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2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
3. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  

  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 2 

1.  ศ.เพ็ญศร ี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษา 3 

2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 6 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนประชุม7 

คณะได้เชิญ รศ.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยาย เรื่อง ผู้บริหารกับ8 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 9 

รายละเอียดเอกสารแจกในทีป่ระชุม จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 10 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 12 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 14 

  1)  มหาวิทยาลัยเรียนเชิญผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานวันครบรอบ 46 ปี 15 

วันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที ่2 มีนาคม 2558 โดยมีกิจกรรมดังน้ี 16 

- พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 17 

- นิทรรศการงานครบรอบครบรอบ 46 ปี วันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหดิล 18 

- การบริการตรวจสุขภาพ 19 

- ปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 8 เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความ20 

ท้าทายในอนาคต” ซึ่ง ปาฐกถาดังกล่าวครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวกับ Development 21 

Goals (SDGs) ซึ่งได้ถูกเสนอในการประชุม United Nation RIQ+20 แทน Millennium 22 

Development Goals (MDGs) ที่จะจบเป้าหมายที่ปี คศ. 2015 และ เรื่องของหลัก23 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 24 

ภูมิพลอดุลยเดช  25 

- พิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล 26 

- พิธีแสดงมุทิตาจิต 27 

- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล 28 

- งาน Mu Blue Night 29 
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  2)  มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาเพ่ือวางแผนในการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้าโดย1 

จะเชิญทีมผู้บรหิาร คณบดี/ ผู้อํานวยการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนาในระหว่างวันที่ 2 

21 – 22 มีนาคม 2558 3 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 4 

1) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 หารือร่วมกับผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสียง5 

หลัก สสส. เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเรือ่งการวิจัยและการบริการวิชาการ  6 

2) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (ตามบท7 

เฉพาะกาล) 8 

3) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์9 

พัฒนาการศึกษา สําหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ครั้งที ่2 /2558  10 

4) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/ 11 

2558 12 

      1.1.2 เรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (รศ.สุปรียา  13 

ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 14 

มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งให้หวัหน้าส่วนงาน พิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงาน15 

มหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่จะเกษียณอายุครบ 60 ปี  ในวันที่ 30 กันยายน 2558 (ตามข้อบังคับ16 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย17 
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารทีม่ีอายุเกินหกสิบปี พ.ศ. 2555 ลงวันที ่29 สิงหาคม 2555)  ซึ่งในวันที ่30 กันยายน 18 

2558  คณะมผีู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา) จะเกษียณอายุครบ 60 ปี จํานวน 1 ราย คือ รศ.สุปรียา  ตันสกุล  19 
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  ซึ่งคณบดีได้ใช้ดุลยพินิจ (ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ )  อนุมัติให้ 20 
รศ.สุปรียา ตันสกุล  ต่อเวลาปฏิบัติงานจนครบวาระการดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร(หัวหน้าภาควิชาสุข21 

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  22 
ทั้งน้ี รศ.สุปรียา ตันสกุล  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา 23 

และพฤติกรรมศาสตร์ ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558  อยู่ในระดับดีมาก และเป็นผู้มี24 

ความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง 25 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 
 27 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 28 

     1.2.1  การดําเนินงาน Country Coordinating Mechanism (CCM)  Global Fund วาระ 2558 29 

- 2559 จากจากการประชุมแทนคณบดี  คณะกรรมการบริหาร CCM ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  30 

กระทรวงสาธารณสุข โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน สรุปว่าขณะน้ีในปีงบประมาณปัจจุบัน 31 

กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรเอกชน (มูลนิธิรักษ์ไทย) อยู่ระหว่างการดําเนินการเซนสัญญารับทุนกับGlobal 32 

Fund ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย และทาง Global Fund จะให้ทุน33 

สนับสนุนการดําเนินงาน ต่อไปอีก 2 ปี โดยจะสิ้นสุดประมาณปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข โดย34 
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สํานักงานเลขาณุการ CCM ได้จัดทําแผนเตรียมการสําหรับความต่อเน่ืองและยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไข1 

ปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย  2 

1.2.2  ความก้าวหน้าการดําเนินงาน กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล “Mahidol  University 3 

Global Health, MUGH” จากการประชุมแทนคณบดี  คณะกรรมการช้ีทิศทางสุภาพโลกในวันที่ 19 4 

กุมภาพันธ์ 2558 ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยอธิการบดีเป็นประธานการประชุม สรุปได้ว่า  5 

มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีนโยบายการดําเนินงานการช้ีนําสุขภาพโลก เป็นการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการช้ี6 

ทิศทางสุภาพโลก (Steering Committee) ที่รศ.ดร. ช่ืนฤทัย กาญจนะจติรา เป็นกรรมการและเลขาณุการและ7 

ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล โดยสํานักงานกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดลมหีน้าที่ดําเนินงานเชิง8 

นโยบาย ผลักดัน ประสานงานให้หน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญดําเนินงานโดยมุ่งเน้นหน่วยงานในมหิดลก่อน 9 

โดยในปีน้ี จะมีการMapping เพ่ือศึกษาหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ทํางานเก่ียวข้องกับ Global Health เพ่ือ10 

ประสานงานภายใน ผลกัดันสู่ภายนอก และในปีน้ีจะเริ่มงานด้าน Food Security สิ่งแวดล้อม และ โรคไม่11 

ติดต่อ 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 15 

1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการใช้จา่ยเงินและงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2558 การใช้16 

จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2558)  17 

   ก.  ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 293,505,100.00 บาท รายละเอียด18 

เอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี 19 

     -  ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 68,816,630.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 20 

76,977,071.18 บาท สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  21 

             -  ไตรมาสที่ 2 แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 79,484,830.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 22 

20,324,447.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.57 สรุปงบประมาณที่ได้รับงบเหลือ 196,203,581.26 บาท  คิดเป็น23 

ร้อยละ 66.85   24 

 ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 25 

ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนมกราคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ 27 

(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 28 

กุมภาพันธ์ 2558) 29 

ตามท่ีคณะอนุมัติเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 ตามมติที่ประชุม30 

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครั้งที ่1/2558  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ให้กับภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือ31 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/ ส่วนงานและได้แจ้งผลอนุมัติไปยังภาควิชา/ หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 32 

จํานวน 31 โครงการ วงเงิน 876,000.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จําแนกเป็น โครงการระดับ33 
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คณะ จํานวน 17 โครงการ เป็นเงิน 576,000.00 บาท และโครงการระดับภาควิชาจํานวน 14 โครงการ เป็นเงิน 1 

300,000.00 บาท ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินโครงการเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 และส่งหลักฐานการ2 

เบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจึงนําเสนอ3 

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และขอให้ผู้รับผดิชอบ4 

โครงการเร่งดําเนินการต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

1.3.3  แจ้งกําหนดเยี่ยมเยือนส่วนงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Visit)ทาง6 

มหาวิทยาลัยจะมาเย่ียมเยียนคณะ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 09.45 น. โดยมี7 

วัตถุประสงค์ เพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับอธิการบดี 8 

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) และทีมบรหิารมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 9 

2558 เวลา 07.45 - 09.45 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร ์โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 2 10 

 1.3.4  ความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 11 

ฝ่ายแผนพัฒนาฯ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและการ12 

เขียนรายงาน ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 รุ่น มีคณาจารย์และบุคลากรที่ยังไม่ได้13 

เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 รุ่น เน่ืองจากติดภารกิจแจ้งความประสงค์ต้องการเข้าฟังเก่ียวกับเกณฑ์ EdPEx ดังน้ัน 14 

เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์ EdPEx มากย่ิงขึ้น จึงกําหนดจัดบรรยายพิเศษ15 

ขึ้นอีกคร้ัง ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. โดยเชิญ อาจารย์ศิริลักษณ ์เก่ียวข้อง 16 

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และการบรรยาย EdPEx รุ่นที่ 4 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 17 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและอาจารย์ที่สนใจ 18 

    1.3.5  แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ปริญญาตรี 200 คน ปรญิญาโท 422 คน และ19 

ปริญญาเอก 34 คน รวมทั้งหมด 656 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 23 

    1.4.1  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรบัสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาทุนโครงการ24 

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที ่18 ประเภททุนปกติ โดย คปก. ได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 2 กลุ่ม 25 

ดังน้ี (1) กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ มาก่อน เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 26 

31 มีนาคม 2558 (2) กลุม่อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ มาแล้ว เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 27 

กันยายน – 31 ตุลาคม 2558  โดยสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://rgj.trf.or.th 28 

    1.4.2  ที่ประชุมอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่29 

เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 มคีวามเห็นร่วมกัน ดังน้ี 30 

 1)  ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาวารสาร Asia Journal of Public Health รายละเอียด31 

เอกสารประกอบการประชุม 32 
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 2) จะจัดทําฐานข้อมูลนักวิจัยร่วมกัน โดยกําหนดเป้าหมายในช่วงแรกครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อย1 

ละ 30 ของแต่ละสถาบัน เพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรมด้านการวิจัย การเลือก Reviewer และด้านวิชาการ 2 

โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ีให้ส่งมายัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 3 

 3) จะมีการจัดอบรมเสริมทักษะการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร4 

นานาชาติฐานข้อมูลสากล ให้กับอาจารย์ใหม่และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก  5 

ในเบ้ืองต้นจะจัดเป็นโครงการบริการวิชาการ โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.ดร.สุภา 6 

เพ่งพิศ) จะเป็นเจ้าภาพหลัก (ทั้งน้ีปี 2557 สัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูลสากลประมาณ 4 7 

เรื่อง/คน  ของจุฬาฯ และขอนแก่นประมาณ 2 เรื่อง/คน ในขณะที่คณะฯประมาณ 0.42 เรื่อง/คน จากการ8 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของสถาบันเครือข่ายได้จากการกําหนด PA ของอาจารย์หรือนักวิจัย และผลงาน9 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)  10 

 4) จะเช่ือมโยงกลุ่มวิจัยต่างๆ ในแต่ละสถาบัน ให้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกันมากข้ึน เพ่ือพัฒนา11 

ชุดโครงการ/แผนงานวิจัย ขนาดใหญ่เพ่ือขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ 12 

 5) จะขยายโอกาสให้อาจารย์/นักวิจัย ในเครือข่ายตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีสถาบันเครือข่ายมี13 

อยู่ตามโอกาสพิเศษ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารฉบับพิเศษ เป็นต้น 14 

 6) คณะอนุกรรมการฯ จะจัดให้มีการประชุมหารือทุก 2 เดือน โดยอาจหมุนเวียนไปยังสถาบันที่15 

มีความพร้อม 16 

     1.4.3  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย ระดับบริหาร เมื่อวันที่ 13 17 

กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร18 

งานวิจัย ข้อบังคับ และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย รองรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มุ่งสู่การ19 

เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) สรุปประเด็นสําคัญ  20 

 1) นโยบาย Thailand Excellence 2030 ของประเทศ ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัย 3 แห่ง มุ่งสู่21 

มหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้อง Reform ระบบ22 

วิจัยและระบบการศึกษาโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้เน้น Research-based learning and teaching 23 

ภายในระบบคุณภาพ EdPEx และพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ทุกหลักสูตรภายใน 3 ปี ทั้งน้ี24 

มหาวิทยาลัยจะมีการรวมกลุ่มคณะ/สถาบัน เป็นกลุ่ม Cluster ซึ่งจะจัดทําแผน 15 ปี ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 25 

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ 26 

 2) ขอให้แต่ละส่วนงานไปวิเคราะห์จุดเด่น จุดแข็งของส่วนงาน ทิศทาง/ความเช่ียวชาญ 27 

(Faculty strength) ที่ส่วนงานจะมุ่งสู่ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างด้านการวิจัย ทั้งน้ีคณะอาจพิจารณาจาก28 

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศและภาคเอกชน งานวิจัยที่มีคุณภาพ Citation สูง ประกอบการ29 

พิจารณา  30 

 3) ให้ส่วนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยจัดให้มีหน่วยบริหารทุนวิจัย ที่สามารถ31 

ดูแลการบริหารทุนวิจัยตามเง่ือนไขของแหล่งทุนขนาดใหญ่ แหล่งทุนต่างประเทศ และทุนงบประมาณแผ่นดิน มี32 

ความพร้อมในการให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาจาก internal auditor และผู้แทนจากแหล่งทุนที่จะสุ่มตรวจ33 
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หลักฐานการใช้จ่าย (หลักฐานการใช้จ่ายให้เก็บไว้ 10 ปี) นอกจากน้ีขอให้ดูแลนักวิจัยให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ1 

นักวิจัย  Human and Animal Ethics  ข้อบังคับ Biosafety และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง Lab safety ใน2 

อนาคต (ประมาณปี 2560) เน่ืองจากการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก สิ่งเหล่าน้ีต้องมีความพร้อมและตรวจสอบ3 

ได้ตลอดเวลา  นอกจากอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย มหาวิทยาลัยจะ revise และขอให้แต่4 

ละส่วนงานปฏิบัติตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยและของแหล่งทุน  5 

