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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.ประยทุธ์ พุทธิรักษกุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
17. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
18. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
20. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
23. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 8 

  1.    ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
   2.   รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
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   3.   ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
  1 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  2 

1.  ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ 3 

   และการประชาสัมพันธ์ 4 

2.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 5 

3.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 8 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ9 

ประชุม ได้กล่าวต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่ภาควิชาจุลชีววิทยา คือ อาจารย์ ดร.พีรยา  เอกจริยาวัฒน์ จากน้ันได้10 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 13 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 15 

  1)  การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 16 

              ผศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ได้รับตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 17 

  2)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ18 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 โดยกําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 19 

เปลี่ยนตําแหน่ง หรือเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องย่ืนหลักฐานการผ่านการทดสอบ20 

ภาษาอังกฤษ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์  21 

  เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คําแนนรวมไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ดังน้ี 22 

ลําดับท่ี ประเภทคะแนนทดสอบ 
ตําแหน่ง
ประเภท
วิชาการ 

แหน่งประเภทสนับสนุน 
ทุกตําแหน่งยกเว้นระดับ
ช่วยปฏิบัติการ 

นักวิเทศสัมพันธ์ หรือ
ตําแหน่งท่ีต้องติดต่อ
ประสานงานกับต่างประเทศ 

1 IELTS (Academic Module) 6 3 4 
2 TOEFL IBT (Internet Based) 79 29 40 
3 TOEFL - ITP 550 390 433 

4 TOEFL - CBT 213 90 120 

5 TOEIC - 400 500 
6 MU GRAD Test 80 36 48 
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  3)  ระบบ E-Recruitment 1 

      ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 - 2562 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว3 

บรรลุผลและสนับสนุน การดําเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในการสรรหาคัดเลอืกคนดีคนเก่ง (Talent 4 

Workforce) เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์ข้อมูลร่วม (Share Service) ในการสรรหาบุคลากร5 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน กองทรัพยากรบุคคล จึงได้พัฒนาระบบ              6 

e-Recruitment ขึ้น เพ่ือให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการสรรหาบุคลากรทั้งกระบวนการ 7 

ต้ังแต่การค้นหาข้อมูลผู้สมัคร ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบและ สอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการวัด8 

คุณสมบัติผู้สมคัรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Online อีกทั้งผู้สนใจร่วมงานกับ9 

มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถค้นหาตําแหน่งงานว่างในมหาวิทยาลัย ฝากประวัติ หรือสมัครงานผ่านระบบ 10 

Onlineได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการเดินทาง ทั้งน้ีกองทรัพยากรบุคคล จะจัดประชุมช้ีแจงการ11 

ใช้งานระบบดังกล่าวและกําหนดสิทธ์ิการใช้งานระบบให้กับผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนงานต่อไป 12 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 13 

1) วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประชุมหารือร่วมกับสมาคมขับเคลือ่นอนามัยสิ่งแวดล้อม และ                14 

กรมอนามัย และเป็นประธานต้อนรับและเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาระดับบัณฑิต กับผู้บริหารจาก 15 

Kathmadu University ประเทศเนปาล 16 

2) วันที่ 7 มีนาคม 2560 ประชุม Regional HIA Curriculum Development Workshop 17 

ประชุมเรื่องหลักสูตรร่วมเพ่ือสร้างนักพัฒนานโยบายฯ ภายใต้โครงการสร้างหลักสูตร สม. ไทย ภาคปกติและ18 

ภาคพิเศษ  19 

3) วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นประธานในการต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ20 

และวิจัย กับผูบ้ริหารจาก Universitas Negeri Semarang Indonesia 21 

4) วันที่ 13 มีนาคม 2560 เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ 22 

พัฒนาต้นแบบชุมชนสุขภาวะเสริมสร้างศักยภาพและประเมินผล จังหวัดราชบุรี บูรณาการสุขภาวะ ต่อ สสส.  23 

5) วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นประธานต้อนรับและเจรจาความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ 24 

กับผู้บริหารจาก University of Health Sciences, Ministry of Health, Vientiane และ ผู้บริหารจาก 25 

Kanagawa University, Tokyo 26 

       6)  วันที่ 23 มนีาคม 2560 เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์27 

และสาธารณสขุสําหรับบุคลากรทางแพทย์จาก สปป.ลาว 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
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1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 31 

     1.2.1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล  32 
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  1)  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3719/2559  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 แต่งต้ัง ผู้ช่วย1 

ศาสตราจารย์อรุณรักษ์  คูเปอร์  มีใย (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัด ภาควิชาระบาดวิทยาให้ดํารงตําแหน่ง 2 

“รองศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 3 

  2)  คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 828/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 แต่งต้ัง ผู้ช่วย4 

