
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 1/2559 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  29  มกราคม  2559 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี กรรมการ 
3. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
8. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
14. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
15. อาจารย์จงกล โพธ์ิแดง รักษาการหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
16. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
18. ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
20. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
25. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1.  รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
  9 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 2 

2.  อาจารย์นพนันท ์ นานคงแนบ แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 

3.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 6 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้7 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 8 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 9 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 10 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี11 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่14/2558 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2559 และครั้งที ่1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ดังน้ี 12 

  1)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร13 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งหมด 13 หลักสูตร โดยมหีลักสูตรของคณะสาธารณสุขสาสตร ์จํานวน 4 14 

หลักสูตร ดังน้ี 15 

- การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา            16 

สุขศึกษา และส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.2555 17 

- การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ18 

ปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 19 

- การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาค20 

พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.2555 21 

         - การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ22 

ชุมชน (หลักสตูรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. 2555  23 

  2)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจําปี 24 

2558 ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล 4 ประเภท ดังน้ี 25 

   - รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจําปี 2558 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม   26 

(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน) 27 

           - รางวัลผลงานวิจัยประจําปี 2558 (5 รางวัล) 28 

          - รางวัลวิทยานิพนธ์ประจําปี 2558 (7 รางวัล) 29 

            - รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจําปี 2559 (6 รางวัล) 30 

  ทั้งน้ีจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจําปี 2559 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 31 

2559  เวลา 9.00 น. ณ Event Hall 102 - 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 32 
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  3)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก2 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558 จํานวน 6,374 คน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ในวัน3 

ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  4 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 5 

1) วันที่ 4 มกราคม 2559 เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองในโอกาสวันปีใหม่                   6 

ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  7 

2) วันที่ 8 มกราคม 2559 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์สาธารณสุข8 

จังหวัดสระบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  9 

3) วันที่ 20 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการจัดหลักสูตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10 

สยามบรมราชกุมารี 11 

       4)  วันที่ 20 มกราคม 2559 ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสุข สร้างสรรค์ สวนมสิกวัน ณ 12 

โรงเรียนสวนมิสักวัน 13 
 5)  วันที่ 21 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภาคณบดีคณะสาธารณสุข14 

ศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 

  6) วันที่ 25 มกราคม 2559 ประชุมแนวทางการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ณ คณะ16 
สาธารณสุขศาสตร์  17 

7) วันที่ 25 มกราคม 2559 เข้าร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า18 

มหิดล ประจําปี 2558 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส 19 

8) วันที่ 26 มกราคม 2559 คณะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการบรรยายวิชาการผู้ได้รับรางวัลสมเด็จ20 

เจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2558 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21 

9) วันที่ 28 มกราคม 2559 เข้าร่วมในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 22 

2558 ณ พระที่น่ังบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมหาราชวัง 23 

 1.1.3  ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายที่ร่วมจัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Social Determinants and 24 

Health Equity : a Global Perspective” โดย Sir Michael Gideon Marmot ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า25 

มหิดล ประจําปี 2558 สาขาการสาธารรณสุข มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 335 คน ซึ่งได้รับความช่ืนชมและคาดว่าจะ26 

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดในปีต่อไป 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 30 

     1.2.1  งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 31 

 1)  ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเฉล่ียเกิดจากการใช้พลังงานตามการใช้งาน32 

ดังน้ี 33 
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- เครื่องปรับอากาศ ร้อยละ 70  1 

- แสงสว่าง   ร้อยละ 20 2 

- อ่ืนๆ   ร้อยละ 10  3 

2)  มาตรการประหยัดพลังงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสาร4 

ประกอบการประชุม 5 

1.2.2  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 6 

1)  ภาควิชาที่มีบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงาน 60 ปี ทีม่ี7 

คุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีความประสงค์จะต่ออายุราชการในปี 2559 เน่ืองจากหลักเกณฑ์8 

ของมหาวิทยาลัยในปี 2559 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ประกาศ ในการน้ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ขอให้ภาควิชาแจ้ง9 

ความจํานงมายังงานทรัพยากรบุคคลฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 10 

- รายช่ือคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชกาและอายุงาน 60 ปี ในปี 2559 11 

1.  ผศ.อัญชล ีวงศ์ทางสวัสด์ิ 12 

2.  ผศ.เสรมิพันธ์ุ นิตย์นรา 13 

3.  ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 14 

4.  รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล 15 

5. รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย 16 

- รายช่ือคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 65 ปี ในปี 2559  17 

   1. ศ.ชุติมา ศริิกุลชยานนท์ 18 

 2. ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 19 

 3. รศ.สิริประภา กลั่นกลิ่น 20 

2)  ปัจจุบันบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน มจีาํนวน 301 คน สายวิชาการ 142 21 

คน สายสนับสนุนวิชาการ 159 คน  22 

 3)  รายช่ือผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก และ23 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย ช้ันสายสะพาย ประจําปี 2558 24 

    ช้ันมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)   25 

    - นางสาวสิริประภา กลั่นกลิ่น (ข้าราชการ) 26 

    - นางวันเพ็ญ แก้วปาน และนางสุนีย์ ละกําป่ัน (พนักงานมหาวิทยาลัย)   27 

    ช้ันประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  28 

     - นายปรารถนา สถิตย์วิภาวี (ข้าราขการ) 29 

     - นางสาวอาภาพร เผ่าวัฒนา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 30 

 4)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาของบุคลากรคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รายละเอียด31 

เอกสารประกอบการประชุม 32 
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     1.2.3  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทําสติกเกอร์ We Mahidol 1 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายความเป็นเรามหิดลของอธิการบดี โดยแจกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสว่นงาน 2 

ติดกระจกหลังรถทุกคัน ในสว่นของคณะจะส่งให้ภาควิชา/ งานละ ประมาณ 10 แผ่น  3 

 1.2.4  การแขง่ขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้กําหนดการ4 

แข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส”์ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 มีการแข่งขันทั้งหมด 19 ชนิดกีฬา 5 

และกําหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 และพิธีปิดในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 6 

ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล 7 

สํานักงานอธิการบดี 8 

 ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอให้งานกายภาพฯ ช่วยกําจัดหนูที่ภาควิชาด้วย 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 12 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2559 13 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 14 

– ธันวาคม 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 15 

     -  ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 79,687,565.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 16 

96,830,464.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 121.51 งบประมาณที่ได้รับเหลือ 206,380,735.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 

68.07 18 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301 หรือ 19 

2559-1) ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนธันวาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

   ค. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ 2558 และการเก็บเงินคงเหลือ21 

เข้ารายได้สะสม ประจําปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

   ง. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการและการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 23 

เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

 1.3.2  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้แก่25 

หน่วยงานและกล ุ ่มภารกิจ (Cluster) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  26 

 1.3.3  แจ้งความก้าวหน้าการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําเดือนมกราคม 2559  27 

  ก. แจ้งการเปลีย่นแปลงวันประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ระดับส่วนงาน ปี 2558 จาก28 

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 29 

  ข. แจ้งกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA SAR Work รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะ30 

