
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 12/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  25  ธันวาคม  2558 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.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. รศ.ลีลา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
7. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
8. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
9. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
10. รศ.ธราดล เก่งการพานิช รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. อาจารย์กิติพงษ์ หายเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
12. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
13. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
14. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
15. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
16. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
20. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1.  รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
3.  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 
4.  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
5.  รศ.จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 



 

 

2

ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 2 

2.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดี 3 

3.  อาจารย์ณัฐนารี เอมยงค์ แทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ 4 

4 นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนการ8 

ประชุมประธานฯ แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี 9 

คือ นางนภาพร ม่วงสกุล และ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุสนจากภาควิชา คือ นางศิริลกัษณ์ พวงแก้ว และได้10 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 13 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี14 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ดังน้ี 15 

  1)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น 2015 TRF-Thomson 16 

Reuters Research Excellence Award จํานวน 2 ท่าน คือ รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี คณะวิทยาศาสตร์ 17 

และ ผศ.ดร.ยสวันต์ ตินิกุล โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ รับรางวัลในสาขา Life Science & 18 

Agricultural Sciences ทั้งน้ีจะมีการประกาศช่ือผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ และมีการมอบโล่เกียรติยศ ใน19 

การประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม ่พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรี20 

เจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  21 

2)  ผลการประเมินคุณภาพ 22 

ก) ผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็น23 

เลิศ (EdPEx) เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2558 (38 ส่วนงาน และตรวจประเมิน 4 ศูนย์การแพทย์ศาสตรศึกษา24 

ช้ันคลีนิก) 25 

  -  ประธาน/กรรมการ มผีลความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับดี 4.47 26 

  -  ผู้บรหิารสว่นงาน และบุคลากรทั่วไป มีผลความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี 4.15 27 

ข) ผลการประเมนิระดับสถาบัน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ตาม28 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปีการศึกษา 2557 29 

- ด้านกระบวนการ ระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ A 30 

- ด้านผลลัพธ์ระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ A 31 

- ภาพรวม ระดับที่ 1 (Early Development) 32 
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โอกาสพัฒนาที่สําคัญหรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการดําเนินงาน  1 

-ระบบการมุ่งเน้นลูกค้า ยังไม่ครอบคลุมถึงลูกค้าทุกกลุม่  2 

-ระบบประเมินและสร้างความผูกพันแก่บุคลากรยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและ3 

ประสิทธิผลทีจ่ะทําให้บุคลากรทุกประเภทเกิดความผูกพันต่อองค์กร 4 

-มหาวิทยาลัยไม่ได้แสดงถึงวิธีการที่มีประสิทธิผลของการจัดการทําแผนปฏิบัติการทั้ง5 

ระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 

   -ไม่พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบที่มีประสิทธิผลในการออกแบบหลักสูตรและ7 

กระบวนการทํางานให้สามารถตอบสนองต่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและความต้องการของทุกกลุ่ม8 

นักศึกษา 9 

  3)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 10 

AUN-QA โดยมหาวิทยาลัยจะนํามาใช้เป็นเครื่อวมือในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตรภายในปี 11 

พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมาย  จะตรวจประเมิน 30 หลักสตูร ในปี 2559 (ปีการศึกษา2558) และปีถัดไป 100 12 

หลักสูตร สําหรับหลักสูตรทียั่งไม่ได้รับการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ขอให้ส่วนงานดําเนินการประเมิน13 

คุณภาพของหลักสูตร ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 14 

การกํากับมาตราฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง15 

สนับสนุนการเรียนรู้ 16 

 4)  ผลการจัดงานมหกรรมคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน 17 

คุณภาพงาน” มีผลงานเข้าร่วม 182 ผลงาน (140 Poster presentation /9 Story Telling / 33 Oral 18 

Presentation) ผู้ลงทะเบียนเข้างานจํานวน 512 คน มผีลประเมินความพึงพอใจ 4.04 (ระดับดีมาก) 19 

 1.1.2  ภารกิจของคณบดี 20 

1) วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ประชุมหารือร่วมระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 

(วท) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และประชุมความร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุน22 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 23 

2) วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา24 

สาธารณสุขศาสตร์ 25 

3) วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมในพิธีพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจําปี 2558 26 

ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน 27 

4) วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 28 

เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 6 สถาบัน ณ ห้องประชุม ดร.เสาวนิต เศาณานนท์ ช้ัน 3           29 

อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  30 

5) วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ประชุมสามัญประจําปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่ง31 

ประเทศไทย ปีที่ 1 ครั้งที ่1/2558  ณ ห้องประชุม ปรีดีพนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย 32 

ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 33 
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6) วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรเพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จ1 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 

7) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ประชุมประชุมคณะกรรมการกํากับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3 

8) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ประชุมกรรมการมลูนิธิราชพฤกษ์ ครั้งที่ 2/2558 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 7 

     1.2.1 คณะได้เริ่มดําเนินงานการปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อที่จอดรถหน้า8 

อาคารจรัส ยามะรัต และด้านข้างหอประชุมราชพฤกษ์ โดยวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 - 27 ธันวาคม 2558 จะมี9 

การนํารถเครนเข้ามาทําการรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กของหอประชุม ทําให้ต้องปิดถนนบริเวณหน้าหอประชุม 10 

โดยบุคลากรคณะสามารถนํารถยนต์เข้า-ออกได้ทางคณะทันตแพทย์ 11 

  รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน  แจ้งว่า ช่วงรถสวนกันบริเวณหัวมุมถนนค่อนข้างอันตราย  12 

  รองคณบดี แจ้งว่า จะหารือกับผู้รับเหมาดําเนินการติดกระจกโค้งให้เหมาะสม 13 

1.2.2 งานบริหารท่ัวไป 14 

     - การส่งเอกสารจากภาควิชาให้คณะออกหนังสืออนุมัติเป็นวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 15 

ขอให้มีการลงนามอนุมัติในหนังสือเชิญโดยหัวหน้าภาควิชา และแนบมากับหนังสือตอบรับที่จะเสนอคณบดีลง16 

นาม  17 

- ขอความร่วมมือเปิดใช้ระบบ E-office โดยเฉพาะผู้ที่มีรายช่ือเป็นผู้รับเอกสารของภาควิชา18 

และหน่วยงาน 19 

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายโดยมีคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 20 

1) การเชิญวิทยากร ส่วนใหญ่อาจารย์ที่ถูกเชิญเป็นวิทยากรจะทราบเรื่องก่อนแล้ว และเมือ่21 

คณะได้รับหนังสือเชิญจะแจ้งผ่าน E-office ถึงหัวหน้าภาควิชา เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชา22 

