
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 9/2560 2 
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ผู้มาประชุม 6 
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9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
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14. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
15. อ.กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
16. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
18. ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
20. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
21. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
25. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 4 

2.  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพ สิ่งแวดล้อม 5 

3.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 8 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ9 

ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะทุกท่าน ที่ทํางานร่วมกันสําเร็จในช่วงที่ประธานฯ 10 

ดํารงตําแหน่งคณบดีตลอด 3 ปีจนครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นไปด้วยดี จากน้ัน กล่าวต้อนรับ 11 

Prof.Dr.Nayha Simo Paavo อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) จะมาประจําที่ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ12 

ปลอดภัย ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560  13 

รศ.สุปรียา ตันสกุล เป็นตัวแทนหัวหน้าภาควิชา ได้กล่าวขอบคุณและความประทับใจต่อท่าน14 

คณบดีที่ปฏิบัติหน้าที่คณบดี และรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสที่ครบวาระ15 

การปฏิบัติงานในวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก 16 

ผศ.เรวดี  จงสวัุฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา ได้นําประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ มอบ17 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 100,000 บาท ใหกั้บนางสาวชนัฎฎา ธนะสินไพบูลย์ นักศึกษาภาควิชา18 

โภชนวิทยา  19 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่จากภาควิชาโภชนวิทยา คือ อาจารย์สมโชค กิตติสกุลนาม 20 

และ ผู้ช่วยอาจารย์สิริกัญญา โตรักษา  จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 21 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 22 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 23 

 1.1.1  ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการจัดงาน “วันมหิดล” 24 

 1.1.2  คณบดีเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศ เมือ่วันที่ 25 – 26 25 

กันยายน 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 29 

     ขณะน้ีคณะฯ ได้จัดทํา (ร่าง)ประกาศ TOR จัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟและเคร่ืองปรับอากาศ 30 

ตามท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน  ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
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 1 
             1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 2 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  3 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน จําแนกตามไตร4 

มาสดังน้ี 5 

     -  ไตรมาสที่ 1  ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท  6 

            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงิน  ทั้งสิ้น 68,939,828.45 บาท 7 

     -  ไตรมาสที่ 3  ผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งสิ้น  66,680,574.22 บาท 8 

     -  ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 65,354,580.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 9 

85,536,251.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 115.85 จํานวนคงเหลือทั้งปีงบประมาณ -11,148,692.74 บาท คิดเป็น10 

ร้อยละ -3.81 11 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 12 

ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนสิงหาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

        ค. รายการยกยอดภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ (กันเงินเหลื่อมปี) ประจําปีงบประมาณ 2560 14 

ทุกกองทุน ทุกหมวดรายจ่าย วงเงินทั้งสิ้น 16,305,243.70 (สิบหกล้านสามแสนห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ด15 

สิบสตางค์) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

   ง. แจ้งวงเงินงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2561 17 

ตามท่ีคณะฯ เสนอขอต้ังงบลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดลได้แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน โดยคณะฯ 18 

ได้รับจัดสรร 1 รายการ คือ เครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทาํงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19 

4,495,700.00 บาท (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 20 

   จ. แจ้งวงเงินคําขอต้ังงบประมาแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และ21 

สิ่งก่อสร้าง) และงบเงินอุดหนุน (โครงการ) งานแผนพัฒนาฯ ได้ส่งคําขอต้ังงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น 22 

64,340,900.00 บาท ดังน้ี 23 

     - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้าง)  44,444,300.00  บาท 24 

     - งบเงินอุดหนุน จํานวน 4 โครงการ 19,896,600.00  บาท 25 

  1.3.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 26 

Agreement) ประจําปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

  1.3.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการควบคุมภายใน ประจําเดือนกันยายน 2560 รายละเอียด28 

เอกสารประกอบการประชุม 29 

  1.3.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลคลงัความรู้เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุข 30 

ประจําเดือนกันยายน 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
 34 
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          1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 1 

    1.4.1  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้มีการเวียนแจ้งเรื่อง2 

การจัดทํางบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี3 

งบประมาณ 2562 อย่างเร่งด่วนทาง e-mail โดยการเสนอขอต้ังงบประมาณการวิจัยประจําปี 2562 มีการ4 

เปลี่ยนแปลงเป็นแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (Program-based) และแบบกลุ่ม Spearhead โดยที่5 

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงานหลักเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ6 

โครงการวิจัย กลุ่ม Spearhead จํานวน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่  1) Biologics ซึ่งเน้น Immunotherapy และ 7 

Diagnostic kits   2) Healthcare services and medical devices คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และ8 

งานวิจัยและวิชาการได้เวียนหนังสือทาง e-mail ถึงทุกภาควิชาและอาจารย์ในคณะฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเรียน9 

เชิญอาจารย์ที่สนใจมาประชุมหารือจัดทําโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณดังกล่าว  10 

กรณีกลุ่ม Spearhead จะต้องส่งหัวข้อโครงการวิจัยเบ้ืองต้นให้กองบริหารงานวิจัยภายใน11 

วันที่ 15 กันยายน 2560 และส่งแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม Spearhead ภายในวันที่ 17 กันยายน12 

2560 เพ่ือให้คณกรรมการระดับชาติ พิจารณาเบ้ืองต้น และจะรีบแจ้งผลภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 หาก13 

ผ่านการพิจารณา ผู้วิจัยต้องจัดทําฉบับเต็มเช่นเดียวกับโครงการวิจัยบูรณาการแบบปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่ง14 