ศาสตราจารย์มธุรส ทิพยมงคลกุล (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัด ภาควิชาระบาดวิทยา ให้ดํารงตําแหน่ง “รอง5 

ศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559  6 

3)  คําสั่งบรรจุบุคลากรใหม่ ต้ังแต่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2560 จํานวน 4 ราย คือ 7 

(1) นางสาวสุวรรณา มูเก็ม  ตําแหน่ง อาจารย์  สังกัดภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม8 

ศาสตร์บรรจุเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 9 

(2) นางสาวสิริกัญญา โตรักษา  ตําแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดภาควิชาโภชนวิทยา บรรจุ10 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 11 

(3) นางสาวพีรยา เอกจริยาวัฒน์ ตําแหน่ง อาจารย์  สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา บรรจุเมื่อ12 

วันที่ 1 มีนาคม 2560 13 

(4) นายนพดล มะยมรัฐ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงาน14 

คณบดี บรรจุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 15 

4)  บุคลากรพ้นจากงาน (เน่ืองจากเสียชีวิต) สังกัด งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความ16 

ปลอดภัย คือ นายใส  กลั่นความดี  ตําแหน่ง พนักงานสถานที่ ระดับ บ1 17 

5)  สรุปบุคลากรของคณะฯ ประจําเดือน มีนาคม 2560 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 มีจํานวน18 

ทั้งสิ้น 290 คน ได้แก่บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวน138 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 152 คน 19 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

6)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาของบุคลากรคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รอบ 1 21 

ตุลาคม 2559 – 13 มีนาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

1.2.2  ค่าไฟฟ้าอาคารต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําเดือนธันวาคม 2559 ซึง่มีแนวโน้ม23 

ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 27 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  28 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 29 

– ธันวาคม 2559) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 30 

     -  ไตรมาสที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท 31 
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            -  ไตรมาสที่ 2  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 76,701,800.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 1 

62,820,627.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.90 จํานวนเงินคงเหลือทั้งปีงบประมาณ 164,550,647.95 บาท คิด2 

เป็นร้อยละ 72.37 3 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 4 

ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

   ค. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ขอ้มูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ไม่มีการเบิกจ่ายเพ่ิม6 

จากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จดัจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 8 

2560  9 

   ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มนีาคม 2560) ไม่มี10 

ความก้าวหน้าเพ่ิมจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 11 

   ข. เงินรายได้ได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560) 12 

   ค. งบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก) 13 

ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

  1.3.3  แจ้งกําหนดการรายงานผลตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ (PA) ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (1 15 

มกราคม – 31 มีนาคม 2560) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

  1.3.4  เตรียมจัดทําคําขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้ส่วนงานและรายได้ภาควิชา ประจําปี17 

งบประมาณ 2562 และแผนกความต้องการล่วงหน้า 3 ปี ขอให้ภาควิชา/ งาน เตรียมดําเนินการจัดทําคําขอต้ัง18 

งบประมาณ ส่งข้อมูลไปยังงานแผนพัฒนาฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการ19 

ประชุม 20 

  1.3.5  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รายละเอียดเอกสาร21 

ประกอบการประชุม 22 

  1.3.6  รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับภาควิชา ประจําเดือนมีนาคม 2560 (ข้อมูล 23 

ณ วันที่ 17 มนีาคม 2560) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

  1.3.7  รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําเดือน25 

มีนาคม 2560 26 

  1.3.8  ปฏิทินการติดตามงานของงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2560 27 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 1 

1.4.1  สรุปจํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2554 - 2559 (ผลงาน2 

ปี พ.ศ. 2559 : ผลงานวิจัยรวม 143 เรื่อง + บทความ 10 เรื่อง ยังไม่ได้รวม Beall’s List 6 เรื่อง) รายละเอียด3 

เอกสารประกอบการประชุม 4 

 1.4.2  สรุปจํานวนผลงานตีพิมพ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559 จําแนกรายภาควิชา 5 

(ผลงานวิจัยรวม 143 เรื่อง + Beall’s List 6 เรื่อง + บทความ 10 เรื่อง) รายละเอียดเอกสารประกอบการ6 

ประชุม 7 

    1.4.3  จํานวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยในแต่ละปีปฏิทินเฉลี่ย 4.49 ครั้ง/เรื่อง สืบค้นข้อมูล8 

ผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ค.ศ.2011 - 2015 (พ.ศ.2554 - 2558) จากฐานข้อมูลสากล Scopus โดยนับ9 

จํานวนคร้ังในการถูกอ้างอิงจนถึง 2017 (2560)  ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ค่าเป้าหมาย ปี 2560 10 

เฉลี่ย 6 ครั้ง/เรื่อง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

  1.4.4  ค่า h-index ของส่วนงาน เท่ากับ 13  สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ค.ศ.2011-12 

