
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 8/2560 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  25  สิงหาคม  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.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
14. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
17. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
18. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
23. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

  7 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 8 

 1.  อาจารย์ จงกล    โพธ์ิแดง แทนหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา 9 

 2.  อาจารย์ สุทธินันท์    ฉนัท์ธนกุล  แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 



 

 

2

 3.  ผศ.พิมพ์สรุางค์   เตชะบุญเสริมศักด์ิ แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวและผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 1 

   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 2 

 4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 5 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้6 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 7 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 8 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 9 

 1.1.1  คณะได้รับแจ้งจากสํานักพระราชวัง ว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระ             10 

วรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ในวันมหิดล ซึ่งจะเสด็จ  11 

เวลา 8.00 น.  12 

 1.1.2  คณบดีคนใหม ่คือ รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ โดยจะจัดพิธี รับ-ส่งงาน ในวันที่ 29 13 

กันยายน 2560  14 

1.1.3 การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้ยอดบริจาคจํานวนประมาณ 15 

400,000 บาท 16 

1.1.4 คณะจัดงานแสดงความยินดีให้ กับ Dr.Susan R Woskie ในโอกาสได้รบัปริญญาดุษฎี17 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2559 ในวันจันทรท์ี่ 11 กันยายน 2560 ช่วงบ่าย 18 

1.1.5 การเสนอช่ือ “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559”  19 

จะนําช่ือที่ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอช่ือมาปี 2559 มาแลว้ จะนํามาพิจารณาและขอใช้คณะกรรมการชุดเดิม         20 

ในการพิจารณา 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 24 

     1.2.1  ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานจากภาควิชา ยังขาดภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  25 

1.2.2  คณะได้รับงบประมาณการเปลี่ยนแอร์และหลอดไฟจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ26 

อนุรักษ์พลังงาน อยู่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 27 

1.2.3  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบรบัรองระบบ28 

การจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี ตามมาตรฐาน มอก.2677 - 2558 ออกให้           29 

ณ วันที่ 19 มถิุนายน 2560 มีผลถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ จัดโดย30 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ 31 

 32 
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1.2.4  ขอเชิญภาควิชา/ หน่วยงาน เสนอช่ือบุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 จํานวน 5 กลุ่ม เสนอ1 

มายังงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 5 

   1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  6 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จําแนกตามไตรมาส7 

ดังน้ี 8 

     -  ไตรมาสที่ 1  ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท  9 

            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงิน  ทั้งสิ้น 68,939,828.45 บาท 10 

     -  ไตรมาสที่ 3  ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น  66,680,574.22 บาท 11 

     -  ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 65,354,580.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 12 

50,550,262.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.35 จํานวนคงเหลือทั้งปีงบประมาณ 23,837,296.05 บาท  คดิเป็น13 

ร้อยละ 8.14 14 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 15 

ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

        ค. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ผลการเบิกจ่ายจริงจากทุกกองทุน จํานวน 17 

46,126,683.78 บาท (ร้อยละ 90.64) คงเหลือ 4,762,344.31 บาท จากวงเงินกันเหล่ือมปีคงเหลือ กองคลังจะ18 

นําเข้าเป็นรายได้สะสมของสว่นงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ วันสิน้ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 19 

3,990,408.36 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

  1.3.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 21 

Agreement) 22 

   ก. จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 23 

พ.ศ.2561 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  24 

   ข. เตรียมรายงานผลโครงการตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 25 

Agreement) ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) รายละเอียดเอกสาร26 

ประกอบการประชุม 27 

  1.3.3  เตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ปีงบประมาณ 2561 ตาม28 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 28 – 29 29 

มิถุนายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 30 

  1.3.4  การวิเคราะห์และจัดทาํแผนดําเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 31 

ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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 1.3.5  รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับภาควิชา ประจําเดือนสิงหาคม 2560 1 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

1.3.6  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร ์3 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

1.3.7  เตรียมการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเอกสาร5 

ประกอบการประชุม 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 9 

    1.4.1  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กําหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการ10 

วิจัยในมนุษย์ สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น.  11 

ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) โดยจะรับเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม ภาควิชา12 