เลขรหัส OTP ให ้เพ่ือลงข้อมูลที่สมบูรณ์ในช่วงวันที่ 25-30 กันยายน 2560 สําหรับโครงการวิจัยบูรณาการ15 

แบบปกติ และกลุ่ม Spearhead ที่ไม่ผ่านให้นําส่งแบบเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัยภายใน 22 16 

กันยายน 2560 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยออกเลขรหัส OTP แก่นักวิจัย จะได้ไปลงข้อมูลในระบบ NRMS ได้ในช่วง 17 

วันที่ 21-30 กันยายน 2560 หากพ้นกําหนดระบบจะปิด   เมื่อลงข้อมลูในระบบเสร็จให้ส่งข้อเสนอโครงการที่ 18 

print ออกมาจากระบบ NRMS ส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยต้องมีรายมือช่ือตาม19 

แบบฟอร์มและข้อกําหนดที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการวิจัยครบถ้วน ทั้งน้ี กลุ่ม Spearhead ให้ส่งเอกสาร 5 ชุด 20 

แผ่น CD 2 แผน่ และโครงการวิจัยบูรณาการแบบปกติ ใหส้่งเอกสาร 5 ชุด แผ่น CD 2 แผ่น เช่นกัน  21 

หมายเหตุ (1) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้ส่งโครงการ spearhead เข้ามหาวิทยาลัย จาํนวน 4  22 

โครงการ ผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้น 1 โครงการ คือ โครงการของ อ.วันวิสาข์ และทมีงาน งบประมาณ 38 ล้าน23 

บาทเศษ ที่เหลืออีก 3 โครงการ ให้เสนอขอโครงการวิจัยบูรณาการแบบปกติ 24 

 (2) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้ส่งโครงการวิจัยบูรณาการแบบปกติ 7 โครงการ และเมื่อรวม 25 

กับที่ไม่ผ่านกลุม่ Spearhead อีก 3 โครงการ รวมเป็น 10 โครงการ (ข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2560 แต่คาดว่า26 

ส่งจริงประมาณ 5 - 6 โครงการ)  27 

    1.4.2  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศให้ทุนส่งเสริมกลุม่วิจัย โดยผู้นํากลุ่มวิจัยต้อง28 

เป็นนักวิจัยอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่เน้นการพัฒนาทีมงานโดยเฉพาะนักวิจัย29 

รุ่นใหมแ่ละพัฒนาผลงานวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ทั้งน้ีให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับทุนประจําปี 30 

2561 จํานวนไม่เกิน 3 คนไปยังฝ่ายวิชาการ สกว. โทรสาร 02 278 8248 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560  31 
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยงานวิจัยของคณะปี 2560 มีผลงานตีพิมพ์ภาษาไทย เกือบ 1 

100 เรื่อง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติอีก จึงมีผลต่อการทํา PA ในปีต่อไป ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้การ2 

ตีพิมพ์ต้องไม่น้อยกว่าเดิม สําหรับตัวช้ีวัดด้านการวิจัยในปี 2560 ซึ่งมี 11 ตัวช้ีวัด ผ่าน PA เกือบทุกตัวช้ีวัด 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์6 

1.5.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่          7 

1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560  8 

 ตัวช้ีวัด ส่วนงานด้านการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล 9 

 กลุ่มงานภายใต้กองวิเทศสัมพันธ์ 10 

 ทุน Academic Mobility Program 2018 11 

1.5.2 เมื่อวันที่ 6-10 กันยายน 2560 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้รับมอบหมาย ให้ไปปฏิบัติ12 

หน้าที่ เข้าร่วมประชุมและบรรยายในการประชุม เรื่อง  Asia Pacific Health Promotion Capacity Building 13 

Forum และรว่มลงนามความร่วมมือด้าน Health Promotion ใน “Taipei Statement” ณ ประเทศไต้หวัน  14 

ซึ่งทาง  Taipei Medical University สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักทั้งหมด  และในโอกาสน้ี 15 

ได้มีการเจรจาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาของ TMU มาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดลต่อไป 16 

1.5.3  ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานการลงนาม MOU จํานวน 2 ฉบับ กับ 17 

Kyoto University ซึ่งได้ประสานเรื่องการจัดทําหลักสูตร double degree program และ University of 18 

South California เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่ง Prof. Elahe Nezami, Ph.D Director and Associate 19 

Professor in Health Promotion มีกําหนดเดินทางมาประเทศไทยช่วงเดือนหน้า เพ่ือเจรจารายละเอียด 20 

1.5.4  เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2560  งานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty 21 

of Public Health Sriwijaya University (FPH-SU), Palembang Indonesia และในการน้ีได้จัดโครงการ22 

ฝึกอบรมนานาชาติ ให้กับนักศึกษาหลักสูตร  MPH  จํานวน 12 คนและอาจารย์จํานวน 2 คน  เรื่อง “Health 23 

Promotion” ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 24 

1.5.5 วันที ่2  ตุลาคม  2560  งานวิเทศสัมพันธ์ จะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จํานวน 25 

3 คน และคณะนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 18   คน จาก26 

หลักสูตร Environmental Health Master Program, Public Health Faculty, Universitas Airlangga 27 

ประเทศอินโดนีเซีย    และในการน้ีขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือใน28 

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ หอ้งประชุม อาคารเทพนม  เมืองแมน ช้ัน 4 เวลา 13.30-15.00 น. 29 

1.5.6  ตามท่ี Medical Innovation School, Kanagawa ได้มาศึกษาสถานการณ์ การศึกษาด้าน30 

สาธารณสุข กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้ังแต่ปี 2558 น้ัน  งานวิเทศสมัพันธ์ได้รับการประสานจาก Medical 31 