2015 (พ.ศ.2554-2558) จากฐานข้อมูลสากล Scopus ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ค่าเป้าหมาย ปี 13 

2560 เท่ากับ 14) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  14 

  1.4.5  วารสารการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (JPR2R) ของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรบับทความ15 

เพ่ือเผยแพร่ในวารสารปีที่ 4 ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 โดยเปิดรับบทความต้ังแต่บัดน้ี ถึง พฤษภาคม 2560 ไม่16 

เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดวารสาร หรือ สง่บทความผ่านระบบ Submission 17 

Online ได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/index.html หรือโทรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร 0 18 

2441 5000 ต่อ 2114 19 

  1.4.6  กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่หน่วยงานตาม20 

มาตรา 28 ต้องปฏิบัติและการจัดให้มีคณะกรรมการควบคมุความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. 2560” ทั้งน้ี21 

มหาวิทยาลัยฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพมากํากับดูแลในระดับมหาวิทยาลัย และได้ 22 

ร่างประกาศ “เรื่องแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. 2560” ซึ่งคาดว่าจะ23 

ประกาศใช้ในเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2560 เพ่ือควบคุมกํากับให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงฯ 24 

และ พ.ร.บ. เช้ือโรคฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว (ทั้งน้ีเมื่อร่างประกาศมีผลบังคบัใช้ ทุกส่วนงานที่มีการปฏิบัติงานที่25 

เก่ียวข้องกับเช้ือโรค พิษจากสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ ต้อง26 

จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยในระดับส่วนงาน เพ่ือกํากับดูแล  โดยการปฏิบัติงานน้ีหมายรวมถึง การ27 

เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ดังน้ันทุกการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการตามระดับความ28 

ปลอดภัยทางชีวภาพ และต้องเสนอโครงการเพ่ือขอการรับรองจากคณะกรรมการฯก่อนการปฏิบัติงาน 29 

รายละเอียดและแนวปฏิบัติคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป) รายละเอียดเอกสาร30 

ประกอบการประชุม 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 

 33 
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1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์1 

1.5.1  เมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์  2560 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ2 

เครือข่ายนานาชาติ AUN-HPN International Advisory Committee (IAC) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการติดตามการ3 

ดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพที่เป็นสมาชิก AUN  และเพ่ือ4 

พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ  จะพิจารณาอีกคร้ังภายในเดือนพฤษภาคม 2560 5 

1.5.2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Kathmandu University 6 

ประเทศเนปาล ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ สรุปผลการหารือคือเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ7 

แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา และการทําวิจัยร่วมกันโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและ8 

ความปลอดภัย 9 

1.5.3 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะให้การต้อนรับนักศึกษา MPH และอาจารย์ จํานวน 28 คน 10 

จาก NSU, Bangladesh มาศึกษาดูงานและฟังบรรยายเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขและการจัดการเรียนการสอน11 

ของคณะฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 12 

1.5.4 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จํานวน 10 คน นํา13 

ทีมโดย Dr. Kenji Shuto อดีตผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น และ Kanagawa 14 

government และ จาก HGPI, Tokyo ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์  เพ่ือหารือเก่ียวกับการจัดต้ัง15 

คณะนวัตกรรมทางสุขภาพ (Medical Innovation School) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น 16 

และ สถาบัน Kanagawa Prefecture โดย Dr.Masa Takamatsu (MD) ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปี 17 

2562  สรุปผลจากการประชุมคือการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการจัดทําหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้น18 

ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพที่เน้นกลุ่มประชากรสูงอายุ การจัดการภัยพิบัติ และเทคโนโลยีด้าน19 

อาหารและการส่งเสริมสขุภาพ 20 

1.5.5 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Vanphanom Sychareun คณบดี21 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ทีมผู้บริหาร และหัวหน้างานการศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of 22 

Health Sciences, Ministry of Health, Vientiane, Lao PDR จํานวน 8 คน วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความ23 

ร่วมมือเก่ียวกับการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการเปิดหลักสูตร MPH  สรุปผลจากการประชุมคือการ24 

จัดทําความร่วมมือ การจัดทาํหลักสูตรอบรมระยะสั้นร่วมกันในหัวข้อด้าน Health economic, Hospital 25 

Management, Nutrition, MPH และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศกึษา โดยเฉพาะการเชิญอาจารย์ไปสอน26 

ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 27 

1.5.6  วันที่ 28 มีนาคม 2560 ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม28 

นานาชาติ เรื่อง Community Health and Health System in Thailand สําหรับนักศึกษา health science 29 

จํานวน 12 คน และอาจารย์จาํนวน 2 คน จาก the California State University-Dominguez Hills, USA 30 

และร่วมฟังการนําเสนอและร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุรินทร์31 

โอสถานุเคราะห์ 32 
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1.5.7  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2560  นักศึกษา MPH จาก University of 1 