   4) การเสนอโครงการวิจัย/ ชุดโครงการวิจัย เพ่ือของบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2560 ผ่าน 6 

วช. ขอให้ส่วนงานกลั่นกรองโครงการตามทิศทางที่ส่วนงานจะมุ่งเน้นสู่ระดับโลก แล้วจัดลําดับความสําคัญมา 7 

มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนตามทิศทางของสว่นงานเป็นหลัก ถ้าไม่ได้จัดลาํดับความสําคัญมา อาจไม่ได้รับจัดสรร 8 

หรือได้รับไม่ตรงกับความต้องการของส่วนงาน (อย่าให้เกรดเท่ากันทุกโครงการ)  ทั้งน้ีการบันทึกโครงการและ9 

รายงานความก้าวหน้า ต้องผ่านระบบ NRMS (National Research Management System) (เดิมใช้ NRPM) 10 

ไม่มีการขยายเวลา ทุกอย่างจะเป็นไปตามระบบที่กําหนด และขอให้กรอกข้อมูลแต่เน่ินๆ (ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 11 

2558 เป็นต้นไป) เพราะสัปดาห์สุดท้ายระบบมักจะล่ม โครงการท่ีได้ทุนไปแล้ว ขอให้สง่รายงานตามเวลา หาก12 

ทําไม่ได้ขอให้แจ้งยกเลิกโครงการ มิฉะน้ันภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะเสียหาย ต่อไปอาจจะถูกตัดงบประมาณ13 

การวิจัยได้ 14 

  1.4.4  รายการวิทยุ TRS Family-Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5Theme “วิจัยและ15 

วิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน”กําหนดการออกรายการวิทยุ ครั้งที่ 1/2558 วันอาทติย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 16 

2558 เวลา 9.30 - 9.45 น. หัวข้อ “งานวิจัยด้านสาธารณสุขเพ่ือลดอาการในกลุ่มโรคเบาหวานและความดัน” 17 

โดย อาจารย์วันวิสาข ์ ศรสีุเมธชัย ภาควิชาชีวสถิติ ทั้งน้ี ในปี 2558 กําหนดการออกรายการวิทยุทุกวันอาทิตย์ 18 

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเลขคู่ 19 

  1.4.5  คณะได้เข้าร่วมโครงการยุวทูตฟันดี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เฉลมิพระเกียรติสมเด็จ20 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ซึ่งจะจัดในวันที่ 23 - 26 21 

มีนาคม 2558 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะฯรับผิดชอบ 2 ฐานความรู้ (จาก 8 ฐาน) 22 

คือ ฐานโภชนาการ (รับผิดชอบโดยภาควิชาโภชนวิทยา จะแสดงเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้สมดุลสําหรับ23 

เด็กวัยเรียน) และฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออกในบ้านและโรงเรียนโดยเน้นลูกนํ้าและยุงลาย 24 

(รับผิดชอบโดยภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) ทั้งน้ีในส่วนของคณะฯมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม25 

การศึกษา เป็นผู้ประสานงาน 26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์29 

1.5.1  บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ30 

สาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 6 ตอน ได้แก่ 31 

- เรื่อง “หลักสตูรภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” จํานวน 2 ตอน โดย รศ.วันทนี 32 

พันธ์ุประสิทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  33 
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       - เรื่อง “หลักสตูรวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม” จํานวน 2 ตอน โดย รศ.พิศิษฐ ์                1 

วัฒนสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  2 

- เรื่อง “หลักสตูรภาควิชาจุลชีววิทยา”  จํานวน 2 ตอน โดย รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชา3 

จุลชีววิทยา  4 

                โดยเทปดังกล่าว จะออกอากาศในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือน เริ่มต้ังแต่กุมภาพันธ์     5 

มีนาคม เมษายน 2558 ตามลําดับ และเทปประชาสัมพันธ์หลักสูตร 13 ภาควิชาดังกล่าว จะนําเผยแพร่    6 

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกช่องทาง อาทิ บน Website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์, ทาง IPTV ของ7 

มหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดเผยแพร่ในการจัดกิจกรรม Open House  8 

1.5.2 วันที่ 27 มกราคม 2558 ใหก้ารต้อนรับคณะทีมผู้บรหิาร จาก School of Public Health, 9 

Wuhun University, P.R. China  เพ่ือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการวิจัยด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เพ่ือ10 

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา   11 

1.5.3 วันที่ 4 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ใหก้ารต้อนรับ Prof. Richard M. Kamens,  จาก 12 

School of Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, USA โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ13 

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการวิจัย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพัฒนานักศึกษาระหว่าง14 

สถาบันการศึกษา   15 

1.5.4 โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ  ต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา16 

ประจําปี 2558 ณ  Stikes Bali University  ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 17 

2558 18 

1.5.5 วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558  ได้รับการประสานจาก ผู้ประสานงาน CDC ประเทศไทย ให้การ19 

ต้อนรับ Dr. Thomas G. Gross, M.D. Deputy Director for Science, Center for Global Health, from 20 

the United  States National Institutes of Health (NIH), National Cancer Institutes (NCI) และ             21 

Dr. Ann Chao, Ph.D. Team Lead,  Research and Public Health ; Asia Liaison โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ22 

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง NIH กับคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 23 

และเจรจาความร่วมมือทางด้านวิจัย เรื่อง Cancer and NCD  Research in Thailand 24 

1.5.6  งานวิเทศฯ ได้รับมอบหมายให้จัดทาํนิทรรศการ นําเสนอผลงานวิชาการ วิจัย บริการ25 

วิชาการ และกิจกรรมโครงการต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะ หัวข้อเรื่อง           26 

“บุคคลแห่งปี 2557”  ในงาน “46 ปี วันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันที่ 2 มนีาคม 27 

2558  ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 28 

1.5.7  วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะ29 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Wakayama University ประเทศ30 

ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 31 

 32 

 33 
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 1 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 2 

กุมภาพันธ์ 2558 ดังน้ี 3 

 -  รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปี 2557 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย4 

แห่งชาติ มีอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 1 ใน 2 เรื่อง และระดับดี 1 ใน 19 เรื่องที่ได้5 

รางวัล 6 

 -  ข้อมูลการประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ (ติดตามรายละเอียดได้ที่www.grad.mahidol.ac.th) 7 

 -  ในการส่งเกรด Online มีมติเห็นชอบว่า เมื่อส่งเกรดทาง Online ใหป้ระธานหลักสูตร approve 8 

แล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารเกรด 9 

 - รายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.๕)/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ประจาํปีการศึกษา 10 

2557 ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 มีจํานวนหลักสูตรที่บันทึกเข้าระบบ TQF แล้ว จํานวน 41 หลักสูตร จาก11 

