวิต คนดั้งเดิม เพราะฉะนั้ นเขาก็ เลยตั้งกองทุ นของ EEC ขึ้ นมา
เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่ได้มีการปรับตัว และให้มีการพัฒนาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
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7. ย่านนวั ตกรรมโยธี คณบดีพยายามทาให้ย่ านนวัต กรรมโยธี มัน แปลงจาก Medical Innovation เป็ น Health
Innovation แต่ตัวย่อยังคงเป็น YMID (Yothi Medical Innovation District) วิธีคิดของย่าน ก็คือ เป็นย่านที่จะทาให้มี
การเพิ่ม GDP เขาขีดเส้นมาแล้วย่านนี้เป็นย่านที่มี Medical Innovation และ Health Innovation Potential มาก
ที่สุด ซึ่งจะเพิ่ม GDP ขึ้นไปที่ 11% คณะฯเราเสนอไปก็เป็น Social Innovation ในการที่จะจัดการบริหารข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลที่ไม่จริง ข้อมูลที่เป็นพิษ เราจะบริหารด้วย IT ก็จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์บวกกับทา Chatbox
8. ในย่านนวัตกรรมทุกย่านเขาจะวางแปลนว่าเขาจะต้องมี Eco landscape ซึ่งหมายถึง Co-Working Space โดยที่ชั้น
10 เราจะทาเป็น Co-Working Space ชั้น 11 เป็นฟิตเนส และจัดสวนบนดาดฟ้าแล้ว โดยใช้ Concept ผักเป็นยา
9. ตอนนี้ภาษาของการทา Proposal มันจะมี 1. Quick win 2. Medium 3.Long term
10. ที่สูงเนินเขาให้คณบดีทา Quick win ให้เวลา 3 เดือน
11. มาร์แชร์ ไม่ค่อยเปิดให้บริการ เป็นเหตุให้ NIA บอกว่าน่าจะเปิดอีกชั้นหนึ่ง ก็จะมีออฟฟิตให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
ด้านการเงิน ด้านการลงทุน และก็มี Start up
12. ขั้นตอนการบริการวิชาการ ต้องขอขยายความอีกนิดนึงที่อาจารย์ไม่เข้าใจดีแล้ว เพราะมันเปลี่ยนใหม่
13. OPHETS ยุบแล้ว ภายใน 31 ตุลาคม 2561 นี้จะไม่มี OPHETS ทุกคนที่เป็น Staff OPHETS ออกหมดและจะรับเข้ามา
ใหม่ตาม TOR ใหม่ ซึ่ง TOR ใหม่ ก็คือ ข้อบังคับใหม่ของมหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการได้ 2 แบบ
13.1 แบบที่ 1 คือ Contract Research เงินจะเข้าไปที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะหักเงินเดือนอาจารย์ออกหมด แล้ว
ก็จะให้กลับมา อาจารย์ก็ดาเนินการ
13.2 แบบที่ 2 คือ บริการตามความเชี่ยวชาญของคณะฯ เรา ซึ่งตัวการให้บริการตามความเชี่ยวชาญ จะบริหารระเบียบ
พัสดุเหมือนกัน ปี 60 ซึ่งฝ่ายพัสดุจะช่วยดาเนินการให้ แต่การบริหารด้านการเงินจะอยู่ภายในระเบียบและประกาศ
ของคณะฯ แปลว่าเงินจานวนนี้เราดูแลกันเอง
สิ่งที่เขาต้องการ คือ ให้เรารายงานทุกเดือน ไม่ว่าเราจะทาแบบไหน เราต้องมีนักบัญชีเป็นคนตั้งระบบ เพราะฉะนั้น
โครงการทุกโครงการที่อาจารย์ทาต้องไปคุยกับนักบัญชีของคณะฯ ซึ่งมีอยู่ 3 คน เพราะ สตง.จะตรวจระบบจากนักบัญชี
โดยจะมี template ให้
14. มหาวิทยาลัยกาหนดการหักเงินวิจัย โดย 4% มหาวิทยาลัยหัก 6% ให้เข้าคณะฯ
15. ผลกระทบของการหัก 6% คือ ยอดเงินรายได้ที่เข้าคณะฯ มาใช้จริงๆเนี่ ยต่า ยอดเงินวิจัยสูง ดังนั้นคณะฯ แบกรับ
ค่าใช้จ่าย แต่คณบดีไม่มีนโยบายที่จะไปดึงเงินภาคมาใช้
16. การประเมิน Performance จะต้องประเมินมีทั้งมิติของวิสัยทัศน์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ Performance ตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ แต่ก่อนการทา PA ทาแต่กับภาค ตอนนี้ PA หน่วยงานของสานักงานคณบดีด้วย PA หลักสูตร
ด้วย
17. ตอนนี้อธิการบดีบอกว่ามหิดลจะเพิ่มค่าหน่วยกิตในป.ตรี
18. ผู้สมัครน้อยให้แก้ด้วย MOOCs กับ SPOC ไม่เช่นนั้นผู้ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการจะเดือดร้อน เนื่องจากภาระงานไม่พอ
ก็เลยคิด MOOCs ขึ้นมาเพื่อนามาเป็นภาระงานได้
