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16. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
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20. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
22. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 1 

1.  ศ.เพ็ญศร ี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษา 2 

2.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 3 

3.  ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว 4 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ8 

ประชุม ประธานฯ ได้ขออนุญาตให้ที่ปรึกษาคณบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจําคณะตลอดช่วงวาระ9 

การดํารงตําแหน่งคณบดี 2 ท่าน คือ ศ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ และรศ.วิทยา อยู่สุข จากน้ันได้กล่าวต้อนรับอาจารย์10 

ใหม่จากภาควิชาอนามัยชุมชน คือ อ.ดร.อัจฉรา วรารักษ์  อ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง และผู้ช่วยอาจารย์จุฑาทิพย์ 11 

คงป้ัน กล่าวต้อนรับ อ.ดร.ณัฐนารี เอมยงค ์จากภาควิชาชีวสถิติ ซึ่งรายงานตัวหลังสําเร็จการศึกษาระดับ12 

ปริญญาเอก และกล่าวต้อนรับ รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจําคนใหม ่จากน้ันได้ดําเนินการ13 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 14 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 15 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 16 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี17 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 19/2557 ดังน้ี 18 

  1)  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ19 

กระทรวงสาธารณสุข เพียงตําแหน่งเดียว พร้อมทั้งขอลากิจจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมอบหมายให้ 20 

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีรักษาการอธิการบดี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 21 

  2)  แต่งต้ัง รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ทําหน้าที่เลขานุการคณะ22 

กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 23 

  3)  ผลสํารวจ Happinometer ทั้งมหาวิทยาลัย จํานวน 12,000 คน เมือ่ 31 กันยายน 2557 24 

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62.4  25 

  4)  มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จัดทําโครงการ 26 

Greenergy Health We care ออกสํารวจและเก็บรวบรวมนํ้ามันประกอบอาหารที่ใช้แล้ว ส่งต่อ ปตท. เพ่ือ27 

จัดทําไบโอดีเซลต่อไป โดยเริ่มกิจกรรมที่ศาลายาก่อน แลว้จะขยายไปสู่วิทยาเขตอ่ืน 28 

  5)  มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง Transformative Education โดย29 

ต้ังเป้าหมายการอบรมอาจารย์ ทั้งสิ้น 3,837 คน ในลักษณะของ Training for Trainer และ On-the Job 30 

Training 31 
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  6)  ประเด็นความเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมกับบริษัท i-graduate ในการใช้1 

โปรแกรมสําเรจ็รูป International Student Barometer (ISB) ที่จะครอบคลุมกิจกรรมของนักศึกษาต้ังแต่  2 

Arrival Learning Living and Support Facilities เพ่ือสามารถที่จะ Benchmark กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได้ 3 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 4 

1) วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเตรียม5 

ความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ Resilient Bangkok ที่สนับสนุนการเงินโดยมูลนิธิ รอ๊กก้ีเฟลเลอร์ 6 

2) วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย7 

สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ครั้งที่ 5/2557 เรือ่ง การเตรียมการทั้งด้านวิชาการและการเงินของศูนย์ฯในการเข้าสู่8 

การดําเนินการระยะที่ 3 9 

3) วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2557 ประชุม 46th APACPH Conference Kuala Lampur 10 

,Malaysia  11 

4) วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เจรจา Dr.Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจําประเทศ12 

ไทย ในส่วนที่เก่ียวกับ เครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ชํานาญการ13 

ระดับชาติในประเทศไทย (NEW-CCET) 14 

5) วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เปิดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมอนามัยครอบครัวแห่ง15 

ประเทศไทยและภาควิชาอนามัยครอบครัว 16 

6) วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ร่วมงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 17 

 1.1.3  ทีมบรหิารเข้าพบและขอปรึกษาจากภาควิชา / งาน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและประเมิน 18 

สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น และสิง่ที่อยากทํา/ ความท้าทายในอนาคตมาพิจารณาประกอบกันในการ19 

จัดทําแนวทางพัฒนาคณะฯ ต่อไป 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 23 

     1.2.1  กาํหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบ 24 

การประชุม 25 

1.2.2  การดาํเนินงานเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด26 

เอกสารประกอบการรประชุม 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 30 

1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการใช้จา่ยเงินและงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2557 31 

  การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม –กันยายน) 32 

ตามท่ีคณะได้รบัจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 331,605,100.00 บาท จําแนกตามไตรมาส ดังน้ี 33 
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ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จ่ายเงิน  63,141,974.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น  57,598,202.81 1 

บาท คิดเป็นร้อยละ 91.22  สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 24,578,277.02 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.41 จําแนก2 

เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน = -15,259,639.37 บาท และเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน = 39,837,916.39 3 

บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

1.3.2  แจ้งความก้าวหน้าการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (Performance Agreement)  5 

  ก) จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (Performance Agreement) ตามท่ีคณะผู้บริหาร6 

มหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดทําขอ้ตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 7 

2557 เวลา 08.00 - 09.45 น. และคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ขอให้ส่วนงานปรับ/เพ่ิมเติมเป้าหมาย8 

บางส่วนน้ัน บัดน้ี ทางคณะดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 9 

  ข) การปรับปรุงคําอธิบายตัวช้ีวัดส่วนที่ 2 แบบประเมินข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน 10 

ประจําปีงบประมาณ 2558 11 

ทางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน/ เพ่ิมเติมตัวช้ีวัดและคําอธิบายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันกับ12 

สถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีการปรับเปลี่ยน/ เพ่ิมเติมตัวช้ีวัด จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ที่ 13 

2Transformative Education (2.1-2.3) และยุทธศาสตร์ที่ 9 Human Resource Excellence (9.1-9.3) 14 

ค)  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดส่วนที่ 2 ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน  15 

(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 16 

1.3.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 17 

2558 18 

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพรวบรวม และสรุปแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงระดับ19 

คณะ ประจําปีงบประมาณ 2558 ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก จํานวน 29 เรื่อง จําแนกออกเป็น 4 ด้านดัง20 

เอกสารแนบ 5 ประกอบด้วย 21 

(1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) = 9 เรื่อง 22 

(2) ด้านการดําเนินงาน (Operational) = 17 เรื่อง 23 

(3) ด้านการเงิน (Finalical) = 1 เรื่อง 24 

  (4) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศ (Compliance) = 2 เรื่อง  25 

ขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องไปดําเนินการกิจกรรมรองรับแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้26 

รายงานผลการดําเนินงานในระบบทุก 6 เดือนและ 12 เดือนตามแผนที่กําหนดไว้ทั้งระดับคณะและระดับ27 

ภาควิชา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

1.3.4  แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จากสํานักงานคณะกรรมการการ29 

อุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2557 30 

ผลคะแนนประเมินตามเกณฑ์ สกอ. & สมศ. ในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2556  31 

กองพัฒนาคุณภาพแจ้งผลการประเมินมาเรียบร้อยแล้วว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีระดับคะแนนเฉล่ียอยู่ที่32 

ระดับ 4.45 (9 องค์ประกอบ) สรุปได้ดังน้ี 33 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์    - มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 5 1 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต      - มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.459 2 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    - มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4 3 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย      - มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.298 4 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม    - มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.75 5 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ระดับ 4.333 6 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    - มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.75 7 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     - มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4 8 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ระดับ 4.225 9 

1.3.5  แจ้งผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PHKLb) ปีงบประมาณ 10 

2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

1.3.6  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป. 2557-1 ปีงบประมาณ 2557 12 

ประจําไตรมาสท่ี 4 13 

ตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน14 

ตามแบบ สงป.2557-1 และรายงานผลการดําเนินงาน เป็นรายไตรมาส จําแนกตามผลผลิต เสนอต่อสํานัก15 

งบประมาณตามวงเงินงบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับ ประจําปีงบประมาณ 2557 บัดน้ี การดําเนินงานในไตรมาสที ่16 

4 ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 2557 จํานวน 15 ตัวช้ีวัด บรรลุ17 

เป้าหมาย 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 46.67 และไม่บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 53.33 18 

 1.3.7  รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลในระบบ MUGSS ประจําปีงบประมาณ 2557         19 

(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 20 

ตามท่ีคณะมอบหมายให้เลขานุการภาควิชา/หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ MUGSS จาก21 

เอกสารแนบ 9 (1)-(4) ผลการบันทึกข้อมูลของภาควิชาในช่วงไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2557) 22 

เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2557) พบว่าร้อยละของโมดูลที่มีการบันทึกข้อมูลเพ่ิมมาก23 

ที่สุด คือ โมดูลบริการวิชาการ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.13 จํานวน 511 รายการ (เพ่ิมจาก 879 รายการ เป็น 1,390 24 

รายการ) รองลงมาคือ โมดูลพัฒนาบุคลากร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.53 เพ่ิมขึ้น 77 รายการ (เพ่ิมจาก 190 รายการ25 

เป็น 267 รายการ) โมดูลคําสั่ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.64 26 

ส่วนโมดูลที่ไมม่ีการบันทึกเพ่ิม คือ โมดูลวิทยานิพนธ์นักศึกษา โครงการวิจัย/นําเสนอ/27 

ตีพิมพ์ นวัตกรรมและผลงานอ่ืนๆ ทั้งน้ี อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงโมดูล ทําให้ไมส่ามารถบันทึกข้อมูลได้ 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 31 

    1.4.1  ฝ่ายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอให้คณะเสนอช่ือผู้สมควรได้รับทุน32 

ส่งเสริมกลุม่วิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจําปี 2558 คณะได้พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้น และได้ทาบทาม33 
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อาจารย์ 4ท่าน คือ รศ.พรพิมล กองทิพย์ (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รศ.อุษา เล็กอุทัย (สาขา1 

ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข) รศ.ลีรา กิตติกูล (สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข) และ รศ.สุคนธา คงศีล 2 

(สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) ทั้งน้ี รศ.พรพิมล กองทิพย์ และ รศ.สคุนธา คงศีล ยินดีให้เสนอช่ือไปยัง สกว.  3 

    1.4.2  กองการต่างประเทศ (กกต.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดประชุม The 6th 4 

ASIAHORCs Joint Symposium ในวันที ่26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ได้ขอความ5 