และสํานักงานคณบดีสามารถส่งรายช่ือผู้สนใจมายังงานวิจัยและวิชาการ ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 13 

    1.4.2  กลุ่มวิจัยเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์14 

ร่วมกับสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย กําลังพัฒนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ15 

และวิจัย โดยใช้ช่ือโครงการ “โครงการศูนย์พัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 

มหาวิทยาลัยมหิดล” เพ่ือขอทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2562 ตามแผนแม่บทการแพทย์17 

แผนไทยและสมุนไพรไทย  18 

      1.4.3  เน่ืองจากขณะน้ีเกิดความล่าช้าของการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนอุดหนุน19 

การวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 20 

2562)  งานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ขอให้ผู้สนใจจะเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน21 

งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เตรียมจัดทําโครงการวิจัยให้พร้อม ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัย22 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอแล้ว จะนํามาปรับตามแบบฟอร์มในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทั้งน้ีโครงการวิจัยที่มีการ23 

ทําวิจัยในมนุษย์ หรือการใช้สตัว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หรือต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย24 

ทางชีวภาพแล้วแต่กรณี ผู้เสนอโครงการวิจัยฯ ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี25 

โครงการวิจัยที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการเก่ียวกับสารเคมีต้องปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดการความ26 

ปลอดภัยสําหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เก่ียวกับสารเคมีด้วย ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า วช. จะเปิดระบบ 27 

NRMS สําหรับกรอกข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัย ต้ังแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2560 เท่าน้ัน 28 

     1.4.4  วารสารสาธารณสขุศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที ่2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) เอกสารแจกใน29 

ที่ประชุม 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 
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1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์1 

1.5.1  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะให้การต้อนรับ Prof Dr. Nai-Wen Kuo, Dean, College 2 

of Public Health และ Betty Choiu จาก Master program in Global Health and Development,  3 

Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน และได้มีการลงนามความร่วมมือกับ TMU จากการประชุม4 

ดังกล่าวได้มีกิจกรรมความร่วมมือต่อเน่ือง โดยทาง TMU ให้โควตานักศึกษาของคณะจํานวน 15 ทนุ เข้าร่วม5 

โครงการ summer course in public health ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560 ได้กําหนดการ6 

ปฐมนิเทศนักศกึษาที่ได้รับทุนจํานวนทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 6 คน ระดับปริญญาโท 10 7 

คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 4 คน โดยมี อ.อัจฉรา วราลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วม8 

กิจกรรมน้ีด้วย  9 

1.5.2  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ขอเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทาง10 

วิชาการและวิจัย กับ ผูแ้ทน จาก Office of Dr. Edmond Fernandes, MBBS, MD, PGD-PHSM, 11 

International Public Health Consultant จากประเทศอินเดีย 12 

1.5.3  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอก13 

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน และนักศึกษา14 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศสขุภาพ จํานวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 15 

ณ มหาวิทยาลยั Stikes Bali ประเทศอินโดนีเซีย มานําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (outbound) ที่ไปเข้า16 

ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560 17 

1.5.4  งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานการลงนาม MOU จํานวน 2 ฉบับ ร่วมกับ GRADUATE 18 

SCHOOL OF ENGINEERING/ SCHOOL OF ENGINEERING จาก OSAKA UNIVERSITY และ Tunghai 19 

University ซึ่งได้ประสานเรื่องการจัดทําหลักสูตร hospital management ร่วมกัน เป็น MBA + MPH 20 

1.5.5  จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ the 49th APACPH : SDGs, new approach for 21 

Public Health ณ มหาวิทยาลัย Yonsei University International Campus ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 22 

2560 มีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะฯ เข้าร่วมนําเสนอผลงานจํานวน 9 คน มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร            23 

มหาบัณฑิต และ ผศ.นฤมล เอ้ือมณีกูล ได้รับรางวัล the best oral presenter 24 

1.5.6  มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น กําหนดจัด 2017 Kyoto Global Conference for 25 

Rising Public Health Researchers (2017 KGC)  ในหัวข้อ “Interdisciplinary Approach and 26 

Collaboration for Health for All”  ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 ณ Shirankaikan, Kyoto 27 