Innovation School, Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น เก่ียวกับการเข้าหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยกับ32 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 2 คน  ในด้าน ageing, healthcare ICT, disaster relief and ME-33 
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BYO (health promotion, healthy ageing, mental health) โดยจะเปิดให้ผู้สนใจรบัฟังและแลกเปลี่ยน1 

ประสบการณ์ในงานวิจัยด้านดังกล่าวได้ โดยได้ประสานกับ รศ.ชนวนทอง  ธนสุกาญจน์ กําหนดช่วงเวลาไว้เป็น  2 

วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 3 

1.5.7  Prof. Pamela Krochalk มาเจรจาความร่วมมือ การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก 4 

California State University  ซึ่งกําหนดไว้ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2561  โดย ทาง CSU สนใจ5 

ทํา short course training ร่วมกัน และมีการพูดคุยเรื่องการให้นักศึกษาเข้าพักที่ OPHETS ในช่วงที่อยู่ใน 6 

กรุงเทพฯ 7 

1.5.8  แหล่งทนุสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kagawa Nutrition University 8 

(KNU) ประเทศญี่ปุ่น 9 

1.5.9  สรุป รายช่ือนักศึกษาและอาจารย์ young researcher จํานวน 4 คนที่ได้รับการพิจารณา 10 

abstract  จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นให้ เขา้ร่วมประชุม นําเสนอด้วยวาจา และ โปสเตอร์ ในการ11 

ประชุมนานาชาติ  2017 Kyoto Global Conference for Rising Public Health Researchers (2017 KGC)  12 

ในหัวข้อ “Interdisciplinary Approach and Collaboration for Health for All”  ระหว่างวันที่ 6 - 7 13 

ธันวาคม 2560 ณ Shirankaikan, Kyoto University ซึ่งทางเกียวโตสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมี                  14 

รศ. มธุรส  ทพิยมงคลสกุล  เป็นผู้แทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 18 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 เมือ่วันที่ 6 19 

กันยายน 2560 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 20 

1) บัณฑิตวิทยาลัยจะปิดรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน21 

เรียนเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน และหลักสูตรที่ไม่มีนักศกึษาเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน  โดยรายวิชาและ22 

หลักสูตรที่จะปิดน้ีไม่ต้องทําการปรับปรุงหลักสูตรอีกต่อไป 23 

2) หลักสูตรทีผ่่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 24 

และเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณบดีต่อไป จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา25 

บัณฑิต (หลักสตูรภาคปกติและ ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  26 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 27 

3) บัณฑิตวิทยาลัย แผนงานโครงการ Active Recruitment 2018 ที่จะไปเยือนประเทศ28 

ต่างๆ ดังน้ี ประเทศอินโดนีเซีย 3 แห่ง คือ เกาะสุมาตรา กรุงจาการ์ตา เกาะบาหลี ในระหว่างวันที่ 4 – 11 29 

มีนาคม 2561 เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561 ประเทศ30 

เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ในระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2561 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ใน31 

ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 32 

2561 33 
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4) บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดช่วงเวลาการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 1 

(มคอ.7) ประจาํปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 2 

- ประธานหลักสูตรจัดทํา มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ TQF ให้แล้วเสร็จและกด 3 

submit เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณบดีภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 4 

- คณบดีให้ความเห็นชอบใน มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ TQF ภายในวันที่ 12 5 

ตุลาคม 2560 6 

- บัณฑิตวิทยาลัยสรุปรายงาน มคอ.7 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ใน7 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 8 

5) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท 9 

ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาคร้ังที่ 12 ประจําเดือนกันยายน รวมอนุมัติไปรวม 56 ราย เป็นเงิน 1,102,800 10 

บาท คงเหลือ 397,200 บาท (โดยสรุปคณาจารย์ของคณะฯ ได้รับอนุมัติฯ แล้ว ต้ังแต่ ตุลาคม 2559 – 11 

กันยายน 2560 รวมจํานวน 10 คน) 12 

6) บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรเงินค่าบํารุงส่วนงาน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 13 

2560) ให้กับสว่นงานรวม 4,896,000.- บาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ 493,000.- บาท 14 

7) บัณฑิตวิทยาลัยจะทําการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดเอกสาร15 

ประกอบการประชุม 16 

8) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการ17 

อุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 มถิุนายน 2560 มีมติรับทราบการแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ18 

เฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล จาํนวน 2 ราย หน่ึงในสองราย ได้แก่ นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ เสนอขอแต่งต้ัง 19 

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด คณะ20 

สาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ21 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นระยะเวลา 22 

3 ปี ต้ังแต่วันที่ 12 มถิุนายน 2560  ถึงวันที่ 11 มถิุนายน 2563 23 

9) ข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอเปรียบเทียบข้อมูล การรับ24 

นักศึกษาระหว่าง ปีการศึกษา 2556 – 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

10) ปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.26 

2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 27 

11) ที่ประชุมเห็นชอบ การขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรวิทยา28 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) คณะ29 

สาธารณสุขศาสตร์ ตามท่ี ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ผู้แทนหลักสูตรฯ นําเสนอ โดยกําหนดรายการและอัตรา30 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน สําหรับนักศกึษาเลขประจําตัวขึ้นต้นด้วย 60xxx ที่เข้าศกึษาต้ังแต่ปีการศึกษา 31 

2560 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังน้ี 32 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน และชําระค่า1 

หน่วยกิตเมื่อลงทะเบียนรายวิชาต่อไปน้ี 2 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร3 

