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ครั้งที่ 10/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  30  ตุลาคม  2558 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี กรรมการ 
2. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
4. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
7. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
8. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
9. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
10. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
12. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
14. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
16. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
17. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
18. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
24. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1.  รศ.ประยรู ฟองสถิตย์กุล คณบดี                                                             ประธานกรรมการ 
2.  รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา            กรรมการ 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  อาจารย์ณิชชาภัทร ขันสาคร แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 2 

2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 5 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจ ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 6 

ตําแหน่งรองคณบดีทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 7 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 8 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 9 

คณบดีติดภารกิจ ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือทราบแทนคณบดี ดังน้ี 10 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี11 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดังน้ี 12 

  1)  มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ให้การสนับสนุน การดําเนินงาน13 

ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ภายใต้ “โครงการมุง่สู่จังหวัดนครปฐม ปลอดบุหรี่” จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 14 

  2)  รายงานผลโครงการ “Building ICT Talented Students for the Future thru The 15 

Student Outreach Program 2015”  ใหแ้ก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหดิล เพ่ือไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน16 

ต่างประเทศ ประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 17 

  3)  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จ18 

การศึกษา จากมหาวิทยาลัย มหิดล จํานวน 37 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ จํานวน13 หลักสูตร และหลักสูตร19 

ปรับปรุง จํานวน 24 หลักสตูร) 20 

  4)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและ21 

แต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล 22 

  5)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งรับทราบการให้ความเหน็ชอบหลักสูตรของ23 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหมด จํานวน 9 หลักสูตร ซี่งรวมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่24 

2555) โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค ์25 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 26 

1) วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจ มหิดลเพ่ือเนปาล ครั้งที่ 2/2558 ณ 27 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 28 

2) วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการ Team Management งานบริหารทรัพยากร29 

บุคคล 30 

3) วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ประชุมพัฒนาหลักสตูรสาธารณสุขบัณฑิต ร่วมกับผู้อํานวยการวิทยา31 

เขตอํานาจเจริญ  32 
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4) วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ประธานเปิดและบรรยาย นโยบายแนวทางพัฒนาหลักสูตร1 

สาธารณสุขบัณฑิต ในงานสมัมนาหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต 2 

5) วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือพิจารณา3 

ทิศทางปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารสาธารณสุข4 

วิศิษฏ์ 5 

1.1.3  เรื่องอ่ืนๆ  6 

 1)  วันที่ 8 ตุลาคม 2558ร่วมงานแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลีนิคเกียรติคุณ นายแพทย์ 7 
ปิยะสกล สกลสัตยาทร เน่ืองในโอกาสดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ คณะ8 
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 9 

 2)  วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคัดเลอืกระดับชาติ 10 
โครงการรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจําปี 2558 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 

 3)  วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2558 ร่วมเดินทางตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม12 

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ไปทัศนศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการรางวัล13 
นานาชาติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 

4)  วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2558 ประชุม 47th Asia Pacific Academic Consortium for 15 

Public Health, APACPH ณ เมือง Bundung ประเทศอินโดนิเซีย 16 
5)  วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2558 ประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 10 17 

(The 10th CRISU-CUPT Conference) ณ กรุงจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนิเซีย 18 

1.1.4  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัย19 
วิจัย: Talent Management (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 สรุปได้ดังน้ี 20 

 1)  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่บรรจุใหม ่หรือเปลี่ยนตําแหน่ง หรือเปลี่ยนประเภท21 

การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ไม่ต้องเข้า22 
ร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management พ.ศ.2557  23 

 2)  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย: Talent 24 

Management ตามประกาศดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ให้คงเข้าร่วมและดําเนินโครงการสู่25 
มหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล อยู่ต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา26 
ของโครงการ โดยจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงและประกาศดังกล่าว ต่อไป  27 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถแสดงความประสงค์ออกจาก28 
โครงการได้ โดยย่ืนแสดงความประสงค์ออกจากโครงการภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะมผีลให้ออก29 
จากโครงการได้ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 30 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 33 

 34 
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     1.2.1  ตามสัญญาการจ้างบริษัทมาดําเนินการพ่นยากําจัดปลวกภายนอกอาคาร ขอให้แต่ละ1 

หน่วยงานทําการสํารวจปลวกภายในหน่วยงาน หากพบว่ามีปลวกขอให้แจ้งหน่วยพัสดุ เพ่ือประสานบริษัทมา2 

ดําเนินการฉีดพ่นยากําจัดปลวกให้  3 

1.2.2  กําหนดการก่อสร้างหอประชุมราชพฤกษ์ จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม 4 

2558 อาจทําให้เกิดความไม่สะดวกจากการก่อสร้างบริเวณหน้าอาคารจรัส ยามะรัต 5 

     1.2.3  แนวทางการปฏิบัติงานหน่วยกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามข้อตกลงจากที่6 

ประชุมงานกายภาพฯ โดยหลังจากมีการแจ้งซ่อมเข้าในระบบ E-physical จะมีช่างเข้าไปตรวจเช็คภายใน 24 7 

ช่ัวโมง เมื่อได้รับแจ้ง (นับจากวันทําการ) และจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทําการ (กรณีไม่ต้องจัดซื้อ8 

วัสดุจากภายนอก)  9 

 1.2.4  ระเบียบวิธีปฏิบัติการรายงานการเข้าปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งทาง10 