สาธารณสุขศาสตร์  จํานวน 3 ครั้ง วิทยากร คือ ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจ่มจํารัส อาจารย์ประจํา31 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้32 

 33 
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หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ 
กําหนดวันท่ีจัดอบรม/เวลา  

ณ ห้องประชุมชั้น 4  
อาคารเทพนม เมืองแมน  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย
จํานวน 
(คน) 

รวม 
(คน) 

คร้ังท่ี 
1 

AUN-QA SAR 
Workshop : 
Criteria 
Overview, 
Criteria   1-5 

วันท่ี 3 มีนาคม 
2559 

09.00-12.00 น. 1. หลักสูตรเป้าหมาย 6 หลักสูตร 30 90 
2. บุคลากรท่ีสนใจ 60 

13.00-16.30 น. 1. หลักสูตรเป้าหมาย (ประธาน
หลักสูตร +อาจารย์ประจํา
หลักสูตร) 

30 30 

วันท่ี 4 มีนาคม 
2559 

09.00-16.30 น. 1. หลักสูตรเป้าหมาย (ประธาน
หลักสูตร +อาจารย์ประจํา
หลักสูตร) 

30 30 

คร้ังท่ี 
2 

AUN-QA SAR 
Workshop : 
Criteria 6-11 

วันท่ี 5 เมษายน 
2559 

08.30-16.30 น. 1. หลักสูตรเป้าหมาย (ประธาน
หลักสูตร+อาจารย์ประจํา
หลักสูตร) 

30  
 

60 
2.  รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 9 
3. เลขานุการคณะและหัวหน้างาน 11 
4.เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 10 

คร้ังท่ี 
3 

AUN-QA SAR 
Workshop : 
AAR (After Action 
Review) 

วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2559 

08.30-16.30 น. 1. หลักสูตรเป้าหมาย (ประธาน
หลักสูตร+อาจารย์ประจํา
หลักสูตร) 

30  
60 
 

2.  รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 9 
3. เลขานุการคณะและหัวหน้างาน 11 
4. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 10 

 1 

  ค. แจ้งกําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2 

2558 – 2561 (ร่างฉบับที่ 3) อย่างเป็นระบบ 3 

  รุ่นที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประจํา4 

คณะและประธานหลักสูตร 5 

  รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน/ 6 

เลขานุการ/ ผูช่้วยหลักสูตร และเลขานุการภาควิชา รวมท้ังผู้ที่สนใจ 7 

 1.3.4  แจ้งกําหนดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่8 

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404  9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 12 
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1.4.1  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรบัสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจําปี1 

งบประมาณ 2559  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559  โดยสนับสนุนทนุในการเริ่มทําวิจัยให้แก่2 

ดุษฎีบัณฑิต คปก.ที่เพ่ิงจะสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี  สมัครผ่านทางเวบไซต์ http://rgj.trf.or.th เท่าน้ัน  3 

นอกจากน้ีได้เปิดรับสมัครทนุ “โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิแษก (คปก.) รุ่นที ่19 ประเภททุนปกติ” โดย4 

แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 2 กลุ่ม 5 

 1.4.2  แหล่งทุน Horizon 2020 ได้ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ประกาศทุน “Marie 6 

Sklodowska Curie Action (MSCA) – Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2016” ทั้งน้ี หาก7 

อาจารย์/ นักวิจัยภายในคณะมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดทุนวิจัยและ8 

วิธีการสมัครออนไลน์ได้ตามเอกสารแนบ หรือทางเว็บไซต์ 9 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html     10 

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 26 เมษายน 2559 และโปรดสําเนาใบสมัครส่งมายังกองบริหาร11 

งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1 ฉบับ ด้วย เพ่ือเก็บเป็นข้อมูล และประสานงานในกรณีที่ได้รับทุนต่อไป  12 

1.4.3  แหล่งทุน Newton Fund ร่วมกับ British Council ได้ประกาศรับสมัครทุนอบรมนักวิจัย13 

ภายใต้โปรแกรม “Researcher Links Workshop” โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่  14 

1) Sustainable Pig Production: the knowledge and technology exchange between 15 

UK and Thailand 16 

2) Genomic Epidemiology in Infectious Diseases (GEID2016) 17 

3) Short Food Supply Chains: A pathway to sustainable development and 18 

employment creation 19 

4) Scientific, technological and social solutions for sustainable aquaculture in 20 

Thailand: a key player in global aquatic food supply 21 

5) THRIVE: Improving child and adolescent mental health in low and middle 22 

income countries ทั้งน้ี หากอาจารย์/นักวิจัยภายในคณะมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถ23 

ศึกษารายละเอียดวิธีการส่งใบสมัครเพ่ิมเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือทางเว็บไซต์24 

https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-25 

and-research-sector/NewtonFund/researcher-links-workshop  และโปรดสําเนาใบสมัครส่งมายังกอง26 

บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1 ฉบับ ด้วย เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลและประสานงานในกรณีที่ได้รับทุน27 

ต่อไป 28 

  1.4.4  มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอต้ังงบประมาณ จากเงิน29 

งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2560 รอบที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเงิน30 

งบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย พิจารณาประเมินเพ่ือจัดลําดับความสําคัญและคณุภาพของโครงการ โดย31 

คณะกรรมการฯ มีมติให้การสนับสนุนเฉพาะโครงการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและผ่านตามเกณฑ์การพิจารณา และ32 

จะไม่ให้การสนับสนุนนักวิจัยที่มีงานวิจัยเก่าติดค้าง ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551-ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งคณะมี33 
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โครงการที่เสนอไปทั้งหมด จํานวน 8 โครงการ และผ่านตามเกณฑ์ในรอบแรกของคณะกรรมการทัง้หมด 1 

จํานวน 8 โครงการ ทั้งน้ีจะมีการพิจารณารอบสอง โดยเน้นโครงการที่ตอบสนองนโยบายของประเทศ (10 กลุ่ม2 

อุตสาหกรรมและที่เก่ียวข้อง และงบประมาณที่เป็นไปตามสัดส่วนของผลงานของส่วนงาน)  3 

  1.4.5  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ จะเชิญกลุ่มวิจยัในคณะมาร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยเชิง4 

บูรณาการด้านการแปรรูปอาหาร/ เทคโนโลยีอาหาร ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. 5 

และด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในวันพฤหัสที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. เพ่ือเสนอขอทุน6 

งบประมาณแผ่นดินปี 2561 หรือทุน วช. งบประมาณ 2559 - 2560 ซึ่งเป็น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามนโยบาย7 

ของรัฐบาลที่ต้องการให้ดําเนินการ ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว 8 

(สําหรับห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 9 

  1.4.6  มหาวิทยาลัยมหิดล มปีระกาศแต่งต้ัง อ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 11 

  1.4.7  งานวิจัยและวิชาการได้สรุปข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการวิจัย 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2554-12 

2558) จําแนกตามภาควิชา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์16 

1.5.1  วันที่ 26 มกราคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน17 

หลักประกันสขุภาพ สมัชชาสุขภาพ และ สํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Social 18 

Determinants and Health Equity : a Global Perspective” โดย Sir Michael  Gideon Marmot ผู้19 

