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ผู้มาประชุม 6 
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4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ศ.ลรีา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
9. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
10. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
14. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
16. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
17. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
18. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
19. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
23. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 7 

1. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา  
2. อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  

  8 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 1 

1.  ผศ.พัชราพร เกิดมงคล แทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 2 

2.  ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 3 

3.  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพ สิ่งแวดล้อม 4 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อน8 

ดําเนินการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย อดีตหัวหน้าภาควิชาอนามัย9 

ครอบครัวที่ครบวาระ และกล่าวต้อนรับ ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวคนใหม่ 10 

จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 13 

 1.1.1  ในการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ณ วิทยาลยั14 

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้มีการจัดการ15 

เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่จะครบวาระ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก16 

ประธานสภาคณบดีฯ คนใหม่ คือ รศ.วิทยา อยู่สุข ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดต้ังทีมคณะกรรมการบริหารสภา17 

คณบดีฯ ชุดใหม่ 18 

 1.1.2  คณะฯ จะจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า19 

โสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ ในวันเสาร์ที ่26 สิงหาคม 2560 ณ บลูโอริธ่ึม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าสยาม20 

พารากอน สยามแควร์ กรุงเทพฯ  21 

1.1.3 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้มีการรับ-ส่งงานระหว่างอธิการบดีคนเก่าและอธิการบดี22 

คนใหม ่23 

1.1.4 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ระหว่างดําเนินการร่างข้อบังคับ ว่าด้วยการบริการวิชาการ   24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 27 

     1.2.1  เรื่องแจ้งการนําค่านิยม MAHIDOL ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใช้ในการประเมิน28 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 29 

   มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอขอปรับเปลี่ยนการประเมินสมรรถนะหลักจากเดิมสมรรถนะหลัก 5 30 

รายการ เปลี่ยนมาใช้การประเมินตามค่านิยม MAHIDOL จํานวน 7 รายการแทน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร31 

ทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติ32 

อนุมัติให้นําค่านิยม MAHIDOL มาใช้เป็นการประเมินสมรรถนะหลักในการประเมินบุคลากรในมหาวิทยาลัย33 
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ทุกประเภท ทั้งน้ี เริ่มใช้สําหรับรอบการประเมินต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดเอกสาร1 

ประกอบการประชุม 2 

1.2.2  เรื่อง การปรับแก้สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ในสายงาน3 

วิชาการ  4 

เน่ืองจากส่วนงานได้นําสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ใน5 

สายงานวิชาการไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบการประเมิน6 

ที่ 1/2559 พบว่าไม่สามารถประเมินได้ เพราะไม่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบติงานตามตําแหน่ง 7 

มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับแก้รายละเอียดสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพดังกล่าว พร้อมทั้งวิธีการประเมิน 8 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล(ก.บ.ค.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 14 9 

มิถุนายน 2560  และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพในสายงานวิชาการ ดังน้ี 10 

  ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ประเมิน11 

สมรรถนะเฉพาะตามตําแหน่งงาน (Common Functional Competency : CFC) รายการ CFC 01 ความ12 

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามตําแหน่งที่ตนเองครอง โดยไม่ต้องประเมินไล่ระดับจากระดับที่ 1 และไม่13 

ต้องมีระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 14 

  ส่วนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Specific Functional Competency : SFC) 15 

รายการ SFC 01 ทักษะการเรียนการสอน SFC 02 ทักษะการวิจัย SFC 03 ทักษะการให้คําแนะนําปรึกษา 16 

และ SFC 04 การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ใช้รายละเอียดและวิธีการประเมินแบบเดิม 17 

 บุคลากรสายงานวิชาการให้ประเมิน CFC 01 ทุกคน ส่วนสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 18 

(SFC) มี 4 รายการให้พิจารณาเลือก 1 - 2 รายการ ตามความเหมาะสมกับภาระงานหรือความต้องการพัฒนา 19 

เริ่มใช้สําหรับรอบการประเมินต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 20 

 ศ.ลีรา กิตติกูล สอบถามเรื่องเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน 21 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า PA ล่วงหน้า ใช้ประเมินแบบเดิม คือ 5 ตัว และใช้แบบฟอร์ม22 

ภาควิชาตามเดิมไปก่อน  23 

 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ สอบถามเรื่อง เป้าหมาย PA ล่วงหน้า จะได้นําไปตกลงกับบุคลากรใน24 

ภาควิชา  25 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า PA ล่วงหน้าที่ลงนามกับมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ26 

วางแผนเรียบร้อยต้ังแต่ปีที่แล้ว แต่เน่ืองจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านและอธิการบดีได้ปรับแผนใหมห่มด ซึ่ง27 

เป้าหมายเดิมเงินวิจัยที่วางแผนไว้คือ 185,000 บาท/คน แต่จะปรับเป็น 330,000 บาท/คน  ประธานฯ จึง 28 