Toronto ประเทศแคนาดา จาํนวน 1 คน สมัครมาเข้าโครงการ Internship ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย2 

จะร่วมออกฝึกภาคสนามกับภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะและ3 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกภายใต้ MOU ระหว่าง4 

สถาบัน มีวัตถปุระสงค์เพ่ือฝึกประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุม่มารดาและทารก กลุ่มผู้สูงอายุ และ                5 

ผู้พิการในชุมชน 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 9 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมือ่วันที่ 1 10 

มีนาคม 2560 มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 11 

  1)  บัณฑิตวิทยาลัย เรียนเชิญ รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มา12 

ให้ข้อมูลในการเพ่ิมเติมข้อมูล OBE ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ใน มคอ.2 ในช่วงต้นของการประชุม และได้13 

ข้อสรุปให้เพ่ิมเติมจํานวน 5 ตาราง 14 

  2)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไข15 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 16 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 17 

  3)  ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท 18 

ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาคร้ังที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ด้รับทุน จํานวน 1 ราย 19 

ได้แก่ อ.ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข นําเสนอด้วยวาจา ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา (สรุป20 

คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับอนุมัติฯ แล้ว ต้ังแต่ ต.ค. 2559 จํานวน 5 คน) 21 

  4)  ผลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบที ่1 ดังน้ี 22 

 ระดับมหาวิทยาลัย 23 

รายการ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 

สมัคร (เอกสารครบ+ผล English) 955 1,711 

เข้าสอบ 697 (73%)  1,277 (75%) 

รายงานตัว NA 649 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 

รายการ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 

สมัคร (เอกสารครบ+ผล English) 96 236 

เข้าสอบ 80 (83%) 197 (83%) 
รายงานตัว NA 97 
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 5)  ที่ประชุมฯ พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับ1 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ..... 2 

1.6.2 สรุปการอบรม การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA จํานวน 3 3 

รุ่นๆ ละ 3 รอบ บัดน้ีได้ดําเนินการในรอบที่ 1 (Criteria 1-5) ครบแล้วทั้ง 3 รุ่น (จัดเดือนละ 1 รุ่น) สรุปผลการ4 

ดําเนินการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

1.6.3 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้ประสานงานกับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ      6 

(อ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง) บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือหาแนวทางการจัดติวและสอบ MU Grad Test สําหรบันักศึกษา7 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 8 

1.6.4 ได้มีประชุมคณะกรรมการคณุภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สรุปความก้าวหน้า9 

ดังน้ี 10 

- ยังไม่มีรายรับเพ่ิมเติมจากเงินโอนรายได้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5% ในเดือนน้ี 11 

- พิจารณาเห็นชอบ การปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคาร 4 และให้12 

ดําเนินการออกแบบการปรับปรุง และคิดงบประมาณค่าใช้จ่าย เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติใช้งบ 5% ต่อไป 13 

- พิจารณาเห็นชอบ กําหนดจัดการสัมมนาหลักสูตรระดับคณะ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ14 

หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. (หลังการจัดสัมมนา15 

หลักสูตรแต่ละหลักสูตร) ช่วงเช้าบรรยาย/ อภิปราย ช่วงบ่ายสัมมนากลุ่มย่อย 5 กลุ่ม (เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ16 

หลักสูตร) 17 

1.6.5 ที่ประชุมคณะทํางานวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนการผลิตบัณฑิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 18 

2560 ได้พิจารณาการคิดคํานวณหาต้นทุนการผลิตบัณฑิต และการเก็บขอ้มูลเพ่ือการคํานวณ มีความก้าวหน้าที่19 

สําคัญ ดังน้ี 20 

- ผลการส่งข้อมูลกลับจากภาควิชามีเพียง 5 ภาควิชา และมีข้อเสนอแนะให้ออกแบบฟอร์มใน21 

การเก็บข้อมูล 22 

- ข้อมูลค่าแรง/ ค่าดําเนินการและเสื่อมราคา ใช้ข้อมูลจากคณะ 23 

- ข้อมูลภาระงานสอน (บรรยาย/ปฏิบัติ คุมวิทยานิพนธ์ ศึกษาดูงาน ฝึกภาคสนาม) ใช้ข้อมูล24 

จากภาควิชา คณะทํางานออกแบบใหม่ให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการคิดต้นทุน 25 

1.6.6 ที่ประชุม คณะทํางานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 26 

มีความก้าวหน้าที่สําคัญ ดังน้ี 27 

- ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะผ่านทาง website และ facebook ของคณะฯ28 

ผลการติดตาม facebook ของคณะ มีผู้เข้ามา follow 1,491 และกด Like 1,479 จากเดิมประมาณ 200 กว่า 29 

- ริเริ่มแนวคิดจะจัด Open House ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 