University  ในปีน้ีสนับสนุนทุนให้นักศึกษา จํานวน 2 ทุน โดยทางเกียวโตสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักศึกษา28 

ที่สนใจขอให้เตรียม abstract 500 คํา และ CV พร้อมเตรียมนําเสนอด้วยวาจา 20 นาที และ โปสเตอร์ ส่งมาที่29 

งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งทาง Kyoto จะเป็นผู้พิจารณา abstract 30 

1.5.7  วันที่ 5 กันยายน 2560  สถาบัน Nara Institute of Science and Technology   31 

(NAIST- Thailand) ขอเชิญผูท้ี่สนใจเข้าร่วมงานเปิดสํานักงานท่ีประเทศไทยของสถาบันดังกล่าว ต้ังอยู่ที่ 32 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เริ่มงานเวลา 13.00 – 18.00  น. ที่ห้อง Krungthep 2 (Mezzanine level) 1 

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 5 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 2 6 

สิงหาคม 2560  7 

  1)  ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท 8 

ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาคร้ังที่ 11 ประจําเดือนสิงหาคม รวมอนุมัติไป 51 ราย เป็นเงิน 986,000 บาท 9 

คงเหลือ 514,000 บาท ในครั้งน้ี ได้อนุมัติให้ทุน จํานวน 9 ราย ในจํานวนน้ีมี ผศ.นฤมล เอ้ือมณีกูล ภาค10 

วิชาการพยาบาลสาธารณสุข นําเสนอผลงานด้วยวาจาในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศสาธารณเกาหลี และ 11 

อ.ประศักด์ิ สันติภาพ นําเสนอผลงานด้วยวาจาในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (สรปุคณาจารย์12 

ของคณะฯ ได้รับอนุมัติฯ แลว้ ต้ังแต่ตุลาคม 2559 รวมจํานวน 10 คน) 13 

  2)  บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ไตรมาสที่ 1/2560 (ระหว่างวันที่ 1 14 

มกราคม – 31 มีนาคม 2560) ให้กับส่วนงานรวม 56,498,401.- บาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ 15 

4,793,710.- บาท 16 

  3)  บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศ กําหนดวันสุดท้ายที่รับเอกสารเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาในแต่17 

ละเดือน พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดว่า นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์ขอสําเร็จการศึกษาและส่งหลักฐาน18 

ตามท่ีกําหนดในแต่ละระดับปริญญามายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน และจะเสนอขออนุมัติ19 

ปริญญาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรอบเดือนถัดไป (ผู้ส่งหลักฐานหลงัจากวันที่ 25 ของแต่ละเดือนจะเสนอ20 

ขออนุมัติปริญญาไม่ทันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรอบเดือนถัดไป) 21 

  4)  พิจารณาอนุมัติ ค่าอุปกรณ์พิเศษ และการศึกษาดูงาน ดังน้ี 22 

  - ค่าอุปกรณ์พิเศษ อัตราคนละ 60,000.- บาท แบ่ง 4 ภาคการศึกษา ของหลักสูตร วท.ม. 23 

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) 24 

  - ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม (จํานวน 5 วัน) อัตราคนละ 30,000.- บาท  หลักสูตร 25 

วท.ม. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมชุมชน (อัตราจัดสรรให้หลกัสูตร 26 

90%) จัดในรายวิชา ทพทช 622 โครงการวิจัยทางทันตสาธารณสุข 27 

  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน (จํานวน 2 แห่ง)  อัตราคนละ 10,000.- บาท   หลักสตูร 28 

วท.ม. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมชุมชน (อัตราจัดสรรให้หลกัสูตร 29 

90%) จัดในรายวิชา ทพทช 692 สมัมนาทางทันตสาธารณสุข 30 

  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน (เข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ) อัตราคนละ 31 

50,000.- บาท หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์  32 

(อัตราจัดสรรให้หลักสูตร 90%) จัดในรายวิชา ทพวด 674 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 33 
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  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน อัตราคนละ 55,000.- บาท  หลกัสูตร ปร.ด. (อาชีวอนามัย1 

