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ผู้มาประชุม
1. รศ.ประยูร
2. รศ.วิทยา

ฟองสถิตย์กุล
อยู่สุข
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4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.

มหรรณพ
อินทรประสงค์
อํานาจสัตย์ซื่อ
ปัญญาภิญโญผล
หิรัญเพชรรัตน์
โรจนวิภาต
ครึกครื้นจิตร
พุทธิรักษ์กุล
จงสุวัฒน์
ละกําปั่น
เติมศิริกุลชัย
ฉวีพจน์กําจร
สีหะบุตร
ผลประเสริฐ
หมั่นแสวงทรัพย์
ศิลาวรรณ
แกล้วกล้า
ศิริโชติรัตน์
เพชรไทย
ม่วงสกุล
ระวานนท์
สุภาพ

รศ.พักตร์พิมล
รศ.ภูษิตา
ผศ.ขวัญใจ
ผศ.บุณยฤทธิ์
รศ.จักร์กริช
รศ.เพียงจันทร์
ผศ.พีระ
ผศ.ประยุทธ์
ผศ.เรวดี
รศ.สุนีย์
ผศ.ลักขณา
รศ.วิศษิ ฏ์
ผศ.ธนาศรี
ผศ.จงจินต์
ผศ.โชคชัย
ผศ.ทัศนีย์
รศ.จีรนันท์
รศ.นิทศั น์
อาจารย์ธวัช
นางนภาพร
นางสาวปุณณภา
รศ.จรวยพร

ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลและ
กรรมการ
รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
กรรมการ
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
กรรมการ
รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี
กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.พิทยา
2. รศ.วิชัย
3. รศ.อรวรรณ

จารุพูนผล
พฤกษ์ธาราธิกูล
แก้วบุญชู

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนวพร

พานิชเจริญ

คณบดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 9.10 น.
รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ รศ.ประยูร
ฟองสถิตย์กุล เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 ประธานฯ แจ้ง ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2557 จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นางสาวกฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์ สังกัด งานวิจัยและวิชาการ
2. นางสาวพนิตนาฏ จักรเพชร สังกัด ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. นางสาวศิริวรรณ เย็นเปิง
สังกัด งานบริหารงานทั่วไป
4. นางสาวสุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น
สังกัด งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สังกัด งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
5. นางสาวสุนันทา ไตรภพ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถานการณ์การเงิน และงบประมาณปี 2558
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ส่วนงานจะต้องหางบประมาณเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 35,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าเงินเดือนบุคลากร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาข้าราชการและลูกจ้างประจําเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการ
กําหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 27 มิถุ นายน 2557 กําหนดวั นให้ข้าราชการและลู กจ้างประจําเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนั กงาน
มหาวิทยาลัยในปี 2557 จํานวน 1 ครั้ง คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ในการนี้ มีข้าราชการยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ) มีจํานวน 2 ราย เป็นสายสนับสนุนวิชาการจํานวนน 2 ราย และขอระงับการ
เปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 1 ราย ดังนั้น มีผู้ยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 1 ราย และคณะฯ ได้
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ยื่นแบบแสดงเจนตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี
ของข้าราชการสายวิชาการที่ยื่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการประเมินฯ จึงเห็นชอบร่วมกันว่า ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการที่ยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนทั้ง 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการประเมินความหมาะสม
ครบตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ และกําหนดระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า
3 ปี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
เห็นผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ภายหลังเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ขอให้หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ของผู้ผ่านการประเมินเปลี่ยนสถานภาพมอบหมายงาน
ใน PA ในปีงบประมาณ 2558 ให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง และการประเมิน PA ใน 6
เดือนแรกของปี 2558 อย่างน้อยให้เสนอ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน
2. เสนอให้คณะ จัดทําประกาศฯ กําหนดหลักเณฑ์ ในการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของ
ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปี2558 โดยจะต้องเสนอผลงานการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี พร้อม
คู่มือการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ข้าราชการสมควรเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (รอบ 1 พฤศจิกายน 2557 ) จํานวน 1 ราย คือ นางอัมพร พนม
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.2 การพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการดําเนินการหลักสูตรของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน โดยผ่านความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2557 เมือ่ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 และ
ผ่านความเห็นชอบโดยวิธีการเวียนจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557
ประธานฯ แจ้งว่า กรณีขอยืมตัว อาจารย์เชต ใจกัลยา ขอให้หารือกับหัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่อง ระยะเวลาขอยืมตัว หรือถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
สุขาภบาล ขอยืมตัว อาจารย์สุพพัต ควรพงษากุล
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.3 การพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินการ หลักสูตรของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 16
กรกฎาคม 2557 และผ่านความเห็นชอบโดยวิธีการเวียนจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2557
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้ถอนชื่ออาจารย์เชต ใจกัลยา ออก
2. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ อาจารย์เด่นศักดิ์ ยกยอน
3. ปรับให้เหลือคณะประจํา 5 คน โดยถอนชื่อ รศ.พรพิมล กองทิพย์ และ รศ.สรา อาภรณ์
ออก
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ที่ประชุมเสนอและให้ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.4 การพิจารณาหลักสูตรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ)
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (นานาชาติ) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ เพือ่ ให้เกิด
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินการหลักสูตรของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
ปัจจุบัน และผ่านความเห็นชอบโดยวิธีการเวียนจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ทีไ่ ด้ดําเนินการแล้วนั้น จะนําเสนอที่ประชุมสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งถ้าที่
ประชุมอนุมัติแล้วจะดําเนินการส่งไปยัง สกอ. ภายในเดือนตุลาคม 2557
ที่ประชุม : รับทราบ
ขอเลื่อนการประชุมจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เป็นวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
ปิดประชุมเวลา 11.10 น.
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นางนภาพร ม่วงสกุล
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