
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 5/2560 2 

เม่ือวันพธุที่ 31 พฤษภาคม 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. ศ.ลรีา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
8. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
9. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
10. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
11. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
12. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
13. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
14. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
15. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
16. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
17. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 7 

1. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
2. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
3. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
4. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

  8 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 9 

1.  ผศ.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ แทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 10 
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2.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร แทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ  1 

3.  อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 2 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 5 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ6 

ประชุม ได้กล่าวต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม ่คอื อาจารย์สุเมธ เพ็งภูมิเกียรติ จากภาควิชาอาชีวอนามัยและความ7 

ปลอดภัย และ อาจารย์ธนกฤต เนียมหอม จากภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จากน้ันได้ดําเนินการ8 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 9 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 11 

 1.1.1  การประชุมวิชาการนาชาติ APAPCH เมื่อวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2560 สําเร็จลุล่วงไป12 

ด้วยดี ขอขอบคุณกรรมการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเพ่ือเป็นการ13 

ขอบคุณ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. 14 

 1.1.2  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กลุม่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมเพ่ือเสนอ15 

ต่อที่ประชุมสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็น16 

วิชาชีพควบคุม อีก 1 สาขา ซึง่ที่ประชุมสภาวิชาชีพฯ มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ17 

ดําเนินการ 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.1 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 21 

  1.2.1 งานบริหารเคร่ืองมือกลางรับรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 3 คน จาก22 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 22 23 

พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 24 

  1.2.2 การต่อเวลาปฏิบัติงาน / ราชการ ประจําปี 2560 มจีํานวน 4 คน คณะกรรมการ25 

เห็นชอบให้ต่อเวลาแบบไม่มีเง่ือนไข 3 ราย และมีเง่ือนไข 1 ราย 1) รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า 2) รศ.อุษา เล็กอุทัย 26 

3) ศ.พรพิมล กองทิพย์ 4) รศ.ประมุข โอศริิ (มีเง่ืนไขอยู่ระหว่างรอเอกสารให้ครบภายในวันที่ 30 กันยายน 27 

2560) 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 31 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  32 
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   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จําแนกตามไตร1 

มาสดังน้ี 2 

     -  ไตรมาสที่ 1  ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท 3 

            -  ไตรมาสที่ 2   ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น 68,930,828.45 บาท 4 

            -  ไตรมาสที่ 2  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 72,934,500.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 5 

39,618,588.5141 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.32 จํานวนเงินคงเหลือทั้งปีงบประมาณ 118,812,858.40 บาท คิด6 

เป็นร้อยละ 74.99 7 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 8 

ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนเมษายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ / จัดจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 10 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

  1.3.3  กําหนดจัดกิจกรรมเสวนา EdPEx ในวันที่ 14 มิถนุายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.                12 

ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่            13 

28 – 29 มถิุนายน 2560  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

  1.3.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 15 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

  1.3.5  การประเมินผลดําเนินงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเอกสาร17 

ประกอบการประชุม 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 21 

     1.4.1  ตามท่ีศนูย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหน่ึงเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) 22 

จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Project Proposal Development เมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 23 

เพ่ือให้สมาชิกที่สนใจร่วมกันเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอทุนสนับสนุนวิจยั คณะฯ มีทีมงานที่สนใจส่งข้อเสนอ24 

และเข้าร่วมประชุม 1 ทีมงาน โดยมี รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เป็นหัวหน้าทีมงาน ได้เสนอ Concept 25 

proposal เรื่อง Risk communication to promote Rabies Free Zone ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ26 

ของ THOHUN รอบที่ 1 ได้ให้ปรับแก้เป็นงานวิจัยระดับเครือข่าย โดยให้เพ่ิมทีมงานจาก 5 - 6 มหาวิทยาลัยใน27 

ประเทศ (งบที่เสนอขอได้ปรับเพ่ิมขึ้นประมาณ 3,000,000 บาท) ขณะนี้ได้ส่งฉบับปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 28 

1.4.2  โครงการยุวฑูตสุขภาพดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล Phase 2 จะจัดที่ 29 

จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถนุายน 2560  โดยมี รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล ผศ.พิมพ์สุรางค์           30 

เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผศ.มลินี สมภพเจริญ อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม  31 
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 1.4.3  คณะกรรมการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพจะจัดอบรม 1 

เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับห้องปฏิบัติการ ” ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ อาคารเทพนม 2 

เมืองแมน ช้ัน 4 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น. โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากบริษัทขายอุปกรณ์ 3 

ทางห้องปฏิบัติการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

 1.4.4  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง 5 

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยการประเมิน 6 

ครั้งน้ีเป็นการประเมินระดับสาขาวิชา หน่วยงานสามารถเลือกสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่สนใจ หรือจะเป็น 7 

ภาพรวมระดับคณะก็ได้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดดําเนินการ  1) กรอกแบบสมัครเขา้ร่วมโครงการฯ 8 

ผ่านทางเว็บไซต์ http://evaluation.trf.or.th เพ่ือกรอกข้อมูลสมคัรเข้ารับการประเมินได้ ต้ังแต่วันที่ 1 9 

กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2560  2) ส่งเอกสารสําเนาหน้าแรกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 

(reprint), สิทธิบัตร และหนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ (เป็น 11 

ผลงานในช่วง 1 มกราคม 2557-31 ธันวาคม 2559)  ไปยังฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สํานักงาน 12 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ช้ัน 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสาม 13 

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการ14 

ประชุม  ทั้งน้ีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ในกลุ่มที ่6 แบ่งเป็น 6 สาขาวิชา 1) พรีคลินิก 2) เภสัช15 

ศาสตร์ 3) เทคนิคการแพทย์/ สหเวชศาสตร์ 4) กายภาพบําบัด 5) พยาบาลศาสตร์ 6) สาธารณสุขศาสตร์ 16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์19 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ติดภารกิจ ประธานฯ จึงได้เสนอเรื่องแจ้งตามเอกสารในทีป่ระชุม 20 

ดังน้ี 21 

1.5.1  วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์  22 

ขอเชิญคณะกรรมการประจาํคณะ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง Community Health and 23 

Diseases in Thailand สําหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรีและ24 

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Wisconsin Madison, USA จํานวน 21 คน และอาจารย์จํานวน 2 คน ระหว่าง25 

วันที่ 22 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560  จัดเป็นปีที่ 9  26 

1.5.2  ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – สิงหาคม 2560 คณะให้การดูแลนักศกึษาปริญญาเอก จาก 27 

University of Kyoto ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1 คน ที่มาศึกษาวิจัย ภายใต้การดูแลของงานวิเทศสัมพันธ์ และ28 

เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน 29 

1.5.3  วันที่ 16 มิถุนายน 2560  ขอเชิญคณาจารย์และนกัศึกษาระดับปริญญาตร ีรับฟังการ30 

นําเสนอของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการเดินทางการเดินทางเพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรยีนรู้31 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างชาติสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2560 (Backpack 2017)                 32 

ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2560 33 
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1.5.4  วันที่ 20 มิถุนายน 2560  เวลา 11.00 - 13.30 น.  ขอเชิญทีมบริหารและอาจารย์ร่วม1 

ต้อนรับ Prof. Kanaya จาก Nara Institute of Science and Technology (NAIST) มาเจรจาความร่วมมือ2 

ด้านการศึกษาและวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ 3 

1.5.5 การประชุมวิชาการนานาชาติ APACPH ครั้งที่ 49th ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2560   4 

ที่ Yonsei University International Campus หมดเขตลงทะเบียน early bird วันที่ 30 มิถุนายน 2560 5 

deadline สําหรับส่ง abstract วันที่ 28 เมษายน 2560  โดยสามารถลงทะเบียนทาง website ของ APACPH 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 9 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 2 10 

พฤษภาคม 2560 11 

  1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานที่ประชุม นําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย12 

บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึง่ได้รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย 2559 ในด้าน13 