อนุเคราะห์คณะส่งรายช่ือนักวิจัยร่วมนําเสนอผลงานวิจัยใน Theme “Impact of climate change on 6 

health and food production” โดยมี Sub-Theme ด้าน food production และ vector-borne 7 

diseases คณะได้ส่งช่ือ ผศ.อดิศักด์ิ ภูมิรัตน์ นําเสนอ oral presentation เรื่อง “Landscape ecology and 8 

epidemiology changes of vector-borne diseases in Thailand” และอาจารย์อีก 3 ท่าน เป็น poster 9 

presentation คือ  10 

1) ผศ.สุภัทรา ลิลิตชาญ หัวข้อ “Extraction and applicators of bioactive compounds 11 

from rice bran  12 

2) ผศ.พร้อมลกัษณ์ สมบูรณปั์ญญากุล หัวข้อ “Development of reduced fat salad 13 

dressing from pregelatinized rice berry flow”  14 

3) รศ.ชาญชุติ จรรยาสัณห์ หัวข้อ “Factors associated with dengueantibody 15 

decrease of cancer patients after radio/chemo-radio therapy”  16 

นอกจากน้ีได้เสนอช่ือ รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล เป็นประธาน session 1 session ในการ17 

ประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ด้วย ทาง วช. รับทั้งหมด และจะติดต่อกลับตามรายช่ือข้างต้น ทัง้น้ีเป็นการ18 

ประชุมร่วม 10 ประเทศ ผู้นําเสนอผลงานได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และถือเป็นตัวแทนของประเทศ (หมาย19 

เหตุ oral presentation ต้องตรงกับ Sub-Theme การประชุม แต่ poster presentation ขอให้เพ่ิมเติมให้มี20 

การโยงถึง Climate change ด้วย) 21 

    1.4.3  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ผู้อํานวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง 22 

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Institute of Technology Transfer and Innovation: MITI) โดย ดร.พานิช 23 

เหล่าศิริรัตน์ และทีมงาน มานําเสนอ MITI Road-show เพ่ือสื่อสารและแนะนําภารกิจของ MITI การบริการ24 

และคุณค่าเพ่ิมที่ทางสถาบันพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเรื่อง การจดทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์และ25 

นักวิจัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการช่วยดําเนินการทุกขั้นตอน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจด26 

ทรัพย์สินทางปัญญาเท่าน้ัน) 27 

  1.4.4  การเช่ือมโยงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของฝ่ายวิจัยฯ เอกสาร28 

ประกอบการประชุม 29 

  1.4.5  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหดิล แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุน30 

จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2558 (แบบปกติ) จํานวน 5 โครงการ รวมจํานวนเงิน 31 

4,550,000 บาท ดังน้ี  32 

1. การนํากลับและรีไซเคลิเชิงศักยภาพของฟอสฟอรัส จากของเสียเมืองไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูกใน 33 
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ประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ)  1 

2. โครงการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สมัพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี ในประชากร 2 

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ (หัวหน้าโครงการ รศ.สคุนธา คงศีล)  3 

3. การศึกษาคุณสมบัติระดับโมเลกุลและทางวิทยาภูมิคุ้มกันของแอนติเจนของเช้ือมาลาเรีย 4 

ระยะในเลือดที่ค้นพบใหมซ่ึง่ให้ผลในการป้องกันโรคเพ่ือการพัฒนาวัคซีนมาลาเรีย (หัวหน้าโครงการ                      5 

รศ.จักร์กริช หริัญเพชรรัตน์)  6 

4. การพัฒนาวิธีเรียลไทม ์อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ไวรัสโนโร เพ่ือเฝ้าระวังโรค 7 

กระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและนํ้า (หัวหน้าโครงการ รศ. ลีรา กิตติกูล)  8 

5. การสกัดและการระบุสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซีตสายพันธ์ุที่แยกได้จาก 9 

ตัวอย่างดินในประเทศไทยทีม่ีฤทธ์ิต่อต้านและยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มที่ด้ือยาใน10 

ปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ รศ.มณ ีชะนะมา)  11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์14 

1.5.1  วันที่ 1 ตุลาคม 2557 พิธิปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี จาก 15 

Stikes Bali ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง 13 กันยายน – 1 ตุลาคม 2557 16 

1.5.2 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากระทรวงพลังงาน Ministry of 17 

Energy and Mineral Resources Division จากประเทศบังคลาเทศ เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่อง Administration 18 

and Human Resources 19 

1.5.3 สรุปกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2557 คณบดี และคณะผู้บริหารจํานวน 4 คน 20 

ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม 4 เรื่อง คือ 1) APACPH Executive Board Meeting 2) APACPH General 21 

Assembly 2014, 3) President and Dean meetings, และ 4) The 46th Asia Pacific Academic 22 

Consortium for Public Health (APACPH) conference เรื่อง Evolution of Public Health in the 23 

Asia-Pacific Region ณ กรุงลัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การประชุมคร้ังต่อไป ในวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 24 

2558 ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง 47th Asia Pacific Academic Consortium for Public 25 

Health (APACPH) conference เรื่อง Public Health Challenge in the Asia Pacific Region: Building 26 

Regional Initiatives from Local Experiences and Best Practices  27 

1.5.4 รายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สทท.11) ทุกวันเสาร์และ28 

อาทิตย์แรกของเดือน เวลา 05.55 - 06.00 น. เรื่อง “อาหารสมุนไพรเพ่ิมนํ้านม และ การให้นมบุตรในมารดาที่29 

กลับไปทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวน 2 ตอน โดย ผศ.พัชราณี ภวัตกุล  30 

1.5.5 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2557  มีนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 3 จากคณะแพทย์ 31 

University of Malaya จํานวน 1 คน มาศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายและระบบการจัดบริการสําหรับแมต้ั่งครรภ์ 32 

วัยรุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ MOU โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 33 
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ภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอก 1 