และความปลอดภัย) (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อัตราจัดสรรให้หลกัสูตร 90%) จดัใน2 

รายวิชา PHOH 685 Work Improvement and Innovation in Occupational Health (จัดตารางสอน มี3 

บรรยาย 5 ครัง้ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญีปุ่่น 5 วัน) 4 

  - ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม (จํานวน 25 วัน) อัตราคนละ 10,000.- บาท  หลักสตูร 5 

พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุข6 

ศาสตร์ (อัตราจัดสรรให้หลักสูตร 90%) จัดในรายวิชา PHPN 689 Practicum for Nurse Practitioner 3 7 

หน่วยกิต 8 

     1.6.2  การอบรมจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ดําเนินการอบรมครบ9 

ทั้ง 3 รุ่นๆ ละ 4 ครั้ง ในเดือนน้ี อบรมคร้ังสุดท้ายคร้ังที่ 4 ของรุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มี10 

หลักสูตรที่เข้าร่วมและนําเสนอความก้าวหน้า SAR จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร พย.ม. (การพยาบาล11 

เวชปฏิบัติชุมชุน) หลักสูตร วท.ม. (สขุาภิบาลส่ิงแวดล้อม) และหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ผู้เข้าร่วม12 

อบรมจํานวน 33 คน ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมเฉลี่ย 4.48  13 

  สําหรับรุ่นที่ 3 จะอบรมคร้ังที่ 4 ในวันที่ 15 กันยายน 2560  และตามแผนการอบรมฯ ทุก14 

หลักสูตรจะนําส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ของหลักสูตร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560   15 

1.6.3 คณะทํางานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดการอบรม “การออกแบบ 16 

Infographic เพ่ือการประสัมพันธ์หลักสูตร” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีคุณ17 

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ วิทยากรหลัก และคุณญาธินี ตันติวิวัฒน์ และคุณธนิน ทวีอรรคเดช ทีมผู้ช่วย จาก18 

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 62 คน ภาพรวมของการอบรมเฉลี่ย 4.53 19 

1.6.4 คณะกรรมการอํานวยการโดยรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นประธาน จัดประชุม20 

คณะกรรมการฯเมื่อวันที่ 8 สงิหาคม 2560 เพ่ือเตรียมการจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะสาธารณสุข21 

ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 ในวันที ่6 กันยายน 2560 ต้ังแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. แจ้งการแต่งต้ัง22 

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และมีกําหนดประชุมคณะกรรมการอํานวยการอีกคร้ังในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพ่ือ23 

ติดตามความก้าวหน้าของงาน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

1.6.5 คณะกรรมการคิดต้นทุน นัดประชุมหารือกับ คุณปัญญา ธํารงธีระกุล ผู้อํานวยการศูนย์25 

บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลยัมหิดล และทมีงาน ในการหาแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 

15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. 27 

1.6.6 การประเมินความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต เพ่ือการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการ28 

ผลิตบัณฑิต ประจําปีงบประมาณ 2561 มปีระเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk) ดังน้ี 29 

   - ผู้รับผิดชอบวิชาระดับปริญาญาตรี ส่ง มคอ.3/ 4 และรายงาน มคอ.5/ 6 ล่าช้ากว่ากําหนด  30 

   - จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้า ไม่ได้ตามเป้าหมาย 31 

         - ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทสูงกว่าระยะเวลาที่หลักสูตร 32 

    กําหนด 33 
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1.6.7 การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE online ระดับหลักสูตรและระดับคณะ งานบริหารการศึกษาฯ 1 

เข้าร่วมรับฟังคําช้ีแจงการบันทึกฯ ที่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่1 สิงหาคม และได้ทดสอบระบบ เลขรหัสหลักสูตร 2 

และจัดช้ีแจงให้กับผู้นําข้อมลูเข้า (Curriculum Admin) และผู้ตรวจสอบรับรองข้อมูลระดับหลักสูตร 3 

(Curriculum Assessor) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 มีขอ้ตกลงว่า  4 

- ในระดับหลักสตูร ให้ดําเนินการระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 30 กันยายน ทุกหลักสูตร5 