การศึกษา 9 ประเด็น ด้านการบริการศึกษา 12 ประเด็น และด้านอ่ืนๆ 3 ประเด็น นอกจากน้ี ได้เสนอประเด็น14 

นโยบายเพ่ือพิจารณาอีก 24 ประเด็น 15 

  2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่518 เมื่อวันที ่15 มีนาคม 2560 อนุมัติตามท่ี16 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขออนุโลมผ่อนผันการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเดิมในการจัดการเรียนการ17 

สอนต่อไปอีก 1 ปีการศึกษา สําหรับหลักสตูรที่ไม่สามารถดําเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 18 

ได้ทันก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรทีม่ีข้อขัดข้องไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานที่วาง19 

ไว้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559: จํานวนหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง 142 หลักสูตร; สภาฯ อนุมัติแล้ว 22 20 

หลักสูตร; คาดว่าเสนอสภาฯ ทันเปิดสอน ปีการศึกษา 2560 จํานวน 42 หลักสูตร; คาดว่าไม่ทัน 69 หลักสูตร; 21 

รอปิด 3 หลักสูตร; และงดรบั 6 หลักสูตร) 22 

3. กําหนดเปิด - ปิด การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 : 22 พฤษภาคม – 14 23 

กรกฎาคม 2560 และกําหนดเปิด - ปิด การสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560: 15 สิงหาคม – 8 ธันวาคม 24 

2560 25 

  4. นักศึกษาที่ไม่ต้องลงทะเบียนประจําภาคการศึกษา 1/2560 ต้องสอบวิทยานิพนธ์/สาร26 

นิพนธ์ ให้ปรากฏผลผ่าน ภายในวันที่ 11 สงิหาคม 2560 27 

5. นักศึกษาที่มีอายุการศึกษาครบระยะเวลาศึกษาสูงสุด ต้องสอบวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ให้28 

ปรากฎผลผ่าน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (วันสิ้นสุดปีการศึกษา 2559) ได้แก่ 29 

- นักศึกษา ปริญญาโท รหัสขึ้นต้นด้วย 55 (5 ปีการศึกษา) 30 

- นักศึกษา ปริญญาเอก ที่เรียบจาก ปริญญาโท รหัสขึ้นต้นด้วย 54 (6 ปีการศึกษา) 31 

- นักศึกษา ปริญญาเอก ที่เรียนจาก ปริญญาตรี รหัสขึ้นต้นด้วย 52 (8 ปีการศึกษา) 32 

6. ข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 33 
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- ปริญญาโท สะสมถึงปีรหัส นักศึกษา 59 จํานวน 848 คน ในจํานวน นักศึกษาที่กําลัง1 

ศึกษาอยู่ 4,697 คน (ร้อยละ 18)  2 

-  ปริญญาเอก สะสมถึงปีรหัส นักศึกษา 59 จํานวน 632 คน ในจํานวน นักศึกษาที่กําลัง3 

ศึกษาอยู่ 1,948 คน (ร้อยละ 32) 4 

7) จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 5 

- 11 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2560 รวม 1,182 คน มีคะแนนภาษาอังกฤษ 645 คน 6 

- 11 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2560 รวม 1,329 คน มีคะแนนภาษาอังกฤษ 705 คน 7 

8) บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีการเปิดรับสมัครฯ รอบที่ 3 ต้ังแต่ 22 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 8 

2560 มีการสอบข้อเขียน กําหนดสอบสัมภาษณ์ 24 - 25 กรกฎาคม ส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัย 26 กรกฎาคม 9 

ประกาศผล 4 สิงหาคม 2560 10 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้รับแจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 11 

พฤษภาคม 2560 เรื่อง เปิดรับสมัครรอบที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) และให้หลักสูตรสามารถดําเนินการได้โดย12 

แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 24 พฤษภาคม 2560 รับสมัครเฉพาะทาง internet ที่ 13 

http://www.grad.mahidol.ac.th ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2560 โดยมีกําหนดแนวทาง14 

