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เม่ือวันพฤหสับดีที่  22  มิถุนายน  2560 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี       กรรมการ 
3. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
8. ศ.ลรีา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
16. ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
17. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
18. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
19. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
2. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา 
3. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
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4. นางศิรลิักษณ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา 
  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  2 

1. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา  9.10 น. 5 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ6 

ประชุม ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชน คือ อาจารย์ ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง ผู้ช่วยอาจารย์ณัฐวัชร์ 7 

นิลกาญจนกุล และนางสาวนิภัทรา เทพนิมติร  และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 8 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 9 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 10 

 1.1.1  วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 ได้เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี 11 

รัฐบาลต้องการให้ทุกหน่วยงานปรับแผนยุทธศาสตร์ให้เขา้กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เน้นด้าน 12 

innovation ซึ่งจะมีประชุมต่อเน่ืองต่อไป 13 

 1.1.2  จากการท่ีบริษัท TRIS ได้เข้าประเมินมหาวิทยาลัยมหิดลและเข้าประเมินทุกส่วนงาน ในส่วน14 

ของคณะฯ ได้เข้ามาประเมิน โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และรองคณบดี เข้าร่วมการประเมิน คณะฯ ได้15 

นําเสนอมาตรการ แผนงาน เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย วิกฤต โอกาส ด้านต่างๆ ซึ่งคณะฯ สามารถตอบโจทย์เป็นที่16 

น่าพอใจ ทาง บริษัท TRIS เสนอให้คณะฯ ต้ังเป้าหมายเพ่ือทําให้ได้และเกิดผลตามแผนงานจริงๆ  17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 20 

     1.2.1 รายงานการใช้ไฟฟ้า ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 รายละเอียกเอกสารประกอบการประชุม 21 

 1.2.2 เน่ืองจาก สตง.ได้ทําการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร พบมีบัญชีที่ไม่อยู่ในระบบของ22 

คณะฯ/มหาวิทยาลัย จํานวนมาก จึงขอให้ภาควิชา/ โครงการที่เปิดบัญชีธนาคารไว้ ทั้งที่ปิดโครงการแล้วแต่23 

ไม่ได้ปิดบัญชี หรือเป็นบัญชีนอกระบบ ขอให้ดําเนินการตรวจสอบและปิดบัญชี 24 

 1.2.3 การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” มหาวิทยาลัยมหิดลได้รางวัลรวม25 

เหรียญทุกประเภท เป็นอันดับที่ 1 และเหรียญทองเป็นอันดับที่ 1  26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 29 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  30 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จําแนกตามไตรมาส31 

ดังน้ี 32 
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     -  ไตรมาสที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท  1 

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

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

63,003,335.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.38 จํานวนเงินคงเหลือทั้งปีงบประมาณ 95,428,111.10 บาท คิดเป็น4 

ร้อยละ 32.64 5 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 6 

ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

  1.3.2  รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จัดจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 8 

2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มถิุนายน 2560) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

  1.3.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการติดตามผลการดําเนินงาน MUKPI ตามข้อตกลงการ10 

ปฏิบัติงานของส่วนงานและระดับภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3  11 

  1.3.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ ประจําเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียด12 

เอกสารประกอบการประชุม 13 

(ก) ขอความรว่มมือจัดส่งผลงานเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 14 

ประจําปี 2560  ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน “Maximizing Value - Minimizing Waste” ในวัน15 

อังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 16 

(ข) แจ้งกาหนดการและขอเอกสารเพ่ิมเติมประกอบรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ 17 

EdPEx ระหว่าง วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 18 

 1.3.5  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําเดือน19 

มิถุนายน 2560 20 

  (ก) แจ้งระยะเวลาการติดตามและการจัดทาํรายงานจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 21 

2560 และปีงบประมาณ 2561 22 

  (ข) รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการควบคุมภายใน ประจําเดือนมิถุนายน 2560 23 

 1.3.6  รายงานความก้าวหน้าคณะทํางานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ KM 24 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

1.3.7  ติดตามแบบประเมินสถานการณ์ฯ และแจ้งปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนการศึกษาของคณะ26 

สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2562 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

1.3.8  แจ้งวงเงินคําขอต้ังงบประมาณรายได้ส่วนงาน และประมาณการเงินรายได้ ประจําปี28 

งบประมาณ 2562 และแผนความต้องการงบประมาณล่วงหน้า รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 32 
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1.4.1  ด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมช้ีแจง “(ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า1 

ด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. ...” และ “(ร่าง) ข้อบังคบั2 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ พ.ศ. ...” เมื่อวันที่ 8 มิถนุายน 3 

2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย นวัตกรรม 4 

และทรัพยสินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้การ5 

ดําเนินงาน ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงรับฟังความ6 

คิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการ7 

ประชุม 8 

 -(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานวิจัย 9 

นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ...” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

-(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเจ้าของสิทธ์ิในผลงาน 11 

วิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สนิทางปัญญาทีเ่กิดขึ้นจากการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก12 

หน่วยงานภายนอก พ.ศ. ...” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

 1.4.2  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอแจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ                      14 

เรื่อง การปรับเปลี่ยนปรับคู่มอืการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้15 

สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559  โดยเพ่ิมเติม16 

สาระสําคัญใหท้ันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล (รายละเอียดในประเด็นที่มีการปรับ 17 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะได้สรุปและแจ้งภาควิชาต่อไป) ทั้งน้ี18 

คณะกรรมการฯ ได้จัดทําคู่มือการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ19 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 และคาดว่าจะเริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 20 

2560 นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ ยังได้จัดทําคู่มือนักวิจัย เพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2560 21 

ซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์: http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/Ethics/ 22 

    1.4.3  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) จะจัดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง23 

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยการประเมิน24 

ครั้งน้ีเป็นการประเมินระดับสาขาวิชา (ใช้ผลงานในช่วง 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559) และได้ประชุม25 

ช้ีแจงเมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถนุายน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศลุ กรุงเทพฯ รายละเอียด26 

เอกสารประกอบการประชุม 27 

  1.4.4  คณะได้รับทุนวิจัย 2 โครงการ คือ 1) โครงการ One Health ได้รับทุน จํานวน 3,000,000.-  28 

บาท 2) โครงการจาก สวรส. ได้รับทุน จํานวน 6,000,000.- บาม โดยมี รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เป็น29 

หัวหน้าโครงการ รวมจํานวนทุนวิจัยปีน้ี สามารถผ่าน PA ของปีงบประมาณ  2560 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์33 
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1.5.1  ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560 คณะให้การดูแลนักศึกษาปริญญาเอก จาก 1 

University of Kyoto ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1 คน ซึ่งมาศึกษาวิจัย 2 เดือน และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม2 

ภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน  และนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท จาก Wakayama Medical 3 

University, School of Nursing ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 9 4 

สิงหาคม 2560 5 

1.5.2 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560 คณะจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาระดับ6 

ปริญญาตรีใหกั้บนักศึกษาจาก Wuhan University ประเทศจีน จํานวน 12 คน  7 

1.5.3 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560  มหาวิทยาลัย Stikes Bali ประเทศ8 

อินโดนีเซีย กําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสําหรบันักศึกษาจากมหิดลร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลเซน9 

หลุยส์ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการประสานงาน 10 

1.5.4 โครงการ Staff mobility คณะให้การต้อนรับ Assistant Professor Feng-jen (Jean) 11 

Tsai LLM, PhD จาก Master program in Global Health and Development, Taipei Medical 12 

University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 13 

1.5.5 ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ the 49th APACPH : SDGs, new 14 

approach for Public Health ณ มหาวิทยาลัย Yonsei University International Campus ระหว่างวันที่ 15 

17-20 สิงหาคม 2560 หมดเขตลงทะเบียน early bird วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยอาจารย์ที่ไปนําเสนอ16 

ผลงานสามารถเบิกเงินสนับสนุนการประชุมได้ คนละ 5,000 บาท และต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ17 

ภายใน 1 ปี 6 เดือน 18 

1.5.6  วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 - 13.30 น. คณะให้การต้อนรับ Prof. Kanaya จาก 19 

Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ซึ่งมาเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยด้าน20 

อาหาร และสขุภาพ 21 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอฝาก ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ ประสานต่อ เน่ืองจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และขอให้22 

ทุกภาควิชาพิจารณาให้ความร่วมมือในส่วนที่เก่ียวข้อง 23 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า กรณีมผีู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาโดยผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ 24 

น้ัน เพ่ือให้ภาควิชาได้ประโยชน์จากการมาของผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ในการใหค้วามร่วมมือด้านการเรียนการ25 

สอน เช่น งานสัมมนา จึงขอให้งานวิเทศสัมพันธ์ให้ข้อมูล ประวัติ ความเช่ียวชาญ แก่ภาควิชาด้วย 26 

รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ทุน visiting professor 27 

Professor NÄYHÄ Simo Paavo จากประเทศฟินแลนด์ ผู้เช่ียวชาญด้านอุณหภูมิ ที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพใน28 

การทํางาน จะมีโครงการวิจัยร่วมกับภาควิชาฯ เพ่ือกําหนดมาตรฐานความร้อนและความเย็นในสถานที่ทํางาน 29 

ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 จะมีบรรยายพิเศษ 30 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า Deakin University ประเทศออสเตรเลีย จะเข้ามา study tour ใน31 

ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2560 ซึง่มีความสนใจด้านโภชนาการและด้านสาธารณสุข จึง32 
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ได้ประสานความร่วมมือเข้าหารือในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ช่วงบ่าย โดยส่งเรื่องให้งานวิเทศสัมพันธ์ 1 

ประสานงานต่อไป 2 

ประธานฯ แจ้งว่า ในการเชิญผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาเจรจาความร่วมมือและสรา้งเครือข่าย3 

กับคณะ ขอให้ภาควิชาที่เก่ียวข้องส่งผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมการประชุม หรือรับฟังการบรรยาย จะได้รู้จักและ4 

สามารถต่อยอดเครือข่ายต่อไป 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 8 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมือ่วันที่ 7 9 

มิถุนายน 2560 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี  10 

   1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้าน สขุภาพ (หลักสตูร11 

นานาชาติ) หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559 (หลักสตูรร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 12 

รามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ13 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ผ่านความเห็นชอบของ สกอ. แล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 14 

  2)  ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท 15 

ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาคร้ังที่ 9 ประจําเดือนมิถุนายน คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับทุน จํานวน ๑ ราย 16 

ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล นําเสนอด้วยโปสเตอร์ ณ ประเทศโครเอเชีย (สรุปคณาจารย์ของคณะฯ ได้รับ17 

อนุมัติฯ แล้ว ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 จํานวน 8 คน) 18 

  3) การรับบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคต้นวันที่ 10 19 

- 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

  4)  การเรียนลว่งหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาปริญญาตรี สมัครเข้า21 

ร่วมโครงการผ่านเว็บไซด์ วันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

  5)  กําหนดการซ้อมรับและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 23 

      -ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานอธิการบดี 24 

      -ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560      ณ สํานักงานอธิการบดี 25 

      -ซ้อมใหญ่   วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 26 

      -วันพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 27 

  6)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 28 

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหดิล  ศาลายา 29 

  7)  กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 30 

2560 (รอบที่ 3) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

  8)  สถิติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2560 (รอบที่ 1 + รอบที่ 2) 32 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 33 
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  9)  บัณฑิตวิทยาลัย เตรียมออก (ร่าง) ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับ1 

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 2 

     1.6.2  การอบรมจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ดําเนินการอบรมครบ3 

ทั้ง 3 รุ่น จํานวนรุ่นละ 3 ครัง้แล้ว จะเริ่มดําเนินการอบรมคร้ังที่ 4  4 

รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 5 

รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 6 

รุ่นที่ 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2560 7 

   ในการอบรมครั้งที่ 4 ให้ทุกหลักสูตรที่เข้าอบรม นําเสนอและส่งรายงานความก้าวหน้า SAR 8 

ทั้ง 11 เกณฑ์ ในวันอบรมฯ ด้วย และส่งฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 9 

   ตามท่ีการอบรมคร้ังที่ 2 ได้เรยีนเชิญหัวหน้างาน เข้ารับการอบรมด้วย เพ่ือให้ทราบถึง10 

ภาระกิจที่จะช่วยจะเตรียมข้อมูลในส่วนกลางของเกณฑ์ที่ 6-10 เพ่ือให้หลักสูตรนําไปใช้ในการเขียน SAR ของ11 

หลักสูตรต่อไปน้ัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตจะได้เชิญเลขานุการคณะและหัวหน้างาน มาประชุมหารือและติดตาม12 

งาน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในช่วงเช้า 13 

1.6.3 คณะกรรมการคิดต้นทุนการศึกษาของหลักสูตร ได้พยายามดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือ14 

การคิดต้นทุนหลักสูตร ล่าสดุได้ออกหนังสือถึงภาควิชาเพ่ือดําเนินการในการขอข้อมลูภาระงานสอนของ15 

คณาจารย์จากภาควิชา โดยมีแบบฟอร์ม 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 สําหรบัแจ้งข้อมูลภาระงานสอนรายบุคคลของ16 

คณาจารย์ของภาควิชาในการสอนในหลักสตูรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และแบบที่ 2 สาํหรับข้อมูล17 

เชิญสอน และค่าตอบแทน แต่ข้อที่ได้มามีความหลากหลายในการให้ข้อมูล และบางส่วนที่ข้อมูลทีใ่หม้าแบบ18 

รวมๆ ไมส่ามารถแยกแยะในการคิดต้นทุนรายหลักสูตรได้ ทางแก้ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่รบกวนภาควิชาอีก 19 

คือการใช้ข้อ FTEs ของรายวิชา เพ่ือนํามาคํานวณสัดส่วนของภาระงานของคณาจารย์ในหลักสูตรต่อไป 20 

     ข้อมูลเบ้ืองต้นค่า FTEs ดังน้ี 21 

หลักสูตร ประเภท จํานวนรายวิชา จํานวน น.ศ. FTEs 
ปริญญาตร ี ปกติ 148 6,005 426.40 
ปริญญาโท ปกติ 173 1,735 796.10 

พิเศษ 95 1,756 735.39 
ปริญญาเอก นานาชาติ 68 263 203.30 

 22 

รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า การจัดทํา SAR AUN-QA หลักสูตร วท.ม. (สส) จะต้องรวมเป็น23 

เล่มเดียวตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอแนะ จึงขอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นประธานในการเชิญหลักสูตรที่24 

เก่ียวข้องประชุมหารือเพ่ือดําเนินการต่อไป 25 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 

 27 

 28 
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1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  1 

1.7.1  ผลคะแนนรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบกลาง หรือ Admission ประจําปี2 

การศึกษา 2560 รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม      3 

           สูงสุด     ตํ่าสุด 4 

มหาวิทยาลัยมหิดล 5 

หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)    18,526.500 15,355.800 6 

หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 19,807.000 17,369.000 7 

1.7.2 ผลการติดตามการขอกําหนดช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพ่ิมในประกาศ8 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ.2559 รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 9 

1.7.3 การจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษา “ก่อตํานาน สานพลัง สร้างสรรค์สโมสร10 

ราชพฤกษ์ สู่สงัคม” ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ 11 

รายละเอียดเอกสารแจกในทีป่ระชุม 12 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  15 

