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13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
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19. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
20. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
24. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
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1. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  ผศ.พัชราพร เกิดมงคล แทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  2 

2.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 3 

3.  อาจารย์สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพและสิ่งแวดล้อม 4 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.10 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้8 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 9 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 11 

  ประธานฯ แจ้งการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติ The 48th Asia-Pacific Academic 12 

Consortium for Public Health Conference “Create a Healthy Future with competent 13 

professionals” เมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น และขอขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันในการ  14 

รับการประเมิน APACPH Accreditation ซึ่งจะจัดทําเป็นวิดีทัศน์สั้นๆ เพ่ือช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ที่15 

มหาวิทยาลัยมหิดล 16 

 การประชุมครั้งต่อไป The 49th APACPH Conference on SDGs, New Approach for Public 17 

Health จัดโดยมหาวิทยาลัย Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2560  18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 21 

      1.2.1  รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าแยกตามอาคาร และปีงบประมาณ 2558 - 2559 รายละเอียด22 

เอกสารประกอบการประชุม 23 

1.2.2  วันที่ 23 กันยายน 2559 ต้ังแต่เวลา 13.00 น.  กิจกรรม Big Cleaning Day ทําความ24 

สะอาดพ้ืนที่คณะบริเวณลานสมเด็จพระราชบิดาและพ้ืนที่โดยรอบ 25 

     1.2.3  คณะฯ ได้เวียนหนังสือเรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้ง26 

กําหนดการให้ภาควิชา/  หน่วยงาน ส่งสําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รอบที่ 2/ 2559 27 

มายังงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรุปให้ผู้บริหารประกอบการเลื่อนเงินเดือนปีงบประมาณ 2559   28 

ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ขอให้ภาควิชาที่ยังไม่ส่งผลการปฏิบัติงาน ขอให้ส่งอย่างเร่งด่วนด้วย เน่ืองจาก29 

มหาวิทยาลัยให้คณะแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผลการปฏิบัติงานไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 7 30 

ตุลาคม 2559   31 

1.2.4  มหาวิทยาลัยมหิดล มคีําสั่งแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น จํานวน       32 

1 ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที ่2461/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 แต่งต้ัง ผศ.ดร.ชะนวนทอง                  33 



 

 

3

ธนสุกาญจน์  สังกัด ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่  1 

1 กุมภาพันธ์ 2559  2 

 1.2.5  ปัจจุบันบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งสิ้น 299 คน (ข้อมูล ณ วันที ่3 

22 กันยายน 2559) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

  สายวิชาการ  143  คน 5 

  สายสนับสนุนวิชาการ 156   คน 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 9 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2559  10 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 4 11 

(กรกฎาคม – กันยายน 2559) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 12 

     -  ไตรมาสที่ 4  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 56,490,190.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 13 

54,490,391.54 บาท งบประมาณที่ได้รับคงเหลือ -648,929.76 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป. 301 หรือ 15 

2559-1) ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนสิงหาคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 17 

(Performance Agreement) ประจําเดือนกันยายน 2559  18 

 ก. รายงานความก้าวหน้าโครงการและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 19 

15 กันยายน 2559) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

 ข. แจ้งกําหนดการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 21 

(Performance Agreement - Visit) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 22 

10.15 – 12.00 น.  23 

 ค. ขอความร่วมมือจัดทํารายละเอียดโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ 24 

ภาควิชา (Performance Agreement) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ25 

สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2562 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

 ง. แจ้งผลการทบทวนตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนาการจัดทํา27 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

 จ. แจ้งสรุปการขอกันเงิน ยกยอดภาระผูกพันข้ามปี ประจาํปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด29 

เอกสารประกอบการประชุม 30 

  1.3.3  แจ้งความก้าวหน้าการดําเนินงานบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจําเดือน31 

กันยายน 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 



 

 

4

  1.3.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานบริหารความเสี่ยง ประจําเดือนกันยายน 2559 1 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอข้อสังเกตว่า 3 

1)  กรณีโครงการ PA ปี 2559 ที่ไม่ได้ดําเนินการแล้วจะขอเลื่อนไปดําเนินการปี 2560 คณะน่าจะ4 

มีมาตรการเพ่ือให้โครงการดําเนินต่อเน่ืองหรือปิดโครงการ 5 

2)  กรณีเงินงบประมาณและเงินรายได้ลดลงคณะจะมีมาตรการอย่างไร  6 

     ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า  7 

1)  เรื่องมาตรการต่างๆ ตามข้อเสนอของประชาคมได้เวียนแจ้งแล้ว 8 

2)  ขอความร่วมมือจากภาควิชาจัดโครงการอบรมเพ่ิมตามทีไ่ด้ตกลงใน PA 9 

  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กองแผนฯ แจง้งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 งบลงทุน10 

ของคณะ เพ่ือกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล คณะได้งบประมาณ 11,700,000 ครุภัณฑ์ 8,000,000 11 

บาท สิ่งก่อสรา้งปรับปรุงภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 3,700,000 บาท ซึ่งจะต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้12 

เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2559 นอกจากน้ีคณะได้รับงบประมาณแผ่นดินตามมาตรฐการกระตุ้นการลงทุน13 

ขนาดเล็กทั่วไป 15,638,000 บาท รวมได้รับทั้งสิ้น 27,338,000 บาท  14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ  15 
 16 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 17 

1.4.1  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ได้ประกาศผล18 

การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมลู TCI พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 วารสารสาธารณสุข-19 

ศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นวารสารกลุ่มที ่1 ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) อยู่ในฐานขอ้มูล TCI 20 

และจะมีการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป โดยสามารถตรวจสอบผล21 