ได้รับรางวัลสมเด็จฟ้ามหิดล ประจําปี 2558 สาขาการสาธารรณสุข มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 335 คน 20 

1.5.2 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 งานวิเทศฯ ได้จัดประชุม Symposium หัวข้อเรื่อง Global 21 

Climate Change and Health” โดยเรียนเชิญ Prof. John Fung –Chang Sung, Visiting Scholar from 22 

China Medical  University  และ Prof. Richard Kamens, School of Public Health, University of 23 

North Carolina, Chapel Hill มาร่วมอภิปรายและพูดคุย ให้อาจารย์ และนักศึกษา ณ อาคาร 5 ช้ัน 4 เวลา 24 

13.30 - 16.00 น.  25 

1.5.3 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 งานวิเทศฯ ได้จัดประชุม Workshop หัวข้อเรื่อง “PBL in 26 

Public Health Teaching” โดยเรียนเชิญ Prof. John Fung –Chang Sung, Visiting Scholar from China 27 

Medical University เป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์และนักศึกษา ณ อาคาร 5 ช้ัน 4 เวลา 13.30 - 16.00 น. 28 

1.5.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เซ็นสญัญาความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ California Sate 29 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดฝึกอบรมหัวข้อเรื่อง “Community Health and Health System 30 

Management Program”  ให้แก่นักศกึษาแพทย์และพยาบาล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2559 31 

ซึ่งขอขอบคุณ ผศ.ทัศนีย์  ศิลาวรรณ ที่ช่วยเป็นประธานฝ่ายวิชาการให้ 32 
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1.5.5 งานวิเทศฯ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เตรียมจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 2 และ 3 1 

หัวข้อเรื่อง “Guideline for Strategic Route Map (training for the trainers) และ Strategies for Health 2 

Promotion across Lifespan” ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขจากประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ใน ในช่วงต้น3 

เดือนมีนาคม 2559 ตามแผนความร่วมมือเพ่ือพัฒนาไทย – มัลดีฟส์ ระยะ 3 ปี (2558 -2560) 4 

1.5.6  วันที่ 15 มกราคม 2559 ประสานรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” สมัภาษณ์ ผศ.ศุภชัย ปิติกุลตัง 5 

เรื่อง "การใช้แป้งฝุ่นหรือแป้งเด็กส่งผลให้เด็กเป็นโรคทางเดินหายใจ"และ ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ เรื่อง 6 

"เปิดแอร์ใส่หน้าเด็กทําให้เด็กเป็นอัมพาต" ซึง่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ทุกวันเสาร์และ7 

วันอาทิตย์หลังข่าว 8 

1.5.7  วันที่ 18 มกราคม 2559 ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทาํนุบํารุงฯ  9 

และเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแก่งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี 10 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนางเกษรี วุฒิศักด์ิชัยกุล เป็นตัวแทนรับมอบ เพ่ือสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ11 

สาธารณสุขศาสตร์ กับงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย ณ กองบริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี 12 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต่อจากน้ันเดินทางเข้ามอบของที่ระลึกแด่ นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อํานวยการ13 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) และนายพงศ์ธร อังกินันท์ รายการหน้าต่างสุขภาพ ณ สถานี14 

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 15 

1.5.8 วันที ่19 มกราคม 2559 งานวิเทศฯ ประสานนิตยสาร FOOD NEW & LIFE สัมภาษณ์             16 

ผศ.ฉัตรภา หัตถโกศล ภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง “โรคไขมนัในเลือดสูง”  17 

1.5.9  วันที่ 20 มกราคม 2559 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า18 

สัมภาษณ์ อาจารย์สุพพัต ควรพงษากุล เรื่อง นักศึกษาภาควิชาวิฒวกรรมสุขาภิบาล ได้รับรางวัล SEE Mie 19 

2015 Best Paper Award  20 

1.5.10  วันที่ 21 มกราคม 2559 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ประจําเดือนมกราคม 21 

2559  22 

- เรื่องกิจกรรม “สร้างสุข...สร้างสรรค์ ณ สวนมิสกวัน” กิจกรรมนักศึกษาปริญญาโท คณะ23 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บําเพ็ญประโยชน์ อาทิ ทาสีให้โรงเรียนน้อง ให้ความรู้เก่ียวกับ24 

สิ่งแวดล้อม สขุภาพ อนามัยชุมชน ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน จํานวน 2 ตอน  25 

- กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาปริญญาตรี เรื่อง “กิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่” ณ บริเวณอนุสาวรีย์26 

ชัยสมรภูมิ จํานวน 2 ตอน 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 30 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมือ่วันที่ 6 31 

มกราคม 2559 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี  32 
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1) บัณฑิตวิทยาลัย จะขยายโอกาสในการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตรทุก1 

หลักสูตรๆ ละ 1 คน และจะทําหนังสือแจ้งถึงหลักสูตรต่อไป 2 

2) หลักสูตรที่ได้รับการให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติม 9 หลักสูตร เป็นหลักสูตรคณะสาธารณสุข3 

ศาสตร์ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาค4 

ปกติและภาคพิเศษ) พ.ศ. 2555 หลักสูตร วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 5 

พ.ศ. 2555 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) พ.ศ.2555 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา6 

บัณฑิต (พยาบาลเวชศาสตร์ชุมชน) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) พ.ศ.2555  7 

3) จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1) 1,703 คน 8 

จากจํานวนที่คาดว่าจะรับ 3,174 คน (หรือร้อยละ 54) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

4) ที่ประชุมโดยประธาน เสนอทบทวนเร่ืองการปรับการขึ้นค่าธรรมเนียมห้องสมุด และจะได้ส่ง10 

ให้หลักสูตรของส่วนงานต่าง ได้นําไปพิจารณาอีกคร้ัง แล้วนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 11 

5) สรุปสาระการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 12 

พ.ศ. 2558 จัดโดย สกว. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 จํานวน 14 ข้อ  13 

6) บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับ คณะ/14 

สถาบัน/ วิทยาลัย/ ศูนย์ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม – มนีาคม 15 

2559 และมีกําหนดมาเย่ียมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.30 – 12.00 น. 16 

     1.6.2  (ร่าง) มาตรฐานคณุวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เก่ียวข้อง 17 

(มคอ.1) ฉบับปรับปรุง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้แจ้งให้นําออกเผยแพร่แล้ว  18 

1.6.3 คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร ส.ม. และ ส.ด. ประชุมครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 7 มกราคม 19 

2559 โดยมีศาสตราจารย์ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ เป็นประธาน ได้มติที่ประชุมให้รวบรวมความคิดเห็นของที่20 

ประชุม และจดักลุ่มความคิด เพ่ือนําเสนอที่ประชุมพิจารณา เพ่ือการบริหารจัดการต่อไป  21 

1.6.4 การสัมมนากําหนดคุณวุฒิหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ภายในคณะ ได้ดําเนินการไป 22 

2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 2558 ให้ส่งผลการจัดคุณวุฒิจากหลักสูตรและภาควิชาภายในวันที่ 11 23 

ธันวาคม 2558 และจะได้ประชุมช้ีแจงผลการจัดคุณวุฒิดังกล่าวในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ขอเลื่อนการ24 