19. นักศึกษาปริญญาโท ถ้ามีความสามารถ มันมี Proceeding ที่อยู่ใน Scopus Index เพราะฉะนั้นนักศึกษาป.โทก็จะ
ตีพิมพ์เป็น Proceeding แต่คณะฯจะได้แต้มเป็น Publication
20. ตอนนี้กาลังผลักให้ไป Postdoc อาจารย์รุ่นใหม่ๆน่าจะไป
21. มีเรื่องอะไรสามารถแจ้ง Line add ได้
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22. สิ่งที่คณะฯเรายังเคลื่อนไม่ได้ คือ เรื่องของนวัตกรรม
23. อยากให้ทุกส่วนทุกภาคทาปฎิทิน แล้วเอามา Merge กัน เพื่อเวลาจัดกิจกรรมจะได้มีการเข้าร่วมกันได้ ไม่ชนกัน
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เราปรับแก้ไขเรื่องของการจัดสรรเงินจากโครงการวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งจะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย 4% อีก
6% ให้ส่วนงานเก็บ แล้วส่วนงานก็แล้วแต่จะเอาไปจัดสรรเอง ดังนั้นประกาศปี 51 เราจะเก็บค่าจัดสรร 10% จะล้อกับ
มหาวิทยาลัยที่ให้เราเก็บไม่ต่ากว่า 6% ถ้าเก็บมากกว่า 6% เอาก็จะเอามากว่านั้น แต่ถ้าเก็บมาแค่ 6% เราก็จะเอาแค่
6% และ 20% ของ 6% ให้หักเป็นทุนสาหรับทาวิจัย อีก 20% ให้กับภาควิชา ต่อไปจะมีกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
ทาวิจัยให้มากขึ้น
2. ภาคนี้เป็นแนวหน้าของคณะฯในการตีพิมพ์ เมื่อก่อนระบบโครงการ ระบบการตีพิมพ์ภาคนี้เดินตาม
3. ในรอบ 5 ปี มีอาจารย์ที่เป็น PI ในการดาเนินการ 5 คน
4. ในปีนี้ในแง่ของโครงการที่ขอทุนงบประมาณแผ่นดิน เราเสนอไป 13 แผนงาน เราได้มา 7 แผนงานที่ผ่าน Concept
Proposal และใน 7 แผนงานนี้มีอาจารย์ในภาคนี้อยู่ 3 คน คือ ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะ, ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญา
ภิญโญผล และอ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ เข้าใจว่าหลังจากทา Full Proposal หวังว่าเราจะได้ grants มาในปี 63
5. อยากให้ภาคนี้คิดทาแนวบูรณาการให้มากขึ้น ซึ่งตามที่อาจารย์แจ้งว่าเงินทุนภายในและภายนอกน้อย อย่างนี้แนว
ทางการทาวิจัยต้องเป็นเชิงบูรณาการมากขึ้น เพราะฉะนั้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติมี 4 เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายที่ 1 เป็นเรื่องของความมั่นคงและมั่งคั่ง คือทาอะไรก็ได้ให้ไปถึงเชิงพาณิชย์ได้
5.2 เป้าหมายที่ 2 เป็นเรื่องทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3 เป้าหมายที่ 3 เป็นทางด้านองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ
5.4 เป้าหมายที่ 4 เป็นโครงการพัฒนาเชิงโครงสร้างบุคลากร อาจทาร่วมกับภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
6. ในรอบ 5 ปี มี 20 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อาจารย์เป็น PI
7. จานวนเงินที่ทามาในรอบ 5 ปีมี 12.1 ล้านบาท
8. ปี 61 มีอยู่ 4 โครงการที่อาจารย์ขอเงินทุนแล้วได้มาเป็นเงิน 2.3 ล้านบาท
9. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่มีจานวนโครงการวิจัยสูงที่สุด คือ รศ.ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
10. ในรอบ 5 ปี อาจารย์ที่ทาเงินทุนได้เยอะที่สุด คือ ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
11. เงินทุนวิจัยมีอยู่ 2 ประเภท
11.1 เงินทุนวิจัยที่ขอจากแหล่งทุนวิจัยมาทาวิจัย
11.2 เงินทุนวิจัยที่เป็น Contract Research มีโจทย์วิจัยมา เราเขียน Proposal ไปขอและมีสัญญา
12. อยากให้อาจารย์มีผลงานในแง่ของ Contract Research อาจารย์ควรตั้งเป้าหมายตัวชี้วัด 1.7 ไว้ 2,000,000 บาท
13. ทุนวิจัยที่เราขอจากแหล่งทุนมาทาวิจัยปี 62 อาจารย์ตั้งลดลง อาจารย์ควรแยกจาก 1.7 และควรตั้ง 2,000,000 บาท