บันทึกข้อมูล CDS หมวด 1 ตัวบ่งช้ี 1.1 โดยเลือกเกณฑ์การประเมินปี พ.ศ. 2548 และงาน6 

การศึกษาทําหน้าที่ติดตาม กํากับ ให้คําปรกึษา และตรวจสอบความถูกต้องเป็นระยะ โดย7 

จะรายงานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการคุณภาพการศึกา และคณะกรรมการประจํา8 

คณะ 3 ระยะ ได้แก่ ณ วันที ่1 กันยายน 15 กันยายน และ 29 กันยายน 9 

- ในระดับคณะ ดําเนินการให้เสร็จ ภายใน 31 ตุลาคม 2560 ในการบันทกึข้อมูลพ้ืนฐาน10 

(Common Data Set; CDS) พร้อมไฟล์เอกสารอ้างอิง และได้ตกลงกันระหว่างหัวหน้างาน11 

บริหารการศึกษาฯ/ หัวหน้างานวิจัย/ หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าดําเนินการให้12 

แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2560 จากน้ันงานบริหารการศึกษาฯ จะทําหน้าที่ Import 13 

ข้อมูลพ้ืนฐานตรวจทานความถูกต้อง และเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 14 

2560 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาซึ่งทําหน้าที่ Faculty Admin จะรับรองข้อมูล และส่ง15 

รายงานในระบบ ไปยังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน 31 ตุลาคม 2560 16 

1.6.8 การเสนอช่ืออาจารย์ของคณะ 2 - 4 คน เขา้ร่วมโครงการการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย 17 

มหิดล เรื่อง ตัวตนบนหนทางความเป็นครู ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมภูวนาลี  18 

รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้แจง้ไปยังภาควิชาให้เสนอช่ือภาควิชาละ 1 คน และจะพิจารณาคัดเลือก19 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้ผู้ถูกเสนอช่ือกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการต่อไป และส่วนงานส่งรายช่ือให้20 

ทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 21 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  24 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเรื่องแทนดังน้ี 25 

1.7.1  แจ้งจํานวนสถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาํเดือนสิงหาคม 2560 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 26 

2560 27 

หลักสูตร ชั้นปี 1  
(60) 

ชั้นปี 2  
(59) 

ชั้นปี 3 
(58) 

ชั้นปี 4  
(57) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 127 128 113 103 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 65 60 62 60 
รวม 192 188 175 163 

 28 
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1.7.2  แจ้งกิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือต้อนรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่งจัดเมื่อวันพฤหัสบดี 1 

ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. สรุปดังน้ี 2 

- มีนักศกึษาช้ันปีที่ 1 เข้าร่วม 190 คน นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ไปช่วยงาน 14 คน อาจารย์เข้าร่วม        3 

   21 คน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 6 คน 4 

 - จัดกิจกรรมสร้างค่านิยม MUPH ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 5 

 - สร้าง line group อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 12 - 13 คน. 6 

 - ขอความร่วมมือจากทุกภาควิชาที่ยินดีจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ7 

ผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปพบนักศึกษาที่ศาลายาในทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.30 น.  8 

1.7.3  แจ้งความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ฉบับปี พ.ศ.9 

2560  10 

 เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้เรียนเชิญ รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต 11 

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มาให้ข้อเสนอแนะการเขียน PLO ของแต่ละหลักสูตรในระดับ12 

ปริญญาตรี ขณะน้ีทุกหลักสตูรนํากลับไปแก้ไข และจะนํากลับมากลั่นกรองอีกคร้ังในระดับคณะกรรมการระดับ13 

ปริญญาตรี ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  14 

1.7.4  คณะกรรมการพิจารณาต้นทุกทางการศึกษา  15 

เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม พ.ศ. 2560 ได้เชิญ ผูอํ้านวยการศูนย์บริหารสินทรพัย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 16 

และทีมงาน มาร่วมแลกเปลีย่นการคิดต้นทุนด้านการศึกษา แล้วได้ข้อสรุปว่าทางทีมของศูนย์บริหารสินทรัพย์จะ17 

ช่วยดําเนินการเรื่องน้ีให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่18 

ได้ดําเนินงานไปแล้ว 19 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ   22 