งานทรัพยากรบุคคลได้จัดส่งให้หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงานทุกเดือน ขอให้ทําการตรวจสอบเวลาการมา11 

ปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องส่ง ใบลาป่วย/ ลาพักผ่อน/ ลากิจ 12 

  1.2.5  การเสนอรายช่ืออาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เพ่ือร่วมคัดเลือกเป็น “คนดี        13 

ศรีมหิดล” ประจําปี 2558 ขอให้ดําเนินการส่งงานบริหารทรัพยากรกรบุคคล ภายใน 16 พฤศจิกายน 2558 14 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

 รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า เน่ืองจากในปีที่ผ่านมาภาควิชา/ งาน อาจจะมีการเสนอช่ือน้อย16 

หรือไม่มีเสนอช่ือ  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีกระบวนการท่ีจะเสนอช่ือให้17 

คณะกรรมการพิจารณาด้วย  18 

 1.2.6  ขอเชิญเสนอช่ือผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์เพ่ือไปเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์19 

ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 - 15.00 ณ โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 20 

 1.2.7  การดําเนินงานเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร ์ขอให้21 

ดําเนินการส่งเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติเดิม รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

 1.2.8  สํานักงานเขตราชเทวี จัดประชุมผู้มสี่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหน้าคณะ23 

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 “เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ24 

รถจักรยานยนต์ และการควบคุมสถานบรกิารหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คลา้ยกับสถาน25 

บริการ” เพ่ือยับย้ังพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้มีอายุตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ที่เข้าไปสถานบริการฯ และแก้ปัญหา26 

การด่ืมแอลกอฮอล์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรอืหอพักใกล้เคยีงกับสถานศึกษา และลงโทษ27 

ผู้ประกอบการที่กระทําการฝา่ฝืนกฎหมาย โดยได้แจ้งข้อสรุปนิยาม บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หมายความว่า 28 

บริเวณที่ต่อเน่ืองติดกับสถานศึกษาและบริเวณถัดออกไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

 รองคณบดี แจง้เพ่ิมเติมว่า การปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์ จะดําเนินการล้อมบริเวณรอบๆ 30 

หอประชุมทั้งหมด จะไม่สามารถจอดรถข้างหอประชุมได้ ส่วนครุภัณฑ์ที่เก็บไว้ใต้อาคาร 7 (ที่จอดรถ) อยู่31 

ระหว่างการหาผู้รับประมูล 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 1 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ลาป่วย ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือทราบแทน ดังน้ี 2 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2558  3 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 4 4 

(กรกฎาคม – กันยายน 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 5 

     -  ไตรมาสที่ 1  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 76,977,071.18 บาท  6 

            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 28,376,464.10 บาท 7 

     -  ไตรมาสที่ 3  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 81,130,503.42 บาท 8 

     -  ไตรมาสที่ 4  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 59,073,960.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 9 

77,317,692.43 บาท  คิดเป็นร้อยละ 130.88 งบประมาณที่ได้รับเหลือ -4,223,466.31 บาท คิดเป็นร้อยละ     10 

-1.44 11 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 12 

ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

 1.3.2  ผลการบันทึกข้อมูลในระบบ MUGSS & MUMIS ประจําปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ 14 

วันที่ 30 กันยายน 2558) 15 

 1.3.3  รายงานความก้าวหน้าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) 16 

ปีงบประมาณ 2558 17 

  ก. ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัด MUKPI ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) รอบ 12 18 

เดือน (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)  19 

  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเป้าหมายเพียง 15 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 45.45 และ  20 

ตัวที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 17 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ  51.52 และตัวช้ีวัดยังไม่ทราบผล จํานวน 1 ตัวช้ีวัด 21 

(HR มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเก็บข้อมูล) คิดเป็นร้อยละ 3.03 22 

  ข. กําหนดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) 23 

ปีงบประมาณ 2559  ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที ่28 ธันวาคม 2558 เวลา 24 

08.00 - 09.45 น. ทางคณะได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงไปยังมหาวิทยาลัยแลว้จากวันที่ 28 ธันวาคม 2558  เป็น25 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาเดิม 26 

 1.3.4  ผลการดําเนินงานตาม Corporate KPIs ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 27 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

 1.3.5  วงเงินรายรับจริงและรายจ่ายจริงจากเงินรายได้ส่วนงาน ปี 2556 - 2558 และประมาณการ29 

รายรับและรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 30 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2559   จํานวนทั้งสิ้น  31 

303,211,200.00 บาท  จําแนกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน =182,256,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.11 32 
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และเงินรายได้ส่วนงาน = 120,954,700.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 39.89 รายละเอียดเอกสารประกอบการ1 

ประชุม 2 

 1.3.6  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําเดือนตุลาคม 2558 รายละเอียดเอกสาร3 

ประกอบการประชุม 4 

1)  สรุปการสรรหาคัดเลือก/ บรรจุแต่งต้ังบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 5 

ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) มีผู้ได้รับการสรรหาทั้งหมด จํานวน 15 ราย  6 

2)  สรุปผลการพัฒนาบุคลากร จําแนกตามสายงาน และแยกจํานวนเงินงบประมาณ โดยแยก7 

เป็นส่วนที่ภาควิชาได้รับการจัดสรร 5,000 บาท/คน/ปี 8 

3)  สรุปการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย ได้รับพระราชทาน 9 

ประจําปี 2557 แต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้ารับเครื่องราชฯ ในปี 2558  10 