1.5.6  ปีการศึกษา 2557 น้ี Prof. Masna เสนอรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น 2 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ีและโท เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จํานวน 5 คน ร่วมกับนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข 3 

จาก University of Malaya และ Wuhan University ซึง่จะได้เชิญคณะกรรมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยน 4 

ต่อไป 5 

1.5.7  ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2557 มีอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ จาก 6 

International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 12 คน มาศึกษาดูงานด้านแม่และ7 

เด็ก และผดุงครรภ์ ซึ่งภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขเป็น host 8 

1.5.8  วันที ่4 พฤศจิกายน 2557 ให้การต้อนรับอาจารย์ 3 คน และนักศกึษาบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 

30 คน จากมหาวิทยาลัย Soegijapranata Catholic University โดยมี Dr. Marcella Elwina 10 

Simandjuntak , Vice Rector for Cooperation and Development เป็นผู้ประสานงาน มาศึกษาดูงาน11 

เรื่อง Public Health in Law and Administration 12 

1.5.9  การบันทึกเทปถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ 13 

เจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557         14 

    1.5.10  การขอความร่วมมือจากภาควิชาในการเสนอ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือ 15 

การประชาสัมพันธ์ต่อไปขอเชิญร่วมกิจกรรม International week ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 16 

    1.5.11 ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา บัณฑิตศึกษา เข้าฟังบรรยายพิเศษและ ร่วมประชุม 17 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research infrastructure of self-management program and center for chronic 18 

Illnesses” ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 โดย Prof. Jillian Inouye, Associate Dean of 19 

Research, School of Nursing, University of Nevada Las Vegas, USA.     20 

     ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 23 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 24 

ตุลาคม 2557 25 

  1)  กําหนดการ submit มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2556 ของคณบดี/ผู้ที่คณบดีมอบหมาย 26 

สําหรับส่วนงานที่ใช้กําหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ขอให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ และกด submit 27 

ผ่านระบบสารสนเทศ TQF มายังบัณฑิตวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกหลักสตูร ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 28 

  2)  บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งแนวทางการพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ดังน้ี 29 

    1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ 30 

เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอน 31 

    2. หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 32 
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-  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์1 

ภาคสนาม (มคอ.4) ส่งให้ประธานหลักสูตร เพ่ือพิจารณาตามช่วงเวลาที่กําหนด 2 

- จัดการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ/หรือ3 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 4 

- กํากับการวัดผลและประเมนิผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบส่งบัณฑิตวิทยาลัยตาม5 

ช่วงเวลาที่กําหนด 6 

- กํากับให้นักศกึษาประเมินรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามช่วงเวลาที่กําหนด 7 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ/หรือรายงานผลการ8 

ดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ตามช่วงเวลาที่กําหนด และนําผลการประเมินรายวิชาไป9 

พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 10 

      3.  ผู้มอบหมายหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาให้ประธานหลักสูตรโดยความเห็นชอบของ11 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณามอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาตามคุณสมบัติและหน้าที่12 

ข้างต้น 13 

  3)  (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง หลกัเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับ14 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 15 

  4)  รายการเอกสารที่ต้องส่งมาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย : กรณีการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร16 

ใหม่ (เมื่อได้รบัอนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว)  ขอให้17 

ตรวจสอบให้ครบทุกรายการก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย 18 

  5)  รายการเอกสารที่ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย : กรณกีารเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงขอให้19 

ตรวจสอบให้ครบทุกรายการก่อนส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 20 

- หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร  21 

- รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 1 เล่ม (พร้อมไฟล์ข้อมูล) 22 

- หลักฐานแสดงความพร้อมในการเปิดหลักสูตร (แบบฟอรม์บทสรุปผู้บรหิาร) 23 

- สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 24 

- มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 25 

- แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร : ระบุสาขาวิชาตาม 26 

ISCED 27 

  6)  รายการเอกสารที่ต้องส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย : กรณีการเสนอหลักสตูรปรับปรุงเล็กน้อย 28 

ขอให้ตรวจสอบให้ครบทุกรายการก่อนส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 29 

- หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร  30 

- แบบ สมอ.08 จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมไฟลข์้อมูล) 31 

กรณีปรับรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร แนบเอกสาร ดังน้ี 32 

- รายละเอียดเก่ียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กําหนด 33 
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- แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร : ระบุสาขาวิชาตาม 1 

   ISCED 2 

กรณีเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือก หรือปรับคําอธิบายรายวิชา แนบเอกสาร ดังน้ี 3 

- มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาน้ันๆ 4 

7)  รายการเอกสารที่ต้องส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย : กรณีการเสนอขอปิดหลักสูตร ขอให้5 

ตรวจสอบให้ครบทุกรายการก่อนส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 6 

- หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร    7 

- แบบเสนอขอปิดหลักสูตร จาํนวน 1 ฉบับ (พร้อมไฟล์ข้อมูล) 8 

-  แบบแสดงความประสงค์การดําเนินการกับรายวิชาในโครงสร้างหลักสตูร 9 

8)  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 487 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เห็นชอบให้ผู้ได้รับ10 

วุฒิบัตรและอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญทางวิชีพทําหน้าที่เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ โดยให้มีการปรับตามที่11 

กรรมการสภาฯ เสนอ 12 

9)  ที่ประชุมเห็นชอบ 13 

    1. เรื่อง อัตราเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆสําหรับนักศึกษาบัรฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557 14 