ช้ีแจง และได้มกีารประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือพิจารณา และต่อมาเสนอที่ประชุมทีมบริหารคณะ25 

เพ่ือพิจารณา ได้ข้อสรุป  26 

 (1) รับทราบการจัดคุณวุฒิของหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร และ  27 

 (2) ให้หลักสูตรได้จัดทําการวิเคราะห์ถึงปรัชญาหลักสูตร และเน้ือหาการสอน  28 

      (Subject matter) เพ่ือประกอบผลคุณวุฒิของหลักสูตรที่กําหนดจําแนกขึ้น  29 

1.6.5 นายกสโมสรบัณฑิตศึกษา นัดประชุมผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 30 

และเลือกต้ังนายกสโมสรบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 ผลการเลือกต้ัง ได้ นายอัฐพงษ์ คําภาแสง 31 

PHHI/M5837474 นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ) เป็นนายกสโมสรฯ 32 

คนใหม ่รุ่นที่ 2  33 
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ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  3 

1.7.1 แจ้งข้อมูลจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนมกราคม 2559 4 
หลักสูตร ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 135 111 116 89 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 64 51 60 61 
รวม 199 162 176 150 

 5 
1.7.2 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (มหิดลรบัตรง) 6 

ประจําปีการศึกษา 2559 7 
หลักสูตร จํานวน อัตราการแข่งขัน 

(สมัคร : รับ 1 คน) 
รับ สมัคร ป ี59 ป ี58 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 66 801 12.10 17.2 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 21 157 7.50 11.3 
รวม  87 958 11.0 15.8 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 8 

มหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 9 

- สอบสัมภาษณ ์และสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพสาธารณสุข ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 10 

- ตรวจร่างกาย ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ช้ัน 2  11 

1.7.3 การกําหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สํานักงานคณะกรรมการการ12 

อุดมศึกษา เห็นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงศึกษาฯ และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน จึง13 

ขอกําหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้  14 

สําหรับกรณีในบางหลักสูตรไม่สามารถกําหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้าน 15 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้16 

พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการกําหนดแต่ละรายวิชาในทุกๆ หมวดวิชา ต้องมีผลการเรียนรู้ ครบทุกด้าน อย่าง17 

น้อยร้อยละ 50  18 

    ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ (1) ด้าน19 

คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุก20 

ด้านรายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 21 

1.7.4 แจ้งลําดับการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 22 

หลักสูตรปรับปรุง 2555 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 



 

 

12 

1.7.5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 1 

(หลักสูตรไทย) ช้ันปีที่ 1 - 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม) 2 

1.7.6 กําหนดจัดกิจกรรมอาจารย์ทีป่รึกษาพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 

1 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น 4 

1.7.7 กําหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการเลือกสาขาวิชาเอก ประจําปีการศึกษา 2558 สําหรับ5 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 6 

13.00 – 16.00 น. 7 

1.7.8 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) 8 

จัดงานแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที ่34 “คูนแคนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30 - 31 9 

มกราคม 2559 ทั้งน้ีนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1- 4 เข้า10 

ร่วมงานประมาณ 250 คน  11 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 

 13 

1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 14 

 1.8.1  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 15 

 1) สภาอาจารย์ ได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ในวันพฤหัสบดีที่  14 มกราคม 16 

2559 โดยมผีู้เข้าร่วมแสดงความยินดีประมาณ 50 คน 17 

 2)  สภาอาจารย์ ได้ทําการแจกแบบสํารวจการบริหารคณะเพ่ือเป็นข้อมูลช่วยฝ่ายบริหารใน18 

วันที่คณบดีพบประชาคม   ซึง่ได้แจกบุคลากรทุกภาคที่มตัีวแทนสภาอาจารย์อยู่  ยกเว้นอาคารสาธารณสุข19 

วิศิษฎ์ เน่ืองจากไม่มีตัวแทนสภาอาจารย์  ได้รับแบบสอบคืนมาจํานวน 68 ชุด ยังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ 20 

 3)  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา จะหมดวาระกรรมการประจาํคณะฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 21 

คณะฯ ได้จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาอาจารย์ ประเภท ข (กรรมการประจําคณะ จากคณาจารย์ประจํา ตาม 22 

ข้อ 12 (2) ของข้อบังคับคณะฯ ว่าด้วยสภาอาจารย์ฯ)  ผลการเลือกต้ัง ได้แก่ 23 

1. รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า 24 

2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า 25 

3. อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 26 

4.  รศ.สุเทพ ศิลปานันทกุล 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่12/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่25 ธนัวาคม 2558 29 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558  วันศุกร์ที ่25 ธันวาคม 2558  โดยไม่มีการ30 

แก้ไข 31 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 32 
 33 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 2 

   ประธานฯ แจ้งว่า ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าการจัดทํา มคอ.1 ไปยัง สกอ. เรียบร้อยแล้ว 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 
 3.2  การจัดโครงสร้าง Cluster 6 

   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ ดังน้ี 7 

1)   โครงการอบรมผู้แลผู้สูงอายุ  จะจัดการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 8 

-15.00 น. ณ อาคารเทพนม เมืองแมน ช้ัน 4 ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท 9 

2)   การทํา PA โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “สาธารณสขุมหิดลนําสุขภาพสู่มวลชน” มีการ10 

จัดเวทีสุขภาพในชุมชนรอบคณะ และจัดในที่สาธารณะ ซึง่ขอความร่วมมือจากรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา11 

และรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตที่จะนํานักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาฯ มาพิจารณาร่วมกัน 12 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค ดังน้ี 13 

1) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุข สําหรับโรคติดเช้ือและ14 

โรคไร้เช้ือ ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเทพนม เมืองแมน ช้ัน 4 ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท อยู่15 

ระหว่างการกําหนดเป้าหมายและโปสเตอร์ แผนพับ ประชาสัมพันธ์  16 

2) การประชุมเดือนกุมภาพันธ์ จะหารือเรื่องบูรณาการ ความร่วมมือการเรยีนการสอนและ17 

งานวิจัย 18 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 19 

1. โครงการ PA ปีงบประมาณ 2559 ของกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เสนอการ20 

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (3 เดือน) ช่ือโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นการจัดการด้าน  21 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (สําหรับผู้บริหารระดับต้น/ผูร้ับผิดชอบงาน) ”เพ่ือสนองความต้องการด้านการ22 

จัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สําหรบัผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมี 23 

ผลลัพธ์ของงาน คือ คู่มือหลกัสูตร (Draft หัวข้อ และผู้รบัผิดชอบ) พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 24 

ทั้งน้ีหน่วยงานท่ีจะจัดการฝึกอบรมฯ ต้องขึ้นทะเบียนมี certificate ก่อน เพ่ือรองรับกฎหมาย อุตสาหกรรม/ 25 

โรงงาน ที่ประชุมมอบหมายให้ ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง ประสานกับ ผู้อํานวยการOPHETS เพ่ือให้ OPHETS ขึ้น26 

ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สําหรบัทางกลุ่มภารกิจจะทําการรวบรวม ประวัติวิทยากรต่อไป 27 