14. เวลารายงานบทความตีพิมพ์ให้รวม Co-Author เข้าไปด้วย ซึ่งในระดับนานาชาติ อาจารย์มี 17 เรื่อง ในปี 62 ขอให้ตั้ง
11 เรื่อง ในระดับชาติอาจารย์ไม่ตั้งเป้า ขอตั้ง 1 เรื่อง
15. อยากให้ใส่ข้อมูลตัวร้อยละของผลงานตีพิมพ์ของป.โท และป.เอก ฝากทบทวนตั้งเป้าด้วย
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งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ (รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม)
1. การหักเงินวิจัย ต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้หักเท่าไร จาก Total หรือที่ได้รับมา แต่ถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องเอาข้อกฎหมายไป
ยืนยันกันกับหัวหน้า OPHETS ซึ่งที่เก็บจาก Total เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่กรณีมีระเบียบของหน่วยงานต่างๆที่เขา
ระบุค่าชัดเจน เขาก็เก็บตามนั้น แต่ถ้าไม่ชัดเจน เขาก็เก็บเต็ม เพราะไม่ทราบจานวนที่แท้จริงว่าเท่าไร
2. โครงการที่อาจารย์ทาร่วมกับศิษย์เก่า ร่วมกับชุมชนทุกชนิด มันจะกลายเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ University Social
Engagement อาจารย์คีย์เข้าระบบไป 5 โครงการ แต่ส่งแก้ไข 2 โครงการ ไม่เข้าเกณฑ์ 3 โครงการ อยากให้อาจารย์ไป
ปรับแก้ไขโครงการเหล่านี้ที่คีย์เข้าไปแล้วให้มันครบถ้วน ขอตั้งเป้าหมาย 3 โครงการ
3. ขอบคุณภาคนี้ที่ไปช่วยปรับภูมิทัศน์ ก็จะมี ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว ไปคอยช่วยปรับแบบรั้วและอื่นๆ และพี่ สมมารถ
กรรเจียกพงษ์
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ)
1. อยากให้ทางภาคปรับจานวนบุคลากรที่ส่งให้งานแผนฯให้ตรงกับที่นาเสนอ คือ อาจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน
รองศาสตราจารย์ 3 คน และศาสตราจารย์ 3 คน
2. ส่วน Postdoc ของอ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ ค่อยคุยกัน
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ภาคนี้ก็น่าจะเติมตัวชี้วัดที่ 2.8 เรื่องของการทา MOOCs
2. ปีที่ผ่านมาเราทา SPOC เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ ปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องไปเช่าห้องเรียนที่ศาลายา ถ้าเราลดได้
1 Class เราก็ลดไปได้ 1,000 บาท ซึ่ง SPOC เป็นตัวชี้วัดที่ 2.9
3. ฝากตัวชี้วัดที่ทางภาคควรทบทวนหรือตั้งเป้า และปรับข้อมูลให้ตรงกับที่นาเสนอ และส่งงานแผนฯ วันอังคารที่ 30
ตุลาคม 2561 ขอทบทวนตัวชี้วัดเป้าหมาย 62 ที่จะมีการปรับ คือ
3.1 ตัวชี้วัดเรื่องของเงินทุนวิจัย ใน 1.1 ขอตั้ง 2,000,000 บาท
3.2 ตัวชี้วัดที่ 1.7 เรื่องของ Contract Research ขอตั้ง 2,000,000 บาท
3.3 ตัวชี้วัดที่ 1.8 กับ 1.12 จานวนตีพิมพ์ระดับชาติ ขอตั้ง 1 เรื่อง
3.4 ตัวชี้วัดที่เป็นเรื่องของปริญญาโทจบตีพิมพ์กับปริญญาเอกจบตีพิมพ์ อาจารย์ไม่ได้ลงเป้าหมายไว้ ฝากทบทวน
3.5 เรือ่ งของ MOOCs กับ SPOC ขอเป็นอย่างละ 1 รายวิชา ส่วนรายละเอียดจะให้ ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม มาช่วย
3.6 เรื่องของ Social Engagement ขอเป็น 3 โครงการ
4. ส่วนเรื่องเว็บไซต์ ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย จะมาคุยรายละเอียดอีกที
5. ขอเสริมเรื่องที่คนไปช่วยที่สูงเนินอีกคนหนึ่ง คือ คุณสมมารถ กรรเจียกพงษ์
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รายงานการเยี่ยมชม PA Visit ภาควิชาจุลชีววิทยา
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 12.45 – 14.10 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 5 อาคาร 6