 1.8.1  เร่ืองแจ้งจากสภาอาจารย์ประจํา    23 

 1)  การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีฯ ในวันที่ 3 สิหาคม 2560 มีผู้เสนอช่ือ 90% 24 

 2)  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเข้าสัมภาษณ์บุคลากรในคณะเพ่ือการคัดเลือก25 

อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ในวันที ่19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ซึ่งอาจารย์ตัวอย่างสภา26 

อาจารย์ของคณะคือ  รศ.อุษา เล็กอุทัย สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายละเอียดเอกสาร27 

ประกอบการประชุม 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 3)  ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 2560 1 

สาขา อาจารย์ดีเด่น ภาควิชา/ คณะ มหาวิทยาลัย 
สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

รศ.เทียนทอง ทองพันชัง่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์ มหิดล 

สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์และ    
นรีเวชวทิยา คณะพยาบาลศาสตร ์

เชียงใหม่ 

สาขาสังคมศาสตร ์ ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์ 

สาขามนุษยศาสตร์และ
ศิลปกรรม   

ศ.ดร. สุรพงษ์  โสธนะเสถียร   คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน 

ธรรมศาสตร ์

สาขารับใช้สังคม   รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร ์

ขอนแก่น 

 4)  การเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2560 2 

         -  วันรบัสมัคร   วันที่ 7 – 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. 3 

     -  วันลงคะแนนเลือกต้ัง  วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 7.00 – 14.00 น. ณ ส่วนงานที่สังกัด 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

 1.8.3  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากภาควิชาอนามัยชุมชน 7 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งขอเชิญบุคลากรคณะเข้าร่วมกิจกรรมที่นักศกึษาภาควิชาอนามัย8 

ชุมชนจัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพ คือ เดินขึ้น - ลงบันได อาคาร 4 ทุกวันพุธ และให้9 

ความรู้ที่สําคัญ สันทนาการ และออกกําลังกาย ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน เวลา 15.00 – 16.30 น. 10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่7/2560  เม่ือวันพฤหสับดีที ่27 กรกฎาคม 2560  13 

              ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560       14 

โดยไม่มีการแก้ไข 15 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 16 
 17 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    18 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 19 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้เข้าประชุมเตรียมการจัดทําแก้ไข (ร่าง) มคอ.1 เมื่อวันที่ 20 

24 สิงหาคม 2560 โดยสรุปจากที่ประชุมจะจัดทําแยกเล่มรายงานให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างวิทยาศาสตร21 

บัณฑิต กับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะยืนยันตาม TOR   22 
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  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จะแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายวิชาชีพ (ส.บ.) และสายวิชาการ (วท.บ.)1 

แยกตามสาขาวิชาต่างๆ  ซึ่งจะยืนยันตามเดิม และจะนําเข้าที่ประชุมของสภาคณบดีฯ ต่อไป 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 3 
  4 
   3.2  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559  5 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ได้ส่งเล่มรายงานการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปี6 

การศึกษา 2559 ให้รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  7 

- รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร  8 

- รายงานการจัดการความรู้ เรื่องกระบวนการจัดการด้านวิชาการในการฝึกปฏิบัติงานฯ 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 10 

 11 

 3.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํา คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา12 

ชีวสถิติ 13 

  ประธานฯ แจ้งว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2540 หัวหน้าภาควิชา14 

ชีวสถิติขอถอนเร่ืองกลับไปพิจารณาใหม่ โดยถ้าพิจารณาแล้วเสร็จและเสนอเรื่องภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งฝ่ายเลขา15 

การประชุมให้ดําเนินการเวียนเอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ รายละเอียดคําสั่ง16 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ ดังน้ี 17 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี่ลี  อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกมล  ชาญสาธิตพร* ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม* กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ประสงค์  กิติดํารงสุข กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณัฐนารี  เอมยงค์*  กรรมการและเลขานุการ  

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 18 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 19 
 20 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  21 

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติในหลักการ การเปิดหลักสูตรใหม ่หลักสูตร วท.ม. 22 

สาขาวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.2560 23 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาระบาดวิทยา มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตร24 

ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร25 

เปิดใหม่ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและเช่ียวชาญในการประยุกต์ 26 

แนวคิดของระบาดวิทยา เทคโนโลยีทางสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา27 
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สุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถนําข้อมูลเชิงประจักษ์1 

จากการศึกษาทางระบาดวิทยาไปใช้ในการตัดสินใจการป้องกันและควบคุมปัญหาสขุภาพได้อย่างถูกต้อง2 

เหมาะสมในทกุระดับของการป้องกันและการควบคุมปัญหาสุขภาพ (ก่อนเกิดโรค-ขณะเริ่มต้นเกิดโรค-และเมื่อ3 

ได้รับการวินิจฉัยโรคแล้ว)  ในทุกระดับของชุมชน (ระดับสากล ประเทศ และท้องถิ่น) หลักสูตรฯ ผ่านการ4 

พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธ5 

ที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2559 6 

 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ขออนุมัติในหลกัการ การเปิดหลักสูตร7 

ใหม่ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 8 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 9 

1. คําว่า “วิทยาการระบาดประยุกต์” ให้อธิบายถึงศาสตร์ของสาขาให้มีความชัดเจนในการ10 

เขียนหลักสูตร ควรระบุความสําคัญของศาสตร์สาขาระบาดวิทยาประยุกต์ และสะท้อน11 

เน้ือหาการเรียนการสอน 12 

2. ควรเขียนวัตถุประสงค์ (6 ขอ้) ให้ชัดเจนตามผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ และให้13 

มีจุดเน้นถึงสาขาวิทยาการระบาดประยุกต์อย่างชัดเจน 14 

3.  ให้แสดงข้อมลูการสํารวจความต้องการของผู้สนใจเข้าศกึษาในหลักสูตรฯ ให้ชัดเจน  15 

  ที่ประชุมเสนอให้หลักสูตรแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากน้ันส่งให้ผู้แทน16 

คณะกรรมการ 4 คน ได้แก่ รศ.จักร์กริช หิรญัเพชรรัตน์ รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน และ            17 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ พิจารณาตรวจสอบแล้วจึงเวียนหลักสูตรฯ ให้คณะกรรมการประจาํคณะ พิจารณาให้ความ18 

เห็นชอบก่อนดําเนินการต่อไป 19 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 20 
 21 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. 22 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2) 23 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  24 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 25 

มหิดล ในคราวประชุมที่ 510 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรฯ ได้เสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ26 

บริหารหลักสูตรฯ เข้าพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 27 

7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรกลบัไป28 

ปรับปรุงแก้ไขรายนามคณะกรรมการฯ ใหส้อดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ29 

บัณฑิต พ.ศ. 2556 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 30 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 31 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 32 
 33 
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4.3 พิจารณาบุคลากรสายวิชาการขอไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave) 1 

รองคณบดี แจ้งว่า ด้วย นางอรวรรณ  แก้วบุญชู ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด                 2 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มีความประสงค์ขอลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave) ด้าน3 

การแต่งตํารา เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย : การประเมินสุขภาพ สิ่งแวดล้อมการทํางาน และการ4 

วางแผนโครงการพยาบาลอาชีวอนามัย ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึง 10 มิถุนายน 2561 รวมเป็น5 

ระยะเวลา 9 เดือน โดยมีคณะกรรมการประเมินผล จํานวน 3 ราย ดังรายนาม ต่อไปน้ี 6 

   1. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 7 

   2. ศาสตราจารย์พรพิมล  กองทิพย์ 8 

        3. ศาสตราจารย์ลีรา  กิตติกูล 9 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 10 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 11 
 12 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  13 

   5.1  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ขอให้ใช้อัตลักษณ์14 

ของมหาวิทยาลัย เช่น โลโก้ สิ่งตีพิมพ์ นามบัตร รูปแบบตัวอักษร เว็บไซต์ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือ15 

สร้าง Brand ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์คณะ / มหาวิทยาลัยมหิดล 16 

 ที่ประชุม :  รับทราบ 17 

 18 

ปิดประชุมเวลา  11.10  น. 19 

     20 

 21 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุญยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


