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เม่ือวันพฤหสับดีที่  26  มกราคม  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. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
7. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
9. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 

10. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 

11. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
12. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
13. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
14. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
15. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
16. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
17. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
2. อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
2. นางศิรลิักษณ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
3. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

  9 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  10 

1.  รศ.ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ แทนหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 11 



 

 

2

2.  ผศ.พัชราณี ภวัตกุล แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 1 

3.  ผศ.พัชราพร เกิดมงคล แทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 2 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 

 4 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 5 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ6 

ประชุม คณบดีได้กล่าวต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้โครงการวิจัย เครือข่ายความร่วมมือกับ7 

ต่างประเทศ ได้แก่ 8 

1. Emeritus Prof. Rafael Moure-Eraso, Previous Chair of the U.S. Chemical Safety 9 

Board, UM, USA. 10 

2. Prof .Dr. Jane Adams, Department Chair of Psychology, College of Liberal Arts, 11 

UM-Boston, USA 12 

3. Prof. Dr.Ching Tang Kou, Department of Public Health, CMU, Taiwan and his 13 

team, Asst.Prof. and Betty 14 

4. Assoc.Prof. Jian-Li, Senior researcher from Institute of Occupational, Social and 15 

Environmental Medicine, U of Dusseldorf, Germany 16 

จากน้ันรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้แนะนําทีมสโมสรบัณฑิตศึกษา โดยมีนายมนัส รงทอง   17 

เป็นนายกสโมรสรบัณฑิตศึกษา มีรองนายกสโมสรฯ ฝ่ายต่างๆ คือ นางสาวพรทิพา สุวัฒภิญโญ นายยศพงศ์ 18 

ปลัดสิงห์ และนางสาวพรพิมล นันท์ธนะวานิช จากน้ันประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 19 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 20 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 21 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี22 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 23 

  1)  ขอให้ส่วนงานทบทวนพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในกรอบระยะเวลา 5 ปีให้ได้ตามเกณฑ์24 

มาตรฐานในระดับสากล  25 

  2)  Outcome-Based Education จะต้องมีการปรับวิธีการเขียน Learning Outcome ให้26 

ถูกต้องมากย่ิงขึ้น และจะต้องมีการถ่ายทอดเรื่อง Outcome-Based Education 27 

  ทั้งน้ีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องผ่านมาตรฐานการพัฒนา28 

หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดใหมต้่องรายงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลทุกปี เพ่ือ29 

พิจารณาว่าหลักสูตรดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีนักศึกษามากน้อยเพียงใด ถ้าไม่บรรลุตาม30 

วัตถุประสงค์จะต้องพิจารณาปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อไปด้วย 31 

 32 
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 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 1 

1) วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นประธานกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจาก Bumthang 2 

District และกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน 3 

2) วันที่ 12 มกราคม 2560 ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอ4 

นามัยและสภาพแวดล้อมในการร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ5 

ทํางาน (องค์การมหาชน)  และกล่าวต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับผู้แทนจาก6 

Tunghai University ประเทศไต้หวัน 7 

3) วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาประจําปีการศึกษา 8 

2559 9 

4) วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นประธานเปิดงานโครงการOpen House แนะนําหลักสูตร10 

ระดับบัณฑิตศึกษา 11 

 1.1.3  ผลสํารวจของ UI Green Metric World University Ranking 2016 จัดขึ้นโดย 12 

University of Indonesia มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาสี13 

เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่ 90 ของโลกและอันดับ 1 ของประเทศไทย จากจํานวนมหาวิทยาลัย14 

ที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 516 แห่งทั่วโลก และที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดยสรุปได้15 

ดังน้ี 16 

- ขอให้ส่วนงานรายงานโครงการที่ส่วนงานได้ดําเนินงานเกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานและ17 

สิ่งแวดล้อมไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบในรายงานฯต่อไป 18 

- เสนอให้ส่วนงานมีการทําความสะอาดรางระบายนํ้าของโรงอาหารทุกๆ 15 วัน 19 

- เสนอให้ส่วนงานเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดแบบประหยัดไฟ และเสนอให้พิจารณาจํานวน20 

หลอดไฟโดยใช้เท่าที่จําเป็น 21 

- คณะสาธารณสุขศาสตร์รวบรวมหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดส่งให้มหาวิทยาลัย 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 25 

     1.2.1  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 26 

พ.ศ.2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  27 

1.2.2  ค่าไฟฟ้าอาคารต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําเดือนธันวาคม 2559 รายละเอียด28 

เอกสารประกอบการประชุม 29 

     1.2.3  การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 กําหนดจัดในวันพุธที่ 1 30 

กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 – 16.00 น. ณ สนามข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์  31 
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 1.2.4  การแขง่ขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล “มหิดลเกมส์” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – 31 1 

มีนาคม 2560 พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 และพิธีปิดการแข่งขัน ในวันศุกรท์ี่ 31 2 

มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 6 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ 2560  7 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 8 

– ธันวาคม 2559) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 9 

     -  ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 77,387,720.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 10 