ขอให้ใช้เป้าหมายเดิม และขอให้ฝ่ายแผนแจ้งให้ส่งข้อมูลให้ภาควิชารับทราบเพ่ือกําหนดเป้าหมาย PA 29 

ล่วงหน้า 30 

1.2.3  ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560  สําหรับข้าราชการ และลกูจ้าง 31 

(ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน32 
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มหาวิทยาลัย ประจําปี 2560  (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) รายละเอียดเอกสาร1 

ประกอบการประชุม 2 

1.2.4  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้สถาบันรบัรอง3 

มาตรฐานไอเอสโอ ดําเนินการโครงการจัดกระบวนการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับ4 

สารเคม ีโดยงานบริหารเคร่ืองมือกลางได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 บัดน้ีผลการตรวจ5 

ประเมินแจ้งว่า ห้องปฏิบัติการ "อะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรสโกปี" งานบริหารเคร่ืองมือกลาง คณะ6 

สาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัย                  7 

ของห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี (มอก.2677 - 2558) โดยจะได้รับใบรับรองและโล่รางวัล ในงาน 8 

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ9 

บางกอกคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. 10 

1.2.5  ตามท่ีศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 11 

ขอเชิญห้องปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วมการดําเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบ12 

ประจําส่วนงาน  ในส่วนของคณะฯ มีห้องปฏิบัติการที่สนใจเข้าร่วม 10 ห้อง รายละเอียดเอกสารประกอบการ13 

ประชุม 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 17 

 1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  18 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จําแนกตามไตรมาส19 

ดังน้ี 20 

     -  ไตรมาสที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท  21 

            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น 68,930,828.45 บาท 22 

     -  ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 72,934,500.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 23 

66,680,574.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.43 จํานวนเงินคงเหลือทั้งปีงบประมาณ 91,750,872.69 บาท คิด24 

เป็นร้อยละ 31.38 25 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 26 

ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

  1.3.2  รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จัดจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 28 

2559-2560  29 

   ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560) 30 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

   ข. เงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560 ดําเนินการแล้วเสร็จ 32 
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   ค. งบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาด1 

เล็ก) ปีงบประมาณ 2559 ดําเนินการแล้วเสร็จ 2 

  1.3.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 3 

Agreement)   4 

   ก. เตรียมการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) 5 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 6 

   ข. รายงานผลตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) 7 

ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) รายละเอียดเอกสารประกอบการ8 

ประชุม 9 

  1.3.4  แจ้งผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจําปี 2560 รายละเอียดเอกสาร10 

ประกอบการประชุม 11 

 1.3.5  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 12 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 13 

  (ก) รายงานความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 14 

2560 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 15 

  (ข) รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการควบคุมภายใน ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 16 

 1.3.6  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร ์17 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 21 

    1.4.1  จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560  ข้อมูล             22 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560: ระดับชาติ 20 เรื่อง ระดับนานาชาติ 44 เรื่อง 23 

 คาดว่าเมื่อสิ้นปีปฏิทิน 2560 (ซึ่งจะรวบรวมวารสารที่อาจออกล่าช้าด้วย): ระดับชาติจะ24 

เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 40-50 เรื่อง (รวมวารสารสุขศึกษา และวารสารของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ซึ่ง25 

เข้าฐาน TCI แล้วต้ังแต่ปลายปีที่แล้ว) ระดับนานาชาติ(ทุกฐาน) จะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 86-90 เรื่อง ทั้งน้ีรวม 26 

Review articles อีกประมาณ 10 เรื่อง ทําให้ประมาณการผลงานตีพิมพ์เฉลี่ยประมาณ 1.06 เรื่อง/คน ซึ่ง            27 

PA ปี 2560 กําหนดที่ 1.0 เรื่อง/คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

    1.4.2  จํานวนเงินทุนวิจัยปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) ข้อมูล             29 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560 รวมท้ังสิ้น 303,612.79 บาท/คน เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 และ 2559 30 

คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะผ่านค่า PA ปี 2560 เช่นกัน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

      1.4.3  จํานวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยย้อนหลัง 5 ปี ค.ศ. 2011-2015 (พ.ศ. 2554-2558) 32 

จากฐานข้อมูลสากล Scopus ข้อมูล ณ วันที่ 23 มถิุนายน 2560 เฉลี่ย 5.01 ครั้ง/เรือ่ง (จํานวนดัชนีการ33 
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อ้างอิง 871 ครั้ง/จํานวนบทความวิจัย 174 เรื่อง) คาดว่าเมื่อสิ้นปีปฏิทิน 2017 (พ.ศ. 2560) จะเกินค่า1 

เป้าหมาย PA ปี 2560 เฉลี่ย 6 ครั้ง/เรื่อง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

  1.4.4  ค่า h-index ของส่วนงาน เท่ากับ 14  สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ค.ศ.2011-3 

2015 (พ.ศ.2554-2558) จากฐานข้อมูลสากล Scopus ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คาดว่าเมื่อสิ้นปี4 