และคณะเภสัชศาสตร์ และจะทําหนังสือถึงรองคณบดีที่เก่ียวข้องของคณะดังกล่าว เพ่ือประชุมหารือกัน ในวันที่ 31 

5 พฤษภาคม 2560 32 
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ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  3 

1.7.1 จํานวนช่ัวโมงในการเชิญสอนอาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับรายวิชาใน4 

ระดับปริญญาตรื จากมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้5 

กําหนดจํานวนช่ัวโมงในการเชิญสอนอาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับรายวิชาในระดับ6 

ปริญญาตรี ทั้ง 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต ดังน้ี 7 

จํานวนหน่วยกิต แบบเดิม  
(ที่ถือปฏิบัติต่อกันมา) 

ผลพิจารณาจาก 20% 
ของ 15 ช.ม./น.ก. 

1 น.ก. 4 ช.ม. 3 ช.ม. 
2 น.ก. 8 ช.ม. 6 ช.ม. 
3 น.ก. 12 ช.ม. 9 ช.ม. 

 8 
1.7.2  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกําหนดวันจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 9 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

1.7.3 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด11 

เอกสารประกอบการประชุม 12 

1.7.4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Zumba Happy Dance ทุกวันพุธและวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 16.45 – 13 

17.45 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ จัดโดยสโมสรนักศึกษา 14 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  17 

1.8.1  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 18 

 1) ประธานสภาอาจารย์ แจ้งว่า ได้ดําเนินการจัดให้มีการเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่ง 19 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (วาระใหม)่ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 มีบุคลากรสายวิชาการและสาย20 

สนับสนุนเข้ารว่มเสนอช่ือ จํานวน 167 คน มีรายช่ือ 52 รายช่ือ ซึ่งที่ประชุมสภาอาจารย์เห็นชอบให้ทาบทาม            21 

ผู้ที่ได้ 5 อันดับแรกเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ จึงได้ทาบทาม (อย่างไม่เป็นทางการ) ได้รับการตอบรับแล้ว 3 คน 22 

จากน้ันจะดําเนินการทําหนังสือเชิญต่อไป 23 

  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า ขอให้ประธานสภาอาจารย์ ได้ประสานโดยโทรหาและ            24 

ให้ข้อมูลแก่ผู้จะแสดงวิสัยทัศน์ และพิจารณาเรื่องจํานวนผู้ที่จะทาบทามแสดงวิสัยทัศน์ 25 

  ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้มีมุมมองที่หลากหลาย ลักษณะมมุมองของว่าที่คณบดีที่ต้องการ 26 

อาจจะทาบทามเพ่ิมเติมให้เหมาะสม 27 
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 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เสนอให้ทบทวนการทาบทามผู้ที่จะแสดงวิสัยทัศน์ เน่ืองจากกลุ่มที่ไม่อยู่ใน1 

อันดับที่ได้รับการทาบทามอาจจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีจนทําให้บุคลากรเปลี่ยนใจได้ ซึ่งผูท้ี่ไม่ได้รับการเชิญให้แสดง2 

วิสัยทัศน์ อาจมีสิทธิที่จะเป็นคณบดีได้  3 

 นางนภาพร ม่วงสกุล เสนอให้ทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือมากกว่า 5 คน เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ 4 

เพราะแต่ละคนอาจจะไม่เป็นที่รู้จัก แต่อาจจะเป็นผู้ที่มีมมุมอง/ วิสัยทศัน์ในการพัฒนาคณะฯ ที่โดดเด่น 5 

  2) ขอความร่วมมือจากภาควิชาเสนอช่ืออาจารย์ เพ่ือเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ มี6 

คุณสมบัติทําหน้าที่อาจารย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่เป็นผู้บรหิาร รายละเอียดจะแจ้งไปยังภาควิชาต่อไป 7 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างอาจมีความคาบเก่ียวกับบุคลากร8 

ดีเด่น ขอให้มกีระบวนการ เกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจน มีมาตรฐาน ไม่ซ้ํากับกับเกณฑ์บุคลากรดีเด่น  9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 
1.8.2  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ 12 

1) รายการ “สะพานเช่ือมไทย” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สัมภาษณ์             13 

รศ.พิทยา จารุพูนผล อาจารย์ประจําภาควิชาอนามัยครอบครัว เรื่อง โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) โรคที่มากับ14 

หน้าร้อน  15 

2) ทีมงานช่อง 3 แฟมิลี่ ออกอากาศทางช่อง 13 จะมาบันทึกเทปสัมภาษณ์ รศ.จีรนันท์ แกล้ว16 

กล้า อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง โภชนาการการกีฬา (แหล่งพลังงานกับกีฬา) 17 

3) ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง ดังน้ี 18 

      -  การจัดงานวันสงกรานต์ ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ต้ังแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. 19 