2. โครงการจัดฝึกอบรม  ผู้ควบคุมตาม พรบ.วิทยาศาสตร์ โดยประสานร่วมกับ OPHETS 28 

ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกเพียงส่วนงานเดียวเป็นผู้นําหลัก เน่ืองจากมหิดลมี 3 ส่วน29 

งานเสนอ (หน่วยงานจะได้รับ certified body ในนามของมหิดล ต้องรวมกันเป็นมหิดลแห่งเดียว) ที่ประชุม30 

มอบหมายให ้ผศ.ไชยนันต์ แท่งทองประสานกับ ผู้อํานวยการOPHETS เพ่ือให้เกิดขั้นตอนที่ชัดเจนในการ31 

ดําเนินงานต่อไป 32 
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3. เสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 1 โครงการ เพ่ือเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน 1 

ปีงบประมาณ 2561 หรืองบประมาณจาก วช. ประเด็นด้านการจัดการขยะ ที่ประชุมมอบหมายให้ อาจารย์ธวัช 2 

เพชรไทย, ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง เน่ืองจาก อ.อัมรินทร ์คงทวีเลิศ ไปฝึกอบรม, อาจารย์สุพพัต ควรพงษากุล 3 

ร่วมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอ Concept ในการประชุมเดือนหน้า (ทั้งน้ีหากต้องการคําแนะนําประเด็นด้านการ4 

จัดการขยะเพ่ือเสนอขอทุน วช. รักษาการประธานฯจะเชิญ รศ.สุเทพ ศิลปานันทกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์5 

อนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. เข้าร่วมประชุมด้วย) 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 

 8 

 3.3  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2558 9 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณบดีและผู้อํานวยการฝึกภาคสนาม 10 

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ผูแ้ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายอําเภอวังม่วง และ11 

สาธารณสุขอําเภอวังม่วง การดําเนินการอยู่ระหว่างการต้ังกรรมการในพ้ืนที่ จัดหาที่ต้ังกองอํานวยการ จัดหาที่12 

พักอาจารย์และนักศึกษา เก็บข้อมูลทุติยภูมิ และเตรียมการด้านประชาสัมพันธ์ นอกจากน้ีมีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม13 

ดังน้ี 14 

1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวิสต์เทริน แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมฝึกภาคสนาม 15 

2) รายช่ืออาจารย์สังเกตการณ์จําแนกภาควิชาและสัปดาห์ออกฝึกภาคสนาม รายละเอียด16 

เอกสารประกอบการประชุม 17 

3) นักศึกษาปริญญาโท 1 คนไมส่ามารถร่วมฝกึภาคสนามได้  18 

4) มีนักศึกษาปรญิญาเอก 3 คน แจ้งความต้องการในการร่วมฝึกภาคสนาม ขอให้คณะแจ้ง19 

เรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายของนักศึกษา และอาจารย์ที่ร่วมสังเกตการณ์เพ่ิมเติม 20 

5) กําหนดผู้บริหารเย่ียมการฝึกภาคสนามฯ วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559 (นักศึกษา21 

เดินทางกลับวันที่ 14 พฤษภาคม 2559) ขอให้คณะประสานไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ 22 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทนทรวิโรฒ เรื่องวันและเวลาที่ให้อธิการบดีและผู้บรหิารมหาวิทยาลัยมหิดล และ23 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทนทรวิโรฒ เข้าเย่ียมการฝึกภาคสนามฯ  24 

6) ขอหารือเรื่องการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ สญัจร เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ประชุม25 

และที่พักต่อไป 26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 
 3.4  การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รบัปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2558 29 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือทั้ง 2 ราย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ และ30 

ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สพุรรณทัสน์  31 

 รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ขอสละสิทธ์ิในการเสนอช่ือ32 

ครั้งน้ี 33 
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 ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 

 2 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  3 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ4 

พยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 5 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุง6 

หลักสูตรพย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 7 

(ตามวงรอบ) โดยมีสาระการปรับปรุงหลักสตูร ดังน้ี  8 

- เปิดหลักสูตรภาคพิเศษ  9 

- เพ่ิมแผน ข ในโครงสร้างหลักสูตร 10 

- ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 40 หน่วยกิต เป็น 37 หน่วยกิต  11 

- ปรับเปลี่ยนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  12 

อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท  ครั้งที่ 13 

9/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 5  14 

พฤศจิกายน 2558 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูรดังกล่าว รายละเอียด15 

เอกสารประกอบการประชุม 16 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 17 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 18 
 19 
4.2   พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                20 

     จลุชีววิทยาสาธารณสุข  (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 21 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยาเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. 22 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงตามวงรอบ) โดยมีสาระ23 

การปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี  24 

    - ปรับเพ่ิมรายวิชาบังคับ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 รายวิชา 25 

   - ปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา 26 

   - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 รายวิชา 27 

     - เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา 28 

  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวัน 29 

พุธที่ 9 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 30 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบ 32 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 33 
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 1 
4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดคุณวุฒิสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ2 

สาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์ International Standard Classification of Education (ISCED); 2013 3 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ มอบหมายให้รอง4 

คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ดําเนินการในการกําหนดคุณวุฒิ5 

สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ น้ัน  6 

จึงได้เชิญหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และประธานสาขาวิชาของหลักสูตร เข้าประชุม7 

รับฟังการช้ีแจงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 3 ฉบับที่เก่ียวข้อง และหารือแนวทางการกําหนดคุณวุฒิสาขาวิชา8 

ของหลักสูตร ในวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 2558 และกําหนดให้ส่งผลการจัดคุณวุฒิหลักสูตรภายในวันที่ 9 

11 ธันวาคม 2558 และและกําหนดประชุมช้ีแจงผลการจัดคุณวุฒิดังกล่าวในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 แต่เพ่ือ10 

ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ จึงได้ขอเลื่อนการประชุมช้ีแจงออกไปก่อน และได้จัดให้มีการประชุม11 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาผลการกําหนดคุณวุฒิดังกล่าวแทน และต่อมาได้นํา12 

ข้อสรุปจากที่ประชุมฯ เสนอต่อที่ประชุมทีมบริหารคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งได้ข้อสรุป ดังน้ี  13 

(1) รับทราบการจัดคุณวุฒิของหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามที่หลักสูตรและ14 

ภาควิชาพิจารณากําหนด  และ  15 

(2) ให้หลักสูตรได้จัดทํารายงานประกอบการวิเคราะห์กําหนดคุณวุฒิหลักสูตร โดยพิจารณาถึง16 

ปรัชญาหลักสูตร และเน้ือหาการสอน (Subject matter) หรือรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร โดยพิจารณา17 

เฉพาะรายวิชาแกนและรายวิชาบังคับ ไม่รวมรายวิชาเลือกเสรี เพ่ือประกอบผลการกําหนดคุณวุฒิของหลักสูตร 18 

และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อไป  19 

ผลการกําหนดคุณวุฒิสาขาวิชาของหลักสูตร จากหลักสูตร/ภาควิชา ระดับปริญญาตรี โท และ20 