ตามที่ ที ม บริ ห ารคณะฯ ได้ เ ยี่ ย มชม PA visit ภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 30 ตุ ล าคม 2561
เวลา 12.45 – 14.10 น. เพื่อติ ดตามผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต้องการความ
ช่วยเหลือจากคณะฯ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานสู่วิสัยทัศน์คณะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และทีมบริหารร่วมกับ
ภาควิชามีมติให้ภาควิชาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาใหม่ (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
เป้าหมายเดิมปี เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
ตัวชี้วัด
2562
2562
ปี 2562
1.1 จ านวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในปี ง บประมาณต่ อ จ านวน 320,000.00
เท่าเดิม
320,000.00
บุคลากรสายวิชาการ (บาท/คน)
1.2 จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
0.80
เท่าเดิม
0.80
ที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน (ฉบับ
(8/10)
(8/10)
: ชิ้น/คน)
1.7 จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research) (ไม่นับ
การบริ ก ารวิ ชาการ เช่ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ออกแบบ วางระบบ
ฝึกอบรม สัมมนา หรือ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น)
(บาท)
2
เท่าเดิม
2
1.10 จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชิ้น/เรื่อง)
1.11 จานวนผลงานวิจัย ใหม่ที่นาไปสู่ การปรั บนโยบายการบริห าร
ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม (ชิ้น : ไม่นับซ้า)
0.20
เท่าเดิม
0.20
1.12 สัด ส่ วนของผลงานวิจั ย ที่ไ ด้ รั บ การตี พิม พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ (เรื่อง/คน)
(2/10)
(2/10)
10
เท่าเดิม
10
1.13 จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คน)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้รับการตรวจประเมิน ภายในโดยส่วน
งาน* (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.1.2 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายในโดย
มหาวิทยาลัย** (ร้อยละ)
2.1.3 ร้อยละของหลั กสู ต รที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย AUNQA หรื อ
เทียบเท่า*** (ร้อยละ)
20.00
เท่าเดิม
20
2.4.1 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
100.00
เท่าเดิม
100.00
2.4.2 ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายเดิมปี
2562

