
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 12/2559 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  23  ธันวาคม  2559 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. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
16. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
17. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
18. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
24. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

   1.   ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
  9 
 10 



 

 

2

ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  ผศ.พิมพ์สรุางค์   เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ 2 

   และการประชาสัมพันธ์ 3 

2.  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพและสิ่งแวดล้อม 4 

3.  อ.สุพพัต ควรพงษากุล แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 5 

4.  อ.ธนาศรี สีหะบุตร แทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 6 

5.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา  8.30 น. 9 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ10 

ประชุม คณะได้เชิญ รศ.สมภพ ประธานธุรารักษ์ มาบรรยายเร่ือง Change for outcome based education 11 

และ AUN-QA ระหว่างเวลา 8.30 – 9.30 น. รายละเอียดเอกสารประกอบการบรรยายแจกในที่ประชุม จากน้ัน12 

ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 13 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 14 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 15 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี16 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีสาระสาํคัญ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องจรรยาบรรณผูบ้ริหารของ17 

มหาวิทยาลัยมหิดล นโยบายต่อต้านคอร์รัชช่ัน คู่มือธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Code of Conduct) 18 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของบุคลากรมหาวิทยลยัมหิดลทุกระดับ จะเริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 19 

2559  20 

 1.1.2  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 

19 ธันวาคม 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.วิทยา อยู่สขุ คณบดีคณะ22 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําหน้าที่เป็นประธานฝ่ายวิชาการ 23 

 1.1.3  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพ่ือคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ครั้ง24 

สุดท้าย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560  25 

 1.1.4  คณะได้ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในติดตามการดําเนินงานและกําหนด PA 26 

ประจําปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยดําเนินการ 27 

 1.1.5  โครงการ Research gap ดําเนินการในนามสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรฯ์ ได้หารือกับ 28 

นพ.บัณฑิต ศรไพศาล จาก สสส. ซึ่งเชิญนักวิจัยสมทบ และนักวิพากษ์ เรื่องบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด โรคติดเช้ือ29 

และไร้เช้ือ เพ่ือผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาลต่อไป 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 
 33 
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1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 1 

     1.2.1  วันที่ 20 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลจาก2 

แพทยสภา ซึ่งได้ประกาศรายนามปูชนียแพทย์ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี แพทยสภา จํานวน 48 ท่าน โดยมีศิษย์3 

เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 30 ท่าน 4 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  5 

1.2.2  ค่าไฟฟ้าอาคารต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําเดือนพฤษจิกายน 2559 6 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า เครื่องปรับอากาศภาควิชาโภชนวิทยาเสีย 3 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ 8 

     1.2.3  ระบบสูบนํ้าอาคาร จรัส ยามะรัต อยู่ระหว่างการปรับปรุง  9 

 1.2.4  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล  10 

  บุคลากรเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 คณะฯ บรรจุบุคลากรใหม ่จํานวน 3 ราย คือ 11 

    1) นางพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  ตําแหน่ง อาจารย์  สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 12 

    2) นายภูเบศร์  แสงสว่าง  ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาอนามัยชุมชน 13 

    3) นายฉัตรชัย  ไตรธรรม  ตําแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์  สังกัด ภาควิชาชีวสถิติ 14 

 สรุปบุคลากรของคณะฯ ทั้งหมด 287 คน บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวน 136 คน บุคลากรสาย15 

สนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 151 คน 16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 19 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2558  20 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 21 

– ธันวาคม 2559) ตามท่ีคณะได้รับสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 292,378,600.00 บาท 22 

     -  ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 77,387,720.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 23 

60,998,907.53 บาท สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 231,379,692.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14  24 

   ข. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจําเดือนธันวาคม 2559 รวมยกยอดภาระผูกพัน25 

ข้ามปี วงเงินทั้งสิ้น 50,889,693.63 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง จํานวน 31,638,693.63 บาท คงเหลือ 26 

19,250,334.46 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

   ค. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 28 

ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

   ง. สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ 30 

2558 – 2559 และผลงานการให้บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 – 2559 รายละเอียดเอกสาร31 

ประกอบการประชุม 32 
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 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จดัจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 1 