เอก รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม   21 

  ในการน้ีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 22 

(1)  ให้ความเห็นชอบการกําหนดคุณวุฒิหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามที่23 

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา เสนอ 24 

(2)  ให้ความเห็น ในกรณีโดยการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี มีแนวโน้มจะมี25 

การปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนแปลงจาก สาขาวิชาเอก เป็น สาขาวิชาใหม่ ขึ้น ทําให้จํานวน26 

หลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม 2 หลักสูตร อาจเป็น 4 - 5 หลักสูตร ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับการที่27 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ถูกจัดเป็น “สถาบันกลุ่ม ง” (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 28 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551) ที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ29 

ระดับปริญญาเอก  30 

(3)  ให้ความเห็น การออกแบบและเปิดหลักสูตร และการกําหนดคุณวุฒิหลักสูตร ที่สอดคล้องกับ31 

ปรัชญาการผลิตบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาสาธารณสุข32 

ศาสตร์ หรือที่เก่ียวข้อง 33 
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ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 1 

 1. การกําหนดคุณวุฒิหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ยังไม่ชัดเจน จึงขอให้พิจารณาข้อ 3 2 

ก่อน จากน้ันพิจารณาข้อ 2 และ ข้อ 1 ต่อไป เช่น เมื่อหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ) 3 

กําหนดรหัส 0721 ซึ่งอยู่ภายใต้รหัสวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร แต่จะหลุดจากรหัสวิชาสาธารณสุข ใน4 

คณะกรรมการจึงเห็นว่าคณะต้องกําหนด concept ด้านสาธารณสุข เพ่ือไม่ให้ทุกวิชาหลุดออกไป 5 

 2. ถ้านโยบายคณะกําหนดรหัส 09 จะง่ายขึ้น 6 

 3. จะต้องดูปรัญชา พันธกิจ เป้าหมายของคณะ เพ่ือกําหนดรหัส ทั้งรหัส Board field และรหัส 7 

Narrow field ในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านเทคนิค/ วิธีการสอนจะกําหนด Detailed filed นอกจากน้ีแต่ละ8 

หลักสูตรยังไม่มีเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ถ้าให้เกณฑ์การพิจารณาจะกําหนดรหัส และสัดส่วนที่ชัดเจน จะ9 

ทําให้เป็นตัวกําหนดอาจารย์  10 

 4. รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ในส่วนของภาควิชา หลักสูตร วท.บ. สส.(แขนง) ค่อนข้างยาก11 

เปลี่ยนช่ือรายวิชาและไม่เหลือความเป็นสุขศึกษา สรุปการหารือของภาควิชาจะเป็น วท.บ. (สาขาวิชาเอก)  12 

 5. หลักสูตรของคณะส่วนใหญ่วิเคราะห์แล้วจะเป็น 098 เน่ืองจากบุคลากรยังมีความเข้าใจไม่13 

ตรงกัน นโยบายหลักไม่ชัดเจน จึงขอเสนอให้ทบทวนโดยพิจารณาข้อ 3 ข้อ 2 และข้อ 1 ตามลําดับ 14 

 6. เสนอขอให้ตรวจสอบ “สถาบัน ง” ว่าเป็นนโยบายหรือไม่ และการเปิดหลักสูตรต้องมีการดูแล15 

มากขึ้น ทั้งในเรื่องการคิดงบประมาณ การจัดโครงสร้างหลักสูตร 16 

 7. การปรับหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนทุก 5 ปี ความเป็นสาธารณสุขมีความหลากหลาย ความพร้อม17 

ของแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน การมองงานด้านสาธารณสุขจริงๆ คือ Health Promotion Preventive ซึ่งบางที18 

ความเป็นสาธารณสุขไม่เท่ากัน ความต้องการของตลาดมีความเปล่ียนแปลง จึงต้องปรับไปตามความต้องการท่ี19 

จะผลิตบัณฑิตแต่ต้องมีความเป็นสาธารณสุข จะมีสัดส่วนมากหรือน้อยจะเป็นไปตามความพร้อมของหลักสูตร20 

และความต้องการของตลาด จึงขอให้นํากลับทบทวนสัดส่วน รหัสวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตร 21 

 8. ถ้าหลักสูตรมี (สาธารณสุขศาสตร์) กําหนดรหัส 09 แต่ถ้าหลักสูตร (สาขาวิชาเฉพาะ) จะแยก22 

เป็นรหัสอ่ืนแต่ต้องบูรณาการสาธารณสุขไว้ กําหนดรหัส 88 หรือขึ้นอยู่กับภาพรวมของวิชาให้กําหนดรหัสเป็น23 

หลัก 24 

 9. เสนอแนวทางเพ่ือเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจน การกําหนดตามประกาศปี 2558 เป็นการเปิด25 

หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ที่แล้วมาใช้ฉบับ 2548 สําหรับการเปิดหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมยอมรับ26 

หลักสูตรในคณะมีปรัชญาเพ่ือบูรณาการ health promotion prevention กรณีที่ (สาธารณสุขศาสตร์) 27 

health กําหนด 09 กรณีถ้าไม่มีคําว่าสาธารณสุข อาจกําหนดรหัสตามวิชาตามศาสตร์ ISCED อย่างไรก็ตาม ถ้า28 

เป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการ รหัสลงท้ายด้วย 8 ซึ่งแนวทางไม่ตรง ISCED ขึ้นอยู่กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ29 

แต่ละหลักสูตร 30 

 จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้สรุปเสนอขอความ31 

เห็นชอบจากที่ประชุมในการกําหนดแนวทางการกําหนดคุณวุฒิหลักสูตรตามเกณฑ์ ISCED 2013 ใน 2 แนวทาง 32 

คือ  33 
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 1. หลักสูตรทีม่ีกําหนดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร ส.ม. และหลักสูตร วท.ม. (ส.ศ.) 1 

ให้มีรหสั Board Field ตามเกณฑ์ ISCED 2013 เป็น “09”   2 

 2. หลักสูตรทีไ่ม่ได้กําหนดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาจําเพาะอ่ืนๆ 3 

ที่ไม่ใช่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ใหม้ีรหสั Board Field ตามเกณฑ์ ISCED 4 

2013 ตามสาขานั้นๆ  5 

 3. ให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมีรหัส Narrow Field และ Detailed Field ตามเกณฑ์ ISCED 2013 6 

เป็น “88” ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ว่าให้พิจารณากําหนดตามปรัชญาและวัตถุประสงค์เน้ือหาของ7 

หลักสูตรในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน ซึ่งกําหนดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นสหวิทยาการ 8 

(Interdisciplinary curriculum)" 9 

             ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ภาควิชา/ หลักสูตรกลับไปพิจารณาทบทวนตามแนวทาง ดังกล่าว10 

ต่อไป 11 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ภาควิชา/ หลักสูตรกลับไปพิจารณาทบทวนต่อไป 12 

 13 

 4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินรายได้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะเพ่ิมขึ้นจากเดิม  14 

       10% เป็น 15 % 15 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 16 

11/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา17 

อนุมัติการโอนเงินรายได้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะเพ่ิมขึ้นจากเดิม 10% เป็น 15% น้ัน ที่ประชุมฯ 18 