การประเมินได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th) 22 

 1.4.2  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับ วารสารสาธารณสุขศาสตร์ จะจัดบรรยายเร่ือง 23 

“การพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus” โดยเชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI 24 

ประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตอบ25 

รับจากวิทยากร  26 

    1.4.3  ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน27 

รากประจําปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจําปี28 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 แก่นักวิจัยในเครือขา่ยวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สามารถดูรายละเอียดการ29 

ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://www.thaiwest.su.ac.th 30 

  1.4.4  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กําหนดจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น 31 

ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษด์ิ 32 
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ธนะรัชต์ ช้ัน 2 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร วช. 4 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญ1 

เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นภายในงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  2 

  1.4.5  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯได้เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อสงสัยและการช้ีแจงทําความเข้าใจในการ3 

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย4 

แห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เพ่ือทําความเข้าใจ5 

ร่วมกันในการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ทั้งในประเด็นที่6 

เก่ียวกับสัตว์มกีระดูกสันหลัง และสัตว์ไมม่ีกระดูกสันหลัง เมื่อวันที ่14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 7 

กรุงเทพฯ สรุปสาระสําคัญดังน้ี : 8 

ตามท่ี พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศและมผีลบังคบัใช้แล้ว 9 

หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาใดๆทีม่ีสถานที่ดําเนินการหรือไม่มีสถานที่ดําเนินการแต่มีผูใ้ช้สัตว์เพ่ืองานทาง10 

วิทยาศาสตร์ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)  กรณี11 

ที่หน่วยงานไม่มีสถานที่ดําเนินการแต่มีผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และไม่มคีณะกรรมการกํากับดูแลฯ ให้12 

ผู้รับผิดชอบหน่วยงานจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือพิจารณาโครงการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณการ13 

ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 คน มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามประกาศ14 

ข้อบังคับ เรื่อง “คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)”  โดยให้15 

คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่เช่นเดียวกับ คกส. โดยอนุโลม  16 

                   ในการน้ีรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ จะรีบดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.และประกาศที่เก่ียวข้อง17 

ต่อไป  อน่ึงคําว่า “สัตว์” ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ ประกาศเพ่ิมเติม หมายถึง 18 

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อีก 6 ชนิด คือ แมลง แมง กุ้ง หอย ปู และหมึก 19 

(อนาคตอาจมีการประกาศเพ่ิมเติม เช่น ไส้เดือน เป็นต้น อยู่ระหว่างการพิจารณา)  สําหรับงานทางวิทยาศาสตร์ 20 

ให้หมายรวมถึง งานการเรียนการสอนด้วย 21 

  1.4.6 งานวิจัยและวิชาการ ได้สรุปการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําคณะ22 

สาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (1 มกราคม – 13 กันยายน 2559) มีผลงานที่ตีพิมพ์ใน23 

วารสารนานาชาติรวม 61 เรื่อง (ผลงานวิจัย 59 เรื่อง Research Letter 1 เรื่อง และ Review Article 1 เรื่อง) 24 

และผลงานวิจยัในวารสารระดับชาติ 21 เรื่อง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

  1.4.7  โครงการวิจัยเสนองบประมาณแผ่นดิน 7 โครงการ งบประมาณประมาณ 10,000,000 บาท 26 

คาดว่าโครงการ Super cluster จะมีโอกาศได้รับงบประมาณ ซึ่ง Super cluster  ประเภท เช่น ทอ่งเที่ยวเพ่ือ27 

สุขภาพ การแปรรูปอาหาร/ อุตสาหกรรมอาหาร แพทย์แผนไทย พลังงานทางเลือก 28 

   ประธานฯ แจ้งว่า ขอฝากคณะกรรมการงบประมาณฯ มุ่งเป้าไปที่การตีพิมพ์ การผลักดันวารสาร29 

เป็นยุทธศาสตร์ และเน้น Super cluster  30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์33 
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1.5.1  วันที่ 15 - 16 กันยายน 2556 คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางเข้าร่วม1 

กิจกรรมประชุม ECM, General Assembly, และ Dean’s meeting ซึงเน้นประเด็นการสร้างกิจกรรมร่วมกัน2 

ระหว่างสมาชิกแต่ละ regional center เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาของประเทศสมาชิก  3 

1.5.2 วันที่ 17 - 19 กันยายน 2556 คณบดีเข้าร่วมประชุมวิชาการ the 48th APACPH เรื่อง 4 

“Create a Healthy Future with competent professionals”  ซึ่งมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 922 คน จาก 11 5 

ประเทศ โดยมจีํานวนผู้เข้าประชุมจากประเทศไทยจํานวน 79 คน เป็นอันดับ 2  มีคณาจารย์และนักศึกษาของ6 

คณะไปร่วมนําเสนอด้วยวาจาจํานวน 3 คน และโปสเตอร์จํานวน 18 คน โดยนักศึกษาหลักสูตร MPH ได้รับ7 

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น 2 คน 8 

1.5.3 ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม the 49th APACPH Conference on SDGs, 9 

New Approach for Public Health จัดโดยมหาวิทยาลัย Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 10 

17 - 20 สิงหาคม 2560 นอกจากน้ียังมีทุนสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม ่11 

1.5.4 มหาวิทยาลัย Teikyo ได้ประสานเรื่องการให้ทุนเรียนฟรีระยะสั้น (4-5 วัน) จํานวน 4 โมดูล 12 

ภายใต้โครงการความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศ Harvard - Teikyo symposium แก่นักศึกษาระดับ13 

บัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ทุน ช่วงเดือนมกราคม 2560 ผู้สนใจต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทาง 14 