    2. เรื่อง การเทียบโอนผลการศึกษานอกระบบ และ/หรือตามอัธยาศัยมาเป็นส่วนหน่ึงของ15 

การศึกษาในระบบที่นักศึกษาได้เข้ารับการอบรมจากหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลอาชี16 

วอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตร 4 เดือน) กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา17 

บัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลใน18 

รายวิชาดังกล่าวข้างต้นของนักศึกษา 3 คน 19 

     1.6.2  ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 20 

2557 21 

หลักสูตร : ระดับปริญญาโท จํานวน 16 สาขา และระดับปริญญาเอก จํานวน 11 สาขา รวม22 

ทั้งสิ้น 37 สาขา 23 

จํานวนที่คาดว่าจะรับ  416  คน 24 

จํานวนผู้สมัคร   644  คน 25 

จํานวนที่รับได้จริง  309  คน 26 

- อัตราส่วนผู้สมคัรต่อคาดว่าจะรับ เท่ากับ 1.55:1 27 

- ผลการรับนักศกึษา คิดเป็นร้อยละ 74.3 ของจํานวนที่คาดว่าจะรับ 28 

จํานวนสาขาที่ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา เท่ากับ 4/37 (ร้อยละ 10.8) 29 

จํานวนสาขาที่รับนักศึกษาได้ตํ่ากว่าเป้าที่คาดว่าจะรับ เท่ากับ 29/37 (ร้อยละ 78.4) 30 

จํานวนสาขาที่รับนักศึกษาได้สูงกว่าเป้าที่คาดว่าจะรับ เท่ากับ 8/37 (ร้อยละ 21.6)  31 

1.6.3 กําหนด (ร่าง) แผนภูมิการบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 32 

เอกสารประกอบการประชุม 33 
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1.6.4 เข้าร่วมประชุมแทนคณบดี ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลใน1 

พระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  2 

1)  ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2557 จํานวน 2 คน คือ 3 

    - Dr. Akira Endo รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ค้นพบยาลดไขมัน 4 

กลุ่มสเตติน (Statin) จากรา Penicillium citrinum ช่วยป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจรวมทั้งโรค5 

หลอดเลือดชนิดอ่ืนๆ  6 

    - Dr. Donald Ainslie Henderson รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข 7 

เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกวาดล้างโรคไข้ทรพิษ หรือฝดีาษ เป็นผู้นําในการให้วัคซีนแบบที่เรียกว่า 8 

Mass vaccination  9 

2)  การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2558 จัดในวันที่ 26 - 31 10 

มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์แอท เซ็นทรลัเวิล์ด กรุงเทพฯ  11 

3)  นิสิต/นักศึกษา จํานวน 5 คน ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า12 

มหิดล ประจําปี 2557 13 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  16 

 ไม่ม ี17 
 18 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิง่แวดล้อม และความปลอดภัย     19 

 1.8.1  พัฒนาข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ    20 

-  ปฏิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์บนหน้าเว็บไซด์ของคณะ (ข้อมูลเดียวกับวันน้ีมีอะไร) 21 

-   PH-green (UI green metrix) 22 

    -  กําลังดําเนินการปรับปรุงข้อมูลตามผู้บริหารชุดใหม่ทั้งหน้าไทยและภาษาอังกฤษ 23 

1.8.2   เม่ือวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 พบกระจกด้านหน้าห้องฟิตเนส มีรอยร้าว กําลังดําเนินการ24 

ซ่อมแซม คาดว่าใช้เวลาประมาณ 3 - 4 วัน จะแล้วเสร็จ 25 

1.8.3 กิจกรรมสร้างสุขได้เตรียมจัดงานกีฬาสีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยแบ่งรายช่ือบุคลากรตามสี26 

ต่างๆ 5 สี เอกสารประกอบการประชุม 27 

1.8.4  แนวทางการประเมินสีเขียวในองค์กร (green meeting) ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 28 

ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีเกณฑ์การประเมิน เช่น การใช้ e-mail ในการสง่และรับ29 

เอกสารการประชุม การจัดเตรียมเอกสารทาง e-mail การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้หลอดประหยัดไฟ งดใช้30 

โฟม การจัดอาหารในการประชุม เป็นต้น 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
 34 
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 1 
1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  2 

 1.9.1  นางนภาพร ม่วงสกลุ แจ้งผลการสาํรวจความสุขด้วยตนเอง : Happinometer รอบ 1 ค่าเฉล่ีย 3 

63.0 รอบ 2 ค่าเฉล่ีย62.6 รอบ 3 ค่าเฉล่ีย 66.6 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 
 1.9.2   รศ.วิทยา อยู่สุข ทีป่รึกษาคณบดี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องงานบริหารทรัพยากร7 

บุคคล ห้องปฏิบัติงานกลาง และเครือข่ายวิทยาเขตภูมิภาค มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังน้ี 8 

 1) การส่ง PA บุคลากรรายบุคคล ในแต่ละรอบการประเมิน (2 รอบ/ ปี) ขอให้ภาควิชา/ 9 

งาน ส่งตามกําหนด เน่ืองจากผลการประเมนิ PA ในแต่ละรอบ คณะจะต้องส่งผลการประเมินไปยัง10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนการเลื่อนเงินเดือน 11 

 2) การขออนุมติัเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรทุกสายงาน ขอให้ภาควิชา/ งาน ส่ง12 

หนังสือขออนุมัติไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 15 วันทําการก่อนเดินทาง เพ่ือที่จะดําเนินการ13 