ดําเนินการ สรุปดังน้ี 15 

- สอบข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 16 

- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 17 

- ช่วงสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2560 18 

- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2560 19 

  9) สกอ. มีหนังสือ ที่ ศธ0506(1)/ ว460 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้สถาบัน 20 

อุดมศึกษาสามารถนําเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้ และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก21 

หลักสูตรสู่รายวิชาได้ 2 แนวทาง ต่อไปน้ี 22 

- แนวทางที่ 1 ดําเนินการแบบเดิม 23 

- แนวทางที่ 2 ดําเนินการตามแนวทางเดิม + OBE ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัย   24 

เลือกตามแนวทางที่ 2 25 

  10) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท 26 

ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาคร้ังที่ 8 ประจําเดือนพฤษภาคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับทุน จํานวน 2 27 

ราย ได้แก่ รศ.ชาญชุติ จรรยาสัณห์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ อาจารย์สุวิมล กาญจนสุธา ภาควิชาวิทยาศาสตร์28 

อนามัยสิ่งแวดล้อม นําเสนอด้วยวาจา ณ ประเทศอิตาลี (สรุปคณาจารย์ของคณะ ได้รับอนุมัติแล้ว ต้ังแต่เดือน 29 

ตุลาคม 2559 จํานวน 7 คน) 30 

  11) บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรเงินค่าตําราวารสารจากเงินค่าบํารุงห้องสมุด ประจําปีงบประมาณ 31 

พ.ศ. 2560 จากเงินค่าบํารุงห้องสมุดของนักศึกษาที่ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 32 

2559 ให้กับ 30 ส่วนงาน เป็นเงิน 2,830,990 บาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรร 220,180 บาท 33 
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  12) บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรภายใต้ส่วนงานต่างๆ) 1 

ไตรมาสที่ 4/2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ให้กับ 38 ส่วนงานเป็นเงิน 53,597,280 2 

บาท ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดสรร 4,752,380 บาท สูงเป็นอันดับ 3 รองจากคณะ3 

วิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 4 

  13) รายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนภาษาต่างประเทศ จํานวน 20 รายวิชา ดังน้ี 5 

6 

 7 
   8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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  14) ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบการเสนอขอแต่งต้ังนางสาวมาลินี 1 

จิตตกานต์พิชย์ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข-2 

ศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด เพ่ือทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์3 

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และจะได้เสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 4 

  15) กําหนดการประชุมสัมมนาหลักสูตรระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2559 ในวันที ่12 5 

กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 และ 5 อาคารเทพนม  เมืองแมน  6 

     1.6.2  ได้รับมอบหมายเข้าประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 7 

2560 มีประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 8 

   1)  หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผา่นความเห็นชอบ รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม 9 

ก. หลักสูตรเปิดใหม่   1   หลักสูตร 10 

       ข. หลักสูตรปรบัปรุง 6 หลักสูตร 11 

 2)  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ไม่ผ่าน12 

ความเห็นชอบของที่ประชุม เน่ืองด้วยมีเน้ือหาบางตอนไม่ชัดเจน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาได้ 13 

การปฏิบัติงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (MUSIS) ของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560 มี 5 ส่วนงานที่ยัง14 

ดําเนินการไม่ครบ 100% สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร ์ครบ 100%  15 

1.6.3 มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณบดี 6 ส่วนงานเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย16 

ช้ันนําในไต้หวัน ได้แก่ Taipei Medical University, National Taiwan University 17 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  20 

 เรื่องแก้ไข เพ่ิมเติม ยกเลิก วันหยุดราชการ ในปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับ21 

ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 – 4 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 22 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 

1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ   25 

 1.8.1  เรื่องแจ้งจากสภาคณาจารย์ประจํา    26 

 1) เรื่องแจ้งจากสภาคณาจารย์ ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง ประกาศ27 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 28 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ….” เวลา 13.30 – 16.00 น. โดย รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ รักษาการแทนรอง29 

อธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม 30 

ดําเนินการโดยประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://intranet.mahidol/op/senate/  31 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  สถานที่จัดวิทยาเขตพญาไท  32 

