
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 7/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  24  กรกฎาคม  2558 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
5. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรรมการ 
8. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
13. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
14. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
16. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
18. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
20. รศ.พรพิมล กองทิพย์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
22. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
25. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
26. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
27. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
28. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 

 3 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 4 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้5 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 6 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 8 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี9 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 10 

  1)  มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นเจ้าภาพเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยมีรอง11 

อธิการบดีที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วม ในเดือนสิงหาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญ12 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว  13 

  2)  การร่วมทนุกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําปีงบประมาณ 2558 ได้14 

ประกาศผลการพิจารณาทุนประจําปี 2558 มหาวิทยาลยั รวมวงเงินทั้งสิ้น 63,037,340.- บาท ซึ่งต้นสังกัดต้อง15 

ร่วมทุนเป็นเงิน 31,518,670.- บาทภายในระยะเวลา 3 ปี ได้รับทุนทั้งสิ้น 71 ทุน ดังน้ี 16 

1. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 49 ทุน 17 

2. ทุนเมธีวิจัย 18 ทุน 18 

3. ทุนวุฒิเมธีวิจัยอาวุโส 4 ทุน  19 

ซึ่งมีหลักการร่วมทุนในปี 2558 เป็นดังน้ี 20 

1. โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการอยู่ในส่วนงานท่ีมีเงินสะสมตํ่ากว่า 20 ล้านบาทมหาวิทยาลัย21 

รับผิดชอบการร่วมทุนทั้งหมด 22 

2. ทุนเมธีวิจัยอาวุโส และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ซึ่งเป็นทุนขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยจะ23 

รับผิดชอบการร่วมทุนให้ทั้งหมด 24 

3. ทุนนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะรับผิดชอบในการร่วมทุนฝ่ายละคร่ึง 25 

4. ผู้ได้รับทุนเมธีวิจัยและทุนวุฒิเมธีวิจัย เป็นนักวิจัยที่กําลังพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมาก26 

ขึ้นให้ส่วนงานสนับสนุนการร่วมทุน 27 

ทุนวิจัยประเภทมุ่งเป้าหมายของสกว.อาจทําความตกลงกับส่วนงานเป็นรายโครงการไป 28 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 29 

1) วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรสม.ให้ได้รับการรับรอง30 

ในโครงการ APACPH Accreditation  31 
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2) วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สมัมนาเรื่องทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 

ประจําปีการศึกษา 2557 2 

3) วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ3 

ระดับชาติเพ่ือพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรด้านสุขภาพ อศบส. ครั้งที่ 6/2558  4 

4) วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ประชุมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ5 

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรแ์ละสาขาที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1 /2558 6 

       5)  วันที่ 1 กรกฎาคม รับรางวัล และร่วมงานครบรอบ 10 ปี การจัดต้ังศูนย์วิจัยและจัดการ7 
ความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ 8 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 11 

      คณะกําหนดจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ “ราชพฤกษ์ น้อมรําลึกพระคุณ12 

แม่”  ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558  เวลา 7.45 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ขอ13 

เชิญเข้าร่วมพิธี และขอความร่วมมือใส่เสื้อสีฟ้า 14 

07.45 น. -  ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันที่บริเวณช้ัน ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 
08.05 น. -  รองคณบดี กล่าวรายงาน 
 -  คณบดีถวายความเคารพพระบรมฉายาลกัษณ ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
    พระบรมราชินีนาถ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ  
 -  คณบดีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
 -  คณบดีและผู้ร่วมพิธี จุดเทยีนชัยถวายพระพร 
 -  คณบดี และผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลง 
      * เพลงสดุดีมหาราชา *  
      * เพลงค่านํ้านม *  
      * เพลงสรรเสริญพระบารม ี* 
 -  คณบดีและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายเทียนชัยถวายพระพร 
 -  เสร็จพิธี/รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ร่วมกัน 

 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 
 18 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 19 

1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2558  20 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 3 21 

(เมษายน – มถิุนายน 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 22 
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     -  ไตรมาสที่ 1 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  1 

            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 28,376,464.10 บาท 2 

     -  ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 86,129,680.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 3 