2559 – 2560 (ข้อมลู ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย 2 

  ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 3 

  ข. งบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ) 4 

ปีงบประมาณ 2559 5 

 1.3.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการตรวจประเมินหลักสูตรเบ้ืองต้นตามเกณฑ์คุณภาพ  6 

(AUN-QA) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

 1.3.4  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA รายละเอียดเอกสาร8 

ประกอบการประชุม 9 

 1.3.5  รายงานความก้าวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx 10 

อย่างไร ให้เป็นระบบ” รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 14 

1.4.1  ตามท่ีงานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย  จะจัดโครงการอบรมเชิง15 

ปฏิบัติการ SciVal – New Metrics  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 101  16 

อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศการวิจัยน้ี17 

ออกแบบเพ่ือใช้สําหรับการสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยในมมุมองต่างๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สมรรถนะด้าน18 

วิจัยของหน่วยงาน  19 

 1.4.2  ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ20 

หลักสูตร “เทคนิคการสืบคน้และวิเคราะห์ข้อมูลสทิธิบัตรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (Patent Search & 21 

Analysis: a Key Success Factor for Your Innovation) ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 เวลา               22 

8.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   23 

1.4.3  ด้วยสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สํานักงาน24 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์" ดังน้ี 25 

      - ครั้งที ่1/2560 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2560 26 

              ณ ห้อง 306 ช้ัน 3 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  27 

- ครั้งที ่2/2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 28 

   ณ ห้อง 306 ช้ัน 3 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  29 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://labanimals.net/index.php  30 

  1.4.4  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จดัโครงการ31 

อบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สําหรบัการวิจัยทางสังคมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2560 ในวันที่ 27 มกราคม 32 

2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ช้ัน 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ 33 



 

 

5

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อคน สมัครออนไลน์ได้ที่ 1 

http://tinyurl.com/sc1-60 หรือ E-mail: mucerif.mahidol@gmail.com หรือ โทร 0 2849 6220  2 

  1.4.5  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2559 โดยมี3 

ผลต้ังแต่ 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

  1.4.6  ตามท่ีคณะกรรมการวิจัย  คณะกรรมการ Manuscript Clinic ร่วมกับงานวิจัยและวิชาการ 5 

จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ช่วงที่ 1 เน้นวารสารใน 6 

TCI  ในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จํานวน 2 วัน เพ่ือตอบ PA 2560 กลุ่มเป้าหมาย7 

หลัก คือ นักศกึษาปริญญาโท สายสนับสนุนวิชาการที่ต้องการตีพิมพ์ผลงาน R2R และอาจารย์ที่ต้องการตีพิมพ์8 

ในวารสารไทย ผู้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการต้องมีผลการศึกษาและมีการทบทวนเอกสารวรรณกรรมมาบ้างแล้ว รับ9 

จํานวนจํากัด ประมาณ 30 คน (ภาคบรรยาย 3 ช่ัวโมงรับได้ไม่จํากัด) ฝ่ายวิจัยฯ จะพยายามหาวารสารรองรับให ้10 

หรือแนะนําใหส้่งโดยจัดทีป่รกึษาให้  คาดว่าจะจัดในช่วงวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 (อยู่ระหว่างทาบทาม11 

วิทยากรกลุ่ม เป็นอาจารย์ภายในคณะเป็นหลัก) ในส่วนคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ยังเน้นการตีพิมพ์ใน12 

ระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus  การจัดอบรมคร้ังน้ีเป็นการปรับแก้เพ่ือ PA ปี 2560 และเพ่ือเพ่ิมการ13 

ตีพิมพ์สําหรับนักศึกษาปริญญาโท  สายสนับสนุนวิชาการที่ต้องการตีพิมพ์ผลงาน R2R และอาจารย์บางท่านที่14 

ต้องการตีพิมพ์ในวารสารไทยเท่าน้ัน 15 

  1.4.7  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและ16 

งานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) โครงการ“พัฒนาหัวข้องานวิจัยเชิงรุกสําหรับภาคอุตสาหกรรม ประจําปี17 