  วันที่ 14 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม L04 , L05 คณะวิทยาศาสตร์ 33 
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  วันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมมีเกรท ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะ1 

เวชศาสตร์เขตร้อน  2 

 2) เวทีประชาคม การแถลงวิสัยทัศน์และนโยบาย “ว่าที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร”์ ในวัน3 

พุธที่ 7 มถิุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 2 กําหนดการ4 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 ประธานฯ แจ้งว่า ให้ประชาสัมพันธ์ ทาง e-office เพ่ือให้ประชาคมมาร่วมงาน และเรื่องการ6 

ซักถามให้ใช้วิธีจับสลาก เพ่ือความยุติธรรม 7 

 3)  ร้านค้าตลาดนัดจอดรถขวางทางลงที่จอดรถ อาคาร 6  8 

 ประธานฯ แจ้งว่า ให้รองคณบดีประสานดําเนินการจัดระบบให้คล่องตัว 9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 
1.8.2 อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน เรือ่งแจ้งจากภาควิชาอนามัยชุมชน ดังน้ี 12 

 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยา13 

ธรรมศาสตร์ รว่มกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ NCHSC จัดการประชุมวิชาการระบบสุขภาพ14 

ชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Community Health System Conference: NCHSC) เรื่อง 15 

การขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความย่ังยืนด้านสุขภาพ (Community Health System 16 

Drive: Pathway to Health Equity and Sustainability) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 17 

กรุงเทพฯ ขอเชิญส่งบทความวิจัยนําเสนอโดยส่งบทคัดย่อ ได้ที่ภาควิชาอนามัยชุมชน 18 

 2)  ภาควิชาอนามัยชุมชน จัดทําโครงการการพัฒนา ราชบุรีสุขภาวะ ระยะที่ 1 ซ่ึงได้19 

ดําเนินการมาแล้ว 1 ปี 8 เดือน เน้นสร้างกลไกให้เกิดขึ้น และหาผู้ที่พัฒนาต่อยอด ต่อมาได้ดําเนินโครงการ ระยะที่ 20 

2 ร่วมกับ สสส. ในการจัดทําเป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง ราชบุรีสุขภาวะคู่ขนานกับพ้ืนที่ในโครงสร้างระยะที่ 1 ผู้ว่าราชการ21 

จังหวัดราชบุรีเห็นชอบกับโครงการฯ และจะดําเนินการพัฒนาจากระดับตําบลเป็นระดับอําเภอ ซ่ึงระยะยาวมีแผน22 

ที่สามารถตอบตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัดของ สสส. จึงเป็นโมเดลระดับตําบลและอําเภอ ที่คาดไว้ว่าจะพัฒนาในระดับ23 

จังหวัด ขณะน้ีอยู่ระหว่างปรับโครงการ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ประมาณ 9,000,000 บาท  24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

 1.8.3  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า วารสารสุขศึกษา ผ่านการรับรอง TCI กลุ่ม 1 เรียบร้อยแล้ว 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและแสดงความช่ืนชม 28 
 29 
 1.8.4  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า มีบุคคลภายนอก (คนติดยา) เข้ามาเดินบริเวณอาคาร 2 30 

อาคาร 5 ขอให้ระวัง 31 

 ประธานฯ แจ้งว่าขอให้รองคณบดี แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดูแลมากข้ึน 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 

 34 
 35 
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ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่4/2560   เม่ือวันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560  1 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้ว2 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 3 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 4 

 5 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    6 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 7 

   ไม่มีความก้าวหน้า 8 
  9 
 3.2  กลุ่มภารกิจ Cluster 10 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า มเีงินเหลือจากการดําเนินการโครงการภารกิจส่งเสริมสขุภาพ 11 

ประมาณ 40,000 บาท จะประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน เพ่ือหารือในการดําเนินโครงการต่อไปหรือจะส่งเงินคืน 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

 3.3  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2559 15 

   อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน แจ้งสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ปีการศึกษา 2559 คณะ16 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นํานักศึกษาออกฝึกภาคสนาม ในพ้ืนที่ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ 17 