1.8.1 เรื่องแจ้งจากสภาคณาจารย์ 16 

1) ผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างสภาอาจารย์ คือ รศ. ดร. อุษา เล็กอุทัย สังกัดภาควิชาปรสิต17 

วิทยาและ     กีฏวิทยา มีผลงานตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 35 เรื่อง ระดับชาติ 18 เรื่อง รอตีพิมพ์นานาชาติ 6 18 

เรื่อง 19 

2) ขอเชิญเข้าร่วมการทําประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ(ร่าง) ประกาศ20 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย21 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ...บุคลากรสายวิชาการ  ทั้งน้ี สภาอาจารย์ร่วม 3 คณะ คือ คณะสาธารณสุข22 

ศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ  ในวันพุธที่ 28 มถิุนายน 23 

2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมีเกรท ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะ24 

เวชศาสตร์เขตร้อน 25 

3) ผลการจัดเวทปีระชาคม การนําเสนอวิสัยทัศน์ของ “ว่าที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์” 26 

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

ประธานฯ เสนอให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงเว็บไซต์ของสภาอาจารย์ และจัดสัมภาษณ์ว่าที่28 

คณบดีฯ ประมาณ 5 – 10 นาที ลงเว็บไซต์ให้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 

1.8.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ 32 

1) การประชุมฝ่ายนิทรรศการงาน “มหิดล-วันแม่” ปี 2560  33 
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- ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทาํหนังสือกราบทูลเชิญ พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 1 

พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ช่วงระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. 2 

แต่จะวันใดสุดแต่จะโปรด  3 

- กําหนดจัดบอร์ดนิทรรศการของแต่ละส่วนงาน ส่วนงานละ 2 บอร์ด  แต่ละส่วนงานจะต้อง4 

มีผู้ถวายรายงานประจําบอร์ดนิทรรศการ สว่นงานละ 1 คน กล่าวถวายรายงานฯ คนละ 1 นาท ี คณะได้รับ5 

เกียรติจาก รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นผู้ถวายรายงานประจํา6 

บอร์ดนิทรรศการ ในหัวข้อเรือ่ง “การป้องกันปัญหาแม่วัยรุ่น โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นพ้ืนฐาน” 7 

  2)  ผศ.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา บันทึกเทปสัมภาษณ์ในหัวข้อ8 

เรื่อง “รอบรู้เรื่องเวย์โปรตีน” โดยบริษัท เถา้แก่น้อย จํากัด (มหาชน) 9 

  3)  ประสานงานกับทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการถ่ายทอดสด IPTV ดังน้ี 10 

   - งานแสดงความยินดีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและ11 

หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 มถิุนายน 2560 ต้ังแต่เวลา 07.45 น. 12 

   - การประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1: การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความ13 

เป็นธรรมและยั่งยืนด้านสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมแอมบาส14 

เดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 15 

  4) ประชาสัมพันธ์ลง “มหิดลสาร” ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 ปกหลัง เรือ่ง “การประชุมวิชาการ16 

ระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1: การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและยั่งยืนด้านสุขภาพ” 17 

  5)  งานถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2560 กําหนดจัดในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดอภัย18 

ทายาราม เวลา 13.30 น. 19 

  6)  กําหนดการจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 20 

2560  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 
1.8.3  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งว่า จากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ 24 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือจากภาควิชา/ หน่วยงานท่ีใช้คีย์25 

การ์ดเข้าออก ขอให้ส่งใหส้่วนกลางของคณะ 1 ชุด เพ่ือจะได้สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ในกรณีเกิดเหตุได้ทันที 26 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ขอให้ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งเรื่องแผน BCM ให้หัวหน้า27 

ภาควิชารับทราบแผนการป้องกันภาวะฉุกเฉินของเครือข่ายพญาไท  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ28 

คณะ  29 

 ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกิดเหตุไฟไหม้ในห้อง30 

ที่ไม่มีใครอยู่และเป็นช่วงเวลาเย็น ตัวจับความร้อนไม่ดังทําให้ห้องได้รับความเสียหาย  จึงได้หารือประสานความ31 

ร่วมมือ 3 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร ์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถา้เกิดเหตุจะ32 

มีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยทําผัง Call Tree จะต้องจัดส่งทีมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในส่วนคณะ33 
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สาธารณสุขศาสตร์ จะมีอาคาร 2 , 3 และ 4 ที่น่าเป็นห่วงเร่ืองอัคคีภัยเน่ืองจากเป็นอาคารเก่า สายไฟ และตู้ไฟ1 

เก่า จึงได้เตรียมทําแผนปรับปรุง อาคาร 4 ซึ่งเป็นอาคารเรียน โดยจะปรับปรุงระบบไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย 2 

นอกจากน้ีได้จัดทําแผนปรับปรุงระบบไฟ อาคาร 2, 3  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณ  3 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ  แจ้งว่า ในวันที ่28 มิถุนายน 2560 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะ4 

จัดซ้อมหนีไฟ คณะควรส่งจะได้ส่งทีมช่างไฟร่วมด้วย  5 

 นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า แผน BCM ของเครือข่ายพญาไท ในส่วนของคณะฯ ผัง 6 