ภาคปกติ)   PHOH 674 Industrial Hygiene Management 3 หน่วยกิต  4 

อัตราคนละ 4,500 บาท 5 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร6 

ภาคพิเศษ) PHOH 674 Industrial Hygiene Management  3 หน่วยกิต 7 

อัตราคนละ 4,500 บาท 8 

ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาต้องชําระธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม และชําระค่า9 

หน่วยกิตเมื่อลงทะเบียนรายวิชาต่อไปน้ี 10 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร11 

ภาคพิเศษ) PHOH 659 Industrial Hygiene Practice II  2 หน่วยกิต อัตราคนละ 12 

5,000 บาท 13 

     1.6.2  การอบรมจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ดําเนินการอบรมครบ14 

ทั้ง 3 รุ่นๆ ละ 4 ครั้ง เสร็จเรยีบร้อยแล้ว จงึขอสรุปผลการดําเนินการพัฒนา SAR-AUN-QA รายละเอียด15 

เอกสารประกอบการประชุม  16 

1.6.3 ผลการรายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 (มคอ.7) ในระดับ17 

บัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรที่ สง่ Submit รายงาน มคอ.7 แล้ว ในเวลาทีกํ่าหนด (12 กันยายน 2560) จํานวน 9 18 

หลักสูตร และยังไม่ส่งอีกจํานวน 6 หลักสตูร และอยู่ในระหว่างการติดตามให้แล้วเสร็จ เพ่ือดําเนินการตรวจและ19 

ส่งต่อไปตามขั้นตอน  20 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  23 

 ไม่ม ี24 
 25 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ   26 

 1.8.1  เร่ืองแจ้งจากสภาคณาจารย์ประจําคณะ  แจ้งว่า ผลการลงคะแนนเป็นกรรมการสภาอาจารย์27 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททั่วไป คือ อาจารย์วันวิสาข์  ศรีสุเมธชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่8/2560  เม่ือวันศุกร์ที ่25 สงิหาคม 2560  31 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยไม่มีการ32 

แก้ไข 33 
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 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 1 
 2 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    3 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 4 

  ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 5 

กันยายน 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเครือข่ายสมาชิกรวมทั้งมหาวิทยาลัย6 

ภาครัฐ – เอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 50 สถาบัน  7 

  ได้แจ้งเรื่องความชัดเจนของ มคอ.1 ของหลักสูตรฯ  ทีท่ีมคณะวิจัยฯ ได้เข้าไปหารือกับ รอง8 

เลขาธิการ สกอ.ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ เก่ียวกับ มคอ.1 ของปริญญาทางวิชาการ และปรญิญาทาง9 

วิชาชีพ การดําเนินการตามกรอบโครงการวิจัย ซึ่งจะมีหลกัสูตร ส.บ. และหลักสูตร วท.บ. (5 แท่ง) และจะส่ง10 

เล่มโครงการวิจัยฯ ภายในเดือนกันยายน 2560  11 

  ในที่ประชุมสภาคณบดีฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มและมอบหมายประธานกลุ่มแต่ละกลุ่ม ได้หารือในแต่12 

ละสาขาวิชา เช่น หลักสูตร ส.บ. และหลักสูตร วท.บ. แต่ละสาขา เช่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา13 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะดําเนินการร่างข้อกําหนด Competency เพ่ือดําเนินการต่อไป 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้า 15 
   16 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  17 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ18 

ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 19 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสนอขอ20 

ปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 21 

2555  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินการหลักสูตรของภาควิชาอาชีวอนามัยและความ22 

ปลอดภัยในปัจจุบัน และเพ่ือให้สามารถบรรจุรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระบบ CHE-QA Online 23 

ได้   24 

  ในการน้ี หลักสูตรฯ ได้เสนอการปรับปรุงและผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ25 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (วาระพิเศษ) เมือ่คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทรท์ี่ 4 กันยายน 2560 และ26 

เสนอคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งที่27 

ประชุมคณะกรรมการคุณภาพฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรระดับ28 

ปริญญาตรีเสนอ  แต่มีข้อสังเกตว่า อาจารย์ ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์  ยังมีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับ29 

สาขาวิชาของหลักสูตร อ้างอิง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตร ี30 

พ.ศ. 2558 “ขอ้ที่ 10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 10.1.1 อาจารย์ประจําหลักสตูร มี31 

คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่32 

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด33 
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ในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลงั”และ1 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 2 

“ข้อที่ 9.2 คณุวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิทีกํ่าหนดไว้ใน มาตรฐานสาขาวิชาที่3 

ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้4 

กําหนดเร่ืองน้ีไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard 5 

Classification of Education)” 6 

  อย่างไรก็ตาม อ้างอิง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ7 

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 “ข้อที่ 10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณุวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์8 

ประจําหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่หลักสูตรจดัให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์9 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ 3 10 

คน 11 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามข้อสังเกตของ12 

คณะกรรมการคุณภาพฯ แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรฯ ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 13 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 14 
 15 
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ16 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 17 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เสนอขอ18 

ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ซึ่ง19 

หลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับ20 

ปริญญาตรี (วาระพิเศษ) เมือ่คราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 และคณะกรรมการ21 

คุณภาพการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ตามลําดับ  โดยมีสาระการ22 

ปรับปรุงหลักสตูร ดังน้ี 23 

 1. ปรับช่ือหลกัสูตร 24 

เดิม ปรับปรุง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ   

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ 

 2. ปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  25 
เดิม ปรับปรุง 

1. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 
2. ผศ.ดวงใจ มาลัย 
3. ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช 
4. อ.ดร. ชวลิต วโรดมรังสิมันต์ุ 
5. อ.ดร.กิตติพงศ์ พลเสน 