จํานวนทั้งหมด 233 หลักสูตร ในจํานวนน้ีเป็นหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท 12 12 

หลักสูตร (จากจํานวน 17 หลกัสูตร) และระดับปริญญเอก จํานวน 3 หลกัสูตร (จากจํานวน 4 หลักสตูร) ในการ13 

น้ีงานบริหารการศึกษาและกจิการนักศึกษา ได้ดําเนินการแจ้งขอความร่วมมือให้หลักสตูรดําเนินการให้แล้วเสร็จ14 

ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 15 

 - บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมช่องทางการตรวจ Abstract ระบบออนไลน์แล้ว ต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 16 

2558 เป็นต้นไป (http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/abstract_online/) โดยสง่เป็นไฟล์ .doc 17 

     - ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ปรับอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ หรือวิทยากรผู้ทําหน้าที่18 

สอนในหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอน สําหรับหลักสตูรนานาชาติ และหลักสูตรภาคพิเศษ (อ้างถึงประกาศ19 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 20 

2553 ข้อ 12 และข้อ 13) ดังน้ี 21 

1. หลักสูตรนานาชาติ จากอัตราไม่เกิน 1,500 บาท ปรับเป็นอัตราไม่เกิน 2,000 บาท 22 

2. หลักสูตรภาคพิเศษ จากอัตราไม่เกิน 1,000 บาท ปรับเป็นอัตราไม่เกิน 1,500 บาทและการ23 

จ่ายเงินค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินกว่ารายรับค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่สอน ทั้งน้ี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็น24 

ต้นไป (หมายเหตุ : เรื่องเสนอจากคณะวิศวกรรมศาสตร์) 25 

 นอกจากน้ี ที่ประชุมได้ถามถึง ค่าตอบแทนค่าเดินทางด้วย ที่ประชุมช้ีแจงว่า สามารถเบิกจ่ายค่า26 

เดินทางได้อีกต่างหากในอัตราเหมาจ่าย ไม่เกิน 600 บาท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 27 

     1.6.2  บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งผลการสํารวจนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอายุการศึกษาครบ28 

ระยะเวลาศึกษาสูงสุดของการศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังน้ี 29 

-  ระดับปริญญาโท ครบกําหนด 5 ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 ในวันที ่17 กรกฎาคม 30 

2557 (รหัสที่ขึน้ต้นด้วย 53) จํานวน 61 คน ดังน้ี 31 

 32 
  33 
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สาขา จํานวน 
สาขาวิชาชีวสถิติ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย (ภาคปกติ) 5 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) 13 
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 5 
สาขาวิชาบริหารกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข 1 
สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสขุ (ภาคปกติ) 3 
สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสขุ (ภาคพิเศษ) 10 
สาขาวิชาโภชนวิทยา 4 
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 11 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ) 2 
สาขาวิชาอนามัยครอบครัว 1 
สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 1 

 1 

-  ระดับปริญญาเอก (โทต่อเอก) ครบกําหนด 6 ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17 2 

กรกฎาคม 2557 (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 52) จาํนวน 5 คน ดังน้ี 3 
สาขา จํานวน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 1 
สาขาวิชาเอกวิทยาการระบาด (นานาชาติ) 1 
สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข  (นานาชาติ) 3 

-  ระดับปริญญาเอก (ตรีต่อเอก) ครบกําหนด 8 ปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 ในวันที ่17 4 

กรกฎาคม 2557 (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 52) สาขาวิชาเอกปรสิตวิทยา (นานาชาติ) จํานวน 2 คน  5 

จึงขอความกรุณาหัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้องได้ช่วยกํากับและเร่งรัดดําเนินการให้นักศึกษาจบ6 

ตามกําหนดเวลาด้วย 7 

1.6.3 การดําเนินการจัดต้ังสโมสรบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  8 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และงานการบริหารศึกษาและกิจการ9 

นักศึกษา ได้จดัประชุมผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขา จํานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 26 10 

มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุมเห็นพร้องในการจัดต้ังสโมสรบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุข11 

ศาสตร์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการดําเนินการกิจกรรม12 

ต่างๆ ทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม เพ่ือกลไกในการขับเคลือ่นการตอบสนองการพัฒนาทักษะการ13 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Learning Skill)  14 

1.6.4 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร15 

ตามวงรอบของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 16 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
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1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  1 

    1.7.1  ข้อมูลจํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี ประจาํเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นักศกึษาช้ันปีที่ 1 2 

พ้นสภาพนักศึกษา จํานวน 2 คน คือ นางสาวหัทยา พันธ์ุแสน รหัส 5708068 หลักสูตร วท.บ. (สศ) และ 3 

นางสาวอาทิตยา ไชยะ รหัส 5708091 หลกัสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ) เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามเวลา4 

ที่กําหนด สาเหตุเน่ืองจากนักศึกษาประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรอ่ืน จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เดือน5 

กุมภาพันธ์ 2558 มีดังน้ี 6 
หลักสูตร ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 

วท.บ. (สศ) 113 116 89 124 
วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ) 53 61 59 55 

รวม 166 177 148 179 
 7 
 1.7.2  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาได้ดําเนินการออกหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาเรื่องการจัด8 

ตารางสอนของปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้หลักสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอนในช่วงวันเวลาราชการ 9 

จัดตารางสอนให้อยู่ในช่วงเวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทําการ และขอความร่วมมือไม่ให้มีการจัดการเรียน10 

การสอนในทุกวันพุธบ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 11 

   1.7.3 ความก้าวหน้าหน้าของการติดตามการส่ง มคอ. 3, 4 และ มคอ. 5 , 6 ของหลกัสูตรระดับ12 

ปริญญาตรี คือ หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) และ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ขณะนี้งาน13 

บริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษายังได้รับ มคอ. 3 , 4 และ มคอ. 5 , 6 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน14 

ในภาคการศึกษา 1/2557 ยังไม่ครบ จึงขอความร่วมมือให้ภาควิชาที่ยังไม่ได้จัดส่งให้ครบ เร่งดําเนินการ 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     18 

 1.8.1  การปรับปรุง Website คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการพัฒนา website โดย19 

เริ่มใช้งานต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558    20 

1.8.2 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเร่ิมใช้งานระบบการแจ้งซ่อมและติดตามงานซ่อมภายในคณะ21 

สาธารณสุขศาสตร์ โดยมีไอคอน E-physical อยู่บนหน้า website คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 22 

1.8.3 อาคารเทพนม เมืองแมน ช้ัน 3 ได้ปรับพ้ืนที่การใช้งานเป็นห้องนวดแผนไทย เพ่ิมจากช้ัน 1 23 