จังหวัดราชบุรี 1 ตําบล รวม 11 หมู่บ้าน ระยะเวลาฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 23 18 

พฤษภาคม 2560 รวม 5 สัปดาห์ นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนาม มีจํานวนทั้งสิ้น 210 คน เป็นนักศึกษาคณะ19 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงนักศึกษาโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ จําแนกเป็น20 

นักศึกษา ปริญญาโทสาขาต่างๆ จํานวน 15 คน ระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ จํานวน 195 คน นอกจากน้ีมี21 

นักศึกษาหลักสูตร M.P.H. จาก University of Toronto, Canada เข้าร่วมฝึกภาคสนามด้วย 1 คน โดยมี22 

คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ผลัดเปลี่ยนกันร่วมสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ประมาณ 40 คน 23 

ทั้งน้ี นักศึกษาจํานวน 66 คน ได้เสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามตามหลักสูตรและเดินทางออกจาก24 

พ้ืนที่ เมื่อวันที ่10 พฤษภาคม 2560 คงเหลือนักศึกษาที่เข้าร่วมในการปัจฉิมนิเทศ จํานวน 145 คน การ25 

เตรียมการและดําเนินงานฝึกภาคสนามคร้ังน้ี ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนอย่างดีย่ิง จากส่วนราชการ 26 

ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน วัด โรงเรียน และประชาชนในตําบลบางแพ 27 

สรุปผลการฝึกภาคสนามภาพรวม 28 

- ความเป็นอยู่และความปลอดภัยของนักศึกษาได้รับการดูแลจากผู้นําชุมชน สถานีตํารวจภูธรบางแพ 29 

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนอําเภอบางแพ และประชาชนในพ้ืนที่ 30 

- ข้อมูล การประสานงานและการช่วยเหลือตลอดการฝึกภาคสนาม ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน 31 

สาธารณสุขอําเภอบางแพ โรงพยาบาลบางแพ เทศบาลตําบลบางแพ ผู้นําชุมชน และประชาชนทุกหมู่บ้าน 32 

- การรักษาพยาบาลนักศึกษาที่เจ็บป่วย ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลบางแพ 33 
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ผลการฝึกปฏิบัติงาน พบว่า นักศึกษาสอบผ่านทุกคน 1 

- นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและร่วมกับชุมชนในทักษะและประสบการณ์ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน 2 

การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม และการทํางานร่วมกับชุมชน ตลอดจนสามารถผสมผสาน3 

ทักษะด้านวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน 4 

- แผนงานและโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพที่นักศึกษาร่วมกับชุมชนจัดทําขึ้น มีทั้งหมด 18 5 

แผนงาน 96 โครงการ และ 8 โครงการพิเศษ 6 

  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ สํารวจประเด็น7 

ปัญหาจากการฝึกภาคสนาม ทราบจากนักศึกษาว่ามีคนปาระเบิดปิงปองเข้ามาบริเวณที่พัก แต่ตํารวจหรือผู้ดูแล8 

ไม่ได้เข้าพ้ืนที่ทันที ทําให้เกิดความตกใจและไม่ปลอดภัย จึงเห็นว่าในการฝึกภาคสนามคร้ังต่อไป คณะน่าจะมี9 

มาตรการแจ้งชุมชน หรือประสานหน่วยงานส่วนใดให้เข้ามาดูแลมากขึ้น  10 

  อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน  แจ้งว่า การเข้าชุมชนครั้งน้ีจะมีตํารวจและ คชส. เป็นผู้ดูแล และให้11 

เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่อาจเป็นเพราะการส่ือสารล่าช้า จงึขอนําไปประสานผู้อํานวยการฝึก12 

ภาคสนามในรายละเอียด เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันการฝึกภาคสนามในปีต่อไป 13 

  ประธานฯ แจ้งว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาปีหน้า ให้แจ้งรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์แก่หวัหน้า14 

ทีม เพ่ือความรวดเร็ว 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 
 3.4  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 18 