เสนอให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโทก่อนน้ัน รองคณบดีฝ่าย19 

บัณฑิตศึกษาได้นําเข้าเสนอในวาระพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 20 

11/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และยงัได้นําเสนอในวาระการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสตูรระดับ21 

ปริญญาเอก ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ได้ข้อสรุปว่า 22 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษายังไม่เห็นด้วยที่คณะต้องการเพ่ิมเงินเป็น 15% หากไม่สามารถ23 

ช้ีแจงความจําเป็นได้อย่างชัดเจน และเห็นว่าหากเรียกเก็บเงินเพ่ิมอีก 5% น่าจะนําเงินส่วนที่เพ่ิมน้ีไปใช้เพ่ือ24 

สนับสนุนการพัฒนาในปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้หลักสูตรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจะเป็นการตอบโจทย์ การ25 

แก้ปัญหา และการพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลดีต่อคณะทั้งส่วน26 

รายได้ที่เพ่ิมขึ้น และช่ือเสียงด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต เป็นวงจรเชิงบวกๆ ของการบริหารองค์กรที่ดี 27 

นอกจากน้ีที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 28 

2559 รับทราบข้อเสนอดังกล่าว และเสนอแนะให้มีคณะกรรมการชุดหน่ึงขึ้นมากํากับดูแล การบริหารจัด29 

การเงินเพ่ิมอีก 5% และเสนอว่า คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ควรทําหน้าที่น้ี และมีแผนงานและแผนการ30 

ใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน 31 

ที่ประชุมได้ร่วมกับพิจารณามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 32 

1. อยากให้ช้ีแจงให้ชัดเจนว่าคณะนําเงินไปใช้จ่ายสําหรับการบริหารจัดการในเรื่องใด  33 
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2. ปัจจัยรายได้เพ่ิมอยู่ที่นักศึกษาเข้ามาศึกษา ในปัจจุบันมีการแข่งขันมากขึ้น ภาควิชาจะต้อง1 

รับผิดชอบภาระบุคลากรของภาควิชา ขอให้พิจารณาความอยู่รอดของหลักสูตรต่างๆ  2 

3. ขอให้มีบริหารจัดการหรือมีกลยุทธ์ใหม้ีนักศึกษามากขึ้น  3 

4. ขอให้นําเงินมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ห้องเรียน/อุปกรณ์ 4 

5. คณะได้วิเคราะห์มองเห็นจุดอ่อน คือ การประชาสัมพันธ์ การตลาด การปรับปรุงเว็บไซต์5 

คณะ ภาควิชา ให้มีการเคลื่อนไหว มีเน้ือหาที่น่าสนใจ รวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่ม Cluster นอกจากน้ีใหม้ี6 

มาตรการเชิงรุก การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น 7 

6. การคัดเลือกอาจารย์ในหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาตามความคาดหวังที่8 

จะศึกษาในเน้ือหาของหลักสูตร จะทําให้เกิดการบอกต่อให้มาศึกษาในหลักสูตรได้ 9 

7. คณะน่าจะเพ่ิมศักยภาพของ OPHETS ให้มากขึ้น ด้านระบบการจัดการ  10 

8. เสนอว่าให้นํานํ้าด่ืมของ OPHETS มาขายให้โรงอาหาร หรือบุคลากรในหน่วยงาน/ 11 

ภาควิชาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ 12 

    จากข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของที่ประชุม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับ 13 

เพ่ิมขึ้นจากเดิม 10% เป็น 15 % ตามสัดสว่น(หน่วยกิต) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการคุณภาพการศึกษาเป็น14 

ผู้ดูแล โดยเขียนโครงการ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือขออนุมัติเงินในแต่ละคร้ัง 15 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 16 
 17 
4.5  การพิจารณาแต่งต้ัง Prof. Dr. Yasuhiko Suzuki และ Prof. Dr. Kimihito Ito เป็นอาจารย์18 

สมทบ (Adjunct Staff) 19 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ขอเสนอแต่งต้ัง Prof. Dr. 20 

Yasuhiko Suzuki และ Prof. Dr. Kimihito Ito เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) โดยพิจารณาเห็นว่า Prof. 21 

Dr. Yasuhiko Suzuki และ Prof. Dr. Kimihito Ito มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทั้งในระดับชาติและ22 

ระดับนานาชาติ รวมทั้งมีประสบการณ์ในเชิงวิชาการจํานวนมาก เช่น ผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 23 

เป็นต้น เพ่ือให้การแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง24 

เสนอให้คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณา พร้อมแนบประวัติและประสบการณ์ รายละเอียดเอกสาร25 

ประกอบการประชุม ทั้งน้ี Prof. Dr. Yasuhiko Suzuki และ Prof. Dr. Kimihito Ito เคยได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง26 

ตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) มาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  27 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา แจ้งเพ่ิมเติมว่า Prof. Dr. Yasuhiko Suzuki ได้ทําความร่วมมือ28 

ร่วมกันด้านนักศึกษา ในการทําวิจัย ส่วน Prof. Dr. Kimihito Ito มีความเช่ียวชาญด้าน Bio Informatics 29 

โปรแกรมโรคติดเช้ือ และได้ดูแลนักศึกษาของคณะที่เรียนปริญญาเอกด้วย และขออนญุาตใช้ห้องที่ภาควิชาเพ่ือ30 

เป็นที่รับรอง 31 

                   ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 32 

1. เพ่ิมเติมภาระงาน ด้านผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์ร่วมกัน 33 
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2. ควรมีประวัติ ภาระงาน การประเมิน ทุกครั้งที่พิจารณาเป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 1 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบให้ดําเนินการต่อไป และให้ภาควิชาเพ่ิมเติมข้อมูลภาระงาน 2 

และผลการประเมิน 3 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 4 
 5 
4.6  พิจารณาปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2559 6 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 

ประจําปีการศึกษา 2559  จึงเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเหน็ชอบ รายละเอียดเอกสาร8 

ประกอบการประชุม 9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและให้ดําเนินการต่อไป 10 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 11 
 12 
4.7  พิจารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 13 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งขออนุมัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา ประจําปี14 

การศึกษา 2558  เพ่ือขออนุมัติปริญญาบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ที่ 505 วันที่ 17 เดือน15 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  ดังน้ี                  16 

- นักศึกษาหลักสูตรวท.บ.(อาชวีอนามัยและความปลอดภัย)  จํานวน 2 คน 17 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 คน 18 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 19 
 20 
4.8    เรื่องผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากสถานการณ์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ22 

สถาบันสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เก่ียวข้อง ในช่วงปี 2554-2558 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยในปี 23 

2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มี24 

ผลงานวิจัยใกล้เคียงกัน ระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5 (ประเมินโดย สกว.) (จํานวนผลงานตีพิมพ์ และทุน25 

วิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 0.8 เรื่อง/ คน และ 11.7 ล้านบาท ตามลําดับ)26 

  ในขณะที่สถาบันอ่ืนๆ อยู่ในระดับคะแนน 3 (เช่น วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 27 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และระดับ 2 (เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)  ต่อมาในปี 2557-28 