ปฏิทิน 2017 (พ.ศ. 2560) จะเกินค่าเป้าหมาย PA ปี 2560 เท่ากับ 14 รายละเอียดเอกสารประกอบการ5 

ประชุม 6 

  1.4.5  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ    7 

จะจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ในหัวข้อ “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 8 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ 9 

www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยไม่เสีย10 

ค่าใช้จ่าย 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์14 

1.5.1  ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 คณะให้การต้อนรับ Associate 15 

Professor Feng-Jen (Jean) Tsai LLM, Ph.D จาก Master program in Global Health and 16 

Development, Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน ภายใต้ MOU ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 17 

ซึ่งได้จัด special lecture เรื่อง “Global efforts in Infectious Disease control: International Health 18 

Regulations” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  19 

1.5.2  ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2560 Miss Ai Nakai นักศึกษาพยาบาลระดับ20 

ปริญญาโท จํานวน 1 คน จาก Wakayama Medical University, School of Nursing ประเทศญี่ปุ่น มา21 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน  22 

(Inbound) 23 

1.5.3  ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560 Miss Yukari นักศึกษาปริญญาเอก จาก 24 

University of Kyoto ประเทศญี่ปุ่น ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล มาศึกษาวิจัยและร่วม25 

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน (Inbound) 26 

1.5.4  ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560 คณะจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา27 

ระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาจาก Wuhan University จํานวน 12 คน (Inbound) 28 

1.5.5  ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต29 

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน 30 

และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศสขุภาพ จํานวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ31 

แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Stikes Bali ประเทศอินโดนีเซีย และกําหนดให้นักศึกษามานําเสนอ32 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560  (outbound) 33 
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1.5.6  วันที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 11.00 - 13.30 น. คณะให้การต้อนรับ Prof. Hong-wei 1 

Yen, Professor of Chemical and Materials Eng, Dean of International Office และ Professor               2 

Ying-Chyi Chou, Ph.D.Vice Dean, Office of Academic Affairs, Tunghai University  ซึ่งมาเจรจา3 

ความร่วมมือด้านการศึกษาและจัดอบรมด้านการบริหารโรงพยาบาลและการจัดการ 4 

1.5.7  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น. ขอเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชา ประธาน5 

หลักสูตร และผู้สนใจเข้าร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับ คณบดีและ Taipei Medical University 6 

ประเทศไต้หวัน ซึ่งกําหนดเดินทางมาเข้าร่วมประชุมของ CDC ที่จังหวัดเชียงใหม่ และขอมาเจรจาความ7 

ร่วมมืออย่างเป็นทางการกับคณะ ในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การเทยีบโอนหลักสูตร และ8 

การสร้างเครือข่ายวิจัยด้าน โรคติดเช้ือ, International Health regulations, Global Health และ ด้าน9 

ผู้สูงอายุ 10 

1.5.8  งานวิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดําเนินการร่าง MOU กับ GRADUATE SCHOOL OF 11 

ENGINEERING/ SCHOOL OF ENGINEERING จาก OSAKA UNIVERSITY 12 

1.5.9  สรุปอาจารย์ที่ไปนําเสนอผลงานที่ประสงค์ขอเบิกเงินสนับสนุนการประชุมคนละ 5,000 13 

บาท  จํานวน 1 คน  และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ the 49th APACPH : SDGs, new approach for 14 

Public Health ณ Yonsei University International Campus ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2560  โดย15 

ต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติภายใน 1 ปี 6 เดือน 16 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้ส่งช่ือตนเองเพ่ือรับตําแหน่ง Reginald Director ของ APACPH เพ่ือ17 

ทําหน้าที่ไปก่อน เมื่อได้ช่ือคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดลคนใหมแ่ล้วจะเปลี่ยนช่ือแทน 18 

    1.5.10  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ทําร่างกําหนดการและหนังสือเชิญหัวหน้าภาควิชา เพ่ือร่วมต้อนรับ 19 

Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับ Deakin University ประเทศ20 

ออสเตรเลีย หวัข้อเรื่อง International perfective on food and Nutrition มีอาจารย์และนักศึกษา 21 

จํานวน 30 คน   22 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า มีอาจารย์จาก Ryukyus University เมืองโอกินาวา 23 

ประเทศญี่ปุ่น ได้พูดเรื่องสารสกัดสีแดงจากโมในการป้องกันอัลไซเมอร์ คาดว่าจะประสานความร่วมมือได้ใน24 

อนาคต ขณะนี้อาจารย์จาก Ryukyus University ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ25 

จอมเกล้าธนบุรี  26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 29 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 30 

มิถุนายน 2560 มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 31 
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  1)  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์เหลือจ่าย ของนักศึกษา1 

ที่สําเร็จการศึกษา ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559  ให้กับหลักสูตรภายใต้ส่วนงาน รวมเป็นเงิน 2 

3,396,636.45 บาท สําหรับหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับจัดสรร 428,230 บาท 3 