เสนอตามข้ันตอนก่อนเสนอไปยังมหาวิทยาลัย ส่วนการขออนุมัติเดินทางภายในประเทศ อย่างน้อย 3 วันทําการ14 

ก่อนเดินทาง 15 

 3)  ขอความร่วมมือจากหัวหน้าภาควิชาแจ้งอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent 16 

Management เร่งดําเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าตามกําหนดเวลา ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งแผน17 

กําหนดเวลา ให้แล้วน้ัน (กําหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดจากวันที่ครบกําหนด 18 

3 เดือนของการทํารายงานแต่ละคร้ัง) เพ่ือดําเนินการสรุปและประเมินความก้าวหน้าเสนอไปยังมหาวิทยาลัย19 

ต่อไป 20 

 4)  ขอให้บุคลากรสายสนับสนุน ส่งใบลากรณีลาป่วยให้ครบ 21 

 5)  มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งกําหนดให้บุคลากรทุกสายงานมีการประเมิน Functional 22 

Competency ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กําหนดไว้ จะเร่ิมใช้เดือนเมษายน 2558  คณะจะ23 

ส่งข้อมูลใหท้ราบทาง e-office และจะจัดอบรมให้ทราบวิธีการประเมิน 24 

 6)  การทบทวนกรอบภาระงานและอัตรากําลังของภาควิชา/ หน่วยงาน ให้เพียงพอกับ25 

ภารกิจของภาควิชา สายวิชาการเน้นอย่างน้อย การสอน 4.5 ชม./สัปดาห์ และมีหลักสูตรที่รับผิดชอบ ขอให้แต่26 

ละภาควิชาวิเคราะห์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน อาจารย์ 27 

จํานวน 5 คน/ หลักสูตร และ 3 คน/ สาขาวิชาเอก ส่วนผู้ช่วยอาจารย์เกณฑ์การประเมินเหมือนสาย28 

วิชาการ  29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 
   1.9.3  หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน แจ้งว่า ภาควิชาอนามัยชุมชนจะจัดประชุมวิชาการอนามัย32 

ชุมชน ในวันที ่15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข     33 
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(สูงเนิน) และจะมีการบรรยาย เรื่อง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน โดยเชิญอาจารย์ทัศนีย์ บัวคํา เป็นวิทยากร 1 

และมีเครือข่ายฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะที่สนใจเข้าร่วมประชุม 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
   1.9.4  ประธานฯ แจ้ง ของดจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 5 

เป็นต้นไป 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่9/2557  เม่ือวันอังคารที ่30 กันยายน 2557 9 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557  วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557  โดยไม่มีการ10 

แก้ไข 11 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 12 
  13 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    14 

 3.1  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ. 1) 15 

   รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า  คณะจะดําเนินการนําเสนอ มคอ.1 ไปยัง สกอ. ภายในเดือนพฤศจิกายน 16 

2557 ขอความร่วมมือจากหวัหน้าภาควิชาพิจารณาให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงก่อนส่งไปยัง สกอ.  17 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล สอบถามข้อมูลที่ชัดเจน เรื่อง ช่ือปริญญาและสาขาวิชา วท.บ.*มีระบุสาขา18 

วิชาเอก 5 สาขาวิชา ไม่มี วท.บ.(สศ.) สาขาวิชาเอก ที่ระบุในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี19 

  ประธานฯ แจ้งว่า จะขอนําไปปรับปรุง (ร่าง) มคอ.1 ช่ือหลกัสูตรวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)* 20 

เพ่ือแยกสาขาวิชาให้ชัดเจน 21 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล  แจ้งว่า ขอให้คณะกําหนดทิศทางหลักสูตรปริญญาตรีที่ชัดเจน ว่าจะเป็น22 

หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) หรือ วท.บ. หรือ ส.บ. เพ่ือจะนําไปปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต  23 

  ประธานฯ แจ้งว่า ช่วงน้ีเป็นช่วงปรับเปลี่ยน เน่ืองจาก พ.ร.บ.วิชาชีพมีความหลากหลาย จึงต้อง24 

ดูแนวโน้มว่าคณะจะกําหนดหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาไว้อย่างไร โดยวิชาชีพสามารถเปิดโอกาสให้25 

นักศึกษาเรียนรู้วิชาเพ่ิมเติม ดังน้ันขอให้ภาควิชาดูว่าวิชาที่เป็น Competency ของวิชาชีพ สามารถเปิดวิชา26 

เพ่ิมเติมรองรับให้นักศึกษาทีส่นใจ  ซึ่งแนวโน้มสาขาวิชาในอนาคตจะเน้นวิชาเฉพาะมากขึ้น ช่วงน้ีควรจะเปิด27 

วิชาเพ่ือรักษาสิทธิใหแ้ก่นักศกึษา เพ่ือกําหนดวิชาชีพนักศึกษาได้ในอนาคต และอาจจะผลักดัน พ.ร.บ.28 

วิทยาศาสตร์ ให้เป็น พ.ร.บ.ควบคุม ซึ่งหลักสูตรทางด้านอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิ่งแวดล้อม อาจตัดสินใจไป29 

อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.วิทยาศาสตร์ แต่การตัดสนิใจของแต่ละสาขาวิชาควรให้เหมาะกับอาจารย์ บุคลากร หลักสูตร 30 

และนักศึกษา 31 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า เมื่อสกอ. รับรอง โครงสร้างหลักสูตรมคอ.1  แล้ว จะหารือกับสภาการ32 