อีก ประมาณ 20 เตียง 24 

1.8.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดอบรม การพัฒนาเว็บไซต์ ให้กับบุคลากรทุก25 

ภาควิชา วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง ช้ัน 4 26 

1.8.5 ขอความกรุณาทุกหน่วยงานแจ้ง รปภ.ล่วงหน้า กรณีมีการจัดประชุม เชิญอาจารย์พิเศษหรือ27 

วิทยากรภายนอก เพ่ือให่เจ้าหน้าที่รับทราบล่วงหน้าและสามารถจัดที่จอดรถสํารองไว้ให้ได้อย่างพอเพียง 28 

1.8.6 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเดินพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหดิล29 

วันที่ 2 มีนาคม 2558 และรว่มการแข่งขันกีฬาฯ  30 
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1.8.7 ผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไทเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่คณะวิทยาศาสตร์ 1 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เหรียญรางวัล เหรียญเงิน 1 เหรียญ  2 

1.8.8  รายงานการใช้สาธารณูปโภค และการใช้กระดาษ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 รายละเอียด3 

เอกสารประกอบการประชุม 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  7 

 1.9.1  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล 8 

 1) จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management เดือนมกราคม 9 

2558 มีจํานวน 15 ราย 10 

 2)  มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนงานทราบในเบ้ืองต้น เก่ียวกับเรื่องการเข้า11 

ร่วมโครงการ Research Reward  ประจําปี 2558 ของบุคลากรในสังกัดคณะฯ ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัย ยังไม่12 

รับเข้าร่วมโครงการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างการพิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงโครงการฯ หากมีความคืบหน้าจะแจ้ง13 

ให้ส่วนงานทราบต่อไป (ในปี 2558 มีอาจารย์ของคณะฯ ย่ืนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 14 

54 ราย) 15 

 3)  มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนงานทราบเก่ียวกับเรื่องการประเมินสมรรถนะ16 

ตามสายอาชีพ (Functional Competency) โดยให้ส่วนงานนําสมรรถนะตามสายอาชีพของตําแหน่งต่างๆ มา17 

ทดลองใช้ (Try out) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1/2558 (1 ต.ค. 2557 – 31 มีนาคม 2558) โดยยัง18 

ไม่คิดเป็นคะแนนของผลการปฏิบัติงาน  แต่ให้ส่วนงานนํามาใช้จริงในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่ 19 

2/2558 (1 เม.ย. 2558 – 30 กันยายน 2558) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปรับแบบประเมินสมรรถนะหลัก (Core 20 

Competency) แบบประเมนิสมรรถนะทางการบริหาร  (Managerial Competency) ให้สอดคล้องกับแบบ21 

ประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ที่กําหนดขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้ว สําหรับแบบฟอร์ม22 

น้ัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่URL: http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/Service/fc/FC.html 23 

               ในการเตรียมการเรื่องน้ี คณะฯ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน24 

สมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ของตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 25 

                        รุ่นที ่1  สําหรับสายวิชาการ ในวันที่  18  มีนาคม  2558  เวลา 13.00 – 16.00 น.  26 

                         รุ่นที่ 2 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 26 มนีาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.  27 

                     ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารเทพนม เมืองแมน 28 

 4)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาบุคลากร ประจําเดือน มกราคม 2558 ของบุคลากรสายวิชาการ29 

และสายสนับสนุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 

 33 
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 1.9.2   รศ.จรีนันท์ แกล้วกล้า แจ้งเรื่องจากสภาอาจารย์ ดังน้ี 1 

 1)  ขอการสนับสนุนคณะ คอื เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ ห้องทํางาน และงบประมาณ จํานวน 2 

46,160 บาท โดยมีแผนงาน/โครงการปี 2558 ดังน้ี 3 

  - แสดงความยินดี และมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างประจําปี 4 

  - สภาอาจารย์พบประชาคม 2 ครั้ง 5 

  - สํารวจความเห็นของประชาคม 3 ครั้ง 6 

  -  การประชุมสมาชิกสภาอาจารย์  12 ครั้ง 7 

  -  การประชุมประจําปี 2 วัน 8 

 2)  การเสนอให้จัดหาสถานที่ใหมใ่ห้ผู้จัดการตลาดนัด เพ่ือแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ที่ไม่9 

เหมาะสม   10 

 3)  กรณีข้อร้องเรียนการเชิญสอนผู้ขาดคุณสมบัติและการแจ้งเท็จในคุณสมบัติการเป็น11 

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 12 

 4)  เรื่องแจ้งจากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 

   (1) การจัดต้ังลูกเสือในมหาวิทยาลัยโดย ศ.คลินิก นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ที่ปรึกษา14 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 15 

   (2) การพิจารณาเงินเดือนตามข้ันตําแหน่ง ผศ รศ ศ 16 

   (3) อัตราการอนุมัติการขอตําแหน่งทางวิชาการปี 2557 ผศ 98% รศ 97% 17 

 5) เรื่องอ่ืนๆ 18 

 กรณีเว็บไซต์ ของ สกอ. เก่ียวกับหลักสูตรทีส่กอ. ให้การรับรอง ตกช่ือมหาวิทยาลัยมหดิล ไป 19 

ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ อ.ณิชชาภัทร ไปประสานกับ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาเพ่ือดําเนินการประสาน20 

มหาวิทยาลัยต่อไป  21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 
     1.9.4  รองคณบดี แจ้งว่า คณะจะมีพิธีปิดการอบรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาํหรับบุคลากร24 

ทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ขอเชิญ25 

คณะกรรมการประจําคณะเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลการศึกษาชุมชน จังหวัดฉะเช ิงเทรา และมอบ26 

ประกาศนียบัตร เวลา 11.00 น.  27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่1/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่23 มกราคม 2558 30 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557  วันศุกร์ที ่23 มกราคม 2558  โดยไม่มีการแก้ไข 31 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 32 

 33 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

 3.1  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 2 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ มีมติใช้ช่ือการ3 

ประชุม เรื่อง “การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ ๒๑: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ” 4 

(Public Health and Environment in the 21st Century: Perspectives and Systematic 5 

Management)” ในวันที่ 20 – 21  สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ    6 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า ได้ประชุมคณะกรรมฝ่ายวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 7 

และประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พิธีการ และต้อนรับ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ8 

สาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “Public Health and Environment in the 21st Century: Evidence-9 

based Global Health มีแผนการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ทางช่องทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ของคณะ และ     10 

เว็บลิงค์ที่เก่ียวข้อง 11 

  รองคณบดี แจง้ว่า สืบเน่ืองจากกาปรับเปลี่ยนวันจัดประชุมสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 12 

คณะกรรมการสถานที่และสวัสดิการได้ดําเนินการจัดหาสถานที่จัดการประชุมใหม่ มีมติเป็นโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 13 

กรุงเทพฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องสถานที่จัดการประชุม 14 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดประชุมที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 16 
  17 
 3.2  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 18 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การเตรียมงานวิชาการโดยแบ่งกลุ่มนักศกึษาตามทีมในหมู่บ้าน 19 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งจะมีการประชุมอาจารย์สนับสนุนวิชาการก่อนเตรียมงาน20 

วิชาการให้นักศึกษา ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ 21 

  ในเดือนมีนาคม 2558 จะเขา้พบนายอําเภอเพ่ือหารือเตรียมพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม ขณะน้ีจัดหา22 

บ้านพักนักศึกษาได้ 6 หมู่บ้าน จะดําเนินการจัดหาหมู่บ้านให้ครบ 17 หมูบ้่าน และซ่อมแซมบ้าน ส่วนการเย่ียม23 

นักศึกษาฝึกภาคสนามของผู้บริหารจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกภาคสนาม คือ ระหว่างวันที่ 2 - 4 24 

มิถุนายน 2558 ขอให้คณะประสานกับอธิการบดีในการเข้าเย่ียมนักศึกษา เพ่ือจะได้ดําเนินการเรื่องสถานที่พัก25 

และประสานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ต่อไป 26 

  รองคณบดี แจง้ว่า การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จะเลื่อนประชุมจากวันที่ 22 27 

พฤษภาคม 2558 ไปประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัญจร พร้อมกับเย่ียมนักศึกษาฝึกภาคสนามในต้นเดือน28 

มิถุนายน 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 30 

 31 

 32 

 33 
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3.3  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 1 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า สกอ. ได้แจ้งผลการประชุมพิจารณา (ร่าง)มคอ.1 ของสภาคณบดีฯ  2 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มขี้อเสนอให้สภาคณบดีฯ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับ สกอ. 3 

แต่เมื่อนักวิจัย มคอ.1 พิจารณาแล้วได้นําข้อเสนอแนะของ สกอ.ดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมสภาคณบดีคณะ4 

สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดข้เสนอแนะของคณะกรรมการ5 

ตรวจรับของสกอ. โดยสรุปดังน้ี 6 

- ข้อ 6.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  7 

6.2.1  การออกแบบหลักสูตรจัดให้เป็นหลกัสูตรสายวิชาชีพ ในระดับปริญญาตรีใช้ช่ือ 8 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย 4  สาขาวิชา ดังน้ี 9 

1)  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน และควบคุมโรค  10 

2)  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  11 

3)  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  12 

4)  สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข  13 

ทั้งน้ีหากสถาบันอุดมศึกษาใดต้องการให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จะต้องไปเทียบเคีบง14 

หรืออ้างอิง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย  15 

ข้อ 6.2.2 กรอบโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในรายละเอียดเรื่องรายวิชาต่างๆ ที่กําหนด16 

ไว้ในหลักสูตรต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย หมวดวิชา17 

ศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต และรายวิชาต่างๆ ที่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ สํารับหมวดวิชาเฉพาะ ต้อง18 

ประกอบด้วยหมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งน้ี เพ่ิมเน้ือหาการบําบัดโรค19 

เบ้ืองต้น ไว้ในกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  20 

ข้อ 6.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท ช่ือปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยา21 

ศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังน้ี 22 

1) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค 23 

2) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 24 

3) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 

4) สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข 26 

ข้อ 6.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ช่ือปริญญา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือ27 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังน้ี 28 

1) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค 29 

2) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 

3) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 31 

4) สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข 32 
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ประธานฯ แจ้งว่า จากการหารือในที่ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 1 

มีมติจะขอยืนยันตาม (ร่าง) มคอ.1 สภาคณบดีฯ ได้เสนอไว้เดิม ทั้งน้ีไม่เห็นด้วยที่จะให้มีหลกัสูตรสาธารณสุข-2 

ศาสตรบัณฑิตเพียงปริญญาเดียว เน่ืองจากวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์มคีวามหลากหลาย จึงมีหลักสตูรวิทยา3 

ศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทีมงานวิจัยในสภาคณบดีฯ ทําหนังสือเพ่ือช้ีแจงประเด็นต่างๆ 4 

ซึ่งจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้ครอบคลมุประเด็นเพ่ิมเติม จากน้ันเมือ่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะ5 

เชิญ เลขาธิการสกอ. และผู้ทีเ่ก่ียวข้องรับฟังการช้ีแจง 6 

รศ.สุปรียา ตันสกุล สอบถามเรื่องช่ือปริญญาที่คณะใช้ช่ือว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข7 

ศาสตร์) สาขาวิชาเอก” แต่ในมคอ.1 ใช้ว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต (*) *แยกตามสาขาวิชาเอก 5 สาขา” จะทําให้มี8 

ปัญหา เช่น เดิมหลักสูตร 2 ปี ของภาควิชาฯระดับปริญญาตรี คือวทบ.(สุขศึกษา) ผูท้ี่จบการศึกษาไปไม่สามารถ9 

นําไปสมัครทํางานต่อทางด้านสาธารณสุขได้ 10 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า มคอ.1 ที่เสนอเป็นแนวทางสถานการณ์ทีพิ่จารณาตามรูปแบบ11 

จากทั่วประเทศ  12 

ประธานฯ แจ้งว่า กรณีมีวงเล็บมีการเปลี่ยนตามสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ (สาธารณสุข13 

ศาสตร์) ในมหาวิทยาลัยไม่ก่ีแห่ง ส่วนใหญจ่ะวงเล็บสาขาวิชาเอก จากการหารือกันอาจจะใช้วิธีเทียบรายวิชา14 

กับหน่วยกิต ซึง่ระยะยาวจะต้องดูตามสถานการณ์โดยที่รายวิชาและหน่วยกิตไม่แตกต่างกัน 15 

รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า เมื่อเปลี่ยนปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วงเล็บสาขาวิชาเอก 16 

อาจทําให้เกิดกรณีกระทรวงไม่ยอมรับนักศกึษาเข้าทํางาน เพราะไม่มีปริญญาด้านสาธารณสุข จึงขอให้มีช่ือ17 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  18 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การจัดทําข้อสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะบุคลากร ได้มีการ19 

ประชุมหารือกันโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบ คณาจารย์จากคณะร่วมออกข้อสอบในช่วงวัน20 

เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา 21 

ประธานฯ แจ้งว่า อยากจะให้ภาวิชาสํารวจว่านักศึกษาที่จบไปแล้วทํางานในองค์กรใดบ้าง ถ้า22 