  2)  ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท 4 

ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาคร้ังที่ 10 ประจําเดือนกรกฎาคม รวมอนุมัติไป 42 ราย เป็นเงิน 805,200 5 

บาท คงเหลือ 694,800 บาท (สรุปคณาจารย์ของคณะฯ ได้รับอนุมัติฯ แล้ว ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 จํานวน 6 

8 คน) 7 

     1.6.2  การอบรมจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ดําเนินการอบรม8 

ครบทั้ง 3 รุ่น เริ่มดําเนินการอบรมคร้ังที่ 4 ครั้งสุดท้ายของรุ่นที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทีผ่่านมา มี9 

หลักสูตรที่นําเสนอ SAR จํานวน 2 หลักสตูร คือ หลักสตูร ปร.ด. (จุลชีววิทยาสาธารณสุข) และหลักสูตร10 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส่วนอีก 3 หลักสูตรยังไม่พร้อมนําเสนอ ได้แก่ หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยี11 

สิ่งแวดล้อม) หลักสูตร วท.ม. (ชีวสถิติ) และหลักสูตร พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) 12 

สําหรับ รุ่นที ่2 อบรมคร้ังที ่4 ในวันที ่18 สิงหาคม 2560  และรุ่นที ่3 อบรมคร้ังที่ 4 13 

ในวันที่ 15 กันยายน 2560  ตามแผนการอบรมฯ ทุกหลกัสูตรจะนําส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ของหลักสูตร 14 

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  15 

1.6.3 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประชุมหารือกับเลขานุการคณะและหัวหน้างานสํานักงาน16 

คณบดี เพ่ือเตรียมการข้อมูลสนับสนุนสําหรับ criteria 6-10 สําหรับการเขียน SAR และการอ้างอิงข้อมูล17 

ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมรับทราบในรายละเอียดและจะดําเนินจัดเตรียมข้อมูลต่อไป 18 

โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา จะเป็นผู้ประสานงานหลัก 19 

1.6.4 ผลการจัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรระดับคณะ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสูม่าตรฐาน 20 

สากล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ช้ัน 4 และ 5 อาคารเทพนม เมอืงแมน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์21 

เกียรติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ บรรยาย เรื่อง คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวัดกันอย่างไร? และจัดประชุม22 

กลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ในการประชุมครั้งน้ีใช้งบประมาณ 18,100 บาท มีผู้เขา้ประชุมจํานวน 128 คน แบ่งเป็น23 

บุคลากรวิชาการ 98 คน และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ 30 คน จํานวนผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 39 ผล24 

ประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากรผู้บรรยาย คะแนนเฉลีย่ 4.27 และความพึงพอใจต่อการจัดการสัมมนาฯ 25 

คะแนนเฉล่ีย 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

1.6.5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้ประสานกับงาน27 

รับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สอบถามประเด็นการผ่อนผันเกณฑ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ28 

ปริญญาโท ได้ความว่า บัณฑิตวิทยาลัยที่ไมม่ีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์29 

การรับสมัครคดัเลือกฯ ให้หลกัสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ โดยมีสถานภาพเป็น “นักศึกษาทดลองเรียน” และ30 

แนะนําให้นักศกึษาลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 รายวิชาให้มีผลผ่านภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก จึงจะปรับ31 

สถานภาพเป็น “นักศึกษาสามัญ” ทั้งน้ีทางหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบที่สอบ 3 และกําลังดําเนินการสอบ32 

สัมภาษณ์ได้รับเอกสารแจ้งแนะนําแล้ว 33 
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1.6.6 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมีหนังสอื (วันที่ 19 พฤษภาคม 2560) ติดตามนักศึกษาที่ได้สอบ1 

ป้องกันวิทยานิพนธ์ปรากฏผล “ผ่าน” และส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใหแ้ก่บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อย2 

แล้ว แต่ยังไม่สง่หลักฐานการเผยแพร่วิทยานพินธ์ เพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญโท และระดับปริญญา3 

เอก บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือให้หลกัสูตรติดตาม ดังน้ี    4 

 1) นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์และยังประสงค์จะขอสําเร็จ5 

การศึกษา ขอให้รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 6 

 2) นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์และไม่ประสงค์จะขอสําเร็จ7 

การศึกษา หรือนักศึกษาที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆ ในการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือนักศึกษาที่ขาดการติดต่อ 8 

หลักสูตรอาจพิจารณายกเลิกผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและเสนอให้นักศึกษาพ้นสภาพ 9 

และให้แจ้งผลการติดตามไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 มิถุนายน 2560  10 

   ในการน้ี ทางงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้ติดตามประเมินสถานภาพการ11 

ตีพิมพ์ของนักศึกษาดังกล่าว ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดังน้ี 12 

-  นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อย แต่ค้างการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 13 

   จํานวน 29 คน ปัจจุบัน : ได้ดําเนินการเผยแพร่วิทยานิพนธ์และสําเร็จการศึกษา จํานวน 14 