พิจารณา 23 

2) ภาควิชาจะขออนุมัติไปปฏิบัติงานกรณีไปเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ส่วนกรณีกรุงเทพ24 

และปริมณฑล จะไม่ได้ขออนุมัติเดินทาง 25 

3) ขอให้มีสทีี่ชัดเจน เพ่ือแสดงให้ทราบว่า เอกสารด่วนที่หัวหน้าภาควิชาจะต้องเปิดเอกสาร 26 

หรือเอกสารทั่วไป  27 

4) บุคลากรมักไมใ่ช้ระบบ E-office เน่ืองจากระบบช้า ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันที จะต้อง28 

บันทึกข้อมูลลงเคร่ืองก่อน  29 

นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณหีนังสือเชิญเป็นวิทยากร  ใหห้ัวหน้าภาควิชา30 

พิจารณาอนุมัติเพ่ือตอบรับเชิญเป็นวิทยากร กรณีหนังสือเชิญประชุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ตามระเบียบ31 

จะต้องทําหนังสือเพ่ืออนุมัติโดยที่เขียนเรียนคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติในหนังสือเชิญประชุมได้เลย 32 
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รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การเชิญเป็นวิทยากรโดยไม่ระบุระยะเวลาที่ชัดเจน จะไม่1 

สามารถนับเวลาบริการวิชาการได้ จึงขอให้ต้นสังกัดระบุวันเวลาให้ชัดเจน 2 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า กรณีขออนุมัติไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ หรือฝึกภาคสนาม 3 

ระยะเวลา 3 สปัดาห์ติดต่อกัน คณะจะมีระเบียบอย่างไร 4 

รองคณบดี แจง้ว่า จะนําประเด็นในการประชุม เพ่ือนําเป็นข้อมูลร่วมกับหน่วยสารบรรณและ5 

ธุรการภาควิชา ในลําดับขั้นตอน 6 

1.2.3  ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีที่เขา้ร่วมโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัย สํานักงาน7 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาห้องปฏิบัติการรวม 80,000 บาท และทาง 8 

วช. จะเข้ามาทําการเย่ียมชมและประเมินห้องปฏิบัติการกลางของคณะ ในวันที ่18 มกราคม 2559 เวลา 11.30 9 

- 14.00 น. 10 

 1.2.4 การแจ้งลงทะเบียนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการใช้สารเคม ีเข้า11 

ดําเนินการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดทําแบบประเมินตนเอง ESREeL Checklists  12 

 1.2.5 ช่ัวโมงการพัฒนาของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ สายวิชาการและสายสนับสนุน13 

ประจําเดือน 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

 1.2.6 งานทรพัยากรบุคคลและผู้ที่เก่ียวข้อง เข้ารับการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือ15 

วางแผนกําลังคนที่มีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 16 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 

 1.2.7 การจัดกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครัง้ที่ 7 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 18 

2559 ณ สนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่เวลา 12.30 – 16.00 น. โดยมี คณะเทคโนโลยี19 

สารสนเทศ และการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นเจ้าภาพ ขอ20 

เชิญผู้บริหารและบุคลากรเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ 21 

 1.2.8  กรณีเครื่องปรับอากาศเสียในช่วงเวลาน้ีจะยังไม่อนุมัติซ่อม เน่ืองจากรองบประมาณที่จะ22 

อนุมัติให้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจากกระทรวงพลังงานในเดือนมกราคม 2559  23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 26 

  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ติดภารกิจ ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาฯ ได้แจ้ง27 

เรื่องแจ้งเพ่ือทราบแทน ดังน้ี 28 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2559  29 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 30 

– ธันวาคม 2558) คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทัง้สิ้น 303,211,200.00 บาท ซึ่งมีแผนและผลการใช้31 

จ่ายเงิน จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 32 



 

 

6

     -  ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จา่ยเงิน 79,687,656.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น จํานวน 1 

65,019,830.88 บาท งบประมาณที่ได้รับ คงเหลือ 238,191,369.12 บาท 2 

   ข.  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.301 หรือ 2559-1) 3 

ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด5 

เอกสารประกอบการประชุม 6 

 1.3.3  แจ้งวงเงินแผนความต้องการคําขอต้ังงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี7 

งบประมาณ 2560 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ปี2561 - 2563) รายละเอียดเอกสารประกอบการ8 

ประชุม 9 

  1.3.4  แจ้งความก้าวหน้าเก่ียวกับงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  10 

  ปี 2558-2561 น้ีได้ใช้มุมมองแบบองค์รวมเพ่ือจะช่วยช้ีนําให้สถาบันตัดสนิใจเกี่ยวกับ11 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่ซบัซ้อนและมีการแข่งขันมากขึน้เกณฑ์ EdPEX ต้องการให้สถาบันการศึกษาต่างๆ12 

ปรับปรุงผลการดําเนินการและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดังน้ัน การใช้เกณฑ์น้ีจึงไม่ใช่เพียงแค่ผ่านการประเมินเท่าน้ัน13 

แต่สถาบันควรใช้เพ่ือการประเมินตนเองและช่วยให้พัฒนาระบบการจัดการที่บูรณาการและนําไปสู่การปรับปรุง14 

และสร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในฉบับน้ีเริ่มต้นจากการเพ่ิมประโยคสําคญัขยายช่ือของเกณฑ์เป็น 15 

: แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การเพ่ือให้บุคลากรของคณะทุกสายงานมีความรู้16 

ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์ EdPEx มากย่ิงขึ้น ทางคณะได้กําหนดการอบรมให้ความรู้ ประมาณปลายเดือน17 

มกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยจะเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล คือ อาจารย์ศิริลักษณ์ 18 

เก่ียวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและทีม จํานวน 2 รุ่น คือ 19 

รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการประจําคณะและประธานหลักสูตร ประมาณ 50 คน 20 

รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน/เลขานุการ/ผู้ช่วยหลักสูตร และเลขานุการภาควิชา  21 

 รวมทั้งผู้ทีส่นใจประมาณ 50 คน 22 

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กําหนดวันตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ระดับส่วนงาน 23 

ประจําปี 2558 ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้จองช่วงเวลาตรวจประเมินต้ังแต่24 

เวลา 08.30 - 16.30 น. ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2559 25 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 
 27 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 28 

1.4.1  เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง29 

วิทยาศาสตร์ (สพสว) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ30 

กํากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) ณ โรงแรมมิราเคลิแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  วิทยากรซึ่ง31 

เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ ได้ช้ีแจงว่า “ ภายใน 180 วัน หลังจาก พรบ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ 32 

2558 ประกาศใช้ (ภายใน 14 มีนาคม 2559) ผู้ใช้สัตว์ทดลองต้องขอใบอนุญาตการใช้สัตว์ทดลอง และต้องผ่าน33 
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การฝึกอบรมจาก วช. เก่ียวกับการดูแล การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ วช. ใน1 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์แห่งเดียวที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแล้ว วช. ได้เสนอแนะให้2 