81,130,503.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.20 งบประมาณที่ได้รับเหลือ 73,094,226.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 

24.90 5 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 6 

ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนมิถุนายน 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  7 

   ค. รายงานความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจําปี8 

งบประมาณ 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

 ง. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด MUKPI รอบ 6 เดือนภาพรวมระดับภาควิชา                10 

(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในระบบ MUGSS ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 9 12 

เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

    1.3.3  ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจําปี 2556 – 2557 รายละเอียดเอกสาร14 

ประกอบการประชุม 15 

 1.3.4  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 16 

1)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 17 

ได้แก่   18 

  -  ผศ.ดร.มณรีัตน์  ธีระวิวัฒน์ (ข้าราชการ) สังกัด ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 19 

ให้ดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 20 

  -   อ.ดร.มลินี สมภพเจริญ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัด ภาคสุขศึกษาและพฤติกรรม21 

ศาสตร์ให้ดํารงตําแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 22 

    2)  สรุปบุคลากรของคณะ ประจําเดือนกรกฎาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 307 คน  23 

      -  บุคลากรสายวิชาการ    จํานวน   148  คน 24 

      -   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน  159  คน 25 

  1.3.5  สรุปผลงานการกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามค่านิยม MUPH 26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 

 28 

1.4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 29 

1.4.1  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ30 

ตําแหน่งทางวิชาการ กําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้าง...แรงบันดาลใจในการขอตําแหน่ง31 

ทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที ่27 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4  อาคารเทพนม 32 

เมืองแมน ทั้งน้ีขอความกรุณาเตรียมร่าง ก.พ.อ.03 เพ่ือฝึกปฏิบัติการเขียน ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง/2 ในช่วงบ่าย  33 
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กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และกลุม่คณาจารย์ทีผ่่านการประเมินสอบสอน1 

ช้ันต้นเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 2 

1.4.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การสนับสนุนการแต่งตําราและหนังสือทางวิชาการ   3 

ได้เสนอ แนวคดิการจัดประชุมวิชาการ เก่ียวกับเรื่องการเขียนตําราทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศทาง4 

วิชาการ โดยเชิญ รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ รศ.ดร.พรพิมล กองทพิย์ รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล มาแลกเปลี่ยน5 

ประสบการณ์  และสํานักพิมพ์มาบรรยาย เก่ียวกับกระบวนการรับจัดพิมพ์ และออกบูธจัดแสดงตําราและ6 

หนังสือทางวิชาการ คาดว่าจะจัดต้นปีงบประมาณ  2559  7 

1.4.3 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมช้ีแจงกรองการวิจัย ประเภท8 

บัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล  จึงได้จัดสรร9 

งบประมาณเพ่ือให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง10 

ภาครัฐและภาคเอกชน แบ่งเป็น 1) ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท 11 

(ประมาณ 30 ทุน) 2) ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท (ประมาณ 120 ทุน) 12 

ผู้สนใจสามารถดําเนินการขอรับทุน โดย วช.ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียน13 

ผ่านระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th  โดยกรอกรายละเอียด14 

โครงการที่เสนอขอรับทุนพร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยเบ้ืองต้น ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 2 MB และใช้ font TH 15 

SarabunPSK ขนาด 16 pt  ต้ังแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558  และผู้ขอรับทุนทีล่งทะเบียน16 

แล้ว ต้องส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน ที่มีเน้ือหาตรงกับไฟล์ที่แนบถึง วช. พร้อมใบสรุปผลการลงทะเบียน17 

เสนอโครงการผ่านระบบลงทะเบียนที่สั่งพิมพ์เมื่อกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ทางไปรษณีย์18 

โดยต้องประทับตราภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 19 

กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 10 กลุ่มเรื่อง ดังน้ี  20 

1. การแพทย์ สาธารณสุข และอนามัยเจริญพันธ์ุ 21 

2. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ 22 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม 23 

4. การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 24 

5. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 25 

6. การบริหารจัดการพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 26 

7. การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 27 

8. ความมั่นคงและธรรมาภิบาล 28 

9. ภูมิปัญญาของชาติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 29 

10. การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 
 33 
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1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์1 