1.5.5 โครงการความร่วมมือ (MOU) 15 

1) เมื่อวันที ่20 กันยายน 2559 เวลา 9.30-10.30 น. คณบดีได้ลงนามความร่วมมือด้าน16 

วิชาการและวิจัย (MOU) กับ Kagawa Nutrition University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีความเช่ียวชาญ17 

ด้านโภชนาการ และมีความสัมพันธ์กันมานาน โดยกิจกรรมในระยะแรก เป็นการเชิญอาจารย์มาดูแล เป็นที่18 

ปรึกษาร่วม โดย Assoc.Prof. Masa ดูแลนักศึกษาปริญญาเอก และเป็น adjunct Professor ของหลักสูตร 19 

ส.ด. ซึ่งคาดว่าในระยะที่ 2 จะมีกิจกรรมวิจยัและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และผ่านเครอืข่ายวิจัยร่วมกับ20 

ประเทศ สปป.ลาว 21 

2)  รศ.สุคนธา คงศีล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกียวโต เข้าร่วมการประชุม 2016  22 

Kyoto Global Conference for Rising Public Health Researcher ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559 โดยมี 23 

ผศ.สุคนธา ศิร ิได้รับทุน Young researcher ไปนําเสนอผลงานและสร้างเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต 24 

พร้อมด้วย นางสาวรัศมิ์ชญาณ์ จิระพงษ์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาระบาดวิทยา และ นางสาวอรพรรณ  25 

ศฤงคาร นักศกึษาปริญญาโท ภาควิชาบริหารสาธารณสุข ซึ่งโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเครือข่าย26 

ความร่วมมือและการจัดทําหลักสูตร Double Degree Program 27 

3)  ตามท่ี คณะฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ International cyber University of Health 28 

(ICUH) ต้ังแต่ปี 2012 ซึ่งจะหมดอายุในปี 2017 น้ี ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา ลงเรียนในรายวิชาออนไลน์ 29 

ของภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะเริ่มระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560 โดยสามารถสมัครได้ที่  30 

icuh@yuhs.ac ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ง ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคือ 100 USD (6 รายวิชา) 31 

1.5.6  โครงการฝึกอบรมนานาชาติ 32 
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 1)  ในเดือนพฤศจิกายน 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ 1 

Training for the trainer (รุ่นที่ 3) เรื่อง Strategies in health promotion across lifespan สําหรับ2 

บุคลากรจากประเทศมัลดีฟส ์จํานวน 10 คน  ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขอเชิญภาควิชาที่สนใจ 3 

ส่งโครงการฝึกอบรมสําหรับ TICA เสนอโครงการและประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 4 

2559 5 

 2)  ระหว่างวันที่ 7 - 15  ธันวาคม 2559  กําหนดจัด short course training เรื่อง 6 

Global Health โดยเชิญ Dr. Don Eliseo III Lucero-Prisno (London School of Hygeine) มาบรรยาย7 

พิเศษ 8 

 3)  สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ the 48th APACPH เรื่อง “Create a Healthy 9 

Future with competent professionals” ได้รับการประสานจาก Dr. Elahe Nezami จาก University of 10 

Southern California เรื่องการส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 คน และ อาจารย์ 1 - 2 คน มา11 

ฝึกอบรม เรื่อง Global health and health system in Thailand เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน 12 

2560 13 

1.5.7  โครงการ academic mobilization ประจําปีการศึกษา 2560 14 

1) ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับหลังปริญญา จํานวน 2 คน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ15 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา ระยะเวลา 2 เดือน ณ Wuhan University หรือ China Medical University  16 

(outbound) สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   17 

2) นักศึกษาแลกเปลี่ยน ระดับปริญญาตรี จํานวน  8 คน จาก Stikes Bali ประเทศ 18 

อินโดนีเซีย กําหนดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน Global health / public health system in SEA  19 

(inbound) ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2559 - 30 มกราคม 2560  20 

3)  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 คณะให้การดูแลนักศกึษาแลกเปลี่ยน 21 

ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน จากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาวิจัยด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ        22 

ในชุมชน ภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน (inbound) 23 

1.5.8 ผลการศกึษากําลังคนด้านสุขภาพ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hfocus.org  24 

  ประธานฯ มขี้อเสนอแนะ โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประสานเพ่ิมเติม ดังน้ี 25 

1)  เน่ืองจากคณะได้รับการสนับสนุนทุน TICA มาอย่างต่อเน่ืองและมีการขยายทุนออกไปยัง26 

ประเทศต่างๆ ขอเสนอให้กลุม่ Cluster หา concept หรือโครงการฝึกอบรมที่หารือไว้แล้ว เพ่ือเสนอขอทุน 27 

โดยเฉพาะกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  28 

2)  นักศึกษาหลักสูตร MPH ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุม APACPH ให้29 

ดําเนินการทําสไลต์ และสัมภาษณ์นักศึกษาขึ้นเว็บไซด์โดยด่วน 30 

3)  หลังจากการรับรองคุณภาพ Accreditation หลักสูตร MPH International Program ควร31 

จะมีโปรแกรมที่ดําเนินการร่วมกัน ซึ่งได้หารือกับ Yonsei University ต่อไปจะจัด regional workshop ใน32 

พ้ืนที่ โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนส่วนหน่ึงจาก APACPH มีผู้เช่ียวชาญเข้ามาร่วมโดยยกเว้นค่าเดินทางและ33 
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ค่าที่พักสําหรบัสมาชิก APACPH จะได้รับการยกเว้นด้วย ซึ่งต่อไปจะสามารถ take course Accreditation 1 