2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ29 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มผีลงานวิจัยต่อคนเฉล่ีย 2 เรื่อง/คนขึน้ไป  ในขณะ30 

ที่คณะฯ ยังคงมีผลงานตีพิมพ์เฉลี่ย ประมาณ 0.8 เรื่อง/คน (ทุนวิจัยเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 26 ล้านบาท)  (ข้อมลู31 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัยของคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยฯ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 

มหาวิทยาลัยมหิดล เดือนมิถนุายน 2558  และที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เดือน33 
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พฤศจิกายน 2558) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของสถาบันดังกล่าว ส่วนใหญ่มาจากการประเมิน 1 

PA และการตีพิมพ์ของวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท และปรญิญาเอก (ปริญญาโท ตีพิมพ์ 1 เรื่อง และ2 

ปริญญาเอก ตีพิมพ์ 2 เรื่อง) พร้อมๆ กับการให้รางวัลการตีพิมพ์วารสารด้วย 3 

       จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการวิจัยของคณะฯ ได้มีความเห็นให้ประธาน4 

คณะกรรมการวิจัย ซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา นําเสนอทีมบริหาร เพ่ือพิจารณา5 

ข้อเสนอแนะ (การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 11/2558  วันที่ 21 ธันวาคม 2558  และครั้งที่ 1/2559  6 

วันที่ 21 มกราคม 2559) ดังน้ี 7 

1) พิจารณาการใช้ PA ด้านการวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ของภาควิชา ซึ่งส่งผลต่อภาพรวม8 

ของคณะ และ/ หรือ 9 

2) พิจารณาสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท เสนอบทความวิจัยฉบับร่าง เพ่ือลง10 

วารสารวิชาการก่อนสอบวิทยานิพนธ์  และนักศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพ์บทความวิจัย11 

เพ่ิมเติม อาจเป็นการลงวารสารที่อยู่ในฐาน TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ หรือ Review 12 

article เพ่ิมเติมจากเดิมก็ได้  ในสัดส่วนที่พอเหมาะในแต่ละหลักสูตร และ/ หรือ 13 

3) พิจารณาสนับสนุนให้รางวัลผู้ตีพิมพ์ผลงาน ตามความเหมาะสม เช่นเดียวกับกรณีการให้14 

รางวัลอาจารย์ในคณะฯ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับงบประมาณสนับสนุนของคณะและหลักสูตร 15 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังน้ี 16 

1. การเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ของภาควิชา คณะควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับภาควิชา เช่น 17 

ภาควิชาที่มี Lab, เครื่องมือต่างๆ  18 

2. ส่วนข้อ 2) การสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโท ต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์ของ สกอ. โดยไม่19 

บังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือจากนักศกึษา 20 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโทเป็นการขอความ21 

ร่วมมือ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นข้อ 1) และ/หรือ ข้อ 2 และ/หรือ ข้อ 3) ไม่ต้อง22 

ทั้งหมด 23 

3. ขอให้มีปัจจยัเอ้ืออํานวยความสะดวก เช่น บางสถาบันมีคลินิกวิจัย หอ้งสมุด มีคนช่วยดู 24 

review มีห้องวารสาร ทําให้ได้ผลงานตีพิมพ์ก่อนจบ คณะน่าหากลยุทธ์มีผู้ช่วยเขียน Manuscript  แหล่ง25 

ตีพิมพ์ ผู้ตรวจ เรื่องการขอทุนอาจจะมีนักศึกษาทําวิจัยภายใต้อาจารย์ 26 

4. กรณีดําเนินการ ขึ้นกับหลกัสูตรที่จะออกแบบ และตกลงกับนักศึกษา เป็นเรื่องบริหาร27 

จัดการหลักสูตร ให้มผีลงานตีพิมพ์ออกมา  28 

5. เกณฑ์ สกอ. เป็น ค่าตํ่าสุดของการตีพิมพ์เผยแพร่ตามท่ี สกอ.กําหนด ส่วนมหาวิทยาลัย29 

สามารถดําเนินการเองได้ เพ่ือพัฒนานักศึกษา การประเมินผล นักศึกษาสามารถเรียกดูเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน  30 

6. แผนงานพัฒนาการตีพิมพ์ของคณะ การพัฒนาการตีพิมพ์ของคณะ มีโอกาสค่อนข้างสูง 31 

นักศึกษาที่จบมีจํานวนมาก 32 
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7. แผนงานปี 2559 ได้หารือในทีมบริหาร มีหลักสูตรที่พร้อมจะต้องทําวิทยานิพนธ์เป็น 1 

Manuscript พร้อมที่จะลงตีพิมพ์ต้องมีขั้นตอนให้เกิดขึ้น อาจจะใช้ประกอบการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแปลง2 

จาก วิทยานิพนธ์เป็น Manuscript จะทําให้นักศึกษาที่จบการศึกษามี Manuscript 1 เรื่อง 3 

8. เสนอให้คณะเป็นนโยบายให้ชัดเจน ประกาศให้นักศึกษาทราบ 4 

9. ข้อ 2) ขอให้เป็นทางเลือก อาจจะตีพิมพ์ในหรือต่างประเทศ โดยคณะให้การสนับสนุน มี5 

มาตรการติดตาม โดยไม่มีการบังคับ  6 

10.กรณีเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ไม่สามารถบังคับให้ทําได้แน่นอน ยกเว้นอาจารย์7 

ที่สนใจจะทํางานวิจัย ส่วนข้อ 2 และ 3 เหน็ด้วย 8 

11. ด้วยความที่แต่ละภาควิชาไม่เท่ากัน  จึงขอให้เป็นนโยบายของหลักสูตรและภาควิชาให้9 

นักศึกษาดําเนินการ Manuscript เป็นขั้นตํ่า ได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  10 

12. หลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจขอให้เพ่ิมการตีพิมพ์ในระดับชาติ ฐาน TCI  เช่น ปัจจุบัน11 

ที่ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เพ่ิมการนําเสนอ international conference เพ่ิมเติม ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นตีพิมพ์12 

ในฐาน TCI  13 

13. ระดับปริญญาเอกสามารถทํา review article ซึ่งทาง Asia journal public health จะ14 

รับและลงในวารสารทั้งหมด แต่ใช้จบการศึกษาไม่ได้ แต่สามารถเพ่ิมผลงานให้คณะได้ และทําใหม้ีผลงานลงใน 15 

Asia journal public health 16 

จากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่รองคณบดี17 

ฝ่ายวิจัยฯ ได้นําเสนอ และมอบหมายให้ดําเนินการต่อไป 18 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 19 
 20 

4.9    เสนอช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 21 

ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอให้ส่วนงานเสนอช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน           22 

1 ช่ือ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน 14 ช่ือ เพ่ือเสนอต่อประธานคณะกรรมการ23 

สรรหา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายเลขานุการจะทําหนังสือเวียนแจ้งไปยังคณะกรรมการประจําคณะ24 

เพ่ือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับมาเพ่ือนับความถ่ีแล้วส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป 25 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ฝ่ายเลขาดําเนินการต่อไป 26 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 27 
 28 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  29 

  ไม่ม ี30 

 31 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 32 

     33 
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