เรื่องแจ้งเดือนกรกฎาคม 2558 2 

 1.5.1  MU Link ได้สัมภาษณ์ ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ3 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ทีไ่ด้ร่วมเดินทางลงพ้ืนที่ให้ความ4 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศเนปาล ซึ่งจะออกอากาศทาง 5 

MU Channel ของมหาวิทยาลัยมหิดล  6 

     1.5.2  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558  รองฝ่ายวิเทศฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมความร่วมมือกับ 7 

Professor Li Yan, Vice President จาก Kunming Medical University, China และ 5 คณะ ของ8 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสําหรบัคณะมีโอกาสความร่วมมือในเรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และ9 

บุคลากร การจัด short course training สําหรับบุคลากรสาธารณสุข การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน และ การ10 

ทําวิจัยร่วม ใน 3 ด้านคือ NCD, Public Policy, และ environment  11 

1.5.3  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ปีการศึกษา 2558 12 

1) Outbound  13 

มหาวิทยาลัย ระดับ จํานวน ระยะเวลา 
Wuhan ปริญญาตร ี 4 คน 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 
CMU ปริญญาตร ี 8 คน 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 
Kobe university ปริญญาเอก 1 คน 20 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 

 14 
2) Inbound   15 

มหาวิทยาลัย ระดับ จํานวน ระยะเวลา 
Wuhan ปริญญาตร ี 6 คน 8 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 
CMU ปริญญาตร ี 8 คน 1 – 15 สิงหาคม 2558 
Stikes Bali ปริญญาตร ี 12 คน 8 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2558 
Kobe university ปริญญาโท 1 คน 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2558 

 16 

เรื่องแจ้งเดือนมิถุนายน 2558 17 

1.5.4   บันทกึเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน การสอนของคณะ18 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร19 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย/นานาชาติ) ณ ห้องโถง ช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุข20 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 2 ตอน ได้แก่ 21 

- เรื่อง “นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลกับเรื่องการเรียนสอน” 22 

   โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 23 

- เรื่อง “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย/นานาชาติ) /พิธีปิดหลักสูตรและมอบ 24 
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   ประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี 2558 1 

    โดย รศ.สุคนธา คงศีล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และผศ.มธุรส   2 

    ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตไทย เทปรายการดังกล่าวจะ  3 

    ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทย (สทท.11) เวลา 05.55 - 06.00 น.    4 

    ในวันเสารท์ี่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 5 

1.5.5  งานวิเทศฯ ดําเนินการประสานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทย (สทท.11) เพ่ือเข้า6 

ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ เน่ืองใน7 

โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 8 

    1.5.6  ผู้แทนจาก Kyoto University ได้ประสานเจรจา เรื่องการจัดทําหลักสูตร Joint degree 9 

program ของ MPH program ซึ่งอาจจะเร่ิมจากการพัฒนารายวิชาร่วมกัน จะได้นัดประชุมเพ่ือพิจารณากับ10 

ทางหลักสูตรต่อไป 11 

    1.5.7  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ ได้เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2558 และได้นําเสนอ12 

หลักสูตร Global health และ faculty profile ขณะนี้ กําลังรอผลการพิจารณาการเข้าร่วม consortium 13 

ผู้แทนปลัดกระทรวงและอธิบดีในกระทรวงสาธารณสุข ปาปัวนิวกินี จะขอพบเพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการ 14 

ฝึกอบรมเรื่อง community nutrition ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 15 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

1.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา  18 

1.6.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 19 

กรกฎาคม 2558 มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 20 

1)  คณบดีแจ้งว่า จะนัดประชุมกับประธานหลักสูตรทุก 3 เดือน  21 

2)  บัณฑิตวิทยาลัย กําลังดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้มีความ22 

เหมาะสมกับปัจจุบัน  23 

3) การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ยังคงใช้ข้อบังคบปี พ.ศ. 2557 โดยในระดับปริญญาเอก ต้อง24 

ไม่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List ส่วนนักศึกษาปริญญาโท ให้ควรหลีกเลี่ยง  25 