สาธารณสุขชุมชน ต่อไปจะพัฒนา มคอ.1 ให้ครบทุกระดับ ทั้ง ระดับปริญญาตรี โท เอก  33 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 34 
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 1 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  2 

4.1  การพิจารณาปรับลดอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร ์3 

(ตําแหน่ง รองคณบดี) 4 

รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5 

2/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 กําหนดอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ดังน้ี 6 

  1. คณบดี  เดือนละ  50,000 บาท 7 

2. รองคณบดี  เดือนละ  15,000 บาท 8 

3. หัวหน้าภาควิชา เดือนละ  11,200 บาท   9 

 เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์งบประมาณเงินรายได้คณะในปัจจุบัน จึงขอเสนอปรับลดอัตรา10 

การจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารคณะ เฉพาะตําแหน่ง รองคณบดีทุกตําแหน่ง จากเดิม เดือนละ 15,000 11 

บาท (หน่ึงหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) ปรับลดเหลือ เดือนละ 13,000 บาท (หน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต้ังแต่เดือน12 

ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และจะพิจารณาจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้างาน เดือนละ 2,000 บาท 13 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 14 
 15 
4.2 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา   16 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ด้วย รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ ได้แสดงความประสงค์ขอลาออก17 

จากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เพ่ือดํารงตําแหน่งรองคณบดี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 18 

และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหา ผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่19 

วันที่พ้นจากตําแหน่งตามความในข้อ 12 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้า20 

ภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า21 

ภาควิชาประกอบด้วย 22 

1. คณบดี 23 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 24 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 25 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 26 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 27 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่28 

ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภท29 

คณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แล้วมมีติเสนอช่ือ 30 

1. ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 31 

2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า  เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 32 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 33 
 34 
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 1 
4.3  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ 2 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ด้วย รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ จะครบวาระ3 

ในการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้า4 

ภาควิชาให้แล้วเสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาเดิมจะครบวาระอย่างน้อย 30 วัน ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับ5 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว 6 

กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 7 

1. คณบดี 8 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 9 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 10 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 11 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 12 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ 13 

ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์14 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอช่ือ 15 

1. รศ.สุปรียา ตันสกุล  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 16 

2. รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า  เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 17 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 18 
 19 
4.4 พิจารณาเลือกวิธีดําเนินการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดี จํานวน 3 20 

ตําแหน่ง  21 

   รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่าเน่ืองด้วย ขณะนี้ ตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้างานใน22 

สํานักงานคณบดีว่างลง จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 23 

1) ตําแหน่งหัวหน้างานคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์ 24 

(นางประภาภรณ์ ยังวิเศษ ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 และคณะฯ 25 

แต่งต้ัง นางนภาพร ม่วงสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่รักษาการหัวหน้างานคลัง พัสดุ และบริหาร26 

สินทรัพย์) 27 

2) ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป 28 

(นางสาวสายใจ โพธิศัพท์สุข ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และคณะฯ 29 

แต่งต้ัง นางสาวศิริรวรรณ เย็นเปิง พนักงานมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป) 30 

3) ตําแหน่งหัวหน้างานกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 31 

(คณะฯ แต่งต้ัง นายจํารัส เปลี่ยนส ีข้าราชการ ทําหน้าทีร่ักษาการหัวหน้างานกายภาพ 32 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 33 
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   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือเลือกวิธีดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหวัหน้างานทั้ง 3 ตําแหน่ง รายละเอียด1 

เอกสารประกอบการประชุม 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลอืกวิธีที่ 3 (ตามข้อ 5(3) ของประกาศฯ) โดย 3 

(ก) ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอาจ4 

แต่งต้ังผู้ที่เห็นสมควรคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 5 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน6 

ตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 7 

สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม ่ตามแบบ ก.บ.ค. 06 ยกเว้น8 

กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาจากแบบประวัติการทํางานซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 9 

(ค) เมื่อคณะกรรมการและคดัเลือกดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ10 

คัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ 11 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 12 
 13 

  4.5   (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 14 

การพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา พ.ศ. ..... 15 

  รศ .วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า โดยเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บ16 

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ  17 

    ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขยีนวิทยานิพนธ์หรือ  18 

สารนิพนธ์ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น คณะฯ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ19 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน20 

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา พ.ศ..... โดยกําหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 

ที่เสนอขอเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นภาษาไทย ชําระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการ22 

เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จํานวน 300 บาท ต่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หน่ึงเรื่อง นําเข้าเป็นเงิน23 

รายได้คณะ จึงเสนอมาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ  25 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 26 
 27 
4.6  (ร่าง) ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้28 

ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา พ.ศ. .... 29 

 รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ด้วยประธานคณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน30 

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา เสนอขอแก้ไขแหล่งที่มาของเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณา31 

ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา เน่ืองจากตามประกาศฉบับเดิม พ.ศ. 2551 ขาด32 

ความชัดเจนในการตีความและยากต่อการปฏิบัติตามประกาศของเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง และสร้างภาระทาง33 

การเงินแก่หลักสูตรที่มีนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 34 
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ดังน้ัน เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน1 

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา เป็นไปอย่างเหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับที่มา2 

แหล่งเงินและลดภาระทางการเงินของหลักสูตร คณะฯ ได้จัดทํา (ร่าง)ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง 3 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือ4 

สารนิพนธ์ของนักศึกษา พ.ศ..... โดยกําหนดให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเสนอมา5 

เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา(ร่าง)ประกาศฯ เอกสารประกอบการประชุม 6 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ 7 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 8 
 9 
4.7  (ร่าง) ประกาศ กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้าราชการและลูกจา้งประจํา สายสนับสนุน10 

วิชาการ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปี 2558 11 

 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่าด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีประกาศ เรื่องการกําหนดวันให้เปลี่ยน12 

สถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี จํานวน 1 ครั้ง ประมาณเดือน 13 

พฤศจิกายนของทุกปี 14 

ทั้งน้ี  ในการประชุมคณะกรรมการประเมินข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ย่ืนเปลี่ยนสถานภาพ15 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2557  (รอบ 1 พฤศิจกายน 2557)  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เห็นผลการ16 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ภายหลังเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของข้าราชการและลูกจ้างประจําสาย17 

สนับสนุนวิชาการ ดังน้ี 18 

1. ขอให้หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ของผู้ผ่านการประเมินเปลี่ยนสถานภาพมอบหมายงานใน 19 

PA ในปีงบประมาณ 2558 ให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง และการประเมิน PA ใน 6 20 

เดือนแรกของปี 2558 อย่างน้อยให้เสนอ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน  21 

2. เสนอให้คณะ จัดทําประกาศฯ กําหนดหลักเณฑ์ ในการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของ 22 

ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สายสนับสนุนวิชาการ  ต้ังแต่ปี 2558 โดยจะต้องเสนอผลงานการปฏิบัติงาน23 

ย้อนหลัง 3 ปี พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง เพ่ือประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน24 

มหาวิทยาลัย 25 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 26 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 27 
  28 
4.8  พิจารณาเสนอรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 29 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือ30 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ สภ.มม.(ว) 322/2557 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 แจ้งให้คณะฯ ดําเนินการ31 

เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ก่อนเวลา 32 

16.30 น. และตามความในข้อ 11 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2554 33 
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กําหนดให้คณะกรรมการประจําส่วนงานแต่ละส่วนงาน เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้ไม่เกินส่วน1 

งานละสามช่ือ 2 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน 1 ช่ือ คือ                 3 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  4 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 5 
 6 
4.9  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 7 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและระบบคุณภาพการศึกษา แจ้งว่าเน่ืองจากขณะน้ีกําลังจะสิ้นสุด8 

ปีงบประมาณ 2557 แล้ว ทางคณะต้องเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนงานประจําปีงบประมาณ 2558 9 

ให้กับภาควิชา/งาน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 10 

ประกอบกับคณะกําลังดําเนินการเสนอขอต้ังงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ 11 

เงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 และแผนความต้องการงบประมาณล่วงหน้า 3 12 

ปี (ปี 2560 - 2562) ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ13 

บริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 ข้อ 16 ซึ่งกําหนดให้งบประมาณของส่วนงานต้องผ่านความ14 

เห็นชอบจากคณะกรรมการงบประมาณของส่วนงาน ในการน้ี งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ จึงขอเสนอ 15 

(ร่าง)  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการงบประมาณมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ   โดยใน16 

ร่างคําสั่งคณะกรรมการได้ระบุให้มีหัวหน้าภาควิชา เป็นผู้แทนกลุม่ภารกิจหลัก Cluster จํานวน 4 กลุ่ม  17 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงองค์ประกอบภาควิชาในแต่ละ Cluster ดังน้ี 18 

ศ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ เสนอให้มีการปรับรายช่ือภาควิชาในแต่ละ Cluster ให้เหมาะกับพ้ืนฐาน19 

วิชาการของแต่ละ Cluster  ซึ่งแบ่งเป็น 4 Cluster 20 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เน่ืองจากเดิมมีปัญหามีภาควิชา 13 ภาควิชา แต่แบ่งเป็น 4 21 

Cluster ทําให้การประชุมบางครั้งไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ซึ่งอาจจะปรับให้เหลือ 3 Cluster  22 

ประธานฯ เสนอว่า คณะต้องจัด Cluster ที่ชัดเจน เน้นการทํางานร่วมกันด้านวิชาการ 23 

หลักสูตร การเรียนการสอน ด้านงานวิจัย เป็นภารกิจหลัก เพ่ือให้การทาํงานร่วมกันมีความเป็นส่วนร่วม และ24 

มองไปในอนาคต ซึ่งขณะน้ีเพ่ือให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ จึงขอให้จัด 4 Cluster ไปตามเดิมก่อนและใหแ้ต่25 

ละ Cluster สง่รายช่ือผู้แทนกลุ่มเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ ส่วนการจะปรับ กลุ่ม Cluster ใหม่น้ันจะขอ26 

หารือเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งต่อไป 27 

หัวหน้าภาควิชา ในแต่ละกลุม่ Cluster ได้พิจารณา เสนอช่ือผู้แทนกลุม่ Cluster เป็น28 

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ดังน้ี 29 

1. หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว (ผู้แทนกลุม่วิชาการส่งเสริมสุขภาพ) 30 

2. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา (ผู้แทนกลุ่มวิชาการป้องกันโรคและควบคุมโรค) 31 

3. หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  32 

(ผู้แทนกลุ่มวิชาการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 33 
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4. หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  1 

(ผู้แทนกลุ่มวิชาการเทคโนโลยีสาธารณสุขและการบริหาร) 2 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 3 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 4 

 5 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  6 

    ไม่ม ี7 

 8 

ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 9 

    10 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