งบประมาณ 2560” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรับโจทย์/ 18 

ประเด็นที่ภาคอุตสาหกรรมเสนอ 4 โจทย์/ เพ่ือหานักวิจัยภายในคณะที่สนใจจะพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน 19 

เสนอขอทุนสนับสนุนจาก พวอ. ต่อไป ในเรื่อง 20 

                      (1) “การพัฒนาเคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่มีนํ้าตาลน้อยเพ่ือสุขภาพ” 21 

                      (2) “Training model ที่เหมาะสมสําหรับพนักงานประจําร้านทอง Aurora เพ่ือลด 22 

                             ความผิดพลาดในการทํางาน” 23 

                      (3) “ประสิทธิผลของครีมที่ผลิตได้ (1 ผลิตภัณฑ์) ในการลดการติดเช้ือและลดการ 24 

                             อักเสบ/ บวมของแผล”  25 

                      (4) “Marketing model ที่เหมาะสมสําหรับเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑ์จากพืช  26 

                               Organic (มีหลายผลิตภัณฑ์)” 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์30 

1.5.1  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ (สิงหาคม – ธันวาคม 2559) มีการลงนาม31 

ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ จํานวน 13 ฉบับ 32 

1.5.2  ทุนโครงการ Academic Mobility : International Programs 2560 ประเภทต่างๆ ดังน้ี 33 
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- ทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 1 

2560  2 

- ทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  3 

พ.ศ. 2560 4 

- ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพ่ือมาปฏิบัติงาน ณ 5 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 6 

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาอาคัน ตุกะชาวต่างประเทศ  เ พ่ือมาศึกษา  หรือทํ า วิจั ย  ณ 7 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 8 

- ทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ (นอกอาเซียน) สําหรับ9 

นักศึกษา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหดิล (สําหรับส่วนงานที่มีรายได้สะสมน้อยกว่า 20 10 

ล้านบาท) พ.ศ. 2560 11 

- ทุนสนับสนุนการเดินทางเพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมต่างชาติ 12 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปี 2560  13 

1.5.3 ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรชาวต่างชาติในสังกัดเข้าร่วมงาน Mahidol University 14 

International Night ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-21.00 น. พร้อมแต่งกายชุดประจําชาติ 15 

โดยระบบออนไลน์จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ต้ังแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 16 

1.5.4 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาหลักสูตร Transnational Education ร่วมกับมหาวิทยาลัย17 

ช้ันนําในต่างประเทศ 18 

1.5.5 วันที ่21 ธันวาคม 2559 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดการร่วมพูดคุยความร่วมมือ19 

ทางด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ National Cancer Institute (NCI) 20 

National Institutes of Health, USA  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลุ่มวิจัยและแผนการวิจัยเพ่ือควบคุม21 

และป้องกันโรคมะเร็งร่วมกัน 22 

1.5.6  งานวิเทศฯ จะให้การต้อนรับผู้แทนระดับสูงจาก Ministry of Health and Sports and 23 

University of Medicine จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จะมีเน้ือหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้าน24 

วิชาการ และวิจัยระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสาธารณสุข เก่ียวกับปัญหาสุขภาพและพัฒนา25 

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะ26 

เป็นเจ้าภาพในการประชุม สรปุความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐแห่ง27 

สหภาพพม่า เวลา 15.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่28 

สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 29 

1.5.7  กําหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Role of Health Economic in Public Health  30 

Research Canada โดยเชิญวิทยากร Asst. Prof.Wanrudee Isaranuwatchai, Ph.D., Institute of Health 31 

Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Canada ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 32 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 7518 อาคาร 7 ช้ัน 5 33 



 

 

7

1.5.8  งานวิเทศฯ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะ1 

เตรียมการจัดการฝึกอบรมระยะที่ 3 หัวขอ้เรื่อง Strategies for Health Promotion across Lifespan ให้แก่2 

ผู้บริหารระดับสูงจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จากประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟ โดยมีระยะเวลาในการจัด3 

ฝึกอบรม 2 สปัดาห์ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2560 4 

1.5.9  ในวันที ่6 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 15.30 น. โครงการภายใต้ Center for Work 5 