นักวิจัยควรเลือกสถานที่ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัตว์ที่ได้มาตรฐานแลว้” (หมายเหตุ “สัตว์ ตาม พรบ.” 3 

หมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง)  4 

 1.4.2  ความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยของสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง5 

หลัก (สสส.) ซึง่มี รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ เป็นหัวหน้าทีม  6 

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณบดีในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศ7 

ไทย ได้นําทีมงานเข้าหารือกับ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง8 

หลัก และนําเสนอแผนงานวิจัย เรื่อง “การกําหนดประเด็นการวิจัยด้านปัจจัยเสี่ยงที่สาํคัญและผลกระทบต่อ9 

สุขภาพ” ในเบ้ืองต้น ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  เสนอให้ปรับแก้โครงการเล็กน้อยแล้วให้ส่งกลับ เพ่ือขออนุมัติใน10 

เดือนมกราคม 2559 ต่อไป  11 

    1.4.3  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุน “โครงการพัฒนาเครือข่าย12 

วิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพ่ือสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหา13 

สําคัญของประเทศ” ประจําปีงบประมาณ 2559  เปิดรับขอ้เสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ ต้ังแต่วันที่ 25 14 

พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th) 15 

  1.4.4  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรบัสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและ16 

งานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจําปีงบประมาณ 2559  “ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)  17 

รอบ 1/2559”  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559  โดย สกว. สนับสนุนทุนละไม่เกิน 18 

5,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  รายละเอียดเพ่ิมเติมผ่านทางเว็บไซต์ http://rri.trf.or.th/ 19 

  1.4.5  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอทุน20 

จากทุกแหล่งทุนเพ่ิมเติม  โดยขอให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เก่ียวข้องในส่วนงานให้ถือปฏิบัติอย่าง21 

เคร่งครัด ในเรื่องการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเข้ารับการพิจารณาจากทุกแหล่งทุน ให้ดําเนินการกรอก22 

ข้อมูลในแบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ม คือ (1) แบบฟอร์มการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ และ (2) แบบย่ืนคํา23 

ขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืช ทั้งน้ีให้เริ่มดําเนินการต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 24 

  1.4.6  มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งรายช่ือผู้ได้รับเงินรางวัลพิเศษโครงการ Research Reward ที่ได้25 

บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกภาระงานอิเล็กทรอนิกส์ (MU Work Points) รายงานมหาวิทยาลัยภายในเดือน26 

กุมภาพันธ์ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการตามโครงการ Research Reward พ.ศ.2557 น้ัน คณะฯ มี   27 

ผู้ได้รับเงินรางวัลพิเศษ จํานวน 8 คน รวมเป็นเงินทั้งหมด 708,000 บาท ดังน้ี รศ.ลีรา กิตติกูล, รศ. ชาญชุติ 28 

จรรยาสัณห์, รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล, รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู, ผศ.สราวุธ เทพานนท์, ผศ.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย, 29 

ผศ.สุภัทรา ลิลิตชาญ และ ผศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 

 33 
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1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์1 

1.5.1  ระหว่างวันที่ 30 พศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ ไปร่วมลงนามความ2 

ร่วมมือ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจํานวน 5 คน จะเข้าร่วม3 

กิจกรรม 2015 Kyoto Global Conference for Young Public Health Researchers ระหว่างวันที่ 2-3 4 

ธันวาคม  2558 ซึ่งโครงการความร่วมมือน้ีดําเนินการต่อเน่ือง 5 ปี และมีผลลัพธ์คือพัฒนา double degree 5 

ร่วมกัน MPH-MSCs ซึ่งมีแผนดําเนินภายในปี 2559  6 

1.5.2  เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 คณะอาจารย์จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย7 

คุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 6 คน ได้มาเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ด้าน8 

สุขภาพประชากรโลกในลุม่แม่นํ้าโขง  ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล กับ School of 9 

Public Health, Kunming University และในการน้ีมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global Health in 10 

Mekong Region สรุปผลการเจราจาความร่วมมือ คือ (1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 11 

(2) การจัด short course training สําหรับบุคลากรสาธารณสุข (3) การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน และ (4) 12 

การทําวิจัยร่วมกันในเรื่อง (1) Health literacy among immigrant workers among ASEAN countries 13 

(การจัดการไข้เลือดออก)  และ (2) Update of a research project about Systematic review of Roselle 14 

for hypertension ซึ่งกําลังดําเนินการ เรื่อง MOU ต่อไป  15 

1.5.3 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 คณะให้การต้อนรับ Ms. Marcia M. Brewster Senior 16 

Consultant, Nautilus International Development Consulting New York ซึ่งเป็นเครือข่ายจาก 17 

Wisconsin รายละเอียดเพ่ิมเติมประสานได้ที่ ผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ  เพ่ือเตรียมทีมพัฒนาร่างโครงการวิจัยและ18 

การจัดหลักสูตร capacity building เรื่อง  women water & sanitation  19 

1.5.4  เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอให้ภาควิชาเสนอช่ือ20 

และเอกสารภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 ดังต่อไปน้ี 21 

 - มหาวิทยาลัย Wuhan (ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2559) ระดับปริญญาตรี  22 

สาขาวิชาละ 1 คน และบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 คน  23 

- มหาวิทยาลัย CMU (ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2559) ระดับปริญญาตรี ภาควิชาละ 24 

2 คน และ บัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน 25 

1.5.5  Professor John Fung – Chang Sung จาก China Medical University ประเทศไต้หวัน 26 

จะเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 27 กุมภาพันธ์ 255927 

เป็นระยะเวลา 2 เดือน ภายใต้ทุนอาจารย์นักวิชาการ (Visiting Professor/Scholar) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 28 

ซึ่งจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่อง คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และ scientific writing ซึ่ง29 

นักศึกษาและอาจารย์สามารถรับการปรึกษาได้ทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 13.30 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 30 

7507 อาคาร 7 ช้ัน 5 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 
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1.5.6  งานวิเทศฯ จะดําเนินการจัดฝึกอบรมระยะที่ 1  เรื่อง strategic planning ระหว่างเดือน 1 

กุมภาพันธ์ – เมษายน  2559 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของมัลดีฟส ์ตามแผนงานความร่วมมือเพ่ือการ2 

พัฒนาไทย – มัลดีฟส์ ระยะ 3 ปี (2558 – 2560)  สาขาสาธารณสุข 3 

1.5.7  บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)4 

ประจําเดือนธันวาคม 2558 เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข โดย5 

ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 05.55 – 06.00 น.  และบันทึก6 

เทป สัมภาษณห์ัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เผยแพร่หลักสูตร การเรียนการสอนของภาควิชา 7 