ร่วมกันได้ในหลักสูตร MPH International Program 2 

อาจารย์สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากการได้ร่วมประชุม เรื่องทุน TICA เน่ืองจาก3 

กระทรวงการต่างประเทศจะประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศจะสนับสนุนค่า4 

เดินทางและค่าที่พักให้ผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ และสนับสนุนค่าดําเนินการโครงการจัดอบรมฯ ให้หน่วยงาน5 

ที่จัดอบรม  6 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 9 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เมือ่วันที่ 7 10 

กันยายน 2559  มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี  11 

  1)  บัณฑิตวิทยาลัย มีกําหนดเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ12 

อินโดนีเซีย ได้แก่ University of Indonesia, Hasarnuddin University, Gadjah Mada University และ 13 

National Islamic University ระหว่างวันที่ 12 – 17 กันยายน 2559 ทั้งน้ีทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้เรียนเชิญ14 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมคณะเดินทางด้วย 15 

  2)  ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท ได้16 

อนุมัติไปรวม 70 ราย เป็นเงิน 1,282,400 บาท และในครั้งที่ 12 ล่าสุด อนุมัติไป 8 ราย ในจํานวนน้ีมี17 

คณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รบัทุนจํานวน 3 คน ได้แก่ รศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ผศ.สวัุฒน์      18 

ศรีสรฉัตร และ ผศ.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล 19 

  3)  บัณฑิตวิทยาลัยกําลังพัฒนาโครงการ Graduate Study Barometer เพ่ือหาข้อมูลความ20 

พึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ และความต้องการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ21 

ด้านต่างๆ ได้แก่ เมื่อมาถึง (Arrival) ในการศึกษา (Learning) การใช้ชีวิตระหว่างเรียนในมหาวิทยาลยั (Living) 22 

และการให้ความช่วยเหลือสนุบสนุน (Support) ระหว่างน้ีอยู่ระหว่างการต่อรองกับบริษัทเอกชน 23 

  4)  บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดจะจัดการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุน Capacity 24 

Building for Institutions in Myanmar (CBIM) และทนุ Mahidol - Norway Capacity Building for 25 

Institutions for Asia (CBIA) ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 12.30 – 16.30  น. 26 

  5)  บัณฑิตวิทยาลัย สรุปการสนับสนุนทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอ27 

ผลงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการ28 

ประชุม 29 

  6)  บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดจัดการสัมมนาและระดมสมอง ประธานหลักสูตรระดับ30 

บัณฑิตศึกษา ในหัวเรื่อง “การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันพุธที่ 21 31 

กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ประเด็นสัมมนา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษา เกณฑ์32 

มาตรฐานภาษาอังกฤษ/ MU GRAD Test (Computer-Based) และการสนับสนุนทุนการศึกษา 33 
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  7)  บัณฑิตวิทยาลัย ช้ีแจงกรณีที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าศกึษาในหลักสูตรได้1 

แล้ว เสนอขอย้ายไปเรียนในสาขาอ่ืน และให้แนวทางว่า ขอให้นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรน้ันๆ อย่างน้อย 1 2 

ภาคการศึกษา จึงดําเนินการขอย้ายสาขาที่ศึกษาได้ 3 

  8)  บัณฑิตวิทยาลัย ช้ีแจงขอ้มูล (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559) ของนักศึกษาระดับ4 

บัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษจํานวนพันกว่าคน ในจํานวนน้ีมีนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 

จํานวน 257 คน แบ่งเป็น ปรญิญาโท (หลักสูตรไทย) 212 คน ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 32 คน และ6 

ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 13 คน และได้แจ้งโดยตรงไปยังหลักสูตรให้ทราบและขอความร่วมมือในการ7 

เร่งรัดติดตามด้วย 8 

  9)  บัณฑิตวิทยาลัยเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของ9 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559 และที่ประชุม เห็นชอบโดยมีการปรับปรุงตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ และได้10 

แจ้งเพ่ิมเติมว่า การพิจารณาเทียบเคียงกิจกรรมเสริมทักษะที่ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 16 กันยายน 11 

2559  12 

     1.6.2  การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามวงรอบ พ.ศ.2559 13 

-  2 หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 14 

    -  2 หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง บัณฑิตวิทยาลัย 15 

  -  10 หลักสูตร รอการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง บัณฑิตวิทยาลัย  16 

1.6.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ปรับเปลี่ยนกําหนดการส่ง SAR เป็น 17 

ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  18 

1.6.4 งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 19 

2559 สรุปดังน้ี มีจํานวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 349 คน ได้แก่ ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 6 คน ระดับ20 

ปริญญาโท 128 คน ระดับปริญญาตรี 143 คน ผู้บรหิาร 7 คน คณาจารย์ 34 คน และเจ้าหน้าที่ 31 คน  21 

1.6.5 ที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา รายงานการกํากับการใช้เงินรายได้ค่าหน่วยกิตราย22 

วิชาของหลักสูตร (5%) ดังน้ี 23 

รายรับ - รับโอนจากบัณฑิตวิทยา 2 ครั้ง (พ.ค. และ มิ.ย. 2559) รวม     357,785.00   บาท24 

รายจ่าย - (1) ปรับปรุงห้องเรียน 4609 (ก้ันออกเป็น 2 ห้องย่อย)               195,741.44   บาท25 

   (2) โปรเจคเตอร์ 4 ตัว            67,600.00   บาท 26 

    (3) โทรทัศน์ LED 55 น้ิว จาํนวน 2 เครื่อง         62,188.00   บาท 27 

    (4) เครื่องขยายเสียง จํานวน 4 ชุด           27,820.00  บาท28 

         รวม      353,349.44  บาท 29 

                   คงเหลือ         4,435.56 บาท 30 

และที่ประชุม มีความเห็นให้ดําเนินการ ใช้งบประมาณในส่วนน้ี ดําเนินการปรับปรุงทางกายภาพ31 