Environment Nutrition and Human Development (CWEND) โดย the Mahidol University and 6 

University of Massachusetts Lowell , กําหนดจัด GEOHealth Hub for Occupational and 7 

Environmental Health Seminar ในหัวขอ้เรื่อง “Methods for Understanding and Preventing 8 

Musculoskeletal Disorders:  Ergonomic Studies from Health Care, Fishing and Construction             9 

in the US” ห้อง  ประชุมอาคาร 2 ช้ัน 7 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํารองที่น่ังได้ที่  10 

คุณณิชชา กัลยาณธรรม nichcha.kal@gmail.com                11 

1.5.10 งานวิเทศฯ กําหนดจดัประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th International 12 

Conference on Public Health เรื่อง "Creating the Healthiest ASEAN: Roadmap towards 13 

Sustainable Development Goals 2030" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560  ซึ่งการประชุมครั้งน้ี อยู่14 

ระหว่างดําเนินการขอทุนสนับสนุนบางส่วนจาก APACPH และกําหนดจดั workshop ช่วง pre-conference  15 

2 เรื่อง คือ Writing for publication และ ICUH workshop ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  โดยกลุ่มเป้าหมาย16 

คือ นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะและสถาบันเครือข่าย โดยมีการเตรียม full paper 17 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอจบการศึกษาได้ นอกจากน้ี ทางสมาคมพยาบาลสาธารณสุขแจ้งขอร่วมเป็นเจ้าภาพ18 

ในการจัดประชุมวิชาการในคร้ังน้ีด้วย โดยใช้ช่ือ The 1st international public health nursing 19 

conference in health alliance ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิม ประมาณ 100 คน 20 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ เสนอว่า คณะจะมีแนวทางอย่างไร สําหรับนักศึกษาที่เข้าโครงการ Academic 21 

Mobility เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา น่าจะให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือไม่ให้นักศกึษาจบช้ากว่าปกติ  22 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กระบวนการการให้ทุนแลกเปลี่ยนไม่เหมอืนเดิม 23 

มหาวิทยาลัยมหิดล ลดทุนการสนับสนุน เหลือปีละ 10 ทนุ การให้ทุนปี 2559 นักศึกษาจะต้องใช้ค่าใช้จ่าย24 

ส่วนตัวสมทบกับทุนของมหาวิทยาลัย คณะอยู่ระหว่างหารือคณะกรรมการฯ ในการปรับรูปแบบ ซึ่งตาม KPI ใน25 

ลักษณะ course credit แต่ยังเป็นเรื่องยากในการเทียบโอนหน่วยกิต  26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 29 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 7 30 

ธันวาคม 2559 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 31 

1) การเข้าร่วมโครงการรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 32 

2559จํานวน 12 ส่วนงาน 16 หลักสูตร รวม 49 รายวิชา ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 33 
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หลักสูตร พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ) จํานวน 2 วิชา และหลักสูตร พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย) 1 

จํานวน 3 วิชา 2 

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

ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาอนุมัติประจําเดือนธันวาคม จํานวน 1 ราย ได้แก่ ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ 4 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว นําเสนอด้วยโปสเตอร์ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร 5 

(คณาจารย์ของคณะที่เสนอขอและได้รับอนุมัติฯ แล้ว ต้ังแต่ ต.ค. 2559 จํานวน 4 คน) 6 

3) ข้อสังเกต ในการขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานของหลักสูตร ในประเทศและ7 

ต่างประเทศ ต้องมีข้อความ “การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ” หรือการศึกษาดูงานในประเทศ 8 

“การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง” ไว้ในคําอธิบายรายวิชาอย่างชัดเจน 9 

4) หลักสูตร สามารถเสนอขอต้ัง “ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม” ได้ โดยหลักสูตรจะมี10 

รายรับจากค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 90 11 

5) บัณฑิตวิทยาลัย มีกําหนดการรับนักศึกษาโดยตรง (Active Recruitment) ปีการศึกษา 12 

2560 เพ่ือรับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ (โครงการทุน “2017 Mahidol Postgraduate Partial 13 