จัดให้มีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีสงฆ์ 20 

       -  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จัดพิธีสงฆ์ ต้ังแต่เวลา 21 

07.00 - 09.00 น.  22 

  4)  รายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง 9 จะดําเนินการจัดการลงนามความร่วมมือเพ่ือออกรายการ 23 

ร่วมกัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สถาบันโภชนาการ 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
1.8.3  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ มีเรื่องแจ้งดังน้ี 27 

        1) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับ สสส.ได้ จัดทาํคลิปประชาสัมพันธ์ เรื่อง 28 

การร้ือหลังคาแร่ใยหิน และขอประชาสัมพันธ์ทางเวบไซต์คณะ 29 

   2)  เรื่องรถบัสของคณะที่มสีภาพไม่ปลอดภัย  เน่ืองจากภาควิชาต้องใช้รถบัสเพ่ือนํา30 

นักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน สอบถามเรื่องการหารถใหมท่ดแทน ซึ่งภาควิชามีการหารือเรื่องระดมทุนจาก            31 

ศิษย์เก่าเพ่ือซื้อรถบัส 32 
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   3)  การใช้หอ้งปฏิบัติการกลาง มีระยะเวลาการใช้ห้องฯ ต่อคนประมาณ 1 เดือน ซึง่ทําให้1 

นักศึกษาอ่ืนๆ ต้องรอต่อคิวนาน คณะจะดําเนินการอย่างไรให้รวดเร็วขึ้น 2 

 ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เรื่องการใช้ห้องปฏิบัติการและรถบัส มีผลต่อการตัดสินใจ3 

ของภาควิชาในการรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จาํนวนประมาณ 48 คน ที่เลอืกเรียนภาควิชาโภชนวิทยา  4 

 ประธานฯ แจ้งว่า การซ่อมรถบัสอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะเก่ามาก ในระยะสัน้น้ีอาจจะใช้วิธีเช่า 5 

ในระยะยาวคงเป็นการระดมทุนจากศิษย์เก่าหรือหาทุนอ่ืนๆ ในการซื้อรถบัสคันใหม่ แต่ต้องเปรียบเทียบความ6 

คุ้มค่าการดูแลรักษา จํานวนการใช้ 7 

 ในเรื่องการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการฯ นักศึกษาสามารถไปใช้ที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ เพราะมี8 

เครื่องมือจํานวนมากและหลากหลายกว่า นอกจากน้ีคณะซึ่งอยู่ภายใต้ Center of Excellence จะดําเนินการ9 

ขอทุนสนับสนุน ขอให้ภาควิชาแจ้งข้อมูลการใช้เครื่องมือ สถิติย้อนหลัง ความต้องการเคร่ืองมือเพ่ิมเติม  10 

 รองคณบดี แจง้ว่า ขอให้แจ้งข้อมูลและจะนําไปหารือในคณะกรรมการเคร่ืองมือกลาง 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
1.8.4  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาดูงานให้กับ14 

ผู้บริหารระดับกลาง ด้าน HIV/AIDS จากประเทศศรีลังกา จํานวน 13 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มนีาคม 2560  15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 

 17 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่2/2560  เม่ือวันศุกร์ที ่24 กุมภาพันธ์ 2560 18 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560  วันศุกร์ที ่24 กุมภาพันธ์ 2560  โดยไม่มีการ19 

แก้ไข 20 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 21 

 22 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    23 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 24 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่ายังไม่มีความก้าวหน้า 25 

   รศ.วิศิษฐ ์วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า สภาการสาธารณสุขชุมชน กําลังดําเนินการเรื่องการกําหนด 26 

Competency คณะน่าจะต้องเตรียมการต้ังรับในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องใหญ ่27 

  ประธานฯ แจ้งว่า ช่วงน้ีเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน สภาคณบดีฯ ดูในเรื่องมาตรฐานหลักสูตร และมี28 

คณาจารย์ของคณะ และเครอืข่ายร่วมเป็นคณะกรรมการและคาดว่าในอนาคต ต่อไปต้องเป็นหลักสูตร ส.บ. 29 

ดังน้ันทุกสาขาต้องวางแผนหลักสูตรไปในอนาคตและมองว่านักศึกษาในอนาคตจะสนใจด้านไหน  30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 

 33 
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 3.2  การจัดโครงสร้าง Cluster 1 

   ไม่มีความก้าวหน้า  2 
 3 
 3.3  การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2558 4 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งกําหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 5 
กิจกรรม วัน  / เวลา สถานท่ี 
ปฐมนิเทศนักศึกษา วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 

เวลา 8.50 – 15.00 น. 
ห้องประชุมเธียเตอร์  
อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

พิธีถวายสักการะพระภูมิ และพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก 

วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 
เวลา 7.00 – 7.30 น. 

ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม          
พระบรมราชชนก 

ปฐมนิเทศนักศึกษา วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 
เวลา 9.30  - 12.00 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค ์ 
เทศบาลตําบลบางแพ อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 

ปัจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษา 
ท่ีเดินทางกลับชุดแรก 
 

วันพุธท่ี 10 พฤษภาคม 2560 
เวลา 8.30 – 11.30 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค ์ 
เทศบาลตําบลบางแพ อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
เวลา 8.45 – 11.30 น. 

ณ อาคารเอนกประสงค ์ 
เทศบาลตําบลบางแพ อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 

  นอกจากน้ีได้หารือกําหนดการเย่ียมนักศึกษาฝึกภาคสนามฯ โดยกําหนดในวันจันทร์ที่ 8 6 

พฤษภาคม 2560 โดยเดินทางไปเช้า – เย็นกลับ พร้อมทั้งเลี้ยงขอบคุณพ้ืนที่ที่ให้การสนับสนุนในช่วงกลางวัน 7 

ส่วนจุดการรวมนักศึกษาอยู่ระหว่างประสาน โดยต้องประสานผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการเย่ียมนักศึกษาฯ  8 

ส่วนงานบริหารการศึกษาจะดําเนินการเมินผลนักศึกษาด้วยวาจาก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางกลับ 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและให้ฝ่ายเลขานกุารประสานเชิญอธิการบดีในการเย่ียมนกัศึกษาต่อไป 10 
 11 
 3.4  การประชุมวิชาการนานาชาติ 12 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ขณะนี้ได้เปิดระบบการลงทะเบียนต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม 13 

2560 การประชุมครั้งน้ีต้ังเป้าไว้ที่ 300 คน และขอเชิญคณาจารย์และนกัศึกษาส่งบทคัดย่อนําเสนอผลงาน14 

วิชาการได้ต้ังแต่วันน้ีถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 ทาง website: http://www.muphconference2017.com 15 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ 16 

มี Abstract ที่ส่งเข้ามา ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 จํานวน 5 เรื่อง 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 

 19 

 20 



 

 

14 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  1 

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาล 2 

      อาชีวอนามัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 3 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  4 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  5 

ในคราวประชุม  ครั้งที ่511 (8/ 59) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 แล้วน้ัน   6 

  โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  7 

กําหนดไว้ว่า “หมวดที่ 3 ข้อ 20 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (20.1) องค์ประกอบ คณะกรรมการบริหาร8 

หลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  1) อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 9 

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและ10 

เลขานุการ และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน อย่างน้อย 1 คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือ11 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่าน12 

อาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า 1 หลกัสูตร (20.2)  ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร13 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหาร14 

หลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ (20.1)”ดังกล่าว รายละเอียเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือให้การบริหารจัดการ15 

หลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 16 

1) รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย              17 

(ภาคปกติ)                    18 

2) รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย                19 

(ภาคพิเศษ) 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า รายช่ือของคณะกรรมการฯ ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็น21 

รายช่ือเดียวกัน แต่มีการสลบัตําแหน่ง และมีเลขานุการคนเดียวกัน เสนอให้ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขรับ22 

ข้อสังเกตไปพิจารณาเพ่ิมเติม และให้ดําเนินการเสนอช่ือคณะกรรมการฯ ต่อไป 23 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 24 
 25 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    26 

สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 27 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร-28 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  ดังน้ัน 29 

เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ดําเนินไปด้วยความ30 

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   31 

โดยอ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  32 

กําหนดไว้ว่า  “หมวดที่ 3 ข้อ 20 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  (20.1) องค์ประกอบ  คณะกรรมการบริหาร33 
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หลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและ2 

เลขานุการ และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน อย่างน้อย 1 คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือ3 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่าน4 

อาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า 1 หลักสูตร (20.2)  ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร5 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหาร6 

หลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ (20.1)” รายละเอียเอกสารประกอบการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ 7 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขาภิบาล8 

สิ่งแวดล้อม 9 

รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาล10 

สิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรเดิม และสามารถใช้ช่ือรศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์เป็นกรรมการได้ เน่ืองจากจะต้องปรับ11 

รายช่ือคณะกรรมการใหมท่ั้งหมดหลังจากเปลี่ยนผู้บริหารในเดือนตุลาคม 2560 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 13 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 14 
 15 

4.3 พิจารณา (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ และ              16 

ต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุงาน17 

ปีงบประมาณ 2561 18 

     รองคณบดี แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่19 

ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะเกษียณอายุฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 20 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาดําเนินการต่อเวลาฯ ให้แก่ผู้ที่จะ21 

เกษียณอายุฯ ในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดยให้คณะ22 

กรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองความจําเป็นเก่ียวกับภาระงาน และกลั่นกรองคุณสมบัติผลการปฏิบัติงานและ23 