1.5.8  วิทยาลยัโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วม8 

นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The 4th Annual International Conference on 9 

New Voices in Global Studies and Wellbeing 2016: Equity in a Changing World  ในวันที่  4 10 

มีนาคม 2559”  ซึ่งกําหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และสามารถขอจบการศึกษาได้ 11 

1.5.9  ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘Social 12 

determinants and health equity: a global perspective’ โดย เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ผู้รับรางวัล13 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจําปี 2558  ซึ่งคณะเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 

สปสช., สช. และ สสส. ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ช้ัน 2 15 

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์   16 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากเป็นโอกาสที่ดี ขอให้งดการเรียนการสอนช่วงเวลาดังกล่าว 17 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย ขอให้ภาควิชา/ หลักสตูรที่สนใจส่งรายช่ือได้ที่รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 18 

ภายในวันที่ 10 มกราคม 2559 19 

1.5.10  คณะได้ลงนามความร่วมมือ จะจัดการฝึกอบรม ให้กับนักศึกษาจาก California state 20 

University จํานวน 12 คน เรื่อง “Community health and health system management” ระหว่างวันที่ 21 

28 มีนาคม – 10 เมษายน 2559  22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 25 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 2 26 

ธันวาคม 2558 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 27 

1)  หลักสูตรที่ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบในช่วงที่ผ่านมา และเป็นของคณะ28 

สาธารณสุขศาสตร์ 2 หลักสตูร คือ การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ29 

ความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2555 และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 30 

(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2555 (เห็นชอบวันที่ 9 ตุลาคม 2558) 31 

2)  ตามหนังสือที ่ศธ 0506(1)/ว1383 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สกอ. มีความเห็นว่า 32 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา33 
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แห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้1 

มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ สําหรับกรณีการจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจ2 

ไม่สามารถกําหนดผลการเรยีนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบท้ัง 5 ด้านน้ัน สกอ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการ3 

กําหนดในแต่ละรายวิชาในทุกๆหมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชา   4 

ที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้าน5 

ทักษะทางปัญญา รวมทั้งหลกัสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 6 

3) ทุนอุดหนุนในการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 7 

ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวนเงิน 1,500,000 บาท ได้พิจารณาให้ทุนไปแล้ว 23 ราย        8 

ใน 3 เดือน เป็นเงิน 415,800 บาท 9 

4) บัณฑิตวิทยาลัย จัดประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2558 ทั้งระดับปริญญาโท และเอก        10 

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 11 

5) บัณฑิตวิทยาลัย เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมคัรเข้าร่วม โครงการทูตบัณฑิต12 

สัมพันธ์ (Brand Ambassador) รุ่นที่ 9 สมัครได้ต้ังแต่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 13 

6) ส่วนงานที่รับโอนเงินรายได้สะสมของหลักสตูรจากบัณฑิตวิทยาลัยเข้าเป็นรายได้ส่วนงาน    14 

ต้นสังกัด มีจํานวน 6 ส่วนงาน ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะ15 

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ16 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 17 

     1.6.2  คณะกรรมการสง่เสริมพัฒนาหลักสูตร สม. และ สด. ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 18 

2558 โดยมีศาสตราจารย์ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ เป็นประธาน ซึ่งจะประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มกราคม 2559 19 

1.6.3  สํานักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา จัดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน20 

การสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์21 

พาเลซ กรุงเทพฯ  22 

1.6.4  การสมัมนากําหนดคุณวุฒิหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ภายในคณะ ได้ดําเนินการ  23 

ไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 2558 ให้ส่งผลการจัดคุณวุฒิจากหลกัสูตรและภาควิชาภายใน24 

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 และจะได้ประชุมช้ีแจงผลการจัดคุณวุฒิดังกล่าว ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ต่อไป  25 

1.6.5  หลักสูตรของคณะ 2 หลักสูตร ติดใน 10 อันดับของบัณฑิตวิทยาลัย คือ หลักสูตรวิทยา26 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ในอันดับที่ 3 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 27 

สาธารณสุขศาสตร์ (สาขาวิชาเอกโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด) ในอันดับที่ 7 28 

1.6.6  รายวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 เปิดวันที่ 4 มกราคม – 29 เมษายน 29 

2559 เรื่องการส่งมคอ.3 และ มคอ.4 ให้จดัส่งภายในเดือนมกราคม 2559 30 

1.6.7  สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอโครงการสร้างสุข ปรับปรุง31 

ห้องนํ้าและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสวนมิสกวัน ในวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยขออนุมัติ32 

งบประมาณจากบัณฑิตวิทยาลัย 33 
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1.6.8  ผลการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559  รอบแรก จํานวนที่คาดไว้ 444 คน           1 

มีผู้สมคัร 236 คน สาขา/หลกัสูตรที่ไม่มผีู้สมัคร 8 สาขาวิชาเอก จะเปิดรับสมัครรอบที ่2 ต้ังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2 

2559  3 

1.6.9  งานบริหารการศึกษาฯ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการเรยีนที่คาดหวัง เน้นด้าน 4 

Expected learning outcome (ELO) และการจัดทํา Matrix ตามเกณฑ์ AUN-QA การประกันคุณภาพ5 

การศึกษาระดับหลักสูตร ในเดือนมกราคม 2559 โดยรศ.ดร.ชวลิต วงษ์เอก เป็นวิทยากร ขอเชิญประธาน6 

หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้ารบัการอบรม และขอให้ผู้เข้าอบรมนําหลักสตูร มคอ.2 เข้าด้วย 7 

นอกจากน้ีจะจัดอบรม การพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2559 และ                  8 

ผู้ที่ไม่เคยเข้ารบัการอบรม AUN-QA ให้เข้าอบรมในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2559  9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  12 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ ติดภารกิจ รองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษาได้แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือ13 

ทราบแทน ดังน้ี 14 

1.7.1 แจ้งความคืบหน้าการจัดทําฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา15 

แห่งชาติ พ.ศ.2552 (MU TQF Online) ทางกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งมาให้แต่ละส่วน16 

งาน/ คณะฯ แจ้งความก้าวหน้าในการกรอกข้อมูล มคอ.3/ มคอ.4 ลงระบบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือแจ้งกลับ17 

อุปสรรค/ปัญหามายังกองบริหารการศึกษา ตามท่ีงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษาได้แจ้งแต่ละ18 

ภาควิชาไปแล้วน้ัน ทั้งน้ียังสามารถแจ้งอุปสรรค/ ปัญหามายังงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศกึษา ได้ถึง 19 

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 น้ี  20 

 รศ.พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า การลงระบบ มคอ.3 หมวดที่ 4 ยังมีปัญหาการอัพโหลดผล21 