Scholarship” ของบัณฑิตวิทยาลัย ใน 3 ประเทศ ดังน้ี 14 

- ประเทศอินโดนีเซีย (จาร์กาต้า/บาหลี) วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2560 15 

- ประเทศเมียนมาร์ วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 16 

- ประเทศเนปาล วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2560 17 

สําหรับการจัดสรรทุนให้กับส่วนงานต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัยนัดประชุมช้ีแจง ในวันที่ 23 ธันวาคม 18 

2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. อน่ึงสําหรับทุนดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติทุกสัญชาติ 19 

มิได้จํากัดอยู่เพียงประเทศที่เดินทางไปทํา Active Recruitment เท่าน้ัน 20 

6) ข้อมูลการสมัครและผลสอบ MU Grad Test ของบัณฑิตวิทยาลัย 21 

จํานวนรอบที่สอบ   30 รอบ 22 

ผู้สมัคร    975 คน 23 

ผู้ชําระเงิน   687 คน 24 

เข้าสอบ    605 คน 25 

- สอบไม่ผ่าน (0-35 คะแนน)   120 คน (20%) 26 

- สอบผ่านแบบมีเง่ือนไข (36-59 คะแนน) 272 คน (45%) 27 

- สอบผ่าน คะแนน <60 คะแนนขึ้นไป  213 คน (35%)  28 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  31 

    กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปข้อมลูการสํารวจภาวะการณ์ได้งานทําของ32 

บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ทีส่ําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 33 
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   โดยข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สาํเร็จการศึกษาในเชิงปริมาณ อย่างน้อย1 

ร้อยละ 70 และเป้าหมายผู้ทํางานตรงตามสายอาชีพ/ ประกอบอาชีพอิสระ/ ศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 ของ2 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นดังน้ี 3 

-  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอ้ยละ 90 4 

-  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 70 5 

-  สาขามนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ร้อยละ 65  6 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ สอบถามเรื่องข้อมูลดังกล่าวสามารถเทียบเทียงกับคณะ7 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรือไม่  8 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า นักศึกษาของคณะส่วนใหญ่อ่อนภาษาอังกฤษมาก ซึ่งนักศกึษา9 

จะต้องพัฒนาด้วยตัวเอง จึงเสนอว่าคณะน่าจะจัดระบบการศึกษาที่ช่วยพัฒนานักศึกษา ในส่วนภาควิชา            10 

โภชนวิทยามีแนวทางพัฒนาโดยจัดสัมมนานําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และจะจัดสอนภาษาอังกฤษให้ แต่การ11 

สอนภาษาอังกฤษนักศึกษาไมค่่อยสนใจ และมีทัศนคติว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วไปทํางานในท้องถิ่นของตัวเองจึง12 

เห็นว่าภาษาอังกฤษไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต มีนักศึกษาส่วนหน่ึงที่คิดว่าจะพัฒนาตัวเองจะเป็นกลุ่มนักศึกษา13 

แลกเปลี่ยน  14 

รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการแก้ปัญหา15 

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยภาควิชาออกค่าใช้จ่ายจ้างครูต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษให้นักศกึษา เป็น16 

เวลา 3 ปี แต่นักศึกษาขาดเรียน ขอเสนอว่าให้คณะหารือกับอาจารย์ที่จัดวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีที่ 1 – 2 ในการ17 

พัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 18 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เสนอให้จัดโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ระยะเวลา 1 เดือน 19 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  22 

1.8.1  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ 23 

1) ขอปรับการจัดส่งเบิร์ดเดย์การ์ดแก่บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยปกติจะปริ้นท์การ์ด24 

ทุกเดือน (ตามเดือนเกิด) แต่เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากรจึงจะจัดส่งผ่านทางอีเมล์แอดเดรสของพนักงาน25 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนบุคคล) และลงแฮปป้ีเบิร์ดเดย์ผ่านเฟสบุค ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 

(เป็นรายเดือน) 27 

2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สําล ีเปลี่ยนบางช้าง อดีตผู้อํานวยการองค์การอนามัย28 

โลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์29 

รายการ “เดินหน้าปฏิรูป” โดยศูนย์ปรองดองและสมานฉนัท์แห่งชาติ เรื่อง “ไกลหมอไกลกังวล” ออกอากาศใน30 

วันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 31 

3) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประชาสัมพันธ์) จะจัด 32 

โครงการทําความดีถวายพ่อหลวง (ครบ 100 วันสรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9) ช่ือกิจกรรม “ปฏิทินมือสอง 33 
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สมุดมือหน่ึง” นําปฏิทินเก่าเปลี่ยนเป็นสมุดใหม่สําหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา โดยปฏิทินที่รวบรวมได้ทั้งหมด1 

มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด  2 

4) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายพระราชกุศล (ครบ 119 วัน3 

ของในหลวงรัชกาลที่ 9) ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการโลหิตเคลื่อนที่4 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
 1.8.2  อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย แจ้งว่า สภาอาจารย์ของคณะฯ ขอหารือเรื่องกําหนดวันเสนอ8 

วิสัยทัศน์ผู้ทีจ่ะดํารงตําแหน่งคณบดี  9 

 ประธานฯ แจ้งว่า ช่วงการหย่อนบัตรหย่ังเสียงประชาคม น่าจะจัดประมาณมีนาคม 2560 และช่วง10 

การเสนอวิสัยทัศน์ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560  11 

 อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย แจ้งว่า ขอจัดให้มีการหย่ังเสยีงในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพ่ือรวบรวม12 

คะแนนที่จะเสนอวิสัยทัศน์ต่อไป 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 
1.8.3  ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ มีเรื่องแจ้งดังน้ี 16 

 1)  ภาควิชาชีวสถิติจะเปิดคลินิกรับปรึกษาปัญหาชีวสถิติ ทุกวันพุธ บ่าย ตามกรอบ PA เริ่ม 17 

วันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 18 

 2)  ขอเชิญร่วมทําบุญภาควิชาชีวสถิติ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. 19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 
1.8.4  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข แจ้งว่า ขอเชิญร่วมงานทําบุญภาควิชาในวันอังคารที่ 22 

10 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
1.8.3  หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งว่า ขอเชิญร่วมงานทําบุญภาควิชาในวันอังคารที่ 10 26 

มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 

 29 

1.8.4  หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า ภาควิชาได้รับทุน Fulbright 30 

อาจารย์จากประเทศสหรฐัอเมริกา เช่ียวชาญด้านเคมีคอลเซฟต้ี จะมาประจําที่ภาควิชา วันที่ 23 มกราคม –  31 

23 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีการจัดการสมัมนาในพ้ืนทีจ่ังหวัดระยอง 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 

 34 
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1.8.5  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ภาควิชานําข้อมูลที่นําเสนอลงเว็บไซต์ภาควิชา ประชาสัมพันธ์ลง1 

เว็บไซต์คณะเพ่ือเผยแพร่กิจกรรม 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่11/2559  เม่ือวันศุกร์ที ่25 พฤศจิกายน 2559 และ 5 

   รายงานการประชุม ครั้งพิเศษ ที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 6 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559  วันศุกร์ที ่25 พฤศจิกายน 2559 และรายงาน7 

การประชุม ครัง้พิเศษ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการแก้ไข 8 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 9 
 10 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    11 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 12 

  ไม่มีความก้าวหน้า 13 
 14 
 3.2  การจัดโครงสร้าง Cluster 15 

   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ  จะดําเนินการทําเรื่องส่งเสริม16 

สุขภาพในชุมชน ช่ือ“ชุมชนหัวโค้งรถไฟยมราช” จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เมื่อ17 

ดําเนินการแล้วมีงบประมาณเหลือ จะนําไปทําโครงการพัฒนาโรงเรียนสวนมิกสกวัน  18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 
 3.3  การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2559 21 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งกําหนดการเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง22 

วันที่ 11 มกราคม – 20 เมษายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ช้ัน 2 และ ห้องเรียนย่อย 10 ห้อง รายละเอียด23 

เอกสารประกอบการประชุม  24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
 3.4  การกําหนดกรอบและแนวทางในการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 27 