21  คน  และกําลังรอการตีพิมพ์ จํานวน 8 คน  15 

-  นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อย แต่ค้างการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 16 

   จํานวน  22 คน ปัจจุบัน : ได้ดําเนินการเผยแพร่วิทยานิพนธ์และสําเร็จการศึกษา จํานวน 17 

1คน และกําลังรอการตีพิมพ์ จํานวน 21 คน 18 

1.6.7 สถานะรายรับ-รายจ่าย ของเงินรายได้โอนจากรายได้ค่าลงทะเบียนรายวิชาของหลักสูตรใน19 

ส่วนที่เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5 ณ วันที่ 21 กรฎาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณมีีนักศึกษาที่ขอขยายการศึกษา ไม่พิจารณาเน่ืองจากมี21 

ส่วนเก่ียวกับภาควิชาบริหารเดิม เรื่องค่าเทอม ขอเสนอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาหาวิธีดําเนินการ 22 

1.6.8  คณะทํางานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะ จะจัดการอบรมเชิง23 

ปฏิบัติการ “การออกแบบ Infographic เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 24 

เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารเทพนม เมืองแมน 25 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 
 27 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  28 

 ไม่มีเรื่องแจ้ง 29 
 30 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ   31 

 1.8.1  เร่ืองแจ้งจากสภาอาจารย์ประจําคณะฯ    32 
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   1)  ขอเชิญเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง “คณบดี” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยคณะ1 

จะติดช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิเสนอช่ือบริเวณ ช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 2 

  รองคณบดี แจง้รายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 3 

 - วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จัดให้มีการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง “คณบดี” ล่วงหน้า 4 

เวลา 7.30 – 15.00 น. ณ หอ้งรับรอง ช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 5 

 - วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง “คณบดี” เวลา 7.30 – 15.00 น. 6 

ณ บริเวณโถง ช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 7 

 - วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาเปิดหีบและทาบทามผู้ได้รบัการเสนอช่ือ                 8 

ผู้สมควรดํารงตําแหน่ง “คณบดี” 9 

  - วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ดําเนินการสรรหาคณบดีโดยวิธีการสัมภาษณบุ์คลากร (สุ่มเลือก10 

บุคลากรทุกกลุม่) ต้ังแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องปกรณ์ – ลงลักษณ์ สุเมธานุรกัขกุล ช้ัน 2 อาคาร11 

สาธารณสุขวิศิษฏ์ 12 

   2)  ขอเชิญอาจารย์  สมัครรบัเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 

เปิดรับสมัครในวันที่ 7 – 21 สิงหาคม 2560 ลงคะแนนเลอืกต้ัง วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 7.00 – 14.00 14 

น. ณ ส่วนงานที่สังกัด รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 
1.8.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษฯ 18 

1) รายการ "คนสูโ้รค" รายการวาไรต้ีที่เผยแพรแ่นวทางการดูแลสุขภาพ ชะลอวัยและมี19 

สุขภาวะที่ดี เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ชมด้านโภชนาการ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บันทึกเทปสัมภาษณ์ 20 

ผศ.เอกราช บํารุงพืชน์ อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา 4 ประเด็น คือ 1. ไม่กินมือ้เย็น ช่วยลดนํ้าหนักได้21 

จริงหรือไม่ 2. กินอาหารมังสวิรัติอย่างไรให้สุขภาพดี 3. อาหารคลีนดีต่อร่างกายอย่างไร และ 4. อาหารบํารุง22 

สายตาสําหรับชาวออฟฟิศ กําหนดออกอากาศวันอังคารที่ 1, 8, 15, และ 22 เดือนสิงหาคม 2560 เวลา 23 

16.05 - 16.30 น 24 

2) งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกเทปสัมภาษณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ 25 

ประจําปี 2560 คือ ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา  26 

3) ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานฯ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระ27 

พร 12 สิงหามหาราชินี ประจําปี 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 28 

2560 เวลา 09.30 น. รถออกจากคณะเวลา 08.30 น. การแต่งกายชุดปกติขาว 29 

4) กําหนดการจัดงาน “มหิดล-วันแม่” พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร30 

ราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศ.นพ.ชัชวาล 31 

โอสถานนท์ สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  32 

5)  คณะทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีเรื่องแจ้งฯ ดังน้ี 33 
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  - เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชารา1 

ลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งงดจัดพิธีถวายเคร่ืองราชสัก2 

การระ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  คณะจึงได้จัดโต๊ะหมู่ถวายพระพร โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุข3 

วิศิษฏ์ 4 

  - ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จระบรมราชินีนาถ5 

ในรัชกาลที่ 9  คณะได้กําหนดจัดพิธี “ราชพฤกษ์ น้อมรําลึก พระคุณแม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 10  สิงหาคม 6 

2560  เวลา 7.45 น.  ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 7 

 - วันที่ 6 กันยายน 2560 จัดงานพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตฯ 8 