พบว่าส่วนใหญ่พบว่าทํางานที่สาธารณสุขจงัหวัด หรือกระทรวง กรมต่างๆ ขอให้ภาควิชานํากลับไปหารือว่าควร23 

วางตําแหน่ง และปรับหลักสตูรอย่างไร  24 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ช่ือปริญญาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นสาขากว้างๆ ไม่ตรง25 

กับช่ือหลักสูตรของภาควิชาตามที่ได้ประชุมกันไว้ ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขา26 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร และสาขาเอก27 

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 28 

ประธานฯ แจ้งว่า เน่ืองจากการจัดทํา (ร่าง) มคอ.1 ได้ผ่านการดําเนินการมาหลายขั้นตอนแล้ว 29 

แต่จะหาวิธี/ ช่องทางเพ่ิมตําแหน่ง ช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์ 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 
 33 
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3.4  การรับรองคุณวุฒิหลักสตูรของ ก.พ. 1 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ความคืบหน้าของการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของคณะ2 

สาธารณสุขศาสตร์ โดย กพ. ขณะนี้รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาได้ดําเนินการประสานงานและช้ีแจ้งข้อ3 

สงสัย จนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวาจาไปยังกองบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่ง ผู้อํานวยการกอง4 

บริหารการศึกษาได้ให้ความเห็นเบ้ืองต้นว่า โดยกระบวนการแล้ว กพ. จะรับรายละเอียดมาจาก สกอ. เพ่ือที่จะ5 

นําเข้าสู่การพิจารณาประกาศผลการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งก่อนหน้าน้ัน สกอ. ก็จะรับข้อมูลมาจากแต่ละ6 

มหาวิทยาลัย เก่ียวกับรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ดังน้ัน ผู้อํานวยการกองบริหารการศึกษาจึงขอเวลา7 

ตรวจสอบหลักฐานว่า ณ ช่วงเวลาประกาศการรับรองคุณวุฒิโดย กพ. ของปี 2556 น้ัน ทางมหาวิทยาลัยได้8 

จัดส่งหลักฐานและรายละเอียดอะไรบ้าง โดยเฉพาะในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ไปยัง สกอ. ซึง่จะใช้9 

เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ (ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) 10 

  ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แจ้งเพ่ิมเติมว่า ยังมีหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ชีวสถิติที่ยัง11 

ไม่ได้การรับรองจากสกอ. 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  15 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข16 

ศาสตร์) ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 17 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข18 

ศาสตร์) ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 19 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการ20 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 21 

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่30 มกราคม 2558 ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการ22 

ปรับปรุงหลักสตูรดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ขอให้ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ที่ใกล้เกษียณที่ได้รับการเสนอช่ือ 24 

อาจจะต้องเปลี่ยน ซึ่งบางหลักสูตรที่มีอาจารย์เกิน 5 คน อาจจะไม่มีปัญหา และตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ที่25 

ไม่ตรงหลักสูตร หรือให้สอบถามที่ สกอ.หรือบัณฑิตวิทยาลัย 26 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า อาจจะขอให้นํากลับไปให้ประธานหลักสูตรพิจารณา27 

อาจารย์ทดแทน 28 

รศ.พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า อาจารย์ที่มีปริญญาไม่ตรงกับหลักสูตร แต่มีตําแหน่งทาง29 

วิชาการตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ30 

หลักสูตรไม่ได้ 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ ส่วนเรื่องการทดแทน32 

อาจารย์ที่ใกล้เกษียณขอให้ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาดําเนินการต่อไป  33 



 

 

18 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 1 
 2 
4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา              3 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 4 

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอ6 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงโดยผ่านความเห็นชอบและ7 

กลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที ่1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 8 

และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่30 มกราคม 2558 ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่9 

ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

     หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า หลักสูตรต้องการความหลากหลาย11 

ของอาจารย์เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสภาพการณ์ปัจจุบันในเรื่องความต้องการของผู้เรียน และทาง12 

คณะอาจจะต้องช้ีแจงให้สกอ. ทราบ 13 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ และให้14 

ตรวจสอบคุณวุฒิกับบัณฑิตวิทยาลัย 15 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 16 
 17 
 4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 18 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 19 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 20 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อย อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ21 

ปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและกลั่นกรองหลักสตูรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้ง22 

ที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 

30 มกราคม 2558 ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 24 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ ส่วนเรื่องการทดแทนอาจารย์ที่ใกล้เกษยีณ26 

ขอให้ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาดําเนินการต่อไป 27 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 28 
 29 

 4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ30 

และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 31 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ32 

และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้อง33 

กับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญา34 
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โท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการคณุภาพการศึกษา ครั้งที ่1/2558 เมื่อ 1 

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร2 

ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 4 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 5 
 6 
 4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ7 

พยาบาลปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 8 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         9 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อย10 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและกลั่นกรอง11 

หลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 และ12 

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่1/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่30 มกราคม 2558 ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่13 

ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 15 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 16 
 17 
 4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ18 

พยาบาลอาชีวอนามัย หลักสตูรเปิดใหม่ พ.ศ. 2556  19 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ20 

พยาบาลอาชีวอนามัย หลักสตูรเปิดใหม่ พ.ศ.2556 เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือให้21 

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลกัสูตร22 

ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการคณุภาพการศึกษา ครั้งที ่23 

1/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่30 มกราคม 2558 ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ24 

ปรับปรุงหลักสตูรดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 26 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 27 
 28 

 4.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข29 

ศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 30 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 31 

สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555 เสนอขอ32 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและ33 

กลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที ่1/2557 เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557  34 



 

 

20 

และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่30 มกราคม 2558  ในการน้ีจึงขอเสนอให้  1 

ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 3 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 4 
 5 
 4.8  พิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย และ6 

ความปลอดภัย (นานาชาติ) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2555 7 

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 8 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.2555 เสนอขอปรับปรุงย่อย9 

หลักสูตรฯ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินการหลักสูตรของภาควิชาอาชีวอนามัยและ10 

ความปลอดภัยในปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบและกลัน่กรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับ11 

ปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที ่22 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 12 

1/2558 เมื่อวันศุกร์ที ่30 มกราคม 2558 ในการน้ี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ13 

ปรับปรุงหลักสตูรดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

ที่ประชุมขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ที่ไม่ตรงหลักสูตร 15 

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า หลักสูตรต้องการความหลากหลาย16 

ของอาจารย์เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสภาพการณ์ปัจจุบันในเรื่องความต้องการของผู้เรียน และทาง17 

คณะอาจจะต้องช้ีแจงให้สกอ. ทราบ 18 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ และให้19 

ตรวจสอบคุณวุฒิกับบัณฑิตวิทยาลัย เน่ืองจากอาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงแต่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผศ. 20 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 21 
 22 
 4.9 เสนอขออนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรใหม ่หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ23 