เป้าหมายใหม่ปี เป้าหมาย PA
2562
ปี 2562

Science เท่านั้น (ร้อยละ)
10.00
เท่าเดิม
2.6.1 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ)
10.00
เท่าเดิม
2.6.2 อั ต ราการเรี ย นจบในวงรอบหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)
1
เท่าเดิม
2.8 จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชา/บทเรียน)
2.9 จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs
หรือ Blended learning (รายวิชา)
210,000.00
เท่าเดิม
3.2 ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ (บาท)
2
3.6 จ านวนโครงการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น University Social
Engagement กับมหาวิทยาลัย (โครงการ)
4.9 การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
(หลักสูตร)
ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้
3
เท่าเดิม
1
ทันสมัย (จานวน Menu)
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสาย
2
วิ ช าการ (ใหม่ ) /สายสนั บ สนุ น ในกลุ่ ม cluster เดี ย วกั น
(โครงการ)
3.1 จ านวนโครงการที่ภ าควิช าในกลุ่ ม cluster ร่ วมกั นจั ด ท า
โครงการ (โครงการ)
3.2 จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS
เพื่อแสวงหารายได้) (โครงการ)

10.00
10.00
1
210,000.00
2
-

3
-

-
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สรุป ปัญหาและอุปสรรค, ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ, ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Health Literate Faculty
ทั้งระดับภาควิชาและระดับส่วนงาน
จากผลการเยี่ยมภาควิชาจุลชีววิทยาของทีมบริหาร ปีงบประมาณ 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

1. จานวนเงินทุนวิจัย· การบริหารเวลา·
การปรับตัวของบุคลากรการพัฒนา
งานวิจัยที่สามารถตรงตามความ
ต้องการของผู้ให้ทุน (ลูกค้า)· การเข้าถึง
แหล่งทุน· ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในการตีพิมพ์ และนาเสนอ
ผลงาน ระดับนานาชาติ· การได้รบั ทุน
การทาวิจัยของอาจารย์ยังน้อย· ทุนวิจัย
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
ลดลง(ภ.วิทยาศาสตร์ฯ/ภ.โภชนวิทยา/
ภ.ระบาดวิทยา/ภ.ปรสิตวิทยาฯ/ภ.อาชี
วอนามัยฯ/ภ.วิศวกรรมฯ และ ภ. จุล
ชีววิทยา)
2. การจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ภ.
จุลชีววิทยา)

1. จานวนนักศึกษา และ ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการสาเร็จการศึกษา (ปริญญาโท =
3.8 ปี, ปริญญาเอก = 4.6 ปี) (ภ. จุล
ชีววิทยา)

ด้านบริการวิชาการ
ปัญหาและอุปสรรค

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

1. อัตรากาลัง และภาระงาน (ภ. จุล 1. ความเสื่อมสภาพของ เครื่องมือ
ชีววิทยา)
พื้นที่ และห้องปฏิบัติการ (ภ. จุล
ชีววิทยา)
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ด้านวิจัย