Call Tree ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ซึ่งจะมีเบอรโ์ทรศัพท์ของผูท้ี่7 

เก่ียวข้องในการแจ้งเหตุในระดับต่างๆ ซึ่งแผน BCM เป็นแผนการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็น8 

ข้อมูลที่อ้างอิงไว้ใน EdPEx ด้วย 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 
1.8.4  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 มถิุนายน 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยั 13 

ธรรมศาสตร์ และ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชน14 

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทํางานด้านสาธารณสุขให้เป็นผู้นําด้าน15 

วิชาการในระบบสุขภาพชุมชน เป็นการนําเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและประเด็นที่16 

เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการพัฒนาและผสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในประเทศ  นักศึกษาสามารถใช้เป็น17 

เวทีเสนอผลงานได้ 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 
 1.8.5  รศ.พิศษิฐ์ วัฒนสมบูรณ์ ได้รับการแจ้งจาก ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ว่ามีบุคคลภายนอกมา21 

เดินวนเวียนบริเวณ อาคาร 7 ช้ัน 3, 4 ขอให้คณะดูแลด้วย 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 
 1.8.6  ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ แจ้งว่า รายวิชาแกนของชีวสถิติหลักสูตร25 

ปรับปรุง ปี 2560  รายวิชา PHBS 602 Biostatics B (สศชส 602 ชีวสถติิ ข) ได้ปิดแลว้ และเปิดรายวิชาใหม่ 26 

PHBS 638 Principle of Biostatics  (สศชส 638 ชีวสถิติพ้ืนฐาน) หลักสูตรที่ปรับปรุงทันในปี 2560 จะใช้27 

รายวิชาใหม่ บางหลักสูตรปรับปรุงไม่ทันจะใช้รายวิชาเดิม จะแจ้งหนังสอืไปยังหัวหน้าภาควิชา หลักสูตร และ28 

บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 29 

         ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร สอบถามเรือ่งการรับสมัครนักศึกษา กรณีนักศึกษาที่มาสมัครรอบที่ 30 

2 ได้เข้าสัมภาษณ์โดยที่ไม่มผีลสอบภาษาอังกฤษ ขณะทีร่อบที่ 1 คัดกรองคะแนนถ้าคะแนนไม่ถึง 36 ไม่มีสทิธ์ิ31 

เข้าสัมภาษณ์ อาจจะมีการร้องเรียนเน่ืองจากไม่ยุติธรรมสําหรับรอบแรก 32 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการดังกล่าว 33 

ทําให้มีการเปรยีบเทียบสําหรับผู้ที่สมคัรรอบแรกเสียโอกาส แต่รอบที ่2 ได้โอกาสมากกว่า ซึ่งถ้าผู้ที่สมคัรรอบ34 
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แรกแล้วไม่ผ่านแต่คิดว่าจะเข้ามาเรียนให้สมัครรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3  และเห็นว่าเรื่องเป็นประเด็นที่บัณฑิต1 

วิทยาลัยน่าจะการดําเนินการวางแผน 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
 1.8.7  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ สอบถาม มีปัญหากรณีทีนั่กศึกษาพม่า ได้รับทุนจากประเทศนอร์เวย์ 5 

3 ปี หลังจากครบ 3 ปี จะให้กลับประเทศไม่ให้อยู่ต่อ ขณะน้ีนักศึกษาอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลที่ประเทศพม่า 6 

ยังกลับมาไม่ได้ โดยยังศึกษาไม่จบและยังไม่ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 7 

โดยได้หารือกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือประสานงานได้แล้ว 8 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่าขอให้ประสานเบ้ืองต้นกับทางวิเทศสัมพันธ์ของ9 

บัณฑิตวิทยาลัยด้วย 10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 

 12 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่5/2560  เม่ือวันพธุที ่31 พฤษภาคม 2560 13 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560  แล้วมี14 

ข้อเสนอให้มีการแก้ไขดังน้ี 15 

 หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 27 คําว่า “สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์” แก้เป็น “สุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ” 16 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามที่ประชุมเสนอ 17 
 18 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    19 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 1 20 

   ไม่มีความก้าวหน้า  21 

 22 

 3.2  การจัดโครงสร้าง Cluster 23 

   ไม่มีความก้าวหน้า  24 

 25 

 3.3  การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559 26 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า เน่ืองจากได้เข้าไปร่วมทํา KM การฝึกภาคสนามของคณะ เห็นว่าการ27 

ฝึกภาคสนามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมากมาย เป็น good practice  ของคณะ จึงขอเสนอให้ส่งผลงานไปนําเสนอใน28 

ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล  29 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า จากรายงานการประชุมฯ แจง้ว่า กรณีมีเหตุคนปาระเบิดปิงปองเข้า30 

มาบริเวณที่พักนักศึกษา จากกรณีดังกล่าวขอให้สอบถามมายังผู้อํานวยการฝึกภาคสนามโดยตรง ซึ่งเรื่อง31 

ดังกล่าวไม่ได้แจ้งให้ทราบรายละเอียดการบริหารจัดการ เพราะเป็นเรื่องในชุมชน ผู้ทีก่่อเหตุเป็นเด็กในชุมชน 32 

เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายและรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว บ้านที่เกิดเหตุเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สดุ บริเวณมีรั้วรอบขอบชิด 33 
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ใกล้ผูใ้หญ่บ้าน ดังน้ันสิ่งที่นักศึกษาแจ้ง มักจะเป็นข้ออ้างต่างๆท่ีจะอ้างในการไม่เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาบาง1 

คนไม่มีทักษะชีวิตในการจัดการในชีวิตประจําวัน เช่น ลอกท่อระบายนํ้า หรือขึงลวด ซึ่งการฝึกภาคสนามจะ2 

พยายามสอนทักษะในการจัดการในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุด 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 

 5 

3.4  การประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ The 1st APACPH Bangkok Region 6 

Conference towards Achieving Sustainable Development Goals, 2030 ระหว่างวันที่ 25 - 26 7 

พฤษภาคม 2560 น้ัน  8 

    รองคณบดีฝา่ยวิจัยฯ แจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานทางวิชาการ (Scientific 9 

Committee) และ งานวิจัยและวิชาการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 10 

(Proceedings) เสร็จทันนักศกึษาจบภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

    รองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การดําเนินการจัดทํา Proceedings จํานวน 41 เรื่อง (มหีน่ึง12 

เรื่อง พบว่าเป็นผลงานที่ตีพิมพ์มาแล้วในวารสารวิชาการ จึงตอบปฏิเสธการลงพิมพ์ไป คงเหลือ 40 เรื่อง) ได้13 

ดําเนินการจัดพิมพ์เข้าเล่มในระบบไฟล์อิเลกทรอนิกส์ และนําส่งให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็น14 

เอกสารประกอบขอจบการศึกษาได้ตามกําหนด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  18 

4.1 การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 19 

ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือที่ ศธ 0517/ว.3428 ลงวันที่ 31 20 

พฤษภาคม 2560 แจ้งให้คณะกรรมการประจําส่วนงานเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวนไม่เกิน 21 

3 รายช่ือ รายละเอียดเอกสารแนบ  22 

  ที่ประชุมได้รว่มกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 23 

ดังน้ี 24 

1. ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  วัฒนาภา 25 

2. รศ.สุกรี  เจริญสุข 26 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 27 
 28 
4.2   พิจารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559  ครั้งที่ 2 29 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา 30 

ประจําปีการศึกษา 2559 ครัง้ที่ 2 คือ นักศกึษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์การ31 

อาหารเพ่ือสุขภาพ จํานวน 4 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา จํานวน 4 คน เพ่ือเสนอขออนุมัติสภา1 

มหาวิทยาลัยต่อไป 2 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 
 4 

4.3  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  5 

 รองคณบดี แจง้ว่า ด้วย รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย6 

สิ่งแวดล้อม จะครบวาระในการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา เน่ืองจากจะเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ใน7 

วันที่ 30 กันยายน 2560 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  ตามความในข้อ 12 ของ8 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับ9 

ดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 10 

1. คณบดี 11 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 12 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 13 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 14 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 15 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามข้อบังคับของ16 

มหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ17 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนคณะกรรมการ18 

ประจําคณะเพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอช่ือ 19 

1. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 20 

2. รศ.เนาวรัตน์  เจริญค้า       เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 21 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 22 
 23 
4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงช่ือหลักสูตรและคณุวุฒิปริญญา หลักสูตร พย.ม.สาขา   24 

 วิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  25 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ26 

พยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา27 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมที่ 511 เมื่อวันที่ 17 สงิหาคม 2559  โดยหลักสูตรปรับปรุงน้ี  ใช้กับรุ่น28 

นักศึกษาปีการศึกษา 2560 น้ัน  หลักสูตรได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และสภาการพยาบาล29 

มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรปรบัปรุงแก้ไข ในประเด็นช่ือหลักสูตร และคุณวุฒิปริญญา  พร้อมทั้งรายวิชาและ30 

หน่วยกิตภาคปฏิบัติ   รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ  ให้สอดคล้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความ31 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการดุงครรภ์  หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 32 

2560 33 
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จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงช่ือหลักสูตร และคุณวุฒิปรญิญา 1 

จากเดิม พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ปรับเป็น พย.ม.สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย  2 

พร้อมทั้งรายวิชาและหน่วยกิตภาคปฏิบัติ   และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลกําหนด 3 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

 5 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 6 
 7 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงช่ือหลักสูตร และคณุวุฒิปริญญา หลักสูตร ปร.ด. สาขา  8 

วิชาการพยาบาลสาธารณสุข (นานาชาติ) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2560 9 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้เสนอเปิด10 

หลักสูตรใหม่หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (นานาชาติ) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่ง11 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2560 เมื่อ12 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และมีกําหนดจะเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมที่ 521 ในวันที่ 13 

21 มิถุนายน 2560 น้ัน การเปิดหลักสูตรใหม่น้ี  ได้เชิญผูแ้ทนจากสภาการพยาบาล (สภาวิชาชีพ) เข้าร่วม14 

วิพากษ์หลักสตูรอย่างต่อเน่ืองทุกคร้ัง  และไม่ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงช่ือหลักสูตรแต่ประการใด และ15 