พยาบาลสาธารณสุข (นานาชาติ) 24 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เสนอขออนุมัติ25 

หลักการเปิดหลักสูตรใหม ่หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (นานาชาติ) เพ่ือให้26 

เกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของสังคม มาตรฐานวิชาชีพ และตอบสนองต่อ27 

เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผ่านความเห็นชอบและกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะ 28 

กรรมการหลักสูตรระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที ่22 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการคุณภาพ29 

การศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ในการน้ีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ30 

เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

รศ.สุนีย์ ลํากําป่ัน แจ้งว่า ผู้ทีต้่องการศึกษาในหลักสูตรน้ีสว่นใหญ่เป็นพยาบาล และจะถูก32 

ประเมินตามมาตรฐานคุณวุฒิของการเป็นพยาบาล ซึ่งจากการประเมินหลักสูตรของคณะเป็นหลักสูตร ส.ด. จะ33 
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ไม่ตรงตามเกณฑ์คุณภาพกับหลักสูตรที่จบการศึกษามา จึงจะเสนอขอเปิดหลักสูตรเป็น ปร.ด. จึงขอนําเสนอที่1 

ประชุมพิจารณา 2 

    รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า ถ้าเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล3 

สาธารณสุข (นานาชาติ) อาจจะต้องปิดหลักสูตร ส.ด. เพ่ือให้นักศึกษาตกค้างต้องมีกําหนดการงดรับนักศึกษา4 

หลักสูตร ส.ด. และลดภาระงานอาจารย์  5 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้หัวหน้าภาควิชานํากลับไปทบทวนอีกคร้ัง ซึ่งทีป่ระชุมเห็นชอบด้วย 6 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 7 
 8 

 4.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 9 

(นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 10 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นานาชาติ) 11 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ12 

ปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร13 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558  คณะกรรมการ14 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2/2558 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 15 

กุมภาพันธ์ 2558  ในการน้ีจงึขอเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 16 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 18 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 19 
 20 
 4.11  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 21 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยผศ.ทัศนีย์  ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน จะครบวาระใน22 

การดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้า23 

ภาควิชา  ให้แล้วเสร็จก่อนหวัหน้าภาควิชาเดิมจะครบวาระอย่างน้อย 30 วัน ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับ24 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว 25 

กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 26 

1. คณบดี 27 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 28 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 29 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 30 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 31 
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ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่1 

ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์2 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอช่ือ 3 

1. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน   เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 4 

2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า  เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 5 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 6 
 7 
 4.12  การ.พิจารณาอนุมัติงบประมาณการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจาํปีการศีกษา ๒๕๕๗8 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 

  หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความ10 

ปลอดภัย เสนอขออนุมัติงบประมาณการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามประจําปีการศีกษา 2557 หลักสูตรวิทยา11 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีที่ 4 จํานวน 54 คน พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที่และ12 

อาจารย์นิเทศงาน จํานวน 14 คน ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 21 มิถนุายน 2558 ณ นิคมอุตสาหกรรม13 

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  และบริเวณใกล้เคียง จํานวนเงิน 382,600 บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหก14 

ร้อยบาทถ้วน) เฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 1 คน = 7,085.16 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า กรณีฝึกภาคสนามระยะสั้น ได้กําหนดค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 16 

บาท/ คน/ สัปดาห์ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นอาจจะต้องขออนุมัติแยกออกจากงบประมาณการฝึกภาคสนาม 17 

และเสนอใหค้ณะพิจารณากําหนดระยะเวลาการฝึกภาคสนามและค่าใช้จ่ายให้เทียบเคียงกันได้ในทุกหลักสูตร 18 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการงบประมาณฝึกภาคสนามในอัตรา 1,000 บาท/ 19 

คน/ สัปดาห์ คือ ให้เก็บ 6,000 บาท/ นักศกึษา 1 คน รวม 324,000 บาท  20 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 21 
 22 

 4.13  การการพิจารณาอนุมัติงบประมาณฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศีกษา 2557  23 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 24 

  หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาโภชนวิทยา  เสนอขออนุมัติงบประมาณการฝึก25 

ปฏิบัติงานภาคสนประจําปีการศีกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก26 

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ช้ันปีที่ 4 จํานวน 13 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาจารย์นิเทศงาน 27 

จํานวน 5 คน ระหว่างวันที่  11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงงานและหน่วยงาน ในกรุงเทพมหานคร 28 

และต่างจังหวัดได้แก่จังหวัด สมุทรปราการ นครนายก ลพบุรี กาญจนบุรี  ชลบุรี  เป็นจํานวนเงิน 57,180 บาท 29 

(ห้าหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 1 คน = 4,398.46 บาท รายละเอียดเอกสาร30 

ประกอบการประชุม 31 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 32 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 33 
 34 
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 4.14  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของ1 

ผู้ปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร ์2 

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล3 

การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ4 

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีความเหมาะสม มีความชัดเจน สามารถใช้กับผู้ปฏิบัติงานใน5 

มหาวิทยาลัยได้ทุกประเภทและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และตามข้อ 14 ของข้อบังคับดังกล่าว ให้อธิการบดี6 

แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงาน ตามท่ีคณะกรรมการประจําส่วนงาน7 

เสนอ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย 8 

1. หัวหน้าส่วนงาน  เป็นประธาน 9 

2. รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ 10 

3. ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  และสายสนับสนุน จํานวน 1 ใน 3 ของ11 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ 12 

          ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน ทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น13 

เก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงาน  และให้ความเห็นเก่ียวกับ14 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานในภาพรวมต่ออธิการบดี 15 

ดังน้ันเพ่ือให้การเสนอชื่อบุคคลให้อธิการบดีแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ16 

ประเมินการปฏิบัติงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ตามข้อบังคับดังกล่าว  17 

คณะฯ จึงได้จัดทํา(ร่าง)รายช่ือคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  18 

เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณา ดังรายนามต่อไปน้ี 19 

1. คณบดี       ประธานกรรมการ 20 

2. ที่ปรึกษาคณบดี (รศ.วิทยา  อยู่สุข)                       กรรมการ 21 

3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา             กรรมการ 22 

4. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย    กรรมการ 23 

5. ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 24 

6. เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์      กรรมการ 25 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 26 

  1.  เสนอให้ทีป่รึกษาคณบดี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ให้เกิดความเหมาะสม 27 

  2.  เพ่ิมหัวหน้าภาควิชา 1 ทา่นเป็นกรรมการ เพ่ือให้เกิดความสมดุล 28 

  3.  เสนอรองคณบดีฝ่ายการศึกษา แทนรองคณบดีฝ่ายสารสารเทศฯ 29 
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