4)  สรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ ที่ได้รับการแต่งต้ังและอยู่11 

ระหว่างดําเนินการ  12 

5)  สรุปเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2558  13 

6)  สรุปวันลาแต่ละประเภทของบุคลากร แยกตามประเภทสายวิชาการ และสายสนับสนุน14 

ปีงบประมาณ 2558  15 

7)  สรุปข้อมลูเงินเดือนบุคลากร แยกตามประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปี 16 

2558  17 

8)  สรุปข้อมลูเงินประจําตําแหน่งบุคลากร แยกตามประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน  18 

ประจําปี 2558  19 

9) ข้อมูลเงิน พ.ต.ส. (เป็นค่าตอบแทน สําหรับบุคลากรทีป่ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข) คณะ  20 

สาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 21 

10) ข้อมูลเงิน ค่าตอบแทนเฉพาะตําแหน่ง (ผู้ช่วยคณบดี บรรณาธิการ และหัวหน้างาน) 22 

ประจําปีงบประมาณ 2558 23 

11) ข้อมูลเงินค่าล่วงเวลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2558 24 

12) สรุปประเด็นหัวข้อการพัฒนาบุคลากรจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ใน25 

รอบปีงบประมาณ 2558 26 

ประธานฯ แจ้งว่า งานทรัพยากรบุคคลจะแจ้งเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสาย27 

สนับสนุนวิชาการ ให้หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้างานทราบทุกเดือน เบ้ืองต้นให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งบุคลากรที่มา28 

ปฏิบัติงานไม่ตรงเวลาด้วยวาจาก่อน 29 

นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า คณะจะหาแนวทางให้กับบุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา 30 

ส่วนมาตรการจะไม่เป็นการลงโทษแต่จะให้แรงจูงใจ โดยจะดูจากระเบียบปฏิบัติจากคณะอ่ืนๆ  31 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า อาจจะเป็นการให้รางวัลในวาระสําคัญ เพ่ือเป็นแบบอย่าง 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 1 

1.4.1  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งกรอบวงเงินโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร2 

ทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 4 โครงการ งบประมาณรวมจํานวน 3 

3,600,000 บาท  ดังน้ี 4 

 1.1) รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์  ภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติระดับ5 

โมเลกุลและทางวิทยาภูมิคุ ้มกันของแอนติเจนของเชื้อมาลาเรียระยะในเลือดที่ค้นพบใหม่ซึ ่งให้ผลในการ6 

ป้องกันโรคเพื่อการพัฒนาวัคซีนมาลาเรีย  ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 1,100,000 บาท (จากที่เสนอขอ7 

จํานวน 1,590,000 บาท) 8 

 1.2) รศ.ลีรา กิตติกูล  ภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และ9 

การตรวจจีโนไทป์ไวรัสโนโร เพ่ือเฝ้าระวังโรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและนํ้า  10 

ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 900,000 บาท (จากที่เสนอขอจํานวน 1,109,000 บาท) 11 

 1.3) รศ.มณี ชะนะมา ภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง การสกัดและการระบุสารออกฤทธิ์ทาง12 

ชีวภาพจากแอกติโนมัยซีตสายพันธุ์ที ่แยกได้จากตัวอย่างดินในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ต่อต้านและยับยั้งการ13 

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคกลุ่มที่ดื้อยาในปัจจุบัน ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 800,000 บาท (จาก14 

ที่เสนอขอจํานวน 1,028,000 บาท) 15 

 1.4) ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เรื่อง ไฮโดรเทอร์มอลคาร์16 

บอไนเซชันของวัสดุชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 800,000 บาท (จากที่เสนอขอ17 

จํานวน 1,331,000 บาท) 18 

 1.4.2  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แจ้งอนุมัติทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท  19 

เพ่ืออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจําปีงบประมาณ 2558  20 

จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี 21 

  2.1) เรื่อง การประเมินการสัมผัสและการควบคุมทางวิศวกรรมของอันตรายจากสารเคมีใน22 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์  โดยมี นางสาวภาคินี รัชพันธ์ เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ภายใต้23 

การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับ24 

การจัดสรรจํานวนเงิน 300,000 บาท 25 

  2.2) เรื่อง อาหารข้นหนืดตํารับไทยสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลําบาก  โดยมี นางสาว26 

ปวีณ์ริศา ช้อยเช้ือดี เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์27 

ปัญญากุล ภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 300,000 บาท 28 

  2.3) เรื ่อง การพัฒนาเต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดนํ้ามันถั ่วดาวอินคา โดยมี 29 

นางสาวสายพิน แสงสุข เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พร้อมลักษณ์ 30 

สมบูรณ์ปัญญากุล ภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 300,000 บาท 31 
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  2.4) เรื่อง ผลของการดัดแปรโดยเอนไซม์ต่อคุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ และความสามารถใน1 

การย่อยแป้งข้าว โดยมี นางสาววรัญญา พงษ์ไพบูลย์ เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ภายใต้การกํากับดูแลของ2 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภัทร์ ไชยกุล ภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 300,000 บาท 3 

   2.5) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามวัยสําหรับทารกที่มีส่วนผสมของแป้ง 4 

โปรตีนไฮโดรไลเสต และนํ้ามันจากข้าวเจ้า โดยมี นายพรพจน์ สุวรรณากรรัตน์ เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย 5 

ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภัทร์ ไชยกุล ภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับการจัดสรรจํานวนเงิน 6 

300,000 บาท  7 

    1.4.3  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอให้คณะเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริม8 

กลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจําปี 2559  จํานวน 3 ช่ือ กําหนดเสนอช่ือได้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558  9 

ทั้งน้ี คณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้น (จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูล10 

สากล จํานวน citation ค่า h-index และ ผลรวมค่า Impact factor เป็นต้น) ที่ประชุมมีความเห็นให้เสนอช่ือ คือ  11 

   -  รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย (สาขาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข)    12 

   -  รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม (สาขาชีวสถิติ)   13 

   -  รศ.ดร.พรพิมล กรองทิพย์ (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)   14 

 1.4.4  ตามท่ีคณะกรรมการวิจัยร่วมกับงานวิจัยและวิชาการ ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 15 

ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวังและความผูกพันของแหล่งทุน ประจําปีงบประมาณ 2558  ผลการสํารวจพอ16 

สรุปได้ดังน้ี ผู้ตอบเป็นผู้แทนจากแหล่งทุน 8 แหล่ง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  17 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวง/ กรมสถาบัน18 

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สสส. (ศจย.) และ สปสช.  ได้ให้คะแนนในแต่ละด้านโดยแต่ละด้านมีคะแนนเต็ม 5 19 

คะแนน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

  1.4.5  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหดิล ได้จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “งานวิจัยกับการ21 

เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีววภาพ ” เมื่อวันที ่22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม         22 

อาคารสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.ธนิต ชังถาวร  จากสํานักงานพัฒนา23 

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  จากมหาวิทยาลัยสงขลา- 24 

นครินทร์  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานการเปิดการบรรยาย สาระและประเด็น25 

สําคัญของการบรรยาย เก่ียวกับ BioBank (Biodiversity Bank), Community BioBank  การสร้างนวัตกรรม26 

จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical indicator: GI) และการใช้ประโยชน์สู่ทรัพย์สิน27 

ทางปัญญา และกฏหมายที่เก่ียวข้อง (Bio-law)  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยมหิดลจะสนับสนุนการวิจัยและการสร้าง28 

นวัตกรรมแนวนี้ และอาจเป็นต้นแบบ Medical BioBank รวมทั้งจะใหค้วามร่วมมือกับสํานักงานพัฒนา29 

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรมสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 30 

ให้เกิด Community BioBank นําไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนและระดับชาติ โดยจะเพ่ิมและ31 

แสวงหาทุนวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานด้านน้ีให้กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 32 
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  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า งานวิจัยได้ดําเนินการทําให้เกิดเครือข่ายโดยขอทุนจาก1 

ต่างประเทศ คาดว่าจะมีแนวโน้มได้เพ่ิมเติม 1 โครงการการ  และร่วมงานวิจัยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2 

เรื่องตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยมหดิลให้เพ่ิมตัวช้ีวัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 คณะจะทํา PA โดยกําหนด3 

งานวิจัยนานาชาติต้ังไว้ที่ 0.5 ไทยไม่เกิน 0.3 ขอความรว่มมืออาจารย์ก่อนส่งตีพิมพ์ ขอให้ตรวจสอบว่าเป็น 4 

research article หรือ original article ไม่ใช่ Beall’s List เพราะจะทําให้ไม่ได้ทุนวิจัย ในเรื่องน้ีงานวิจัยฯ จะ5 

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการทํา KM ตัวช้ีวัดคุณภาพในงานวิจัย ประมาณเดือนธันวาคม 6 

2558  7 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ปี 2559 ทุน พวอ. (จาก สกว.) ในภาคอุตสาหกรรม จะปรบัวงเงินเพ่ิมใน8 

ส่วนโรงงานสนับสนุน 40,000 บาท และทุนวิจัยเป็น 500,000 บาท (รวมเงินเดือนนักศึกษาปริญญาโท) ส่วน9 

ปริญญาเอก โรงงานสนับสนุน 60,000 บาท และทุนวิจัย 1,900,000 บาท และมีอีกรปูแบบทุน คือ สกว. กับ 10 

อุตสาหกรรม จ่ายคนละคร่ึง 50:50 วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท 11 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในคณะกรรมการวิจัยได้หารือในเรื่องผลักดันแผนงานวิจัย ซึ่ง12 

งานวิจัยและวิชาการ จะจัดทํา Open House นักวิจัยพบแหล่งทุน และภาคอุตสาหกรรม  13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์16 

1.5.1  ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2558 คณบดีและทมีได้เดินทางไปร่วมประชุม ECM, 17 

General Assembly และ Dean’s meeting ในฐานะ Bangkok Regional Director, APACPH และร่วมเป็น18 

วิทยากรและประธานห้องนําเสนอผลงาน ในการประชุม  the 47th APACPH เรื่อง “Public Health 19 

Challenge in the Asia Pacific Region: Building Regional initiatives from local experiences and 20 

best practice” ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2558 มีคณาจารย์ของคณะ21 

ไปนําเสนอผลการวิจัยจํานวน 7 คน ในการจัดประชุม APACPH ครั้งที ่48th กําหนดจัดเรื่อง “Create a 22 

healthy future with competent professionals” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 19  กันยายน 2559 23 

1.5.2 งานวิเทศฯ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “Pain Management” ให้แก่ผู้รับทุนจาก 24 

Ministry of Health and Family Welfare  ประเทศบังคลาเทศ  (The Government of the People’s 25 

Republic of Bangladesh) จํานวน 4 คน ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2558 26 