ด้านการศึกษา

ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริหาร

ด้านอื่นๆ

ความต้องการการช่วยเหลือจากคณะฯ
1. ต้องการได้รบั การสนับสนุน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี
และความปลอดภัยทางชีวภาพ
(BSL2) (ภ.ปรสิตวิทยาฯ และ ภ.จุล
ชีววิทยา)
2. จัดสรรอัตรากาลัง (เจ้าหน้าที่
สานักงาน และ คนล้างเครื่องแก้ว)
(ภ. จุลชีววิทยา)
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สรุปประเด็นจากการเยี่ยมภาควิชาจุลชีววิทยา
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 12.45 – 14.10 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 5 อาคาร 6
แนวทางและข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร
คณบดี
1. ชั้น 10 คณบดีจะเปิด Co-Working Space โดยฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า ก็จะมีที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ที่ปรึกษา
ทางด้ า นการลงทุ น ที่ ป รึ ก ษาทางด้ า นกฎหมาย ที่ ป รึ ก ษาในการเปิ ด บริ ษั ท อี ก ฝั่ งคณบดี ก็ ไ ป convince องค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บอกเขาว่าจะทาห้องครัว demonstrate ในการมีสุขภาพดี และก็ทาห้องขยาย สิ่งที่ convince
เขา คือ คณบดีจะทา living museum และตรงนี้จะเป็นศูนย์ที่จะทาในเรื่อง Health Innovation คือย่านนวัตกรรมใคร
จะทาอะไรก็ตามต้องมาฝากเราขาย แล้วก็จะทาเป็น Green Building ซึ่งเป็น concept ของสาธารณสุขทั้งนั้น คนที่มา
เช่าชั้น 10 ก็จะเป็น Start up
2. คณบดีขอเล็งเป้ามาตรฐานความปลอดภัยชีวภาพ BSL2
3. ในเรื่องของกาลังคนไม่สามารถขอหรือเพิ่มได้
4. เรื่องของพื้นที่ห้อง Lab ต้องนึกถึงเจ้าของ CP All เพราะเขาเป็นมนุษย์ทา Lab เขาเป็นเภสัช
5. ภาคจุลชีววิทยาจะเฟื่องฟูก็ต้องจับคุณหมอมาเรียน ถ้าประกอบอาชีพในกระทรวงสาธารณสุข แต่ถ้าประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องจับพวก Start up มันต้อง Inter Professional และต้องทา Package การเรียนด้วย IT เพราะ
เด็กรุ่นใหม่ไม่ทา Lab แต่จะเรียนบนออนไลน์ เราก็จะสามารถลดระยะเวลาได้ เพราะฉะนั้น การทา MOOCs ทา SPOC
ควรเลือก Concept ที่มันง่ายๆ เพื่อให้สังคมเขาได้ตื่นเต้น
6. ทา MOOCs ทา SPOC ให้นักศึกษาลงเรียนก่อน แล้วบอกว่ามัน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้เขาได้มีความสนใจ
อยากเรียนมากขึ้น
7. คณบดีเห็นด้วยว่า คณะฯควรที่จะแสดงศักยภาพ
8. ยังไม่ชัดเจนว่าภาคนี้จะทาอะไรให้คณะฯ มองภาพไม่ได้ อยากรู้ว่าภาคนี้มีจุดเด่นอะไรที่ทาให้ใครๆต้องนึกถึงภาคนี้ก่อน
9. ตอนนี้ให้ รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ไปขอเงินมหาวิทยาลัยมาเพื่อจะมาทา PR Package
10. คนรู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ Health Literacy เวลา PA จึงต้องถามทุกภาคว่าจะช่วย Health Literate Faculty
ตรงไหน ซึ่งภาคนี้บอกจะทา foodborne ถ้าเราทาให้กทม.ทั้ง 50 เขตชัดเจนและ Literate ในเรื่อง foodborne อัตรา
ที่มันจะเกิดในกทม.ที่มันจะลดลง คือ diarrhea ทาให้ทุกเขตรู้จักวิธีเฝ้าระวัง foodborne
11. คณบดีจะฟอร์มทีม เด็งกี (Dengue) เพราะเขตที่มีมากคือ เขตตลิ่งชันและเขตหนองจอก
12. ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นศูนย์หนึ่งที่ต้องมีระบบบริการมาตรฐาน จากการ Survey พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ไปศูนย์ นี้
เพราะไม่เชื่อในมาตรฐาน
13. เรื่อง Nosocomial Infection ของภาคนี้ คณบดีจะไปหาเพิ่มเติม
14. ปีน้สี ่งภาคพยาบาลฯ ไปตรวจ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว และกาลังจะให้ภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้า
ตรวจด้วย แต่ถ้าภาคไหนพร้อมก็ส่งมาได้
15. สถาบันวิจัยทั้งหลายก็จะตกในการขอตาแหน่ง เพราะมันไม่มีภาระงานสอน ปัญหาในเรื่องการขอตาแหน่งของอาจารย์
มันตกตรงนี้ มหาวิทยาลัยบอกให้ทา MOOCs กับ SPOC เพื่อเพิ่มภาระงานสอน อันนี้คือทางแก้
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16. ตอนนี้ Trend IT และ AI กาลังมา ดังนั้นในอนาคตจะใช้ AI ในการทาแทนคน
17. 7-11 ขอเช่า 3 ปี เขาจะเข้าเดือนเมษายน 2562 แต่เราขอบริจาคก่อน 450,000 บาท