  ประธานฯ แจ้งว่า สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th International 19 

Conference on Public Health และ เรือ่ง " Towards Achieving Sustainable Development Goals, 20 

2030" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560  มีจํานวนผูล้งทะเบียน ทั้งสิ้น 317 คน และมีรายรับสูงกว่า21 

รายจ่าย 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  25 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการ26 

เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ งานบริหารเคร่ืองมือกลาง สําหรับอาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 28 

รองคณบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง ในการ29 

ประชุมครั้งที่ ๔/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอ (ร่าง) ประกาศ 30 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบํารุงการใช้บริการเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการ งาน31 

บริหารเคร่ืองมือกลาง พ.ศ. 2560   เพ่ือใหบ้ริการการขอใช้เครื่องมือสําหรับอาจารย์ และนักศึกษา คณะ32 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  33 
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ประธานฯ เสนอว่า ให้มีระบบกลั่นกรองการขอใช้เครื่องมือ โดยให้ผ่านหวัหน้าภาควิชา ช่วย1 

พิจารณารับรองว่าเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ หรอื เป็นงานวิเคราะห์ของนักศึกษาหรืออาจารย์ กรณีมี2 

ปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ ให้หารือในคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในอัตราที่เหมาะสม 3 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินการประกาศใช้ต่อไป  โดยให้4 

จัดทําแบบฟอร์มการขอใช้บริการเคร่ืองมือ ต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา และมีข้อความระบุเป็น5 

เง่ือนไขว่ามิใช่โครงการบริการวิชาการ   6 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 7 
 8 

4.2  การเสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว 9 

รองคณบดี แจง้ว่า ด้วย รศ.สุธรรม นันทมงคลชัน หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว จะครบวาระ10 

ในการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้า11 

ภาควิชา  ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 และ12 

ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประกอบด้วย 13 

1. คณบดี 14 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 15 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 16 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 17 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 18 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 19 

ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์20 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือเป็น21 

คณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอชื่อ 22 

1. รศ.สุปรียา  ตันสกุล  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 23 

2. รศ.จีรนันท์  แกล้วกล้า เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 24 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 25 
 26 

4.3  ขอแก้ไขเกรด วิชา PHNU 444 27 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เสนอขอแก้ไขเกรดของนักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 28 

(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2559 จํานวน  29 

4 คน รายวิชา สศภว 444 มาตรฐานและกฎข้อบังคับเก่ียวกับอาหาร 2(2-0-4) โดยมี ผศ.สุภัทร์ ไชยกุล เป็น30 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการสง่รายงานประกอบรายวิชาดังกล่าว ทั้งน้ีนักศึกษาทั้ง         31 

4 คน ได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 32 

 33 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบให้แก้ไขเกรดนักศึกษาทั้ง 4 คน ตามที่เสนอ 1 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 2 
 3 

4.4  พิจารณาอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 4 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา ประจําปี5 

การศึกษา 2559  ครั้งที่ 1 จาํนวนทั้งสิ้น 170 คน ประกอบด้วย                  6 

- นักศึกษาหลักสูตรวท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน   58     คน 7 

- นักศึกษาหลักสูตรวท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 5 สาขาวิชาเอก         8 

o โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร   จํานวน  37     คน 9 

o วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ   จํานวน  10     คน 10 

o วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน  46     คน 11 

o สุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ    จํานวน    5     คน 12 

o อนามัยชุมชน     จํานวน  14      คน 13 

 หมายเหตุ  14 

1) นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ทั้งหมด 61 คน ประกอบด้วย รหัส(56) 15 

จํานวน 60 คน และ รหัส(54) จํานวน 1 คน  ยังไม่สําเร็จ 3 คน เน่ืองจากลาพักการศึกษา 2 คน 16 

และยังศึกษาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 1 คน 17 

2) นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 18 

ทั้งหมด 37 คน ประกอบด้วย รหัส(56) จํานวน 36 คน รหัส(55) จํานวน 1 คน ยังไมส่ําเร็จ 4 คน 19 