1.5.3 งานวิเทศฯ จะดําเนินการจัดฝึกอบรมระยะที่ 1  เรือ่ง Drug Demand Reproduction 27 

Project  ระหว่างวันที่  15 – 29 พฤศจิกายน 2558  ใหแ้ก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของมัลดีฟส์ ตามแผนงาน28 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย – มัลดีฟส์ ระยะ 3 ปี (2558 – 2560) สาขาสาธารณสุข 29 

1.5.4 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ จะไปร่วมลงนาม30 

ความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน 31 

จะเข้าร่วมกิจกรรม 2015 Kyoto Global Conference for Young Public Health Researchers ในวันที่          32 

2 - 3 ธันวาคม 2558 33 
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1.5.5 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วม1 

นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The 4th Annual International Conference on 2 

New Voices in Global Studies and Wellbeing 2016: Equity in a Changing World  ในวันที่  4 3 

มีนาคม 2559”  ซึ่งกําหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และสามารถขอจบการศึกษาได้ 4 

1.5.6  วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ5 

ประชาชนจีน จํานวน 6 คน มาเย่ียมชมคณะและเจราจาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพ6 

ประชากรโลก ซึ่งคณะจะลงนามความร่วมมอืโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การจัด 7 

short course training สําหรับบุคลากรสาธารณสุข การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน และ การทําวิจัยร่วมกัน 8 

 1.5.7  งานวิเทศฯ ได้ทําการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 9 

จํานวน 1 ตําแหน่ง คือ Dr. Abdul Mateen Baloch สัญชาติ Pakistan โดยเริ่มจ้างต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 10 

2558  - 30 กันยายน 2559 11 

1.5.8  รายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ประจําเดือนตุลาคม ใน “โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ12 

เรียน การสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปี 2558 เรื่อง "ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นวัตกรรมวิชาการ13 

และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา” จํานวน 2 ตอน โดย  ผศ.ประยุทธ์  14 

พุทธิรักษ์กุล เทปรายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เวลา 05.55 15 

- 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 1  พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 16 

1.5.9  งานวิเทศฯ  ประสานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)  เพ่ือเตรียมขั้นตอน 17 

การนําผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายอาเศียรวาท 18 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 19 

2558    20 

1.5.10 งานวิเทศฯ ได้ประสาน “รายการชัวร์ก่อนแชร์” ทางช่อง 9  อ.ส.ม.ท. เข้าสัมภาษณ์             21 

รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์ ภาควิชาระบาดวิทยา เรื่อง “นมที่ทดสอบหยดไอโอดีนแล้วเป็นสีนํ้าเงินจะมีแป้งผสม           22 

มากที่สุด จริงหรือไม่”   23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 26 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมือ่วันที่ 14 27 

ตุลาคม 2558 มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี  28 

1) สาขาของบัณฑิตวิทยาลัย เปิดทําการในระหว่างช่วงพักเที่ยงด้วย เพ่ือเพ่ิมความสะดวก29 

ให้กับนักศึกษามากขึ้น  30 

2) บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจพบการปลอมแปลง Transcript หากหลักสูตรมีข้อสงสัยในเอกสาร31 

สําคัญทางการศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร สามารถส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยช่วยตรวจสอบได้ 32 
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3) บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดโครงการ Alumni Hunting เพ่ือมุ่งเป้าไปจัดพบปะศิษย์เก่าใน1 

ต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะมุ่งเป้าไปท่ีประเทศอินโดนีเซียและ2 

เวียตนามก่อน 3 

4) การปรับปรุงแก้ไขย่อยหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับ4 

ปี พ.ศ.2555 ผ่านการกลั่นกรองระดับบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 5 

5) บัณฑิตวิทยาลัยแจ้ง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 153 หลักสูตร ซึ่งเปิดสอนในปี 6 

2555 จะต้องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบให้แล้วเสร็จในปี 2559 เพ่ือให้ใช้ในปี 2560 ได้เป็นต้นไป 7 

สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 15 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 8 

หลักสูตร คือ หลักสูตร ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 9 

6) บัณฑิต วิทยาลัย  แจ้ งผลการประ ชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายการศึกษา 10 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบในปี 2559 ให้นําเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA 11 

จํานวน 11 ข้อ มาผนวกกับ มคอ.2 ส่วนจะแทรกหรือแยกเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกคร้ัง หลังจากการ12 

ประชุม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 13 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า การปรับปรุงหลักสูตรตามแบบ AUN-QA 14 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทําแบบฟอร์มแล้ว ซึ่งจะแจ้งเป็นทางการมายังส่วนงานให้ทราบต่อไป ในส่วนที่เพ่ิมเติม15 

คือ Learning outcome จะต้องเขียนให้ชัดเจน เช่น รายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอน การเทียบเคียง16 

หลักสูตรกับหลักสูตรอ่ืนๆ และผลสะท้อนข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต หรือที่ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือ17 

ปรับปรุงหลักสูตร และจะต้องทําอย่างต่อเน่ือง 18 

7) บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดทําประกาศ เพ่ือรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาโดยไม่19 

มุ่งใบปริญญาบัตร ที่ประชุมเห็นชอบ 20 

8) บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์ จะจัดทําประกาศ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบ             21 

2 หลักสูตร 2 ปริญญา ที่ประชุมเห็นชอบ 22 

     1.6.2  งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาร่วมกับงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ จัด23 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 24 