1.  ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง  
2.  รศ.ธราดล เก่งการพานิช  
3.  รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช  
4.  ผศ.ดร.มลนิี สมภพเจริญ  
5.  อ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล  

  3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูร  26 
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 จากเดิมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร “ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต” ปรับปรุง “ไม่น้อยกว่า 144 1 

หน่วยกิต” 2 

    - เปิดรายวิชาใหม่   จํานวน  20  รายวิชา  3 

- เพ่ิมรายวิชา    จํานวน   4  รายวิชา  4 

- ยกเลิกการเรยีน    จํานวน  25 รายวิชา  5 

  - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา   จํานวน   8 รายวิชา  6 

  - ปรับปรุงหน่วยกิต   จํานวน   1 รายวิชา  7 

     (รายละเอียดดังภาคผนวกสาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) 8 

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการการปรับปรุงหลักสตูรฯ รายละเอียด9 

เอกสารประกอบการประชุม 10 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ แล้ว โดยให้ปรับ ELO ของ11 

หลักสูตรไมซ่้ํากับวัตถุประสงค์ และมีมติเหน็ชอบให้เสนอหลักสูตรฯ ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 12 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 13 
 14 
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมหลกัสูตร15 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 16 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  เสนอขอ17 

ปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักสูตรฯ 18 

ได้ผ่านการพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการหลักสตูรระดับปริญญาตรี 19 

(วาระพิเศษ) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทรท์ี่ 4 กันยายน 2560 และคณะกรรมการคุณภาพ20 

การศึกษา เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ตามลําดับ  โดยมีสาระการปรับปรุง21 

หลักสูตร ดังน้ี 22 

 1. ปรับช่ือหลักสูตร 23 

เดิม ปรับปรุง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  2. ปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  24 

เดิม ปรับปรุง 
1. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 
2. ผศ.ดวงใจ มาลัย 
3. ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช 
4. อ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันต์ุ 
5. อ.กิตติพงศ์ พลเสน 

1. อ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันต์ุ 
2. อ.ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ 
3. อ.ดร.สุวิมล กาญจนสุธา 
4. อ.ดร.วิธิดา  พัฒนอิสรานุกูล 
5. อ.ดร.เชต  ใจกัลยา 
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  3. ปรับโครงสร้างหลักสูตร  1 

    - เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 21 วิชา   2 

  - ยกเลิกการเรยีน  จํานวน 3 วิชา  3 

  - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในวิชาเฉพาะสาขา  จํานวน 7  วิชา  (รายละเอียดดังภาคผนวก4 

สาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) 5 

  ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการการปรับปรุงหลักสูตรฯ รายละเอียดเอกสาร6 

ประกอบการประชุม 7 

  ประธานฯ แจ้งว่า จุดแข็งของภาควิชาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การต้ังวิชาเลือกวิชาฝึก8 

ปฏิบัติ ทําให้นักศึกษามีทางเลือกมากข้ึน และขอเสนอภาควิชาวิชาเลือก ด้าน License ด้าน EIA และด้าน9 

มลพิษ    10 

   ที่ประชุมได้รว่มกันพิจารณาและมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ แล้ว โดยให้ปรับ ELO ของ11 

หลักสูตรไมซ่้ํากับวัตถุประสงค์ และมีมติเหน็ชอบให้เสนอหลักสูตรฯ ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 12 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 13 
 14 
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือ15 

สุขภาพ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 16 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาโภชนวิทยา  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร17 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ซึ่งหลักสูตรฯ 18 

ได้ผ่านการพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการหลักสตูรระดับปริญญาตรี 19 

(วาระพิเศษ) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทรท์ี่ 4 กันยายน 2560 และคณะกรรมการคุณภาพ20 

การศึกษา เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ตามลําดับ โดยมีสาระการปรับปรุง21 

หลักสูตร ดังน้ี 22 

  1. ปรับปรุงช่ือหลักสูตร   23 

เดิม ปรับปรุง 
วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 

2.  ปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 24 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
1. ผศ.ดร.พัชราณี  ภวัตกุล 
2. ผศ.ดวงใจ มาลัย 
3. ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช 
4. อ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันต์ุ 
5. อ.กิตติพงศ์ พลเสน 

1.   ผศ.ดวงใจ มาลัย 
2.   ผศ.ดร.พรอ้มลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล 
3. ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล 
4. ผศ.ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ 
5.   อ.ดร.วศินา ทาเขียว 
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3.  ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร    1 

 จากเดิมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร “ไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต” ปรับปรุง “ไม่น้อยกว่า 146  2 

หน่วยกิต” 3 

   - เปิดรายวิชาใหม่   จํานวน 16  รายวิชา  4 

- เพ่ิมรายวิชา    จํานวน  7  รายวิชา  5 

- ยกเลิกการเรยีน    จํานวน 22 รายวิชา  6 

  - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา   จํานวน 13 รายวิชา  7 

  - ปรับปรุงหน่วยกิต   จํานวน   1  รายวิชา 8 

     (รายละเอียดดังภาคผนวกสาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) 9 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการการปรับปรุงหลักสตูรฯ รายละเอียด10 

เอกสารประกอบการประชุม 11 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงสร้างหลักสูตร ไม่ได้ทําตามร่าง มคอ.1      12 

ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย แต่การพิจารณาหลักสูตรจะสิ้นสุดที่สภา13 

มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณารับรอง ซึ่งจะได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของข้อกําหนดของสมาคมวิทยาศาสตร์14 

และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย เป็นข้อกําหนดระดับนานาชาติ IFT ควบคุมคุณภาพตาม AUN-QA 15 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ เสนอประเด็นหลักสูตรฯ ลดวิชาสาธารณสุขลง โดยจะย้ายวิชาเฉพาะสาขา16 

ไปเรียนในปีที่ 2 ซึ่งต้องเรียนที่ศาลายา ทําให้มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าห้องเรียน หรือจะให้นักศึกษามาเรียนที่คณะ17 

แทน  18 

   ที่ประชุมได้รว่มกันพิจารณาและมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ แล้ว โดยให้ปรับ ELO ของ19 

หลักสูตรไมซ่้ํากับวัตถุประสงค์ และมีมติเหน็ชอบให้เสนอหลักสูตรฯ ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 20 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 21 
 22 
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกาํหนด23 

อาหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 24 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาโภชนวิทยา เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร25 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 ซึ่งหลกัสูตรฯ  26 

ได้ผ่านการพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการหลักสตูรระดับปริญญาตรี 27 

(วาระพิเศษ) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทรท์ี่ 4 กันยายน 2560 และคณะกรรมการคุณภาพ28 

การศึกษา เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ตามลําดับ โดยมีสาระการปรับปรุง29 

หลักสูตร ดังน้ี 30 

 1. ปรับช่ือหลกัสูตร 31 

เดิม ปรับปรุง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 



 

 

14 

วิชาเอกโภชนวิทยาและการกาํหนดอาหาร 

 2. ปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  1 

เดิม ปรับปรุง 
1. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 
2. ผศ.ดวงใจ มาลัย 
3. ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช 
4. อ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันต์ุ 
5. อ.กิตติพงศ์ พลเสน 

1. ผศ.ดร.พัชราณี   ภวัตกุล 
2. ผศ.ดร.เอกราช บํารุงพืชน์ 
3. รศ.ดร.จีรนันท์   แกล้วกลา้ 
 4. ผศ.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศล 
 5. Dr. Carol  Hutchinson  

3.  ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร    2 

   - เปิดรายวิชาใหม่   จํานวน  6  รายวิชา  3 

- เพ่ิมรายวิชา    จํานวน  2 รายวิชา  4 

- ยกเลิกการเรยีน    จํานวน 14 รายวิชา  5 

  - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา   จํานวน  7 รายวิชา  6 

  - ปรับปรุงหน่วยกิต   จํานวน 3 รายวิชา  7 

     (รายละเอียดดังภาคผนวกสาระการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) 8 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการการปรับปรุงหลักสตูรฯ รายละเอียด9 

เอกสารประกอบการประชุม  10 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ข้อสังเกตุของหลักสูตรว่าถึงจะเป็นวงเล็บโภชนวิทยา แต่เรียนด้าน11 

สาธารณสุข 36 หน่วยกิตเทา่เดิม กรณีไปสมัครงานสายวิชาการสาธารณสุข จะสามารถเป็นไปได้หรือไม่ และ12 

ขอให้ ก.พ. รับรองคุณวุฒิสาธารณสุขด้วย และแจ้งเพ่ิมเติมว่า วิชาชีพนักกําหนดอาหารผ่านกองประกอบโรค13 

ศิลปะแล้ว อยู่ระหว่างพัฒนา พ.ร.บ.  14 

  ประธานฯ แจ้งว่า จากการหารือในสภาคณบดีฯ แม้ว่าจะเป็น วท.บ. ในวงเล็บสาขาวิชา จะเป็น15 

ปริญญาทางด้านสาธารณสุขด้วย ซึ่งสภาคณบดีฯ จะเป็นผู้พิจารณาหลกัสูตร  16 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ แล้ว โดยให้ปรับ ELO ของ17 

หลักสูตรไมซ่้ํากับวัตถุประสงค์ และมีมติเหน็ชอบให้เสนอหลักสูตรฯ ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 18 

 19 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 20 
 21 
4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติในหลักการเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา22 

บริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2560 23 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข มีความประสงค์          24 

ขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรเปิดใหม่ 25 
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พ.ศ. 2560  ซึง่เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากสาขาวิชาเอกของหลักสูตรเดิม คือ หลกัสตูร วท.ม.(สาธารณสุข1 

ศาสตร์) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 6 วิชาเอก เพ่ือให้มีความเฉพาะเจาะจง เน้นศาสตร์และการประยุกต์ ด้าน2 

บริหารสาธารณสุขให้มากย่ิงขึ้น และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน3 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหน่วยงานเก่ียวข้อง และ4 

สภาวการณ์ ณ ปัจจุบัน   5 

           ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ได้เสนอร่างหลักการขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการ6 

พิจารณากลั่นกรองและแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  ดังน้ี 7 

1) คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 8 

มกราคม 2560  9 

2) คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 10 

สิงหาคม 2560  (ครั้งที่ 1)   11 

3) คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 12 

กันยายน 2560 (ครั้งที่ 2)  13 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการการขอเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าว  14 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 16 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการต่อไป 17 
 18 
4.7 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 19 

 รองคณบดี แจง้ว่า ด้วย รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข แสดงความ20 

ประสงค์ขอลาออกออกจากการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และคณะฯ จะต้อง21 

ดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้า22 

ภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า23 

ภาควิชาประกอบด้วย 24 

1. คณบดี 25 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 26 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 27 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 28 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 29 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  เป็นไปตามข้อบังคับของ30 

มหาวิทยาลัย ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ31 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนคณะกรรมการ32 