  รองคณบดี ประธานคณะกรรมการฯ กําหนดกรอบฯ แจ้งว่าอยู่ระหว่างดําเนินการ 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  31 

4.1 พิจารณาแต่งต้ัง Professor Richard Coker เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 32 

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา แจ้งว่า ภาควิชาระบาดวิทยา ได้เสนอขอแต่งต้ัง Professor 33 

Richard Coker เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) โดยพิจารณาเห็นว่า Professor Richard Coker เป็น34 
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นักวิชาการด้านสาธารณสุขและโรคติดเช้ือที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังมีความเช่ียวชาญ1 

ด้านระบาดวิทยาและโรคติดเช้ือโดยเฉพาะอย่างย่ิงเช้ือวัณโรค ทั้งน้ี Professor Richard Coker เคยได้รับการ2 

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) มาแล้วต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที ่30 3 

กันยายน 2559  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

ดังน้ัน เพ่ือให้การแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี5 

ประสิทธิภาพ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา จึงเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  6 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง Professor Richard Coker เป็นอาจารย์สมทบ 7 

(Adjunct Staff) ตามท่ีภาควิชาระบาดวิทยาเสนอเป็นระยะเวลา 2 ปี  8 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 9 
 10 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ 11 

   ปลอดภัยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 12 

   รองคณบดีฝา่ยบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสนอ13 

ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 14 

2559 โดยขออนุญาตที่ประชุมให้ อาจารย์วรกมล บุณยโยธิน  ประธานหลักสูตร เข้าช้ีแจงสาระการปรับปรุง15 

หลักสูตรฯ ซึ่ง อาจารย์วรกมล บุณยโยธิน ได้ช้ีแจงสรุปสาระการปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี   16 

   1. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร 17 

     2. ยกเลิกการเรียน  จํานวน  12  รายวิชา  18 

   3. เปิดรายวิชาใหม่  จํานวน  3  รายวิชา 19 

     4. ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน  3  รายวิชา   20 

     5. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  จํานวน   2  รายวิชา  21 

    ทั้งน้ีได้ผ่าน การพิจารณาเห็นชอบการกลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรระดับ22 

ปริญญาตรี ครัง้ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที ่8/2559 23 

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งเพ่ิมเติมว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 25 

1 ท่าน ยังไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 26 

2558 ข้อ 10.1.2 จํานวน คณุวุฒิ และคณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณุวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท 27 

หรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหน่ึงของการศึกษา 28 

เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ัง29 

ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 30 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ตามท่ี สกอ.ระบุไว้ กรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี31 

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. ให้สว่นงานทําหนังสือช้ีแจงถึงสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ 32 
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หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณีทําหนังสือไปแล้วแต่ถ้า1 

สภาฯ ไม่อนุมัติหลักสูตรจะต้องปิดหรือดําเนินการอย่างไร คณะจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ซึ่งอาจจะดําเนินการ2 

ในระดับคณะ โดยหาอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงที่อยู่ในภาควิชาอ่ืนช่วยมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตามราชกิจจานุเบกษาได้แจ้งไว้ว่าถ้าอาจารย์4 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิไม่ตรง ให้ทําหนังสือช้ีแจงไปยังสภามหาวิทยาลัยถึงแนวทางดําเนินการ  แต่ถ้า5 

มหาวิทยาลัยยังไม่เห็นด้วย ให้นํากลับมาหารือหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากภาควิชาอ่ืนที่มีคุณสมบัติตรง  6 

นอกจากน้ีเสนอว่าหลักสูตรอ่ืนในระดับปริญญาตรี ขอให้ประธานหลักสูตรนําประวัติของ7 

อาจารย์แต่ละคนเพ่ือพิจารณาผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ือพิจารณาอุปสรรคและปญัหา 8 

รศ.สุนีย์ ลํากําป่ัน แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากอาจารย์ทํางานในภาควิชามานาน จึงขอให้นํา9 

ข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง ประสบการณ์การทํางาน และผลงานวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร แนบเรื่องที่เสนอสภาฯ ด้วย 10 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า น่าจะมีการจัดระบบใหม่ทั้งคณะ ดูคุณสมบัติ 11 