4) บัณฑิตวิทยาลัย จะทาหนังสือถึงทุกหลักสูตร ภายในสิ้นเดือนน้ี เพ่ือให้แจ้งรายวิชา เข้าเป็น26 

รายวิชาส่วนกลาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างคณะ/ต่างมหาวิทยาลัย มาลงเรียนได้ง่ายขึ้น ส่วนการจัดสรรรายได้27 

รายวิชายังคงเหมือนเดิม  28 

5) กําหนดให้มกีารใช้ E-form ทุกหลักสูตร ต้ังแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้นไป (ต้ังแต่29 

เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป)  30 

6) ความก้าวหน้าการจัดทา AUN-QA : มีหลักสูตรเข้าร่วมกว่า 20 หลักสตูร โดยสุดท้ายให้จัดทํา31 

รูปเล่มใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  32 
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7) ตารางเปรียบเทียบ กําหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ประ1 

จาปีการศึกษา 2558 พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนดเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 และ 2 ก่อนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 2 

ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.ศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น และ 3 

ม.สงขลานครินทร์  4 

8) สถิติการดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 - 2558  5 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 6 

9)  สาระสาคัญจากการประชุมสัมมนา เรื่อง “การติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก7 

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยกลไกการตรวจเยี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”  8 

10)  รายงานผลการพิจารณาทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 9 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

11)  ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558 รายละเอียด11 

เอกสารประกอบการประชุม 12 

12)  ความก้าวหน้าในการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2558 - 2562 13 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

13)  เรื่องพิจารณา ดังน้ี 15 

      1. (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้16 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 เห็นชอบ ในประเด็น คะแนนสอบ 17 

TOEFL-ITP >500 ไม่ต้องเรียนเพ่ิม คะแนน 470-499 ให้ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตามที่กาหนด 1 วิชา 18 

และ คะแนน <400 ไม่รับ หรือ รับเป็นนักศึกษามีเง่ือนไข (ประเภท “P”) และลงเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษ19 

ตามท่ีกาหนด  20 

2. (ร่าง) ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ศูนย์ทดสอบ TOEFL-ITP ที่21 

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลคะแนน  22 

1.6.2 คณะกรรมการ AUN-QA จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การจัดทา SAR criteria 1-5 ระหว่าง23 

หลักสูตรของคณะต่างๆ ของวิทยาเขตพญาไท ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 24 

1.6.3 คณะจัดงาน “ต้อนรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558” ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 25 

ต้ังแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องเธียเตอร 26 

1.6.4 กาหนดวันไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 27 

สิงหาคม 2558 28 

1.6.5 สโมสรบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการขอการสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมไปยัง29 

บัณฑิตวิทยาลัย และจัดกิจกรรม ครั้งแรก ในวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 และอีกโครงการหน่ึงขอ30 

การสนับสนุนไปยังมหาวิทยาลัย 31 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา    1 

  1.7.1  แจ้งจํานวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ช้ันปีที่ 1 2 

ประจําปีการศึกษา 2558 ดังน้ี 3 
หลักสูตร จํานวนตามรายชื่อท่ี

มหาวิทยาลัยแจ้ง 
จํานวนตามแผน จํานวนใน มคอ.2 

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 144 คน 130 คน 140 คน 
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 65 คน 61 คน 60 คน 

  1.7.2  แจ้งความก้าวหน้าการจัดฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา4 

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้ บริษทั เรียล โซลูช่ัน จํากัด ดําเนินการสร้างระบบ5 

ฐานข้อมูลดังกล่าว บัดน้ีได้กําหนดวัน เวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทดสอบและจัดทําระบบฐานข้อมูลฯ 6 

ทางคณะได้มอบหมายให้ ผศ.พัชราณี ภวัตกุล ประธานหลกัสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) และอ.วรกมล บุณย7 

โยธิน (ประธานหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ไปเรียนรู้การใช้ระบบ และจะกลบัมาถ่ายทอด8 

การใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคลากรในคณะต่อไป 9 

  1.7.3  แบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัย (MU Learning Outcomes) 10 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการทําแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้วเสร็จ และพร้อมทีจ่ะ11 