ประจําคณะเพ่ือเป็นคณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอช่ือ 33 
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1. รศ.สุปรียา  ตันสกุล  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 1 

2. รศ.จีรนันท์  แกล้วกล้า เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 2 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 3 
 4 
4.8 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 5 

 รองคณบดี แจง้ว่า ด้วย ศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา แสดงความประสงค์ขอ6 

ลาออกออกจากการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรร7 

หาหัวหน้าภาควิชา  ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 8 

2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา9 

ประกอบด้วย 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 เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่16 

ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์17 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือเป็น18 

คณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอชื่อ 19 

1. ผศ.ประยุทธ์  พุทธิรักษ์กุล เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 20 

2. รศ.เนาวรัตน์  เจริญค้า เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 21 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 22 
 23 
4.9 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 24 

 รองคณบดี แจง้ว่า ด้วย ผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน แสดงความ25 

ประสงค์ขอลาออกออกจากการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และคณะฯ จะต้อง26 

ดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้า27 

ภาควิชา พ.ศ. 2554 และตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า28 

ภาควิชาประกอบด้วย 29 

1. คณบดี 30 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 31 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 32 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 33 
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5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 1 

ดังน้ัน เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่2 

ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์3 

ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสนอช่ือผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือเป็น4 

คณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอชื่อ 5 

1. ผศ.เรวดี  จงสวัุฒน์  เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 6 

2. รศ.เนาวรัตน์  เจริญค้า เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 7 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 8 
 9 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  10 

 5.1  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ต่อการเสนอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี11 

                   (วาระพิจารณา 4.1-4.5)  12 

                   จากการที่รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ได้เสนอวาระพิจารณาการปรับปรุงหลักสตูรระดับ13 

ปริญญาตรี (วาระพิจารณา 4.1-4.5)  ซึ่งทีป่ระชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ แล้วมี14 

มติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรฯ ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไปน้ัน  15 

                  ที่ประชุมได้มขี้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสรุปดังน้ี 16 

  1. จากประเด็น ELO เห็นว่าการเขียน ELO แต่ละสาขายังมีรูปแบบที่แตกต่างกัน และอาจไม่17 

ถูกต้อง 18 

  2. วิชา Introduction to public Health ในหมวดการศึกษาทั่วไป เน้ือหาบางส่วนอาจซ้ําซ้อน19 

กับวิชาจิตวิทยาสุขภาพและสขุภาวะที่ดี  20 

  3. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจไม่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา Introduction to public 21 

Health   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นการสอนหลักการทั่วไป ดังน้ัน วิชา Introduction to public Health    22 

น่าจะเป็นวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข  23 

  4. เรื่องฝึกภาคสนามสหสาขาหรือฝึกภาคสนามแบบบูรณาการ ควรทบทวนว่ายังคงเป็น Good 24 

Practice สําหรับคณะฯ หรือไม่ และหาแนวทางในการจัดการเรื่องน้ีให้เหมาะสม เน่ืองจากมีบางสาขาไม่ออก25 

ฝึกภาคสนามร่วม และบางสาขาฝึกภาคสนามโดยลงทะเบียนรายวิชา 2 หน่วยกิต ในขณะที่บางสาขา26 

ลงทะเบียนในรายวิชา 3 หน่วยกิต นักศึกษาที่ออกฝึกก็มทีั้งนักศึกษาปีที่ 3 และปทีี่ 4  การที่นักศึกษาฝึก27 

ภาคสนามโดยลงทะเบียน 3 หน่วยกิต มีจํานวนน้อย ทําให้เมื่อครบ 3 สปัดาห์ในพ้ืนที่นักศึกษากลับเกือบหมด มี28 

นักศึกษาเหลือฝึกต่ออีก 2 สปัดาห์จํานวนน้อยมาก อาจจะต้องปรับกระบวนการฝึกภาคสนามใหม ่29 

  5. การฝึกภาคสนาม ได้รับผลกระทบของการลงทะเบียน 3 หน่วยกิต และนักศึกษากลับเกือบ30 

หมด อาจจะต้องปรับการฝึกภาคสนามใหม ่ 31 

  6. หลักสูตร วท.บ. มีรูปแบบเดียวกัน จึงไม่สามารถบอกลกัษณะเด่นของแต่ละสาขาวิชาได้ และ32 

จะต้องมี 21st Century skills ซึ่งเป็นมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 33 
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  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ข้อสังเกตเร่ืองหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการฝึก1 

ภาคสนาม ได้หารือแลกเปลีย่นระหว่างคณะกรรมการปริญญาตรี และผศ.อังสนา บุญธรรม ได้ข้อสรปุดังน้ี 2 

  1) เรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะเปลี่ยนช่ือรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา ให้ทุกคนสามารถ3 

ได้เรียนรู้ ส่วนรายละเอียดรายวิชาที่มีความซ้ําซ้อนกันจะปรับให้ต่างกัน 4 

  2) การฝึกภาคสนาม 5 

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดฝึกภาคสนามเอง (ปรับปี 2564) 
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดฝึกภาคสนามเอง  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ฝึกภาคสนามแบบสหสาขา  

(3 สัปดาห์) 
กระบวนการข้ึนกับหลักสูตร 

- สาขาวิชาสุขศึกษา ฝึกภาคสนามแบบสหสาขา นศ.ปี 3 
- สาขาวิชาโภชนวิทยาฯ ฝึกภาคสนามแบบสหสาขา นศ.ปี 3 
- สาขาวิชาอนามัยชุมชน ฝึกภาคสนามแบบสหสาขา นศ.ปี 4 
  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ภาควิชาโภชนวิทยาเห็นว่าประโยชน์การฝึกภาคสนามเป็น6 