สาขาวิชา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงเป็นรายบุคคล 12 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า คณะเคยดําเนินการมาแล้วแต่ผลการดําเนินการไม่13 

ต่อเน่ือง 14 

ประธานฯ แจ้งว่า กรณีดังกล่าวมีผู้เก่ียวข้องหลายกลุ่ม จึงให้ดําเนินการกลุ่มเล็กๆ โดยมรีอง15 

คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา 16 

ผู้แทนคณาจารย์ประจํา ประมาณ 5 – 6 คน จัดประชุมหารือเพ่ือหาข้อสรุปแล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 17 

ส่วนระยะสั้นให้ทําหนังสือช้ีแจงถึงสภามหาวิทยาลัยพร้อมแนบเอกสารประกอบเพ่ือความรวดเร็ว 18 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า ตามเอกสารแจ้งว่ามีการปรับปรุงปรัชญาของหลักสตูรจะ19 

เท ่ากับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ แต่เมื่อดูรายละเอียดปรัชญาเดิมกับปรัชญาใหม่ มีการปรับปรุงคําอธิบาย20 

รายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา ซึ่งยัง21 

ไม่ใช่ประเด็นการปรับปรุงปรัชญาหลักสูตร 22 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ภาควิชาได้การดําเนินการผ่านคณะกรรมการฯ ซึ่ง23 

ต่อไปประธานหลักสูตรช้ีแจงรายละเอียดให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยทราบถึงการปรับปรุงรายวิชา ส่วน24 

ปรัชญาให้ภาควิชานํากลับไปปรับให้สวยงาม สอดคล้อง และได้สาระสําคัญ 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบ ให้ดําเนินการต่อไป โดยให้ภาควิชานําไปปรับปรุง26 

ตามท่ีประชุมเสนอ 27 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 28 
 29 

4.3  ขออนุมัติงบประมาณโครงการ “การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ” ประจําปี30 

งบประมาณ 2559 31 

 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ภาควิชาอนามัยชุมชน จะดําเนินโครงการ “การฝึกปฏิบัติงาน32 

พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ” ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นบูรณาการร่วมกันของหน่วยการ33 
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เรียนรู้ 4 รายวิชา ได้แก่ สศอช 404, วิชา สศอช 427, วิชา สศอช 428 และวิชา สศอช 429 โดยมีวัตถุประสงค์1 

เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกชุมชน จํานวน 14 คน ระหว่างวันที่ 2 

6 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2560 ณ ตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขออนุมัติในหลักการ3 

งบประมาณในการปฏิบัติงานระยะสั้น จํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาท/ 4 

คน/ สัปดาห์ 5 

ที่ประชุมเห็นว่าในหลักการงบประมาณฝึกปฏิบัติงาน ใช้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาท/ คน/ 6 

สัปดาห์ ไม่ต้องนําเสนอขอมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จึงมีมติให้ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม 7 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหฝ้่ายเลขาท่ีประชุมถอนเรืองออกจากวาระการประชุม 8 

 9 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  10 

 5.1  ประธานฯ แจ้งว่า ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ขอเข้าพบและหารือเก่ียวกับการพัฒนา11 

หน่วยงานหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน เก่ียวกับการประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA) ในระดับ GMS 12 

เครือข่ายลุ่มแม่นํ้าโขง และของประเทศไทย รวมทั้งเป็น Regional HIA Learning Center โดยให้13 

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ขอเชิญภาควิชาที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจประชุมหารือที่ดําเนินการจัดทํา14 

โครงการ 15 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า โครงการน้ีมี ผศ.อังสนา บุญธรรม และภาควิชาอนามัยชุมชนเป็น16 

ผู้รับผิดชอบ ขอเสนอว่าภาควิชาและผู้ที่สนใจโทรแจ้งความร่วมมือได้ที่ภาควิชาอนามัยชุมชน เพ่ือประสานความ17 

ร่วมมือในการจัดประชุมและรายละเอียดอ่ืนๆ ต่อไป 18 

 ที่ประชุม  :  รบัทราบ  19 

 20 

ปิดประชุมเวลา  12.15  น. 21 

     22 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