นําไปใช้เป็นเคร่ืองมือให้ส่วนงานนําไปใช้ในการประเมินตนเองของนักศึกษา หลังสําเรจ็การศึกษาช้ันปีที่ 1 และ12 

การประเมินตนเองของบัณฑิต หลังการทํางาน 1 ปี และทางมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําระบบการประเมิน13 

ตนเองของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษาช้ันปีที่ 1 (นักศึกษารหัส 57) และการประเมินตนเองของบัณฑิต 14 

หลังการทํางาน 1 ปี (บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2557) โดยใช้โปรแกรม Lime Sursey จึงขอ15 

ความร่วมมือให้ส่วนงานแจ้งกับนักศึกษาและบัณฑิตเพ่ือเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมทั้งรายงานผลให้16 

มหาวิทยาลัยต่อไป 17 

  1.7.4  กิจกรรมนักศึกษาที่จะดําเนินการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2558 18 
โครงการ ช่วงเวลา 

-  ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา สําหรับนักศึกษาและบุคลากรประจําปี
การศึกษา 2558  

26 – 28 กรกฎาคม 2558 

-  ต้อนรับนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 29 กรกฎาคม 2558 
-  สัมมนาแกนนํานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2558 

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 

-  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ และมหิดลสิทธาคาร ศาลายา 

6 สิงหาคม 2558 

-  เปิดร้ัวราชพฤกษ์รับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยสโมสรนักศึกษาฯ 8 สิงหาคม 2558 
-  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558  
“สร้างฝัน..สาสุข” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

10 สิงหาคม 2558 

-  วันไหว้ครู “ลูกราชพฤกษ์น้อมรําลึกพระคุณครู” ประจําปีการศึกษา 2558 13 สิงหาคม 2558 
-  สอนน้องร้องเพลง ประชุมเชียร์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 17 สิงหาคม – 12 กันยายน 2558 
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   1 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 2 

 3 

1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  4 

 1.8.1  ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานที่5 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และมีนโยบายดําเนินการจัดประชุมตามหลัก Green meeting โดยได้ทําการตรวจ6 

ประเมินเมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2558 และได้รับผลผ่านการประเมิน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นที่เรียบร้อย7 

แล้ว    8 

1.8.2   ระบบแจ้งซ่อม online (E-physical) ได้ทําการปรับปรุงการใช้งาน 9 

- ผู้แจ้งซ่อมสามารถ upload รูปภาพอุปกรณ์ที่เสียหายในการแจ้งซ่อม  10 

- ปรับปรุงความรวดเร็วในการปรับสถานะการซ่อมในระบบ 11 

- เพ่ิมการประเมินความพึงพอใจการทํางานหลังการดําเนินการ  12 

1.8.3   งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการเพาะชําต้นไม้เพ่ือแจกจ่ายให้บุคลากรนําไปปลูกใน13 

ห้องทํางานหรือสํานักงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จาํนวนหน่ึงแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานกายภาพฯ 14 

1.8.4  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการติดช่ืออาคารภาษาอังกฤษ และเลขอาคาร 15 

เพ่ิมเติมบริเวณทางเข้าอาคารแล้ว  16 

1.8.5  คณะกําหนดจัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีงบประมาณ 2558 ในเดือนสิงหาคม 17 

2558 รายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไป 18 

1.8.6  สรุปการใช้นํ้าประปา ไฟฟ้า นํ้ามัน และกระดาษ  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 19 

1.8.7  การแข่งขันกีฬาบุคลากรสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 มผีู้เขา้ร่วมงาน 206 การประเมินผลความพึง20 

พอใจมากถึงมากที่สุด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

  1.9 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบอ่ืนๆ 24 

    1.9.1  รศ.วิทยา อยู่สุข แจง้ว่า เตรียมจัดอบรมให้กับอาจารย์ใหม่ และผู้ช่วยอาจารย์ ประมาณ 60 25 