เน่ืองจากอยู่ระหว่างผู้รับผิดชอบวิชาขออนุมัติแก้ไขเกรด ซึง่คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ20 

ประจําคณะ เพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษาเดือนมิถุนายน 2560 21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน 170 คน เพ่ือเสนอขออนุมัติสภา22 

มหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายน 2560 23 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 24 

 25 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  26 

 5.1  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า การจัดทําประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม.(สส) สุขศึกษาและ27 

พฤติกรรมศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัย มคีําแนะนําให้จดัทําเป็นเล่มหลักสูตร วท.ม.(สส) 28 

สาขาวิชาทั้งหมด คณะจะดําเนินการต่อไปอย่างไร และมบีางสาขาวิชาถูกตีกลับจะมีผลกระทบต่อหลักสูตรอ่ืนๆ 29 

หรือไม่ 30 

   ศ.ลีลา กิตติกูล แจ้งว่า จากทีค่ณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตพิจารณาแล้ว่าตี31 

กลับและเสนอความเห็น ให้ปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมด เช่น ให้เปลี่ยนเป็นหลักสูตร วท.ม.(สส) โรคติดเช้ือและ32 

วิทยาการระบาดทางสาธารณสุข โดยไม่ต้องเรียนวิชาแกน 9 หน่วยกิต วิชาบังคับและวิชาเลือกยังไม่มีความเป็น33 
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โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด สถิติ ระเบียบวิจัยให้รวมกัน ไม่ต้องเรียนวิชาบริหาร หลักสูตรไม่อยู่ใน มคอ.1 1 

ให้ต้ังรหัสใหม่ PHIE เป็นรหัสของหลักสูตร ซึ่งทางคณะกรรมการไม่ให้หลักสูตรช้ีแจงแต่ให้นําข้อเสนอแนะไป2 

ปรับปรุงแก้ไขให้ทันภายใน 1 ปี   จึงนํากลบัหารือกันในคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางดําเนินการ 3 

   รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ผู้ตรวจประเมนิ AUN-QA หลักสูตร วท.ม.(สส) จะ4 

ไม่เข้าใจที่มีปรญิญาเดียวแต่ม ี6 สาขาวิชา ซึ่งที่มาของหลักสูตรมีมานานแล้ว จึงทําให้หลกัสูตรที่เปิดใหม่ต้องมี5 

ความเป็น Unique   โดยไม่ให้อิงกับ วท.ม. (สส)  6 

   ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ถ้าจะรวมเป็นการรวมในเล่มแต่การบริหารจัดการยังเหมือนเดิม 7 

    ประธานฯ แจ้งว่า ต่อไปในอนาคตการจัดการศึกษามีการแข่งขันสูง หลักสูตรต้องการเป็น 8 

Unique อาจารย์ต้องดี หลักสูตรต้องทันสมยั นักเรียนมีสทิธิเลือกเข้าศึกษา หลักสูตร วท.ม.(สส) สามารถส่งเล่ม9 

เดียวได้ อาจจะเพ่ิมเติมมีหลกัสูตรเสริม ทําให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์สังคม  10 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอฝากเร่ืองความเป็นสาธารณสุข  หลักสูตร วท.บ. ในอนาคตจะต้อง11 

แยกจากกันแต่ละภาควิชาเช่นเดียวกับหลักสูตร วท.ม. หรือไม่ 12 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 13 
 14 
 5.2  ประธานฯ แจ้งว่า เน่ืองจากหลักสูตร ส.ม. ได้กําหนดจัดพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตหลักสูตร ส.ม. 15 

ในวันที่ 23 มิถนุายน 2560 เวลา 7.45 – 13.00 น. ซึ่งตรงกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 16 

6/2560 จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือเลื่อนการประชุมฯ 17 

  ที่ประชุมได้หารือแล้วมีมติเลือ่นการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2560 จากวันศุกร์ที่ 18 

23 มิถุนายน 2560 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. 19 

  20 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 21 

 22 

ปิดประชุมเวลา  11.00  น.     23 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุญยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