2557” มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 49 คน 25 

1.6.3 ผลการหารือของที่ประชุมของคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ร่วมกับหัวหน้าภาควิชา และ26 

ประธานหลักสูตร ในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ทั้ง 5 สาขา27 

วิชาเอก ตาม มคอ.1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบจัดหลักสูตรแยกออกเป็น หลักสูตรแยกเด่ียว  28 

1.6.4 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้ตรวจและ submit มคอ.7 หลักสูตรระดับปริญญาโทและ29 

ปริญญาเอกครบทุกหลักสูตรเรียบร้อยแล้วตามกําหนดเวลา  30 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 
 33 
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1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  1 

1.7.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนกันยายน 2558 ปีการศึกษา 2558 ดังน้ี 2 

หลักสูตร ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 144 112 116 89 
วท.บ.(อาชีวอนามัยฯ) 65 53 61 59 

รวม 209 165 177 148 
 3 
1.7.2 การจัดทําฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 4 

คณะได้จัดอบรมการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ยังมอีาจารย์บางส่วนไม่ได้5 

เข้าอบรม จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าภาควิชา แจ้งอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาปริญญาตรี (มคอ.3) ไม่ได้เข้า6 

อบรมฯ หรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้แจ้งกลับมายังรองคณบดีบริหารการศึกษาเพ่ือดําเนินการต่อไป   7 

1.7.3 เรื่องการจัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทกุข์ของนักศึกษา8 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะนี้คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา รว่มกับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 9 

มหิดล ได้จัดทาํ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ และจะถูกนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการที่เก่ียวข้องต่างๆ 10 

เป็นลําดับต่อไป  11 

1.7.4 มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจําปี 2558” ในวันที่ 6 – 12 

7 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คอื 13 

- Mahidol Admission 14 

- Mahidol Open House 15 

- Mahidol Exhibition 16 

- Mahidol Tour 17 

- Mahidol Festival 18 

1.7.5 การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University 19 

Ranking 2015 โดยข้อมูลทีม่หาวิทยาลัยต้องส่ง คือ 1) การส่งข้อมูล “Careers Support/ Number of Full 20 

Time Careers Advisor” 2) การส่งข้อมูล “QS Graduate Employability Ranking” ซึ่งการส่งข้อมลู 21 

Careers Support/ Number of Full Time Careers Advisor” เป็นข้อมูลเก่ียวกับบุคลากรและอาจารย์ที่ทํา22 

หน้าที่ให้คําปรกึษาเต็มเวลาของมหาวิทยาลัย ทางกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความร่วมมือ23 

ทุกส่งงานทบทวนจํานวนบุคลากรหรืออาจารย์ที่ทํางานการให้คําปรึกษาเต็มเวลา 24 

1.7.6 โครงการลดหน้ีเงินกู้เพ่ือการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดโครงการลดหน้ีเงินกู้ยืม25 

เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ขึ้น สําหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่26 

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์จัดหางานจากส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ต้องการนักศึกษาไป27 

ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน กองกิจการนักศึกษาเป็นศูนย์กลางดําเนินงานรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณจากรายได้28 

มหาวิทยาลัยให้กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการน้ียอดการกู้ยืมเงินจะต้อง29 
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ลดลง หรือกู้เฉพาะส่วนที่จําเป็นเท่าน้ัน โดยต้องขอความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ในการเตรียมงานให้กับ1 

นักศึกษา  2 

1.7.7 โครงการ Mahidol Alumni Engagement หรือ โครงการรวมพลังศิษย์เก่าพัฒนาส่วนงาน3 

และมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีโครงการเพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน ภาคภูมิใจ ในความเป็นมหิดล โดยการ4 

รวมพลังของศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย แบ่งโครงการเป็น 3 ระยะ รายละเอียดเอกสารประกอบการ5 

ประชุม 6 

Phase 1 Mahidol Alumni data update: Living and mailablealumni engagement 7 

Phase 2 Build up more alumni engagement activities 8 

Phase 3 Progress report every 6 months 9 

1.7.8 โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  10 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ Excellence in outcome-based 11 

education for globally-competent graduates และได้กําหนดกลยุทธ์ 3T คือ Teacher Transform, 12 

Technology Transform และ Teaching Transform เพ่ือบรรลุยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ13 

พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 โครงการดังน้ี 14 

1) โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขัน้พ้ืนฐาน เรื่อง การพัฒนา15 

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน 16 

2) โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลด้าน17 

จิตตปัญญาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  18 

กองบริการการศึกษา ขอเชิญทุกส่วนงานพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรม ส่วนงานละ           19 

2 – 4 คน 20 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ      23 

 1.8.1  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์  24 

1)  ผลการเลือกต้ังประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ เมือ่วันศุกร์ที่ 25 25 

กันยายน 2558 (วาระ 6 พฤศจิกายน 2558 – 5 พฤศจิกายน 2560) 26 

ประธานสภาคณาจารย์      รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล 27 

  รองประธานสภาคณาจารย์  คนที่ 1   อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ 28 

  รองประธานสภาคณาจารย์  คนที่ 2 ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ 29 

  เลขาธิการสภาคณาจารย์   ผศ.ดร. จงดี โตอ้ิม 30 

2) การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ โดยคณะกรรมการฝา่ย31 

ส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร เพ่ือตัดสินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ประจําปี 2558 วันที่ 28 32 

กันยายน 2558 33 
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   ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 

   ศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา คณะวิทยาศาสตร์  2 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3 

3) เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ          4 

ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 5 

-  สรุปสาระสําคญั คือ ที่ประชุม ปอมท. มีมติคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 6 

ประจําปี 2558 จํานวน 5 ท่าน ใน 5 สาขา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อนาคตอุดมศึกษาไทย: จะรุ่งหรือจะร่วง? วันที่ 26 - 8 

27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแมนดารนิ แมนเนจ บาย เซนเตอร์ พอยท์ กรุงเทพฯ 9 

4) สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งและรวบรวมแบบสอบถามเรื่อง การเปิด – ปิดภาค10 

เรียนตาม AEC พร้อมทั้งกรอกข้อมูลส่งให ้ปอมท. เรียบร้อยแล้ว 11 

5) ประชาคมต้องการให้มีรายการพบคณบดีและทีมบริหาร 12 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอหารือกับทีมบริหารแลว้จะแจ้งให้ทราบต่อไป 13 

6) ความคืบหน้าการก่อสร้างหอพักบางเขน 14 

ประธานฯ แจ้งว่า ได้รับแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอของบประมาณ15 

แผ่นดิน 16 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้ดําเนินการจัดห้องให้กับสภาอาจารย์ ที่อาคาร 7 17 

ช้ัน 3 อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้อง ส่วนห้องเดิมของงานบริหารการศึกษา จะเป็นพ้ืนที่ให้เช่าของหน่วยงาน 18 

สสส.  19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 
  1.8.2  ประธานฯ แจ้งว่า จะจัดโครงการ MUPH  ส่งเสริมและพัฒนาการออม เรื่อง สทิธิประโยชน์22 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันที ่19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง23 

ประชุม ช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
  1.8.3  ประธานฯ แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร จะจัดฉีดวัคซนีโรคคอตีบให้กับบุคลากรของคณะ ขอ27 

ความร่วมมือให้หน่วยงาน/ภาควิชา แจ้งจํานวนบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีน 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 
  1.8.4  ประธานฯ แจ้งว่า ได้ประสานร้านกาแฟ โรงอาหารอาคาร 2 ตามนโยบายอนุรักษ์31 

สิ่งแวดล้อม ถา้นําแก้วส่วนตัวไปใส่เครื่องด่ืม จะได้รับส่วนลด 2 บาท 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
 34 
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 1.8.5  ประธานฯ แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 2 – 13 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาจากภาควิชาอาชีว 1 

อนามัยและความปลอดภัย เข้าไปสํารวจพ้ืนที่ในวิชาเรียน เรื่อง สํารวจความปลอดภัยในอาคาร และนักศึกษา2 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตเข้าสํารวจร่องรอยหนู ลูกนํ้ายุงลาย และแมลงวัน ใน3 

หน่วยงาน/ ภาควิชา  ในการเรียนการสอน สศอส 305 การจัดการพาหะนําโรค   4 

 ซึ่งในวันที่รายงานผลการสํารวจของนักศึกษา จะให้งานกายภาพฯ เข้าไปรับฟังผลเพ่ือนําไป5 

ดําเนินการแก้ไขต่อไป 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 
 1.8.6  ประธานฯ แจ้งว่า โครงการ NIH โดย รศ.พรพิมล กองทิพย์ ให้ทนุการศึกษา จาํนวน 3 ทุน ณ 9 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5 ปี  มคีุณสมบัติ เกณฑ์คะแนนอังกฤษ 550 ขึ้นไป จบปริญญาเอกไมเ่กิน 5 ปี 10 

รับสมัครทุนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 

 13 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่9/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่25 กันยายน 2558 14 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558  วันศุกร์ที ่25 กันยายน 2558  โดยไม่มีการแก้ไข 15 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 16 
 17 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    18 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 19 

   ประธานฯ แจ้งว่า รศ.วิทยา อยู่สุข ได้ไปร่วมประชุมกับสภาการสาธารณสุขชุมชน ในวันที่ 30 20 

ตุลาคม 2558 จะแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 21 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า รายงาน มคอ.1 จะดําเนินการส่งให้ สกอ. ภายในเดือน22 

พฤศจิกายน 2558 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
 3.2  กลุ่มภารกิจ Cluster 26 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า กลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค จะเริ่มดําเนินการ27 

โครงการจัดฝึกอบรม ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 ส่วน Road map ด้านการเรียนการสอน จะพัฒนา28 

รายวิชาใหม่ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับบัณฑิตวิทยาลัย มีโครงการให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรายวิชาที่ไม่มุ่งหวัง29 

ใบปริญญา ในรายวิชาการฝึกอบรม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (1 หน่วยกิต) สามารถขอใบรับรองหน่วยกิต  30 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ โครงการอบรมดูแลผูสู้งอายุ31 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง32 
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ประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนคนละ 1 

100 บาท เป้าหมายประมาณ 200 คน 2 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ขอให้คดิอัตราค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดโครงการเพ่ือหา3 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง  4 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า โครงการเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมจัดทําเป็น โครงการ CSR 5 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า มีโครงการความร่วมมือของกลุ่มภารกิจทั้ง 3 กลุม่ร่วมกันกับ 6 

ThaiPHEIN โดย รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ เป็นหัวหน้าโครงการ ปัจจัยเสี่ยง 7 ปัจจัยหลัก  7 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
 9 
 3.3  ประกาศคณะเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้าง 10 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 11 

   ประธานฯ แจ้งว่า อยู่ระหว่างแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  15 