ผลงานของผู้ย่ืนคําขอ โดยให้เสนอรายช่ือผู้ย่ืนคําขอ เอกสารประกอบผลการพิจารณากลั่นกรองและสรุป24 

ความเห็นส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 25 

 เพ่ือให้การต่อเวลาราชการของข้าราชการและการต่อปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่26 

จะเกษียณอายุฯ  ประจําปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปด้วยความ27 

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ัง28 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 29 

   1. คณบดี                                                         ประธาน 30 

               2. หัวหน้าภาควิชาของที่มีผู้ย่ืนขอต่อเวลาปฏิบัติงาน              กรรมการ    31 

               3. รองคณบดี                                                                      กรรมการ         32 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา                               กรรมการ 33 
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               5. ประธานสภาคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์                           กรรมการ                 1 

               6. เลขานุการคณะ                                                                เลขานุการ 2 

               7. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล                                        ผูช่้วยเลขานุการ 3 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 4 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 5 
 6 

     4.4  เรื่องการเสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะ จํานวน 2 คน ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกรรมการ 7 

                   สรรหาคณบดี  8 

 รองคณบดี แจง้ว่าด้วย รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะพ้นจาก9 

ตําแหน่งก่อนครบวาระดํารงตําแหน่งคณบดี เน่ืองจากจะเกษียณอายุครบ 65 ปีบริบูรณใ์นวันที่ 30 กันยายน 10 

2560 ซึ่งตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาหวัหน้าส่วนงาน พ.ศ.2552 ข้อ 15 11 

กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีดําเนินการสรรหาคณบดีให้เสร็จสิน้ก่อนคณบดีคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง12 

อย่างน้อยหกสิบวัน และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือจากกองทรัพยากรบุคคล แจ้งให้คณะสาธารณสุข13 

ศาสตร์ ดําเนินการเสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะฯ จํานวน 2 คน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ14 

สาธารณสุขศาสตร์ โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาคณบดี15 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือให้ เสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะฯ จํานวน 2 คน ให้16 

มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดเอกสารประกอบการ17 

ประชุม 18 

 ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาบุคคลภายนอกคณะฯ จํานวน 2 คน เป็นกรรมการสรรหา 19 

คณบดี โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอช่ือดังน้ี 20 

  1. รศ.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ 21 

  2. ผศ.บุญส่ง    ไข่เกษ 22 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อบคุคลภายนอกทั้ง 2 คน ไปยัง  23 

      มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 24 
 25 
  4.5   พิจารณาให้ความเหน็ชอบบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 26 

       หลักสูตร วทม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด 27 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยนางสาวสิริชล กาละ รหัส  5737180 PHPH/M 28 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด   29 

(กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา) ซึ่งกําลังทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Development of Multiplex Real Time RT-PCR 30 

(rRT-PCR) for Differentiate Subgroups of Respiratory  Syncytial  Virus (RSV) from Respiratory 31 

Viruses Patients” (การพัฒนาวิธีตรวจ Multiplex Real Time RT-PCR (rRT-PCR))  โดยมี รศ.ชาญชุติ  32 

จรรยาสัณห์ เป็นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ และในการทําวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว จะต้องมีผู้มีความรู้  33 
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ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ มาเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งนางสาวมาลินี  1 

จิตตกานต์พิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ ระดับ 9 หัวหน้าฝา่ยไวรัสระบบทางเดินหายใจ 2 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านดังกล่าว 3 

  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการปรับปรุงแบบเสนอขอแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะ  4 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ชุดใหม)่ โดยขอให้การแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม5 

คณะกรรมการประจําส่วนงาน ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี6 

ประสิทธิภาพ ขอเสนอผู้เช่ียวชาญเฉพาะ คือ นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ เพ่ือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านไวรัส7 

และระบบทางเดินหายใจ ในการความคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 8 

  รศ.ลีรา กิตติกูล แจ้งเพ่ิมเติมว่า เบ้ืองต้นบัณฑิตวิทยาลัยจะสอบถามมายังภาควิชาเรื่องการ9 

แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ แต่กรณีน้ีไม่ได้มีการแจ้งช่ือผู้เช่ียวชาญเฉพาะต้ังแต่แรก เมื่อรศ.ชาญชุติ จรรยาสณัห์ เสนอ10 

ช่ือ นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพ่ิมเติม เน่ืองจากทํางานที่เดียวกับนักศึกษา ซึ่ง11 

เมื่อไม่ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ จากสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการแต่งต้ังเพ่ิมเติม 12 

โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําส่วนงาน 13 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 14 

มหาวิทยาลัยมหิดล 15 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 16 

 17 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  18 

  ไม่ม ี19 

 20 

ปิดประชุมเวลา  11.45  น. 21 

     22 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