ช่ัวโมง ขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 

 28 

  1.9.2  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 29 

   1)  การรับสมคัร และวันเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 30 

       -  เปิดรับสมัคร     4 – 18 สิงหาคม 2558 31 

       -  ประกาศรายช่ือผู้สมัครพร้อมใบสมัคร  21 สิงหาคม 2558 32 

       -  ลงบัตรเลือกต้ัง/ รวมคะแนน/ แจ้งผลการเลือกต้ัง 10 กันยายน 2558 33 
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       -  ประกาศผลการเลือกต้ัง    15 กันยายน 2558 1 

   2)  สภาอาจารย์เห็นว่าควรมี อีเมล์ของสภาอาจารย์เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารกับ2 

บุคลากรในคณะฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน คือ phcouncil@mahidol.ac.th  พร้อมทั้งรายช่ือและ3 

เบอร์อีเมล์ของบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 4 

   3)  โครงสร้างการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทีม่ีสภาอาจารย์อยู่ในโครงสร้าง 5 

   4)  โครงการ เรื่อง เคล็ดลับการวางแผนการเงินเพ่ือความสุขในการทํางาน 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่6/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่26 มิถุนายน 2558 9 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558  วันศุกร์ที ่26 มิถุนายน 2558  โดยไม่มีการแก้ไข 10 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 11 
 12 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    13 

 3.1  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข14 

นานาชาติ ครั้งที่ 7 15 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ขณะน้ีได้รับการตอบรับจากสํานักราชวัง ในการเสด็จเป็น16 

ประธานในการประชุมวิชาการฯ และเปิดนิทรรศการ ซึ่งวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จะประชุมร่วมกันสํานักราชวัง 17 

ส่วนเร่ืองห้องประชุมและวิทยากรดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  18 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ19 

รัตนราชสุดาฯ นิทรรศการงานวิจัย การเรียนการสอน และนวัตกรรม โดยจะจัดให้น่าสนใจ โปสเตอร์จะมีรูปแบบ20 

เหมือนกันทุกภาควิชา นอกจากน้ีจะจัดโต๊ะให้ภาควิชา/ ชมรม/ สมาคม ที่ต้องการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก 21 

หรือแสดงผลงาน ขอให้แจ้งความต้องการเพ่ือประสานจัดพ้ืนที่ต่อไป 22 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ เสนอว่า คณะอาจจะมีการรับฝากขายหนังสือของอาจารย์ แล้วตัด23 

เปอร์เซนต์เข้าคณะ 24 

ประธานฯ แจ้งว่า มอบหมายให้นางนภาพร ม่วงสกุล ทําหนังสือแจ้งไปยังภาควิชา ประสานรับ25 

ฝากขายหนังสือ และนําเปอร์เซนต์การขายเข้าคณะ 26 

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการหาทุน ได้ดําเนินการหาทุนได้ประมาณ 360,000 บาท  แต่27 

จํานวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมยังน้อย ขอให้กระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนการจัดงานคืนสู่เหย้า ขอให้28 

ภาควิชารับภาควิชาละ 1 โต๊ะ และศิษย์เก่าภาควิชา 1 โต๊ะ และประสานเชิญชมรม/ สมาคมวิชาชีพในการเข้าร่วม29 

ประชุมวิชาการและร่วมงานคืนสู่เหย้า 30 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า ขณะนี้การประชุมวิชาการนานาชาติมีจํานวนผู้ลงทะเบียน  26 31 

คน และได้ final ร่างกําหนดการ และจัดส่งจดหมายเชิญวิทยากรเรียบร้อยแล้ว และมจีํานวนผู้นําเสนอผลงาน32 

วิชาการสมัครมาทั้งสิ้น 35 คน  33 
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รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ดําเนินการจัดทํากระเป๋า, Handy drive เรียบร้อยแล้ว 1 

ภาควิชาที่มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือบรรจุลงกระเป๋าการประชุม สามารถแจ้งและนําส่งได้ที่รอง2 

คณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ  3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 

 5 

 3.2  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 6 

   รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า คณะกรรมการจัดทาํ มคอ.1 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่7 

ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมจะร่วมกันหารือเพ่ือจัดทํา มคอ.2 – มคอ.7 ในวันที ่6 – 7 สิงหาคม 2558 ณ หอ้งประชุม 8 