4.1  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  16 

หลักสูตร พ.ศ.2559 17 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เสนอขอปรับปรุงย่อย18 

อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   19 

รายละเอียดดังน้ี 20 

    - เพ่ิมการเรียนการสอนภาคพิเศษ แผน ข 21 

  - ยกเลิกการเรียนการสอนภาคปกติ แผน ข  22 

 - เปิดรายวิชาใหม่รายวิชา สศวส 692  สัมมนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จํานวน 2(2-0-4) 23 

 หลักสูตรฯ ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสตูรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับ24 

ปริญญาโท  ครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันที่ 26 สงิหาคม 2558 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา (วาระพิเศษ)  25 

ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 26 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า คณะกรรมการ QA ของคณะได้ใช้เกณฑ์ขอปี 2548 แต่ขณะนี้มี27 

ประกาศยกเลิกแล้ว โดยให้ใช้เกณฑ์ปี 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรอาจจะต้องพิจารณาใหม่  28 

   รองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหาร29 

หลักสูตรระดับบัณฑิต ระบุว่าตามประกาศพ.ศ.2558 ให้ใช้กับหลักสูตรที่เปิดใหม่ หรือหลักสูตรที่มกีารปรับปรุง30 

ตามวงรอบปี 2559 แต่การปรับปรุงย่อยขอใช้แบบเดิมก่อน จึงขอปรับเปลี่ยนรายช่ืออาจารย์และเพ่ิมแผน ข จน31 

เมื่อครบวงรอบจะปรับรอบใหญ่ต่อไป 32 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 33 
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1. การเพ่ิมการเรียนการสอนภาคพิเศษ แผน ข น่าจะต้องนําเข้าพิจารณาปรับปรุงหลักสตูร1 

ใหญ ่ซึ่งจะครบวงรอบการปรับปรุง 5 ปี  2 

2. การเปิดรายวิชาใหม่รายวิชา สศวส 692 สามารถขอปรับปรุงย่อยได้ 3 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า เพ่ือความชัดเจนจะสอบถามไปยังบัณฑิตวิทยาลัย กรณี4 

เพ่ิมการเรียนการสอนภาคพิเศษ แผน ข และอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ิมเติมดังน้ี 6 

1. ขอให้ภาควิชาเตรียมข้อมูลคณุวุฒิ และตําแหน่งวิชาการของอาจารย์  7 

2. ควรต้ังเป็นคณะทํางาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 8 

3. กรณีหลักสูตรร่วมระหว่างภาควิชา ขอให้ประธานหลักสูตรเชิญภาควิชาที่ร่วมกันเข้า9 

ประชุม รวมทัง้เชิญประธานสาขาร่วมประชุมด้วย 10 

ประธานฯ แจ้งว่า รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการในระดับคณะ 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติใหห้ลักสูตรที่เสนอนํากลับไปทบทวน อาจารย์ประจําหลักสตูรตาม12 

หลักเกณฑ์ประกาศใหม่   13 

 มติที่ประชุม  :   หลักสูตรนาํกลับไปทบทวนอีกครั้งเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ประกาศใหม่ 14 
 15 
4.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอโอนย้ายหลักสูตร 16 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสนักศึกษา 57 ช้ันปีที่ 2 ขอโอนย้าย17 

หลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา          18 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 5 ราย ดังน้ี 19 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา คะแนน เหตุผล 
1 5708092 นางสาวกมลวรรณ เสริมทรพัย ์ 180769000 เป็นสายงานที่ชดัเจน กว้างขวาง งานมี

ความท้าทาย และมีส่ิงที่ให้เรียนรู้มาก 
2 5708108 นายธนชิต นามกันยา 192444500 มีวามเหมาะสมกับสาขาอาชีพที่อยากทํา 
3 5708109 นายธนวัช กยุรตัน์ 185269000 ตอนยื่นแอดไม่ทราบว่ามีสาขานี ้
4 5708120 นายปฐมพร พานเพ็ง 181819000 มีความสนใจในหลักสูตร Occ 
5 5702138 นางสาวศรีสุดา มาตา 178431500 ตอนยื่นแอดไม่ทราบว่ามีสาขานี้ และ

ชอบทํางานโรงงาน 

 20 

 ในการน้ีคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบกลาง ของหลักสูตรวิทยาศาสตร21 

บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจําปีการศึกษา 2557 คะแนนของนักศึกษาลําดับสุดท้าย คือ 22 

176803000  หลักสูตรกําหนดตามแผนการรับนักศึกษา จาํนวน 61 คน  ในปัจจุบันมีนักศึกษาจํานวน 51 คน 23 

คงมีที่ว่างในหลักสูตรคงเหลอื 10 คน (อ้างอิงเอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการขอย้ายหลักสูตร 24 
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การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 1 

2553) 2 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 
 4 

4.3  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา 5 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วย รศ.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา จะครบวาระใน6 

การดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 15 มกราคม 2559 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหวัหน้า7 

ภาควิชา ให้แลว้เสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาเดิมจะครบวาระตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล8 

ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มี9 

คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 10 

1. คณบดี 11 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 12 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 13 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 14 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 15 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่16 

ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์17 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แล้ว่ีประชุมมีมติเสนอช่ือ 18 

1. รศ.ลีรา กิตติกูล  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 19 

2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า  เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 20 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 21 

 22 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  23 

  ไม่ม ี24 

 25 

ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 26 

     27 

 28 

 29 

 30 

 31 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