ส่วนกลาง ได้แก่ ห้องเรียน หอ้งโถงช้ัน 1 อาคาร 3 และอาคาร 4 เคร่ืองเสียงและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และงาน32 

การตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อไป 33 
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1.6.6  การให้ทุนอุดหนุนพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 1 

สําหรับปีงบประมาณ 2560 มีประเด็นที่ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้รับทุน รายละเอียดเอกสาร2 

ประกอบการประชุม 3 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า เรื่องการขอทุนการนําเสนอผลงานของนักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยมี4 

นโยบายเน้นให้นักศึกษามีการตีพิมพ์ จึงขอเสนอให้ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา เน่ืองจากการนําเสนอผลงานของ5 

นักศึกษาในประเทศส่วนใหญไ่ม่มีค่าใช้จ่าย วารสารบางวารสารมีค่าใช้จ่ายทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ เบิกค่า6 

ตีพิมพ์ไม่ได้และมีข้อจํากัด ซึง่ถ้าบัณฑิตวิทยาลัยจะเน้นให้มีการตีพิมพ์มากขึ้นจะต้องมีนโยบายสนับสนุน  7 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การตรวจประเมินภายใน MU AUN-QA ขอให้ศึกษากลไก เง่ือนไขเพ่ือ8 

ผลักดันให้เกิดขึ้น 9 

รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย สาขา10 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มาสุม่ตรวจการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เช่น มีการสอบเกิดขึ้นจริง จํานวนอาจารย์สอบ11 

โครงร่างฯ สถานที่ที่สอบ ตามท่ีกําหนดไว้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทําหนังสือแจ้งเป็นทางการ ซึ่งถ้าสุ่มตรวจ12 

แล้วไม่ตรงตามที่กําหนดไว้อาจจะต้องเขียนรายงาน 13 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  16 

1.7.1  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 รองคณบดีฝา่ยบริหารการศึกษา ประธานหลักสูตร วท.บ.17 

(สาธารณสุขศาสตร์) และประธานสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนหลักสูตรระดับ18 

ปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือหารือเรื่อง19 

รายละเอียดเน้ือหาของรายวิชากลุ่มวิชาฟิสิกส์ ทีม่ีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาระดับปริญญาตรีของ20 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สรปุแนวทางโดยจะแบ่งกลุ่มรายวิชาฟิสิกส์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 21 

กลุ่ม 1  SCPY 110  General Physics Laboratory (1 credit) 22 

  SCPY 155  Basic Physics for Health (2 credit) 23 

  SCPY 156  Physics for Health Science (2 credit) 24 

เหมาะสําหรับหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความอนามัย) และ วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 25 

กลุ่ม 2  SCPY 110  General Physics Laboratory (1 credit) 26 

  SCPY 159  Elementary Physics for Health Science (3 credit)* 27 

  * SCPY 159  เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมากที่สุด เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์  28 

     ซึ่งจะนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการระดับปริญญาตรีต่อไป 29 

เหมาะสําหรับหลักสูตร วท.บ. (โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร) วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร30 

เพ่ือสุขภาพ วท.บ.(อนามัยชุมชน) และวท.บ.(สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ) 31 

1.7.2 เมื่อวันที่ 30 สงิหาคม 2559 คณะได้จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 32 

ประจําปี 2559 ภายในงานได้มีการแจกของที่ระลึกให้กับบัณฑิต เป็นเข็มกลัดดอกราชพฤกษ์ ซึ่งบัณฑิตที่ยัง33 
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ไม่ได้รับเข็มกลดั งานบริหารการศึกษาฯ จะจัดให้ภาควิชาและหลักสูตรช่วยแจกจ่ายให้บัณฑิตทุกคนได้รับอย่าง1 

ทั่วถึง 2 

1.7.3 ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 10 กันยายน 2559 นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้มีกิจกรรมประชุมเชียร์ 3 

(สอนน้องร้องเพลง) ประจําปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกคน จํานวน 215 4 

คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและโชว์เชียร์ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เป็นไปด้วยความ5 

เรียนร้อย 6 

1.7.4 วันที่ 24 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดจัดโครงการราช7 

พฤกษ์ทําดีเพ่ือสังคม ต้ังแต่เวลา 7.00 – 12.00 น. โดยจะมีกิจกรรมจําหน่ายธงวันมหิดลให้กับประชาชนบริเวณ8 

รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และแจกหน้ากากอนามัยจากบริษัท 3M และรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่9 

ถูกต้องแก่ตํารวจจราจร กลุ่มคนขับรถมอเตอร์ไซร์รับจ้าง กลุ่มคนกวาดขยะของกรุงเทพมหานคร และประชาชน10 

ทั่วไป 11 

1.7.5 มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจดักิจกรรม Mahidol Admission และ Mahidol Open 12 

House ในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 13 

1.7.6 คณะกรรมการกิจการนักศึกษากําหนดรับบริจาคทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา2559 โดย14 

คณาจารย์สามารถบริจาคเพ่ิมเติมได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาช้ันปี15 

ที่ 1 – 4 ซึ่งกําหนดจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาช่วงเดือนตุลาคม 2559 16 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  19 

 1.8.1  เรื่องแจ้งจากสภาคณาจารย์ 20 

1)  สรุปประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง21 

ย่ังยืน เรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ แต่จะมีถุงพลาสติคจําหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการ 22 

2) รายงานความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตามนโยบายการบริหารความ23 

เสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2559 24 

- หัวมุมบริเวณทางเดินอาคาร 2 ที่เดินจากทีจ่อดรถร่วมไปทางอาคารตระหนักจิต ไม่25 

ปลอดภัย 26 

3)  การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 27 

มหิดล  ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 28 

   -  การนํามาใช้ปฏิบัติเพ่ือประเมินภาระงานผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 29 

       -  กําหนดผู้ที่รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว ให้สอดคล้องและเป็นแนวทาง30 

และเป็นทิศทางเดียวกันทั้งคณะ 31 

 รศ.ลีลา กิตติกูล แจ้งว่า ทางคณะได้แจ้ง เรือ่งข้อบังคับการกําหนดภาระงานฯ ทาง e-office 32 

แล้ว  33 
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 ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 
1.8.2  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ 3 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ติดภารกิจ มีเรื่องแจ้งตามเอกสารประกอบการ4 

ประชุม ดังน้ี 5 

 1)  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 สาํนัก6 

ข่าวไทย อสมท. เผยแพร ่ เรื่อง “ห้ามใช้ก้านสําลีป่ันหูจรงิหรือ?” ให้สัมภาษณ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 

นายแพทย์ศุภชัย ปิติกุลตัง อาจารย์ประจําภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 

มหาวิทยาลัยมหิดล 9 

  2) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. รายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" บันทึกเทป                 10 

สัมภาษณ์  เรื่อง "การเลือกรับประทานปลาในหญิงต้ังครรภ์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โชคชัย              11 

หมั่นแสวงทรัพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                 12 

ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ช้ัน 2 อาคารจรัส ยามะรัต 13 

3) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. รายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" บันทึกเทป14 

สัมภาษณ์  เรื่อง “โรค RSV ที่มากับหน้าฝน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย  ปิติกุลตัง อาจารย์15 

ประจําภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ช้ัน 2               16 

อาคารจรัส ยามะรัต ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ทีมงาน รายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" ไป17 

บันทึกเก็บภาพอินเสิร์ทการตรวจรักษาเด็กที่มาตรวจโรค ณ คลินิกเด็กแพทย์ศุภชัย ร่มเกล้า 18 

  4) ส่งบทความงานวิจัย “มหันตภัยควันบุหรี่มือสาม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กัง19 

สกุลนิติ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ลงในคอลัมน์ “เพ่ือสุขภาพ” ของมหิดลสารเดือนกันยายน 2559 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 
 1.8.3  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ภาควิชาโภชนวิทยาจัดโครงการอบรมด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ23 

และการชะลอวัย ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16, 30 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 13 24 

พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเทพนม เมอืงแมน การอบรมประกอบด้วย 3 Module และ 1 25 

Workshop คือ โภชนเภสัชภัณฑ์เพ่ือการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ, โภชนการในวัยต่างๆ, โภชนบําบัดสําหรับ26 

โรคเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม จะส่งเงินรายได้ค่าลงทะเบียนเข้า OPHETS จํานวน 27 

724,000 บาท  28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 

 30 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่8/2559  เม่ือวันศุกร์ที ่26 สงิหาคม 2559 31 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559  วันศุกร์ที ่26 สิงหาคม 2559  โดยไม่มีการแก้ไข 32 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 33 
 34 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 2 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ในฐานะนักวิจัยได้นําข้อเสนอแนะจากทาง สกอ. มาปรับแก้3 

ใน มคอ.1 แลว้รวบรวม มคอ. ทั้งหมดเพ่ือส่งกลับไปยังสกอ.  4 

    รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอทราบประเด็นที่สกอ. ให้ปรับแก้ 5 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หลักสตูร วท.บ. (อนามัยชุมชน) ได้หลุดไปจาก มคอ.1 6 

จะขอเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีแจง แต่กรณีน้ียังไม่ส่งเอกสารขอให้เพ่ิมเติมหลกัสูตรเข้าใน มคอ.1 แต่ถ้าไมส่ามารถ7 

ดําเนินการได้จะดําเนินการเดินหน้าเข้าพบ สภาคณบดีฯ สกอ. ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือช้ีแจงต่อไป 8 

    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในบทเฉพาะกาล จะใช้ (สาธารณสุขศาสตร์) โดย9 

ระบุว่าช่ือที่แตกต่างจะอยู่ในสาขาสาธารณสุขศาสตร ์การดําเนินการจัดทํา มคอ.1 ดําเนินการโดยทีมวิจัย   10 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า อาจจะต้องตัดสินใจถ้าจะไม่อยู่ในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน คณะ11 

ยังคง หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์ เน่ืองจากเช่ือมโยงไปยังหลักสูตร วท.ม. จะทาํให้สับสนระหว่าง12 

วิชาการ และวิชาชีพ 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและให้ส่งรายงานวิจัย มคอ. ให้ สกอ. โดยด่วน 14 
 15 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  16 

4.1  พิจารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 17 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งพิจารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปี18 

การศึกษา 2559  19 

     หลักสูตรวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน  20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษา จํานวน 1 คน จบการศึกษา 21 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 22 
 23 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี24 

การศึกษา 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  25 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท  ได้จดัทํา 26 

(ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท  ประจําปีการศึกษา 2559 และได้   เสนอ27 

เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  ครั้งที ่7/2559  เมื่อวันที ่8 กันยายน 2559  และที่28 

ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษามีขอ้เสนอแนะให้จัดทําเป็นปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ของ29 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบ30 

เดียวกัน  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทนิการดําเนินการจัดการศึกษา ประจําปี31 