อาคารเทพนม เมืองแมน จากน้ันจะสรุปผลและข้อเสนอแนะนําเสนอต่อสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 9 

สามารถแจ้งช่ือเข้าร่วมประชุมได้ที่งานบริหารการศึกษาฯ 10 

   รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า มคอ.1 ได้ผา่นคณะกรรมการวิจัย สภาคณบดีคณะสาธารณสุข11 

ศาสตร์ และเสนอไปยังสกอ. จึงขอให้ใช้ร่าง มคอ. 1 เป็นแนวทาง  12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

3.3  การจัดต้ังกลุ่มภารกิจ  Cluster 15 

 รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า กลุ่มภารกิจส่งเสริมสขุภาพได้หารือเรื่องช่ือปรญิญา ซึ่งแบ่งเป็น 2 16 

กลุ่ม คอื ปรญิญา วท.บ.(สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา) และปรญิญา วท.บ.(สศ) คือ สขุศกึษาและพฤติกรรมการ และ17 

อนามัยชุมชน จึงหารือความเป็นไปได้ การจดัเป็น Dual โปรแกรม เช่น ปริญญา วท.บ. และ ส.บ.  18 

 ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้พิจารณาความแตกต่างของหลักสูตร หรือสาขาวิชา และต้องดูความ19 

ต้องการของตลาด ความคุม้ค่าของการเปิดหลกัสูตร 20 

 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า นักศกึษาสามารถเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ license แต่ไมส่ามารถได้ 2 21 

license   22 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า กลุม่ภารกิจส่งเสริมสขุภาพ ม ีรศ.สุปรยีา ตันสกุล เป็น23 

ประธานกลุม่ฯ ผศ.ดวงใจ มาลยั เป็นเลขานุการ และขอผู้ช่วยเลขานุการเป็นบุคลากรจากงานบริหารการศึกษา 24 

จากน้ันจะทําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการต่อไป  25 

 รศ.สุปรียา ตันสกุล ได้แจ้งความก้าวหน้ากลุม่ภารกิจส่งเสริมสขุภาพ  ดังน้ี 26 

 1) กลุม่ภารกิจจะจัดทําโครงการเชิงรุก คือ โครงการพัฒนาโครงร่างวิจัยบูรณาการเพ่ือพัฒนาสขุ27 

ภาวะชุมชนในพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก โดย ผศ.ทศันีย์ ศิลาวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก แบ่งความรับผิดชอบดังน้ี 28 

 - เรื่องสขุภาพของคนงาน  โดย รศ.สรา อาภรณ์ 29 

 - เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  โดย อ.อัจฉรา 30 

 - เรื่องภาระงานของบุคลากรใน รพสต. โดย ผศ.พีระ ครึกครืน้จิตร 31 

 ซึ่งหลังจากน้ีจะทําโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน และดําเนินการต่อไป  32 

 2) โครงการบริการวิชาการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สงูอายุ ผศ.เรวดี และ ผศ.พิมพ์สุรางค ์33 
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 3) จัดการสอนวิชาร่วมกัน จะเร่ิมในระดับปรญิญาโทในวิชาที่สามารถสอนร่วมกันได้ เช่น วิชา1 

วิจัย อาจจะมีการพัฒนาวิชาใหม่ขึ้นมา 2 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เพ่ือหารือ3 

เรื่องทุน วช. ทนุงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาโครงการที่เข้ากรอบใหส้ามารถเสนอขอรับทุน 4 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า กลุม่ภารกิจการควบคมุและป้องกันโรค ได้หารอื5 

คณะกรรมการ การสรรหาประธาน เลขานุการ  ซึ่งกลุม่ภารกิจขอใหร้องคณบดีทําหน้าที่เป็นประธานกลุม่ฯ ในช่วง6 

แรก หรือรกัษาการประมาณ 1 ปี เพ่ือใหก้ลุม่ภารกิจมคีวามพร้อม โดยมีหัวหน้าภาควิชาในกลุ่มภารกิจเป็นรอง7 

ประธาน  8 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งความก้าวหน้ากลุม่ภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากการหารือ9 