การเรียนรู้ 5 ด้านในแบบฟอร์ม เน่ืองจากแต่ละสาขาวิชาเอกมีผลการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากัน จึงขอให้แจ้งเพ่ือปรับ22 

ระบบให้ถูกต้อง คือ มี มคอ.2 ของ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์แต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร  23 

1.7.2 แจ้งความคืบหน้าการพิจารณาทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 สําหรับนักศึกษาระดับ24 

ปริญญาตรี รวมเงินทุนทั้งหมด 584,500 บาท ดังน้ี 25 

1) เงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 360,000 บาท 26 

2) เงินทุนการศึกษาจากคณาจารย์ บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคคลภายนอก 27 

จํานวน 157,000 บาท 28 

3) เงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชพฤกษ์ (ทุนละ 1,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 9 เดือน 29 

จํานวน 5 ทุน) จํานวน 67,000 บาท 30 

มีนักศึกษายื่นขอทุนรวมทุกช้ันปี จํานวน 79 คน ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 31 

และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา จะได้ดําเนินการสัมภาษณ์และจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาและจะทํา32 

การประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและจัดพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป 33 
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ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ     3 

 1.8.1  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) 4 

จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 12.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงานะ 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
1.8.2  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 8 

 1)  สภาอาจารย์ จะจัดกิจกรรมมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างแก่ รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา ภาค9 

วิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม10 

อาคาร 1 ช้ัน 6 ห้อง 1610  จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมแสดงความ11 

ยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ประจําปี 2558 กําหนดการดังน้ี 12 

เวลา 11.00 – 11.30 น. ลงทะเบียน 13 

เวลา 11.45 – 12.00 น. กล่าวรายงาน โดยประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 

เวลา 12.00 – 12.30 น. กล่าวเปิดงานแสดงความช่ืนชมอาจารย์ตัวอย่าง และมอบโล่รางวัล 15 

อาจารย์ตัวอย่าง โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์16 

เวลา 12.30 – 13.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง  17 

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 18 

 เน่ืองจากเป็นช่วงการจัดทําบุญปีใหมข่องหลายภาควิชา ที่ประชุมจึงเสนอให้เปลี่ยนเวลาการจัดเป็น19 

ช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 20 

2)  สภาอาจารย์ จะทําการแจกแบบสํารวจการบริหารคณะเพ่ือเป็นข้อมูลช่วยฝ่ายบริหาร ในวันที่21 

คณบดีพบประชาคม   ซึ่งจะแจกบุคลากรทกุภาคที่มีตัวแทนสภาอาจารย์อยู่   ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหัวหน้า22 

ภาค แจ้งให้บุคลากรในภาควิชาช่วยกันตอบและส่งคืนทีผู่้แทนของภาควิชา  23 

3)  สภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะครบวาระ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และจะต้อง          24 

มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาอาจารย์ ประเภท ข ก่อนน้ัน 30 วัน  ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหัวหน้าภาควิชา แจ้งให้25 

คณาจารย์ที่สนใจลงสมัครรบัเลือกต้ัง 26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 
1.8.3  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า  สํานักงานคณบดี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม ่ในวันที่ 25 29 

ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงาน 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 
1.8.4   รศ.ธราดล เก่งการพานิช แจ้งว่า ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จะจดังานทําบุญ33 

ภาควิชา ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะและบุคลากร เขา้ร่วมงาน 34 
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 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ประชาสัมพนัธ์ต่อไป 1 
 2 

  1.8.5  รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จะจัดงานทําบุญภาควิชา ใน3 

วันที่ 12 มกราคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะและบุคลากร เข้าร่วมงาน 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

1.8.6  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และภาควิชาอนามัย7 

ครอบครัว จะจัดงานทําบุญภาควิชา ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะและบุคลากร 8 

เข้าร่วมงาน 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 
 1.8.7 ผศ.ประยุทธ์ิ พุทธิรักษกุ์ล แจ้งว่า ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา จะจัดงานทําบุญภาควิชา 12 

ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะและบุคลากร เข้าร่วมงาน 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 

 15 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่11/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่27 พฤศจิกายน 2558 16 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558  วันศุกร์ที ่27 พฤศจิกายน 2558  โดยไม่มีการ17 

แก้ไข 18 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 19 
 20 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    21 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 22 

   รศ.วิทยา  อยู่สุข แจ้งว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ใหใ้ช้ตามท่ีประชุมสภาคณบดีฯ ที่23 

ได้ประกาศไว้แล้ว ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเผยแพร่ในสัปดาห์หน้า   24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
 3.2  กลุ่มภารกิจ Cluster 27 

   รศ.ธราดล เก่งการพานิช แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ ดังน้ี 28 

1)   โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะเลื่อนการจัดการอบรมออกไปประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 29 

2559 เน่ืองจากวิทยากรติดภารกิจ  30 

2)   โครงการวิจัยบูรณาการ ในส่วนของโครงการที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 31 

ได้ส่งโครงการวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส. น้ัน ทางสสส. แจ้งว่าไม่สามารถสนับสนุนโครงการที่เป็น32 

ประเภทงานวิจัยได้ แต่ถ้าเป็นโครงการวิชาการสามารถทาํได้ 33 
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3)   การบูรณาการการสอน ผู้รบัผิดชอบวิชาวิจัยของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข (หัวหน้า1 

ภาควิชา) และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (รศ.ธราดล เก่งการพานิช) จะนํานักศึกษาปริญญาโทภาค2 

พิเศษมาเรียนร่วมกัน 1 ครั้ง 3 

4)   การปรับปรุงหลักสูตรปรญิญาตรี 4 

 จากมติเดิมได้นํามาแจ้งให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบว่าหลักสูตรของภาควิชา5 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชนอาจทําหลักสูตรร่วมกันกลบัไปเป็น 6 

วทบ.(สาธารณสุขศาสตร์) แขนง....น้ัน จากข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมหลักสูตรปรญิญาตรีเมื่อวันที่ 16 7 

ธันวาคม 2558 ทราบว่าเมื่อนํามคอ.1 มาพิจารณา ภาควิชาโภชนวิทยา ไม่สามารถจัดรายวิชาให้อยู่ในแท่งน้ีได้ 8 

คงต้องแยกไปทําหลักสูตร วทบ. (สาขาวิชาเอก 2 สาขา) แทน  9 

   ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเสนอข้อคิดเห็น สรุปว่าควรนําความเข้มแข็งของกลุ่มภารกิจส่งเสริม10 

สุขภาพมาทําให้เป็นโอกาสในการพัฒนา ดังน้ันควรทําเป็นหลักสูตรใหมค่ือสาธารณสุขศาสตร์ โดยภาควิชาแต่11 

ละภาคจะเข้ามาร่วมจัดทําหลักสูตร รายวิชา อาจนําหลักสูตร ส.บ. อํานาจเจริญมาปรบัปรุง 12 