การศึกษา 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้หัวหน้าภาควิชานําปฏิทินการศึกษาฯ กลับไปแจ้งให้อาจารย์1 

แต่ละท่านรับทราบ เพ่ือช่วยบริหารจัดการและติดตามระดับภาควิชาและระดับคณะต่อไป 2 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 4 
 5 

4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                          6 

      สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 7 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยา  ได้มีการปรับปรุงรายช่ือ8 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)  9 

เน่ืองจาก ผศ.พรพรรณ  ดีระพัฒน์  ได้ลาออกจากตําแหน่ง ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความ10 

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง11 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมา13 

ไม่เคยนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา จึงขอให้ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับที่14 

เก่ียวข้องก่อน 15 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาจึงขอถอนเร่ืองออกจากวาระก่อนประชุม 16 

      ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม 17 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 18 
 19 

     4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือ ผู้ที่สมควรจะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้างานบริหาร 20 

        ทั่วไป 21 

  รองคณบดี แจง้ว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่  22 

4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เห็นชอบให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ23 

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป ตาม ข้อ 5(3) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือทําหน้าที่24 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป 25 

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า26 

งานบริหารทั่วไป โดยวิธีสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือบุคคลที่สมควรจะได้รับแต่งต้ังให้27 

ดํารงตําแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป คือ 28 

นางสาวอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม 29 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 

เพ่ือดําเนินการต่อไป 31 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 32 
 33 
  4.5   พิจารณาให้ความเหน็ชอบรายช่ือผู้ที่สมควรจะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้างาน 34 
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         กายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 1 

  รองคณบดี แจง้ว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่  2 

4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เห็นชอบให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ3 

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตาม ข้อ 5(3) ของประกาศ4 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง5 

ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้ที่ได้รับการ6 

เสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยวิธีสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการ7 

พิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือบุคคลทีส่มควรจะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง งานกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความ8 

ปลอดภัย คือ  9 

นายสุดสม เริงโอสถ วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีสาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 11 

เพ่ือดําเนินการต่อไป 12 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 13 
 14 
 4.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ที่สมควรจะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานใน 15 

  สํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร ์จํานวน 7 ตําแหน่ง 16 

  รองคณบดี แจง้ว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่  17 

4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เห็นชอบให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือ18 

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานในสํานักงานคณบดี ตาม ข้อ 5(3) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือทํา19 

หน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริหาร20 

ทั่วไป คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่ง21 

หัวหน้างานในสํานักงานคณบดี โดยวิธีสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือบุคคลที่สมควรจะ22 

ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน ดังน้ี 23 

1. ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้แก่ 24 

นางสาววิไล กลัดพรหม วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการศึกษา 25 

2. ตําแหน่งหัวหน้างานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ได้แก่ 26 

    นางสาวสุดใจ ประทีปทอง  วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีสาขา การจัดการทั่วไป 27 

3. ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 28 

    นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 29 

4. ตําแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ 30 

    นางสาวศศิลักษณ ์บุญประเสริฐ   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 31 

5. ตําแหน่งหัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง ได้แก่ 32 

    นายณัฐชัย ภาณุโสภณ  วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีสาขา เคม ี33 
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 1 

๖. ตําแหน่งหัวหน้างานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 2 

    นางสาวเจนจิรา นาทะทอง  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  3 

                                          สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4 

๗. ตําแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 5 

    นางสาววีณา บุรวิชเกษตรกร วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีสาขา การจัดการทั่วไป 6 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ7 

ดําเนินการต่อไป 8 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 9 
 10 
 4.7  เสนอแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Stuff) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11 

 หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความ12 

ปลอดภัย มีความประสงค์ขอเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ราย เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Stuff) ซึ่ง13 

ภาควิชาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ราย เป็นผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทางด้าน          14 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาควิชาในการพัฒนาและขับเคลื่อน15 

ความก้าวหน้าทางการสอนและวิชาการ และยังเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ของบุคลากรในภาควิชาเพ่ือ16 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และการทาํงานที่หลากหลาย ทั้งน้ีได้แนบภาระงานของผู้ทรงคุณวุฒิและแนวทางประเมินผล17 

การปฏิบัติงาน และแนบประวัติ (เฉพาะหมายเลข 1 – 4) รายละเอียดเอกสารแจ้งในทีป่ระชุม 18 

1. นายสุชาติ  วิริยะอาภา 19 

2. นายกฤษฎา  ชัยกุล 20 

3. นายสมพจน์  ชีรนรวนิชย์ 21 

4. นายประกาศ  บุตตะมาศ 22 

5. นางสาวสุมิตรา ตันติดิลกสกุล 23 

6. นายธีระศักด์ิ ชมภูบุตร 24 

7. นายสุรพัฒน์ รุง่เรือง 25 

8. นายธิติพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสด์ิ 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผู้ทรงคณุวุฒิ หมายเลข 1 - 4 เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct 27 

Stuff) ส่วนหมายเลข 5 - 8 ให้ดําเนินการเตรียมเอกสารเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 28 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 29 

 30 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  31 

  5.1 การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)  32 
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  รศ.สุปรียา ตันสกุล สอบถามการคิดช่ัวโมง ซึ่งแต่ละภาควิชาจะมีข้อปลีกย่อย เกณฑ์นํ้าหนักไม่1 

เหมือนกัน การให้คะแนนจะแตกต่างในละภาควิชา คณะน่าจะทําเกณฑ์กลางเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปใน2 

แนวทางเดียวกัน 3 

  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่า คณะน่าจะมีเกณฑ์การประเมินเบ้ืองต้นในส่วนของคณะและ4 