งานวิจัยและวิชาการ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
1. เงินทุนวิจัยของหมาวิทยาลัยมี 2 ประเภท
1.1 เงินทุนวิจัยที่ไปขอจากแหล่งทุนมาทาวิจัย
1.2 เงินทุนวิจัยที่ไปรับจดมาจากแหล่งทุน แล้วเซนต์สัญญา แปลว่า เป็นเงินวิจัยรับจ้าง
2. บทความตีพิมพ์นานาชาติคงที่ 8 เรื่อง ระดับชาติคงที่ 2 เรื่อง รวมเป็น 10 เรื่อง เท่ากับ 1 เรื่องต่อคน
3. การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในวารสารไม่ว่าจะเป็นไทยหรือนานาชาติก็ตาม อะไรก็ได้ที่เป็นผลงานของนักศึกษา แต่
ไม่ใช่เพื่อจบการศึกษา ไม่ใช่ Proceeding แต่ต้องลงในวารสารวิชาการ ขอให้ภาควิชาใส่ผลและทบทวนการตั้งเป้าด้วย
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร)
1. ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาป.เอก ภาคใส่ 100% แต่ ป.โท ภาคใส่แค่ 20%
2. ตัวชี้วัดในเรื่องของ AUN-QA ปีนี้ทีมประเมิน AUN-QA ภายในมหาวิทยาลัยที่ต้อ งประเมินทุกหลักสูตร เขาชี้เป้าว่า
หลักสูตร วทม.โรคติดเชื้อ 3 ภาค ปีนี้จะขับเคลื่อนให้ไปตรวจระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุนีย์ ละกาปั่น กาลังวางว่าจะใช้
กระบวนการอะไรมาขับเคลื่อน หรือภาคจะส่ง ปรด. แทนก็ได้นะ
3. เรื่อง Social Engagement ขอตั้ง 2 โครงการ
4. MOOCs กับ SPOC ภาคยังไม่ตั้งนะ
ผลลัพธ์ในการดาเนินการ 12 เดือนในปี 61 ฝากภาคปรับด้วย ส่งงานแผนฯ วันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2561
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สรุปจานวนตัวชี้วัดระดับภาควิชา (KPIs) ปีงบประมาณ 2562
รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด จาแนกเป็น ตัวชี้วดั ของมหาวิทยาลัย 15 ตัวชี้วัดหลัก (10 ตัวชี้วัดย่อย) และตัวชี้วดั ของคณะ 3 ตัวชี้หลัก (4
ตัวชี้วัดย่อย)
MUKPIs
จานวน 19 ตัว
1.1
จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
1.2
จานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
ในแต่ละปีปฏิทนิ
1.7
จานวนเงินจากการรับจ้างวิจัย (Contracted Research)
1.10
จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.11
จานวนผลงานวิจัยใหม่ที่นาไปสูก่ ารปรับนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ
และที่มีผลกระทบต่อสังคม
1.12
สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติต่อจานวนบุคลากรสายวิชาการ
1.13
จานวนบุคลากรสายวิชาการตาแหน่งอาจารย์ (คานวณตาม Full Time Equivalent; FTE)
2.1.1
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน*
2.1.2
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยมหาวิทยาลัย**
2.1.3
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย AUNQA หรือเทียบเท่า***
2.4.1
ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2.4.2
ร้อยละของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะในฐานข้อมูล
Scopus หรือ Web of Science เท่านัน้
2.6.1
อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษา (ป.โท)
2.6.2
อัตราการเรียนจบในวงรอบหลักสูตรของนักศึกษา (ป.เอก)
2.8
จานวนรายวิชา/บทเรียน MOOCs ที่เปิดสอนให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเรียน
2.9
จานวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการใช้ MOOCs หรือ Blended learning (SPOC)....
หรือ ป.โท
3.2
ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการ
3.6
จานวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็น University Social Engagement กับมหาวิทยาลัย
4.9
การรายงานต้นทุนหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 คน (Unit cost)
PHKPIs
1
2
3.1
3.2

จานวน 4 ตัว
จานวน Menu ของ Website ภาควิชาที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
จานวนโครงการวิจัย/R2R ร่วม ระหว่าง Mentor+บุคลากรสายวิชาการ (ใหม่)/สายสนับสนุน ในกลุ่ม
clusterเดียวกัน
จานวนโครงการที่ภาควิชาในกลุม่ cluster ร่วมกันจัด
จานวนโครงการงานบริการวิชาการ (จัดอบรมผ่าน OPHETS เพื่อแสวงหารายได้)
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