 ประธานฯ แจ้งว่า เห็นด้วยกับการจัดทําหลักสูตรเพ่ือให้เกิดวิชาใหม่ที่น่าสนใจ ไม่ใหแ้ยกการ13 

สอนเป็นภาควิชา โดยนําหลายๆ ส่วนจากมมุมองของภาควิชาและชุมชน นําจุดแข็งให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้ง14 

เรื่อง Practical ปรับการเรียนการสอน เชิญภายนอกเข้ามาร่วม เช่น เขตสุขภาพ 15 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า หลักสูตร ส.บ. อํานาจเจริญต่อไปจะพัฒนาเป็นของอํานาจเจริญ แต่16 

สามารถนําหลกัสูตรมาพัฒนา ปรับโครงสร้างภายใน เพ่ิมเติมเรื่องอาจจะต้องประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย 17 

เพ่ือหาพ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติงานให้เข้ากับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และขอประชุมกับอํานาจเจริญ18 

อีกคร้ังเพ่ือสอบถามความพร้อมของการเรียนการสอน 19 

ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสาธารณสุขจํานวนมาก บางสถาบันสอบถามมายังคณะใน20 

การเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้กับอาจารย์ที่คุณสมบัติไม่ครบ ที่ต้องการปริญญาเพ่ิมเติม 21 

ประธานฯ แจ้งว่า ได้หารือร่วมกับหลักสูตร ส.ม. กับ ส.ด. เห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ22 

ด้านสาธารณสุขฯ มีศักยภาพ และจะนําไปสู่การเปิดหลักสูตรส.ม. โดยจะให้เชิญอาจารย์ที่มีช่ือเสียง หรือ23 

อาจารย์พิเศษ ลงในหลักสูตร 24 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 25 

1)   การบริการวิชาการร่วมกัน โดยมีหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล26 

โครงการ มีผศ.ไชยนันท์ แท่งทอง เป็นผู้เขียนโครงการ  27 

2)   การวิจัยเชิงบูรณาการ มีอาจารย์ธวัช เพชรไทย อาจารย์สุพพัต ควรพงษากุล และอาจารย์      28 

อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ได้หารือการทําวิจัยและตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํา29 

งบประมาณปี 2561 30 

3)   การทําเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สกว. จะดําเนินการอย่างน้อย 1 – 2 โครงการ ขณะนี้             31 

รศ.จงจินต์ ผลประเสริฐ และรศ.พรพิมล กองทิพย์ อยู่ระหว่างการดําเนินการ 32 
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 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจํานวนมากไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 1 

สิ่งแวดล้อม ออกกฎระเบียบให้อาจารย์ศึกษาทําวิจัยในภาคอุตสาหกรรม มีเงินเดือนให้ 2 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจการควบคุมและป้องกันโรค ในการ3 

จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุขเพ่ือการวิจัยโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ ใน4 

เดือนพฤษภาคม 2559 ระยะเวลาอบรม 5 วัน จะดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเดือนมกราคม 2559 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

3.3  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2558 8 

 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ขณะนี้มีนักศกึษาฝึกภาคสนาม ทั้งหมด 388 คน กําหนดการ9 

เตรียมวิชาการทุกวันพุธ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 2 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  10 

 นอกจากน้ีได้แจ้งเรื่องที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 11 

1)   พ้ืนที่การฝึกภาคสนาม ได้บ้านพักค่อนข้างดี  12 

2)  วันที่ 8 มกราคม 2559 คณบดีจะเข้าพบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการ13 

จังหวัด และนายอําเภอ 14 

3)   อาจารย์นิเทศแจ้งช่ือมาครบแล้ว ขอให้คณะดําเนินการแจ้งช่ืออาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วม15 

สังเกตการณ์ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2559 16 

4)   เริ่มเตรียมวิชาการวันแรกวันที่ 6 มกราคม 2559 ขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชาแจ้ง17 

อาจารย์ในภาควิชาให้ทราบด้วย และระยะทําแผนในสัปดาห์ที่ 4 – 6 ขอให้มีอาจารย์ที่มี18 

ทักษะเชิงวิชาชีพเข้าร่วมเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาเพ่ิมเติมด้วย 19 

รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ขอให้สรุปแนวโน้มปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการฝึกภาคสนาม 20 

เพ่ืออาจารย์และนักศึกษาจะได้เตรียมการก่อนไปฝึกภาคสนาม 21 

รองคณบดี แจง้ว่า อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมฝึกภาคสนาม ขอให้ภาควิชาแจ้งช่ือ โดยหัวหน้า22 

ภาควิชาดูภาระงาน ซึ่งไม่กําหนดว่าต้องไปครบทุกคนในแต่ละปี แต่ต้องเข้าร่วมการฝึกภาคสนามภายใน 5 ปี 23 

 ประธานฯ แจ้งว่า มอบหมายให้รองคณบดีทําหนังสือทําหนังสือแจ้งภาควิชา ให้อาจารย์ใหม่เข้า24 

ร่วมเพ่ือให้มีประสบการณ์ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2559 และให้กลุ่ม Cluster ช่วยกันนําประเด็นปัญหาในการ25 

ฝึกภาคสนามมาร่วมแก้ไข เพ่ือให้อาจารย์นิเทศมีทักษะแต่ละด้าน 26 

นอกจากน้ีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวิสต์เทริน จะขอเข้าร่วมฝึกภาคสนาม จํานวน 27 

30 คน เวลา 6 สัปดาห์ อยู่ระหว่างการหารือเรื่องค่าใช้จ่าย 28 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เรื่องกระบวนการฝึกภาคสนามสามารถ นักศึกษาคณะทนัต29 

แพทยศาสตร์เข้าร่วมได้ ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 6 มีวิชาชีพด้านทันตกรรม สามารถสนับสนุนในพ้ืนที่ให้เห็นเป็น30 

รูปธรรม เช่น การตรวจ ดูแลด้านทันตกรรม  31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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3.4  เรื่องจัดสรรเงินรายได้หลักสูตร ปรับเพ่ิมเงินรายได้หลกัสูตรให้กับคณะ จากร้อยละ 10            1 

เป็นร้อยละ 15  2 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ได้นําเสนอที่ประชุมหลักสูตร ป.เอก และ ป.โท ซึ่งทีป่ระชุมไม่3 

ขัดข้อง แต่มีขอ้คิดเห็นด้านความต้องการในส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือ นําเงินรายได้ไปพัฒนาเพ่ือให้เกิดคุณภาพ นําไปสู่การ4 

รับนักศึกษาปรมิาณที่เพ่ิมขึ้นจะเป็นการเสริมการลงทุนให้เกิดรายได้มากขึน้ การปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวก5 