ภาควิชา ในเรื่องวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ แต่ถ้ายังไม่ชัดเจนน่าจะต้ังคณะกรรมการเพ่ือ5 

ดําเนินการ ซึ่งมีความเช่ือมโยง PA ในส่วนต่างๆ เช่น หัวหน้าภาควิชากับอาจารย์ เรื่องนโยบายและการทําเป็น6 

ลายลักษณ์อักษร จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน 7 

  ประธานฯ แจ้งว่า เป็นความยากลําบากเน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตรม์คีวามหลากหลายมาก  8 

มีความโดดเด่นไม่เท่ากัน ในการจัดถ้าคณะต้ังเกณฑ์กลางอาจจะทําให้ภาควิชาบางภาควิชาเสียเปรียบ ดังน้ันจึง9 

เห็นว่าแต่ละภาควิชาน่าจะบริหารจัดการภายในภาควิชา ในการจัดทําขอ้ตกลงแต่ละบุคคลกับหัวหน้าภาควิชา 10 

โดยให้ตรงกับ PA ที่ภาควิชาทําไว้กับคณะ  11 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เกณฑ์กลางคณะอาจจะมีการกําหนดในส่วนที่สําคัญ เช่น เมื่อ12 

หัวหน้าภาควิชาจัดทําข้อตกลงกับอาจารย์ในภาควิชาจะต้องสอดคล้องกับการขึ้นเงินเดือน การแต่งต้ังเป็น13 

คณะกรรมการของคณะในเรื่องต่างๆ ซึ่งหัวหน้าภาควิชาได้ให้คะแนนการประเมินรวมแล้ว แต่มีการให้คะแนน14 

เพ่ิมจากคณะอีกอาจจะเกิดความไม่ยุติธรรม ส่วนคะแนนสอนกับคะแนนวิจัยค่านํ้าหนักไม่เท่ากัน  15 

   ประธานฯ แจ้งว่า การให้คะแนนจากส่วนกลางคณะจะทําให้ยุติธรรมที่สุด 16 

   ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า การทําข้อตกลง PA บุคคลน่าจะมีนโยบายของคณะในการกําหนด17 

เกณฑ์ เช่น เกณฑ์ขั้นตํ่าเป็นฐานเปรียบเทียบ ทุนวิจัยในการพัฒนา ผลงานการตีพิมพ์ กรณีกลุม่ Cluster 18 

ภาควิชาที่มีสอนระดับปริญญาตรีมีภาระงานสอนมากไม่สามารถทําผลงานวิจัยได้ 19 

   รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่า เกณฑ์การคิดคะแนนควรให้มีทิศทางเดียวกัน และผา่นการ20 

พิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ  21 

   รองคณบดี แจง้ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เช่น MU workpoint, กพอ.03 การประเมิน22 

มี 2 ส่วน คือ PA และ Cor-Competency 80:20 การประเมินปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลจะเพ่ิมการประเมิน23 

ส่วน Functional Competency โดยสายวิชาการจะประเมินตามอายุงาน ความเป็นอาจารย์ สายสนับสนุน24 

วิชาการจะประเมินตามอายุงาน และตําแหน่งงาน การตกลงสัดส่วนน้ันจะเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 25 

   ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้ดําเนินการหาเกณฑ์ขั้นตํ่าใน MU workpoint การเรียนการสอน การ26 

วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ของคณะ อยากจะให้อิสระกับหัวหน้าภาควิชาให้สามารถบริหาร27 

จัดการ เพ่ือเกิดความเหมาะสม 28 

   รศ.ลีลา  กิตติกูล แจ้งว่า การกําหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมิน ขอให้เร่งดําเนินการ29 

เน่ืองจากผู้ถูกประเมินจะต้องรับทราบก่อนการประเมิน 30 

   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณีที่คณะจะให้คะแนนเพ่ิมจากส่วนภาควิชา ขอให้แจ้ง/31 

หารือกับหัวหน้าภาควิชาให้รับทราบเหตุผล  32 
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   ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แจ้งว่า ขอให้ทบทวนการให้เปอร์เซนต์การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับ1 

ภาควิชา ซึ่งเห็นว่าปัจจุบันการให้เปอร์เซนต์ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งต้องสามารถอธิบายให้อาจารย์ใน2 

ภาควิชาเข้าใจการปรับเงินเดือน 3 

   รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า จากการประชุมหัวหน้าภาควิชาไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในเรื่อง4 

เปอร์เซนต์ จึงเสนอให้ปรับวงเงินเลื่อนขั้นจาก 2.5% เป็น 4%  5 

   จากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นตามเสนอในที่ประชุม ที่ประชุมเสนอใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการ6 

เพ่ือพิจารณากําหนดกรอบและแนวทางในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ7 

จะมีสัดส่วนเหมาะสมยุติธรรม ประกอบด้วยผู้บริหาร, หัวหน้าภาควิชาจากกลุ่ม Cluster, สภาคณาจารย์ และ8 

เจ้าหน้าที่ โดยเสนอช่ือคณะกรรมการฯ ดังน้ี 9 

1. รองคณบดี 10 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 11 

3. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 12 

4. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 13 

5. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 14 

6. หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 15 

7. อาจารย์วันวิสาข์  ศรสีุเมธชัย 16 

8. นางนภาพร ม่วงสกุล 17 

โดยขอให้คณะกรรมการดําเนินการเรื่องน้ีอย่างเร่งด่วน เพ่ือนําผลการดําเนินการเสนอที่ประชุม18 

คณะกรรมการประจําคณะในคร้ังต่อไป 19 

 ที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 20 

 21 

ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 22 

 23 

     24 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ  ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