 - วันที่ 20 กันยายน 2560 จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2560  9 

 - วันที่ 22 กันยายน 2560 Big Cleaning Day  10 

- วันที่ 24 กันยายน 2560 จดังานวันมหิดล 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
 1.8.3  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งว่า จากการที่คณะได้สง่โครงการเพ่ือเข้าร่วมโครงการเพ่ิม14 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 15 

กระทรวงพลังงาน ซึ่งคณะได้รับการประกาศจากกระทรวงพลังงาน ให้การสนับสนุน จํานวน 21,884,052.24 16 

บาท ซึ่งเป็น 1 ใน 71 โครงการของภาคกลาง เพ่ือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ที่อายุเกิน 10 ปี จํานวน  369 17 

เครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟ LED จํานวน 7,881 หลอด ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียดการ18 

ดําเนินการดังน้ี 19 

   - คณะส่งเอกสารตอบรับ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 20 

  - จัดหาผู้รับจ้างติดต้ังและส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 ภายใน 120 วัน นับจากวัน21 

ได้รับหนังสือตอบรับ เมื่อรายงานความก้าวหน้าผ่านการพิจารณา คณะจะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 1 จํานวน 22 

30% 23 

  - การติดต้ังได้ 60%  คณะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 เมื่อรายงานความก้าวหน้า 24 

ฉบับที่ 2 ผ่านการพิจารณา คณะจะได้รับเงินสนับสนุน จาํนวน 40%  25 

  - การติดต้ังได้ 100% คณะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3  เมื่อรายงานความก้าวหน้า 26 

ผ่านการพิจารณา คณะจะได้รับเงินสนับสนุน จํานวน 30% 27 

  - คณเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานจากการเปลี่ยนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  28 

  - คณะเตรียมการรับการสุ่มตรวจสอบโครงการ จากกระทรวงพลังงานและ สตง.  29 

  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากการคํานวณคาดว่าเมื่อปรับเปลี่ยนแล้ว จะ30 

สามารถลดค่าไฟฟ้าลงอีก 30%  31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 

 33 
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1.8.4  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจ้งว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมกับศิษย์เก่าฯ 1 

จะทําบุญภาควิชาเน่ืองในวันก่อต้ังภาควิชา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ขอเชิญคณะกรรมการร่วมงานฯ  2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่6/2560  เม่ือวันพฤหสับดีที ่22 มิถุนายน 2560  5 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560  6 

โดยเสนอไม่มีการแก้ไข 7 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 8 
 9 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    10 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 11 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้ติดตามการรวจรับงานโครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ 12 

มคอ.1 ไปยัง สกอ. ซึ่งคณะผู้ตรวจรับงานของ สกอ.ได้ประชุม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้แจง้สรุป13 

ประเด็นอย่างไม่เป็นทางการ 11 ข้อ ในจํานวน 9 ข้อ จาก 11 ข้อ เป็นเรือ่งที่เคยแจ้งและคณะวิจัยได้ตอบ14 

กลับไปแล้ว เช่น ความแตกต่างระหว่างคหกรรมศาสตร์และโภชนวิทยา แต่ล่าสุดทาง สกอ. ขอข้อมลูเทียบ15 

เป็นรายวิชา และเรื่องประเด็นเรื่องสาธารณสุขศาสตร์ ทีแ่บ่งหลักสูตร ส.บ. จํานวน 1 หลักสูตร หลกัสูตร 16 

วท.บ. จํานวน 5 หลักสูตร ทีม่ีวงเล็บสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่มีข้อสังเกตจาก สกอ. ว่าช่ือมีความซ้ําซ้อนกับ 17 

หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) จะปรบัเปลี่ยนช่ือหรือไม่ เช่น หลักสูตร วท.บ.อนามัยชุมชน กับ ส.บ.ที่มี18 

อยู่จะต้องช้ีแจงให้เห็นถึงความแตกต่าง  19 

     ผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ เสนอว่าขอให้มีเวทีที่จะหารือร่วมกัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม20 

กับ สกอ. 21 

   ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยขณะนี้แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสภาการสาธารณสุขชุมชน และ ฝ่าย22 

สมาคมฯ ที่ต้องการมีหลักสูตร ส.บ. อย่างเดียว (ผู้ประเมนิอยู่ฝ่ายน้ี) ซึ่งอย่างไรคณะยังยืนยัน 5 แท่ง แบบเดิม 23 

   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า การรายงานความก้าวหน้าของ มคอ.1 เรื่องของการจัดส่ง และ24 

ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมท้ังคําอธิบาย ที่ส่งกลับไปยัง สกอ. คณะกรรมการประจําคณะไม่ทราบรายละเอียดของ25 

ปัญหา จึงขอให้มีการแจ้งความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 27 
  28 
 3.2  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล คณะสาธารณสุข29 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ30 

ระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้31 

เปิดการประชุมฯ ผลการประชุมสําเร็จไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่มสีว่นร่วมสนับสนุนการจัดการประชุม32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
 34 
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3.3  ประธานฯ แจ้งกําหนดการจัดประชุมสัมมนาบุคลากร ประจําปี 2560  “รวมพลัง รวมสร้าง 1 

บัณฑิตสาธารณสุข ยุค 4.0” ในวันศุกร์ที ่4 สิงหาคม 2560 เวลา 8.15 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยา      2 

จารุพูนผล ช้ัน 5 อาคารเทพนม เมืองแมน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 
3.4  ประธานฯ แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์ กรณีการรับสมคัรนักศึกษาที่ยังไม่มผีลสอบภาษาอังกฤษ 6 

ขณะนีส้ามารถรับนักศึกษาได้ แต่จะต้องสอบใหผ้่านภายใน 2 ภาคการศกึษา นอกจากน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิด7 

สอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้ 8 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า การรับสมคัรรอบที่ 4 สามารถรับได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แต่9 

ต้องแจ้งเรื่องไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนค่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัยแพงมาก หน่วยกิต 4,000 10 

บาท  11 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอใหร้องคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประสานกับทางบัณฑิตวิทยาลยัเรื่องค่าหน่วย12 

กิตให้เหมาะสม 13 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า เน่ืองจากการเรียนภาษาอังกฤษต้องเดินทางไปเรียนที ่มหาวิทยาลัยมหิดล 14 

ศาลายา นักศกึษาพักอยู่บรเิวณคณะ จึงไมส่ะดวกในการเดินทาง  ขอแจ้งว่าภาควิชาโภชนวิทยาจะเปิดติวให้15 

นักศึกษาของภาควิชา  16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 
3.5  ผศ.สุวัฒน์  ศรสีรฉัตร แจง้ว่า ด้วยปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) จะ19 

ประชาสมัพันธ์เปิดรับนักศกึษาเดือนพฤศจิกายน 2560 ขอสอบถามเร่ืองการดําเนินการให้นักศึกษาเพ่ิมขึ้น 20 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอใหห้ลักสตูร ส.ม. หาวิธีดําเนินการเบ้ืองต้นแล้วนํามาเสนอในที่ประชุม21 

คณะกรรมการประจําคณะ 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 

 24 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  25 

4.1  พิจารณานักศึกษาโอนย้ายสาขาวิชา  26 

   ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า นักศึกษาขอโอนย้ายสาขาวิชาเอก จํานวน 3 คน หลักสูตรวิทยา27 

ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ขอโอนย้ายสาขาวิชาเอกจากสาขาวิชาเอก            28 

โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร เข้า สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ดังน้ี 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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ลําดับ ชื่อนักศึกษา รหัสประจําตวั ย้ายจากสาขา เป็นสาขา 
1 นางสาวธนนิตา เกียรติชูศักดิ ์ 5808027 โภชนวิทยาและ 

การกําหนดอาหาร 
วิทยาศาสตรก์ารอาหาร 

เพื่อสุขภาพ 
2 น.ส.กัญญามณฑ์ เพ็ชร์สีสม 5808114 โภชนวิทยาและ 

การกําหนดอาหาร 
วิทยาศาสตรก์ารอาหาร 

เพื่อสุขภาพ 
3 นางสาวกาญจนา วีระสัย 5808115 โภชนวิทยาและ 

การกําหนดอาหาร 
วิทยาศาสตรก์ารอาหาร 

เพื่อสุขภาพ 

  1 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบให้นักศึกษาทั้ง 3 คนย้ายสาขาวิชาเอก 2 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 3 
 4 
  4.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. 5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยี 6 

สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 7 

     รองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 8 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา9 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมที่ 510  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือที่ ศธ 10 

0517.02/01187 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งการสิ้นสุดวาระการปฏิบัติงานของ11 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรปร.ด.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 12 

2556  ในวันที ่14 ธันวาคม 2559 ดังความทราบแล้วน้ัน 13 

   ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตร หลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม      14 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 

(นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอให้ที่16 

ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  อ้างอิงตามข้อบังคับ17 

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2556  กําหนดไว้ว่า  “หมวดที่ 3 ข้อ 20 18 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  (20.1) องคป์ระกอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจาก19 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้20 

แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ21 

ภายนอก ส่วนงานอย่างน้อย 1 คน เป็นที่ปรกึษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกร่วมเป็น22 

กรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหาร23 

หลักสูตร ได้มากกว่า 1 หลักสูตร (20.2)  ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของ24 

คณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตามองค์ประกอบ25 

ข้อ (20.1) ”ดังกล่าว 26 
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   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  1 

1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  2 

 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 3 

      2)   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  4 

                           (นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 5 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ช่ือ รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ที่เป็นกรรมการ จะ6 

เกษียณอายุ 65 ปี ในเดือนกันยายน 2560  ในหลกัการถ้ายังอยู่ในวาระสามารถเป็นกรรมการได้ ในระยะเวลา 7 