ในครั้งแรก ในส่วนภาควิชาทีอ่ยู่ภายในกลุ่มภารกิจได้มคีวามร่วมมือกันในการเรียนการสอน และมีประสานร่วมกับ10 

ภาควิชาอ่ืนๆ บ้างแล้ว เรื่องประธานของกลุ่มจะหารอืกันในวันที ่29 กรกฎาคม 2558 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 

 13 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  14 

4.1  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 15 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย ผศ. เรวดี  จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา จะครบวาระในการ16 

ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 30 กันยายน 2558 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา17 

ให้แล้วเสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาเดิมจะครบวาระอย่างน้อย 30 วันตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับ18 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว 19 

กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 20 

1. คณบดี 21 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 22 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 23 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 24 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 25 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่26 

ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์27 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอช่ือ 28 

1. รศ.สุธรรม  นันทมงคลชัย เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 29 

2. อ.ธวัช เพชรไทย  เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 30 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล            31 
 32 
 33 
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4.2 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือเปล่ียนสถานภาพเป็น  1 

   พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2558 (รอบที่ 1 พฤศจิกายน 2558)   2 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การประเมินข้าราชการและลูกจ้างที่ประสงค์จะเปลี่ยน3 

สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 4 

จึงเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอรายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการและ5 

ลูกจ้างที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2558 (รอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 6 

2558) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วย การประเมินขา้ราชการและลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยน7 

สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 4 โดยให้คณะกรรมการประจําส่วนงานแต่งต้ัง8 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถนะ 9 

คุณลักษณะ และความเหมาะสมของผู้ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี คณะฯ 10 

จะต้องส่งผลการประเมินฯ ไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558                   11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน  ซึง่เป็นกรรมการ (ผูแ้ทนหัวหน้าภาควิชา) 12 

อยู่ระหว่างการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ที่ประชุมจึงได้เสนอช่ือ รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย 13 

เป็นกรรมการ (ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา) แทน 14 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 15 
 16 

4.3 การขอแก้ไขเกรดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  17 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ แจ้งว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความ18 

ประสงค์จะขอแก้เกรดนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังน้ี 19 

- วิชา PHOH 403 Occupational Health Administration ภาคการศึกษาที่ 2/2557 20 

(ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์เด่นศักด์ิ ยกยอน) ขอแก้ไขเกรด นางสาวปิยาภรณ์  บุญส่ง               21 

รหัส 5408169 PHSP/B  จาก I แก้ไขเป็น B 22 

- วิชา PHOH 489 Professional Field Practice ภาคการศึกษาที่ 2/2557              23 

(ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ไชยนันท์ แท่งทอง) ขอแก้ไขเกรด นางสาวปิยาภรณ์  บุญส่ง                      24 

รหัส 5408169 PHSP/B  จาก F แก้ไขเป็น I 25 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ แจ้งว่า นางสาวปิยาภรณ์  บุญส่ง มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงขอ26 

แก้ไขเกรด 27 

   ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังน้ี 28 

1. PHOH 403 การแก้ไขเกรดจาก I แก้ไขเป็น B ของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีน้ีที่แก้ไขเกรด29 

สูงกว่านักศึกษาที่ได้เกรดไปก่อนหน้า ซึ่งตามความเป็นจริงจะต้องได้เกรดน้อยกว่านักศึกษา30 

ในห้องคนอ่ืนๆ ที่ได้เกรดไปแล้ว 31 

2. วิชา PHOH 489 ขอให้ภาควิชาพิจารณาอีกคร้ัง เน่ืองจากโดยหลักการยังไม่เคยมีกรณีการ32 

แก้ไขเกรด จาก F แก้ไขเป็น I  33 
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   รศ.พรพิมล  กองทิพย์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งขอถอน1 

เรื่องแก้ไขเกรด เพ่ือนํากลับไปพิจารณาแล้วนําเสนอที่ประชุมในคร้ังต่อไป 2 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 

 4 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  5 

   ไม่ม ี6 

     7 

ก่อนปิดการประชุม ได้นําเสนอวิดีทัศน์การจัดสัมมนาบุคลากร เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 8 

2558 9 

 10 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 11 

     12 

 13 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