ต่อมาทางหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาการพยาบาลอีกคร้ัง  และได้รับแจ้งจากที่ประชุมสภาการ16 

พยาบาลว่า การกําหนดช่ือหลักสูตรน้ัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ17 

หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 

พ.ศ.2560 หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2560 และใหส้อดคล้องกับประกาศกระทรวง 19 

ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 (มคอ.1) ซึง่กําหนดการ20 

ศึกษาระดับปริญญาเอกเพียงสาขาเดียว ช่ือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)   21 

ดังน้ัน หลักสูตรฯ จึงได้เสนอถอนการบรรจุวาระการพิจารณาหลักสูตรฯ ออกจากการประชุมสภา22 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจะดําเนินการปรับปรุงช่ือหลักสูตร และคณุวุฒิปริญญา ต่อไป  23 

  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงช่ือหลักสูตร และคุณวุฒิปรญิญา 24 

จากเดิม คือ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing) เปลี่ยนเป็นหลักสูตร 25 

ปร.ด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาการพยาบาลฯ และ26 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาฯ  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 28 
 29 

4.6 พิจารณารายช่ือผู้สมควรได้รบัเกียรติบัตรสําหรับผู้เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน  30 

 ประจําปีงบประมาณ 2560 31 

  รองคณบดี แจ้งว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีข้าราชการ ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 32 

พนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 9 ราย ซึ่ง33 
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ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเกียรติบัตรสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 6 1 

กําหนดว่าผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งพ้นจากตําแหน่งไปโดย2 

เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน ก่อนเสนอ3 

รายช่ือไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติเกียรติบัตร  จึงขอเสนอรายช่ือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจําเงิน4 

งบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 5 

จํานวน 9 ราย ดังรายช่ือต่อไปนี้ 6 

   7 

ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล 
เกษียณอายุราชการ/ 

เกษียณอายุงาน 
ประเภทบุคคล 

 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา   

1. รองศาสตราจารย์ชาญชุติ จรรยาสัณห์ 65 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข   

2. รองศาสตราจารย์ภูษิตา  อินทรประสงค ์ 63 ปี(ครบวาระรอง
คณบดี) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

3. รองศาสตราจารย์สมชาติ  โตรักษา 65 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. นางอรนุช  ชัยสมบูรณ์พันธ์   60 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
 ภาควิชาโภชนวิทยา   

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  ศรีสรฉัตร 60 ปี ข้าราชการ 
 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   

6. รองศาสตราจารย์ประยูร  ฟองสถิตย์กุล 65 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   

7. รองศาสตราจารย์พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ ์ 60 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล   

8. นางดวงฤทัย  ก้องเกียรติกุล 60 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย 
 งานบริหารทั่วไป   

9. นางอุไร  กองม่วง 60 ปี ลูกจ้างประจําเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

 8 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายช่ือทั้ง 9 ราย ไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติเกียรติบัตร9 

ต่อไป 10 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 11 

 12 
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ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  1 

 5.1  ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) มีผู้สมัครเข้า2 

ศึกษา จํานวน 17 คน ปีการศึกษา 2559 มีจาํนวนประมาณ 40 คน การลดลงมาจากเหตุผลที่สําคญัที่สุด คือ 3 

ค่าหน่วยกิต ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิน 4,200 คน เป็น 9,000 บาท ซึ่งเดิมหลกัสูตรฯ เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยคิดค่า4 

หน่วยกิต  4,200 บาท แต่ในปีการศึกษา 2560 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยากให้นักศึกษาขอทุนค่าหน่วยกิต5 

ครึ่งหน่ึง เมื่อนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาอยากจะขอทุนเต็มจํานวน  ในช่วงเปิดรับสมัครมผีู้สนใจสอบถามทางอีเมล์6 

จํานวนกว่า 70 คน เมื่อคัดเลอืกแล้วมีจํานวน 38 คน แต่มผีู้ลงทะเบียนจริง จํานวน 17 คน (นักศึกษาทุน7 

กระทรวงสาธารณสุข 1 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด 18 คน)  จึงขอให้คณะพิจารณาเรื่องการรับนักศึกษาในปี8 

การศึกษา 2561 เน่ืองจากหลักสูตรเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญ นอกจากน้ีได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 9 

  - บัณฑิตวิทยาลัยจัด road show ที่ประเทศพม่า ใช้วิธี active recruitment โดยแจก10 

แบบฟอร์มใหนั้กศึกษาเขียนใบสมัครให้คณะพิจารณา ไม่สามารถรับเข้ามาศึกษาได้เน่ืองจากหลักสูตรได้11 

ดําเนินการเปิดเรียนปรับพ้ืนฐานไปก่อนหน้าที่จะจัด road show แล้ว 12 

  - สิ่งสําคญับัณฑิตวิทยาลัยไม่เตรียมตัว ไม่เข้าใจกระบวนการ และเง่ือนไขรับนักศึกษาของ13 

หลักสูตรฯ เน่ืองจากปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ แต่บัณฑิตวิทยาลัยปิดรับเดือนมีนาคม และขอให้คณะเลื่อน14 

ระยะเวลาปิดรับสมัคร แต่ด้วยนักศึกษาต้องทําวีซ่า จากทีบั่ณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้เลื่อนระยะเวลาปิดรับส่งผลให้15 