2 เดือน เพ่ือให้การบริหารจัดการของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนออย่างเป็นทางการ ซึ่ง8 

สามารถเป็นชุดเดิมได้ 9 

นอกจากน้ีมีข้อสังเกต คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยี10 

สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไมม่ีกรรมการและเลขานุการ  11 

   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อคิดเหน็และเสนอแนะดังน้ี 12 

1. การต้ังกรรมการต้องตามเกณฑ์ มคอ.1 และเกณฑ์ International  Standard 13 

Classification of Education (ISCED)  14 

2. เสนอให้ต้ังกรรมการ จํานวน 3 คน เพ่ือให้อาจารย์เป็นกรรมการหลักสูตรอ่ืนได้ และถ้า15 

กรรมการหลายคนอาจจะเกิดข้อเสียถ้าจัดประชุม คือ ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่ตํ่ากว่า 80%  16 

3. ตําแหน่งที่ปรึกษา ขอให้ประสานกับงานบริหารการศึกษาว่าจําเป็นต้องมีหรือไม ่17 

จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 18 

                  1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ19 

และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 ให้ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ถอนเรื่องกลับไปพิจารณา ให้20 

เป็นไปตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด โดยถ้าพิจารณาแล้วเสร็จและเสนอเรื่องภายใน 1 สัปดาห์ ให้เวียน21 

เอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 22 

   2) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 23 

(นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์จึงมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ      24 

เสนอคําสั่งเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 25 

 มติที่ประชุม  : 1. เห็นชอบให้ถอนเรื่อง 1) กลับไปพิจารณาใหม่ 26 

                          2. เหน็ชอบให้ดําเนนิการ เสนอคาํสั่ง 2) ต่อไป 27 
 28 
  4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. 29 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา 30 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ) 31 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ32 

ปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัย33 
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และความปลอดภัย (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 1 

มหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่ 521  เมื่อวันที่ 21 มถิุนายน 2560  ดังความทราบแล้วน้ัน 2 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ4 

ความปลอดภัย (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง5 

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  อ้างอิง6 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2556  กําหนดไว้ว่า “หมวดที่ 3 ข้อ 20 7 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (20.1) องค์ประกอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจาก8 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้9 

แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ10 

ภายนอก ส่วนงานอย่างน้อย 1 คน เป็นที่ปรกึษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกร่วมเป็น11 

กรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหาร12 

หลักสูตร ได้มากกว่า 1 หลักสูตร (20.2) ใหห้ัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของ13 

คณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตามองค์ประกอบ14 

ข้อ (20.1) ”ดังกล่าว 15 

   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  16 

1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      17 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 18 

     2) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ 19 

                        ปลอดภัย (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 20 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติใหค้วามเห็นชอบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. 21 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ22 

ความปลอดภัย (นานาชาติ) และให้ดําเนินการเสนอคําสั่งเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 23 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอคําสั่งต่อไป 24 
 25 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. 26 

สาขาวิชา ชีวสถิติ 27 

                   หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติขอถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม ่โดยถ้าพิจารณาแล้วเสร็จและเสนอ28 

เรื่องภายใน 1 สัปดาห์ ให้เวียนเอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 29 

              มติที่ประชุม  :   เหน็ชอบให้ถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ 30 
    31 
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4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน1 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี2 

การศึกษา 2560 3 

  รองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ขอเสนอ 4 

(ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับ5 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง6 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 เมือ่วันที่ 24  กรกฎาคม  7 

2560 เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ จึงขอเสนอให้8 

ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 9 

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการ10 

ประชุม 11 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ปฏิทินฯ มีความสําคัญสําหรบัคณะกรรมการบริหาร12 

หลักสูตร สามารถตอบตัวช้ีวัดของ สกอ. ตัวช้ีวัดที่ 2.6 และ ตัวช้ีวัดที่ 2.7 ว่าด้วยระบบและกลไกของการ13 

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามและตรงเวลา 14 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้ประสานภาควิชาและหลักสูตรทุกหลกัสูตร ให้ปฏิบัติตามปฏิทินฯ ที่กําหนด 15 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการจัดการศึกษาฯ และให ้16 

ดําเนินการต่อไป  17 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป   18 

 19 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  20 

 5.1  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า ด้วยการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2560 ตรง21 

กับวันที่ 22 กันยายน 2560 แต่เน่ืองจากประธานฯ จะเกษียณอายุงาน จึงขอเสนอที่ประชุม ขอเลื่อนการ22 

ประชุมออกไปเป็นวันที่ 29 กันยายน 2560 เพ่ือที่ผู้บริหารชุดเก่าและชุดใหม่จะได้รับ – ส่งมอบงานใน23 

ตําแหน่งคณบดีในวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 24 

             ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2560 ใน25 

วันที่ 29 กันยายน 2560 26 

 ที่ประชุม :   เห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 27 

 28 

ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุญยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