ต่างๆ ด้านกายภาพให้มีคุณภาพ จะเป็นการเสรมิให้มีนักศกึษามากขึน้ 6 

 รศ.พิษฐ ์วัฒนสมบูรณ ์แจ้งว่า คณะทีเ่ลือกบริหารจัดการเงินรายได้หลักสูตรเอง จะมผีลดีกว่าให้7 

บัณฑิตวิทยาลยับริหารจัดการเงินให้ คือ จะได้ดอกเบ้ียจากเงินหลักสูตร และสามารถนําเงินมาจ้างบุคลากรบรหิาร8 

จัดการได้  9 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การใหบั้ณฑิตวิทยาลยัหักเพ่ิม 15% จะแจ้งให้ทราบว่าใช้อะไร 10 

เพ่ืออะไร สร้างอะไรให้เกิดประโยชน์  11 

 รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า ขอให้นํารายละเอียดแจ้งต่อที่ประชุม เช่น สาเหตุค่าใช้จ่ายไม่พอ  12 

เหตุผลที่ต้องปรับเพ่ิม การจัดสรรเงินที่ต้องนําข้อมูลมาหารือร่วมกัน  13 

 ในการบริหารจดัการเองกท็ําให้มีผลประโยชน์จากดอกเบ้ีย จะมผีลต่อกระบวนการทํางาน เช่น 14 

ระบบบัญชี การเงิน ต้องมีบุคลากรมาบริหารจัดการเพ่ิม ดังน้ันเสนอให้เจรจากับบัณฑิตวิทยาลยั เรื่องเงินในส่วนที่15 

ไม่กลบัเข้าคณะหรือหลักสูตร เช่น ค่าปรบั-การต่ออายุการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งทําให้เป็นปัญหาคนทํางานหรือ16 

อาจารย์ที่คุมวิทยานิพนธ์ที่ต้องทําให้นักศึกษาจบการศกึษาภายใน 5 ปี 17 

 ประธานฯ แจ้งว่า เบ้ืองต้นคณะจะนําหลักสูตรมาบริหารจัดการเอง แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามี18 

ขั้นตอน ความรับผิดชอบการบริหารจัดการอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะระบบการเงินที่ต้องมีบุคลากรดูแลโดยตรง 19 

ต้องทําให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่รายละเอียดต่างๆ มคีวามเสี่ยงสูง จึงตัดสนิใจว่าให้บัณฑิต20 

วิทยาลัยบริหารจัดการ และขอให้ปรบัเพ่ิมเงินรายได้หลกัสตูรให้กับคณะ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 21 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ซึ่งคณะอาจจะปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก หรือปรบัด้าน22 

การตลาด เช่น การประชาสมัพันธ์ แผ่นพับให้หลักสูตร 23 

 รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า คณะต้องมขี้อมูลที่ชัดเจนก่อนที่จะเจรจากับบัณฑิตวิทยาลัย และ24 

มีการดําเนินการที่ชัดเจนที่จะสร้างประโยชน์ให้หลักสูตร เช่น ประชาสมัพันธ์ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร25 

เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหห้ลักสูตรอยู่รอด  26 

 ผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ เสนอว่า การจัดสรรเงินหลักสูตร กรณรีายวิชาที่หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนใน27 

หลักสูตร ส.ม. ควรมกีารจัดสรรเงินให้หลกัสูตรเจ้าของรายวิชาด้วย ซึ่งมีจํานวนไมม่าก  28 

 ประธานฯ จะขอนําข้อเสนอแนะไปหารือเพ่ิมเติมในคณะกรรมการ Think Thank Group ของ29 

หลักสูตร ส.ม. และหลักสูตร ส.ด. 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 
 33 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  1 

4.1  อนุมัติงบประมาณการฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 3 

วิชาเอกอนามัยชุมชน ช้ันปี 4 จํานวน 15 คน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การฝึก4 

ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดทักษะทั้งทางด้านวิชาการและทักษะที่จําเป็นต่อการเป็นนักอนามัยชุมชน โดยบูรณา5 

การการเรียนรู้ 4 วิชา รวม 11 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานในชุมชนตําบลนาเกลือ อ.พระสมุทร6 

เจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 8 – 26 กุมภาพันธ์ และ 10 – 22 มีนาคม 2559 รวมระยะเวลา 5 สัปดาห์ 7 

ใช้งบประมาณไม่เกิน จํานวน 72,000 บาท ค่าเฉล่ีย/ คน/ สัปดาห์ เท่ากับ 960 บาท (เกณฑ์กําหนด ไม่เกิน 8 

1,000 บาท) รายละเอียดเอกกสารประกอบการประชุม  9 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการงบประมาณตามวงเงินที่เสนอ 10 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 11 

 12 

4.2 อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 13 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจําปี 2558 14 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะนํานักศึกหลักสูตร15 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีที่ 4 จํานวน 59 คน พร้อมด้วยอาจารย์ 16 

นิเทศงานและเจ้าหน้าที่ประสานงาน จํานวน 13 คน ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2558    17 

ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่  18 

18 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2559 จึงขออนุมัติในหลักการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคสนาม จํานวนเงิน 19 

373,800.- บาท (สามแสนเจด็หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

ผศ.ทัศนีย ศิลาวรรณ แจ้งว่า ขอให้ปรับในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน/21 

สัปดาห์ 22 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับแก้ไขและอนุมัติวงเงิน 354,000 บาท (สามแสนเจ็ด23 

หมื่นสามพันสีร่้อยบาทถ้วน) 24 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 25 

 26 

4.3 อนุมัตินํานักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนด27 

อาหาร ออกฝึกปฏิบัติงานและขออนุมัติงบประมาณ ประจําปีการศึกษา 2558 28 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาโภชนวิทยา จะนํานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 29 

(สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกาํหนดอาหาร ช้ันปีที่ 4 จํานวน 37 คน และอาจารย์30 

นิเทศงานจํานวน 4 คน ออกฝึกปฏิบัติงานโภชนบําบัดในโรงพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2558 ณ โรงงานและ31 

หน่วยงานในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 19 พฤษภาคม 2559 ขออนุมัติ32 
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ในหลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกงาน จํานวนเงิน 99,300.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 1 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 3 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 4 

 5 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวท.ม. (สศ) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการ6 

ระบาด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  (ครัง้ที่ 2) 7 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า สืบเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร8 

มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด ได้เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์9 

ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด 10 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรอง11 

หลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 7/2558 เมือ่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 12 

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  และคณะกรรมการประจําคณะ13 

สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ มขี้อเสนอแนะ14 

ให้หลักสูตรฯ กลับไปทบทวนในเรื่องของคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ15 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับ ISCED 16 

Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา18 

คณะฯ เรียบร้อยแล้ว  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ19 

ปรับปรุงหลักสตูรฯ  20 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการเสนอหลักสูตรต่อไป 21 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 22 
 23 