การบูรณาการ ซึ่งนักกําหนดอาหารต้องทํางานกับชุมชน ส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 7 

จะต้องช้ีแจงให้สภามหาวิทยาลัยทราบกรณีอยู่ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เน่ืองมาจากผู้ที่คิดหลักสูตรมี8 

วิสัยทัศน์ที่ต้องการจะลงไปพัฒนาสินค้า OTOP และพัฒนาคน ส่วนรูปแบบการฝึกภาคสนาม เห็นว่าอาจารย์9 

สาขาวิชาไม่มีบทบาท ขอให้เปิดกว้างให้สาขาวิชาอ่ืนๆ มีส่วนร่วม 10 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ปีที่ผ่านมามีการต้ังคณะกรรมการกําหนดรูปแบบการฝึกภาคสนาม 11 

โดยเชิญอาจารย์จากทุกสาขาวิชา มาร่วมกันออกแบบเพ่ือจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร 12 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การฝึกภาคสนามของภาควิชาวิทยาศาสต์อนามัย13 

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยงบประมาณลดลง การฝึกภาคสนามไม่ใช่บูรณาการ แต่บทบาท14 

เป็นผู้ตาม จึงขอออกฝึกภาคสนามในรูปแบบของภาควิชา/ หลักสูตร ในรูปแบบที่ตรงกว่า 15 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ปัญหาไม่ได้ติดขัดที่งบประมาณสนับสนุนโครงการนักศึกษาหรือ16 

เกิดจากกระบวนการฝึกเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์สนับสนุนสาขาวิชาไม่เหมือนอาจารย์17 

รุ่นเก่า อาจารย์นิเทศไม่สามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและปัญหา18 

ของพ้ืนที่ การจัดฝึกภาคสนามโดยภาควิชาเองย่อมบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรได้มากกว่า แต่การฝึก19 

บูรณาการก็เป็นเรื่องสําคัญ ขอเสนอให้คณะฯ ตัดสินใจในเรื่องน้ีอย่างรอบคอบ 20 

  ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจเรือ่งฝึกภาคสนามโดยนํานักศึกษา21 

แพทย์ ทันตแพทย์ ฝึกในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เน้นการทํางานเป็นทีม ขอเสนอว่าคณะฯ น่าจะมีการหารือใน22 

เรื่องต่างๆ เช่น การเลือกพ้ืนที่ รูปแบบการฝึกภาคสนาม ที่เหมาะสมกับทุกหลักสูตร 23 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า วิชาจิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะ มาจากคณะกรรมการหลกัสูตร24 

ปริญญาตรี ขอให้ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ช่วยร่าง มคอ.3  อย่างรีบด่วน  เพ่ือนําไปสู่25 

คณะกรรมการกลั่นกรองปริญญาตรี และสามารถเปิดสอนได้ 26 



 

 

19 

  หลักสูตรปรญิญาตรีของภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้หารือในข้อกังวลว่านักศึกษา1 

น้อย และหารอืที่จะเปิดเป็นวิชาเฉพาะเจาะจง และเห็นความสําคัญของการทํางานร่วมกัน 2 

  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ เสนอว่า การฝึกภาคสนามน่าจะเป็นการผสมผสานร่วมกัน ถ้าจะมีการ3 

เปลี่ยนแปลงใหม่ อาจจะมองไปที่โรงเรียน โรงพยาบาล โดยที่นักศึกษาสามารถเลือกพ้ืนที่ฝึกและสามารถมอง4 

เรื่องการทํางานในอนาคต และขอสนับสนุนการจัด Cluster ให้นํากลับมาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของ5 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการให้คณะเล็กลงและเกิดประสิทธิภาพ 6 

  ประธานฯ แจ้งว่า กรณีฝึกภาคสนามเป็นสิ่งที่ดี อาจจะแบ่งเป็นภาพรวมและเฉพาะด้าน ใน7 

ปัจจุบันเน้นเฉพาะด้านมากขึ้น การจัดแบบสหสาขาเป็นสิง่ที่ดีของคณะฯ  แต่ต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะแต่ละ8 

สาขาวิชา อยากให้ภาควิชากําหนดหน่วยกิตให้ชัดเจน บรรจุวิชาเลือกฝึกภาคสนามในทุกภาควิชา ระยะการฝึก9 

ภาคสนาม ช่วง 3 สัปดาห์แรกให้ทํางานร่วมกัน สื่อสารระหว่างวิชาชีพ เมื่อเห็นภาพรวมให้อาจารย์นิเทศ10 

สามารถหารือจัดทําโครงการในลักษณะเฉพาะสาขาวิชาช่วง 3 สัปดาห์หลัง ประธานหลักสูตรมาหารอืที่จะปรับ11 

รูปแบบการฝึกภาคสนามร่วมกัน 12 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ขอให้มีการทําข้อตกลงร่วมกันของภาควิชา/หลักสูตร ในเมื่อ13 

นักศึกษาลดลง นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ต้องทําภายใต้การสร้างงานของอาจารย์  14 

 ที่ประชุม :   รับทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 15 
 16 
 5.2  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหดิล ได้แจ้งกําหนดการ การรับฟังข้อตกลง17 

การปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจําปี 2561 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตรกั์บอธิการบดี ในวันที่ 21 18 

ธันวาคม 2560 เวลา 10.45 – 12.00 น.  19 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 20 

 21 

 22 

ปิดประชุมเวลา  12.40  น. 23 

     24 
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นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