เวลาไม่แน่นอน จึงต้องมีช่วงเวลาที่ชัดเจนในการปิดรับสมัคร  16 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า การปรับเปลี่ยนค่าหน่วยกิต หลักสูตร ส.ม.17 

(นานาชาติ) ในปีการศึกษา 2560 เป็น 9,000 บาท และเปลี่ยนค่าลงทะเบียนเป็นการให้ทุนเพ่ือให้ทางบัณฑิต18 

วิทยาลัยออกหนังสือรับรองและแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนให้ชัดเจนว่า ค่าลงทะเบียนลดลง 50% จาก 19 

9,000 บาท เหลือ 4,500 บาท และยกเว้นค่าทําวิจัยฯ จํานวน 150,000 บาท ในมุมมองของลูกค้า มีข้อดี20 

สําหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนมา  ซึ่งในประกาศรับสมัคร จะมีเอกสาร 2 ชุด คือ ใบรับสมัคร และ ใบขอรับทุน 21 

(กําหนดว่าขอทุนจากหลักสตูรในกรณีไม่ได้รับทุนจากแหล่งอ่ืน) ดังน้ันผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเสียค่าลงทะเบียน 22 

9,000 บาท สว่นผู้ที่ไม่ได้รับทุนจะสามารถขอทุนจากหลกัสูตร 50% สง่ผลการตอบสนองของลูกค้าที่มองว่าค่า23 

หน่วยกิตแพงขึ้นมากจากเดิม คณะต้องวิเคราะห์ทางการตลาดให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในเรื่องการปรับเปลี่ยนค่า24 

หน่วยกิต  25 

  ในส่วนบัณฑิตวิทยาลัย ได้ใช้วิธี active recruitment เป็นการหาลูกค้าต่างประเทศโดยตรง 26 

เป็นแผนงานที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับคณะกรรมการนโยบายระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีอธิการบดีเป็นประธาน วิธี 27 

active recruitment เป็นการเสนอการให้ทนุ และร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยจัดทุน จํานวน 5,000,000 บาท 28 

และบัณฑิตวิทยาลัย 5,000,000 บาท เพ่ือจัดสรรเป็นทุน แต่เป็นที่สังเกตว่าการทํา active recruitment มี29 

ผู้สนใจหลักสูตรฯ จากประเทศอินโดนีเซีย จาร์กาตา เนปาล พม่า ส่งใบสมัครเข้ามาประมาณ 200 คน แต่การ30 

ทํา active recruitment ไมต่รงกับข้อจํากัดช่วงที่ปิดรับสมัครของหลักสตูรฯ การคัดเลือก และการขอวีซ่า  31 

  จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การทํา active 32 

recruitment ปี 2560 คณะจะไม่สามารถไปร่วมด้วย แต่ในปี 2561 หลกัสูตรฯ ขอหารือเรื่องกําหนดการ 33 
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ประชาสัมพันธ์ในการรับนักศกึษาให้เหมาะสมกับหลักสูตรฯ ซึ่งมีหลักสตูรอ่ืนๆ เห็นด้วยกับการให้บัณฑิต1 

วิทยาลัยดูเง่ือนไขการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนก่อน 2 

  ผศ.สุวัฒน์ ศรสีรฉัตร แจ้งเพ่ิมเติมว่า คงคิดเรื่องเงินอย่างเดียวไม่พอ ด้วยเครือข่ายของ3 

นักศึกษาพม่ามีความเข้มแขง็และเป็นผู้ที่บอกต่อเรื่องราคาค่าหน่วยกิต ปีที่ไปรับสมัครที่ประเทศพม่า ส่วนใหญ่4 

พูดถึงเรื่องราคาที่ยอมรับได้ที่ 4,200 บาท แม้ว่าปีน้ีนักศึกษา จํานวน 17 คน ถึงจุดคุ้มทุนแล้วเพียงพอ แต่5 

จํานวนนักศึกษาจํานวนมากทําให้เครือข่ายมีมากขึ้นด้วย  6 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ เสนอให้คณะ จัดทํา active recruitment เองเพราะคณะมีศิษย์เก่า7 

นานาชาติหลายคน  8 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ภาควิชาโภชนวิทยา มีกลยุทธ์เพ่ิมจํานวนนักศึกษาในปี 9 

2560 โดยภาควิชาจัดสรรทุนให้นักศึกษาจากเงินหลักสูตร จํานวน 8 ทุน (25% จํานวน 4 ทุน และ 50% 10 

จํานวน 4 ทุน)  ให้กับนักศึกษาของภาควิชา และได้ทุนจาก บริษัทแบรนด์ จํานวน 100,000 บาท มีนักศึกษา11 

สนใจสมัครขอรับทุน ภาควิชาได้ต้ังเกณฑ์การรับทุนคือ ทนุ25% เกรดเฉลี่ย =3 MU Grad =50 และทุน 50% 12 

เกรดเฉลี่ย= 3.5 เกียรตินิยมอันดับ 1 ทําใหม้ีนักศึกษาเข้าศึกษาไม่ตํ่ากว่า 10 คน 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 

 15 

ปิดประชุมเวลา  12.15  น. 16 

     17 

 18 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