4.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี   24 

 สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) 25 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า สืบเน่ืองจากภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ได้เสนอขอ26 

ปรับปรุงตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตร27 

ปรับปรุง พ.ศ.2559 รายละเอียดดังน้ี 28 

    - เพ่ิมการเรียนการสอนภาคพิเศษ แผน ข 29 

  - ยกเลิกการเรียนการสอนภาคปกติ แผน ข  30 

 - เปิดรายวิชาใหม่รายวิชา สศวส 692  สัมมนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  จํานวน 2(2-0-4) ซึ่งหลักสูตรฯ 31 

ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 7/2558 32 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 17 33 
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กันยายน 2558  และคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1 

2558  ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรฯ กลับไปทบทวนในเรื่องของคุณวุฒิของ2 

อาจารย์ประจําหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร3 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับ ISCED Fields of Education and Training 2013 4 

(ISCED-F 2013) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

   ในการน้ี  หลักสูตรฯ  ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ 6 

เรียบร้อยแล้ว  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุง7 

หลักสูตรฯ 8 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการเสนอหลักสูตรต่อไป ทั้งน้ีอาจารย์ธวัช 9 

เพชรไทย แจ้งขอให้หลักสูตรฯ ตรวจสอบในแผนกระจายความรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือให้รายละเอียดครบถ้วน 10 

ซึ่งบางวิชาขาดเรื่องการพัฒนาความรู้  11 
  12 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 13 
 14 

4.6 การเลือกสัดสว่นการลงทุนในการจัดหาประโยชน์ 15 

รองคณบดี แจง้ว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น16 

หน่วยงานในบริหารจัดการเงินรายได้ส่วนงานให้มีประสทิธิภาพ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  ได้แจ้งให้17 

คณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เลือกสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์จากเงิน18 

รายได้คณะ ในช่วงปีงบประมาณ 2559 โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้กําหนดทางเลือกในการจัดสัดส่วนการลงทุน19 

ไว้ 4 แบบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์ แผนการลงทุนแบบ A1 21 

ประเภท รายการลงทุน สัดส่วนการลงทนุ จํานวนเงินลงทุน 
ณ วันที่ 30 พ.ย. 58 

A1 กองทุนมั่นคงสูง OP2 1. เงินฝากกองทุน
มหาวิทยาลัย (MU) 

     และเงินฝากธนาคาร 
2.  CONDO-D 

 2,052,364.66 
 
 

7,455,000 
รวม  76.00% 9,507,364.66 
A2 กองทุนตราสารหน้ี OP3 2. กองทุนรวม, หุ้น  3,003,117.39 
รวม  24.00% 3,003,117.39 
รวมเงินลงทุนทั้งหมด  100% 12,510,482.05 

หมายเหตุ  :   ผลตอบแทนจากการลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2558 เฉลี่ย 4.8762% 22 

  มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 23 
 24 
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4.7 การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2558 1 

รองคณบดี แจง้ว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือแจ้งให้คณะฯ พิจารณาเสนอช่ือ2 

ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่มควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 3 

มหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.2554  จํานวนไม่เกิน 3 ราย ซึ่งคณะได้มีหนังสือเวียนแจ้ง ลงวันที่ 4 

26 ธันวาคม 2558 ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ พิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา5 

กิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2558 ตามแบบเสนอขื่อ และจัดส่งเป็นเอกสาร “ลับ” ไปที่คณบดี ภายในวันที่ 6 

22 ธันวาคม 2558  บัดน้ีได้ครบกําหนดเวลาแล้วมีผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา7 

กิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ราย ดังน้ี  8 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี  พิชัยสนิธ 9 

     2.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบให้เสนอช่ือทั้ง 2 ราย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง11 

เพ็ญศรี พิชัยสนิธ และศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  เป็นผูท้รงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา12 

กิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2558 13 

  มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 14 
 15 

4.8 การเสนอช่ือขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2558 16 

รองคณบดี แจง้ว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือแจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง 17 

การสมัคร/การเสนอช่ือ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เงินรางวัลและขั้นตอนการพิจารณาให้รางวัล18 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2558  และให้ส่วนงานส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล 19 

ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

              ในการน้ี จึงขอเสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศลิปสุวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาการ21 

พยาบาลสาธารณสุข เพ่ือขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู ประจําปี22 

การศึกษา 2558 23 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศลิปสุวรรณ เพ่ือ24 

ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหดิล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู ประจําปีการศึกษา 2558 25 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 26 
 27 

4.9 การพิจารณาแต่งต้ัง ดร.สําลี เปลี่ยนบางช้าง เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 28 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอเสนอแต่งต้ัง ดร.สําลี            29 

เปลี่ยนบางช้าง เป็นอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) โดยพิจารณาเห็น30 

ว่า ดร.สําลี เปลี่ยนบางช้าง มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านการสาธารณสุขทั้งในระดับชาติและ31 

ระดับนานาชาติ รวมท้ังมีประสบการณ์ในเชิงวิชาการจํานวนมาก เช่น ผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 32 

เป็นต้น 33 
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   เพ่ือให้การแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี1 

ประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พร้อมแนบประวัติและประสบการณ์มาพร้อมน้ี 2 

ทั้งน้ี ดร.สําลี เปลี่ยนบางช้าง เคยได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) มาต้ังแต่3 

วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ขอให้มรีายละเอียดภาระงานเพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 5 

   นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า ได้รับการประสานจาก รศ.พิทยา จารุพูนผล เรื่องช่ือตําแหน่งทั้ง6 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาจจะฟังแล้วไม่เหมาะสม จงึขอหารือเรื่องช่ือตําแหน่ง 7 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ขอรับไปประสานกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8 

แล้วจะแจ้งใหท้ราบ 9 

   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยดร.สําลี เปลี่ยนบางช้าง มีความรู้ความสามารถ ในองค์กรภายในและ10 

ภายนอกประเทศ ซึ่งภาควิชา/ หลักสูตร สามารถขอคําปรึกษาหรือเชิญบรรยายในหลกัสูตรต่างๆ 11 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เสนอให้เปิดบรรยายใหญ ่ปีละ 2 ครั้ง  12 

   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยประสบการณ์ของ ดร.สําลี เปลี่ยนบางช้าง อาจจะเปิดบรรยายพิเศษ หรือ13 

แสดงปาฐกถา ปีละ 1 – 2 ครัง้ โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รับไป14 

ประสาน และให้ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ดําเนินการเร่ืองการบริหารจัดการ 15 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ดร.สําลี เปลี่ยนบางช้างได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง16 

อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) เป็นเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2560 17 

  มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 18 

 19 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  20 

     ไม่ม ี21 

 22 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 23 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ  ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