60,997,907.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 จํานวนเงินคงเหลือทั้งปีงบประมาณ 227,371,275.36 บาท คิด11 

เป็นร้อยละ 77.77 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

   ข. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี วงเงินทั้งสิ้น 50,889,028.09 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 13 

ข้อมูล ณ วันที ่18 มกราคม 2560  จํานวน 43,324,683.78 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

   ค. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผิต ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือน15 

ธันวาคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 16 

  1.3.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)  17 

  ก.  ผลต่างการกําหนดเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 18 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างส่วนงานกับภาควิชา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 19 

  ข.  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Performance 20 

Agreement) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน) รายละเอียดเอกสาร21 

ประกอบการประชุม 22 

  ค.  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Performance 23 

Agreement) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน) รายละเอียดเอกสาร24 

ประกอบการประชุม 25 

 1.3.3  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จดัจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 26 

2559 – 2560   27 

  ก.  เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 25560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

  ข.  เงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

  ค.  เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก) ปีงบประมาณ 30 

2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

 1.3.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําเดือนมกราคม 2560 32 
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  ก.  ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx 1 

อย่างไรให้เป็นระบบ” จากวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 6- 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1811 ช้ัน 8 2 

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และกําหนดวันเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจําปี 2560  ในวันพุธ3 

ที่ 28 และวันพฤหัสบดีที ่29 มิถุนายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ เป็น 4 

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

  ข.  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (ExPEx) 6 

ประจําปี 2556 – 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 7 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 10 

1.4.1  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการวิจัย และที่ปรึกษาประจําคลินิกให้11 

คําปรึกษาเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย  12 

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในวันที ่2 และ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 13 

อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) สําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สายสนับสนุนวิชาการที่ต้องการตีพิมพ์14 

ผลงาน R2R  และอาจารย์ทีต้่องการตีพิมพ์ในวารสารไทย  วันแรก (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นภาคทฤษฎี15 

รับไม่จํากัด  สาํหรับวันที่สอง (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการศึกษาที่ผ่าน16 

การวิเคราะห์ และมีการทบทวนวรรณกรรมมาแล้ว และหรือร่างบทความวิจัย (Draft Manuscript) รายละเอียด17 

เอกสารประกอบการประชุม 18 

 1.4.2  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นด้านทรัพย์สิน19 

ทางปัญญา ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม MLC411 ช้ัน 4 อาคารศูนย์การ20 

เรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา  ในการน้ี งานวิจัยและวิชาการ ได้เวียนแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบทางอีเมล์21 

เรียบร้อยแล้ว และมีเจ้าหน้าที่ของงานวิจัยและวิชาการ ไปเข้าอบรม จํานวน 4 คน  22 

    1.4.3  โครงการ "พัฒนาหวัข้องานวิจัยเชิงรุกสําหรับภาคอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2560"  23 

โดย ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล เป็นหัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ได้เข้าร่วม24 

ประชุมหารือด้วยและรับโจทย์/ประเด็นที่ภาคอุตสาหกรรมเสนอ 4 โจทย์/ประเด็นการวิจัย เพ่ือหานักวิจัยภายใน25 

คณะที่สนใจจะพัฒนาโครงการวิจัยรองรับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเสนอขอทุนสนับสนุนจาก พวอ. ต่อไป  ใน26 

จํานวนน้ีมี 3 โจทย์/ ประเด็นการวิจัย ที่มีผูส้นใจดังน้ี 27 

(1) “การพัฒนาเคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่มีนํ้าตาลน้อยเพ่ือสุขภาพ” โจทย์วิจัยจากบริษัท 28 

ICHITAN มีผู้สนใจ คือ ผศ.ดร. สุภัทร์ ไชยกุล และ อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  29 

(2) “Training model ที่เหมาะสมสําหรับพนักงานประจําร้านทอง Aurora เพ่ือลดความ30 

ผิดพลาดในการทํางาน” โจทย์วิจัยจากบริษัท Aurora มีผู้สนใจ คือ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง, รศ.ดร.31 

อรวรรณ แก้วบุญชู, อ. ฉัตรชัย ไตรธรรม (ผู้ช่วยอาจารย์) 32 
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(3)  “Marketing model ที่เหมาะสมสําหรับเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑ์จากพืช Organic (มี1 

หลายผลิตภัณฑ์)” หัวข้อน้ี  ผู้สนใจ คือ ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ และทีมงาน 2 

            สําหรับ “ประสิทธิผลของครีมที่ผลิตได้ (1 ผลิตภัณฑ์) ในการลดการติดเช้ือและลดการอักเสบ/3 

บวม ของแผล” หัวข้อน้ี  ไมม่ีผู้แจ้งความประสงค์ทําวิจัย 4 

  1.4.4  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ภาควิชาสุขศึกษาและ5 

พฤติกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษากรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญเครือข่ายนักสุขศึกษาในโรงพยาบาล6 

มาร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาโครงร่างการวิจัยที่เก่ียวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลในการ7 

ปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืน เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8 

(สวรส) โดยได้เชิญผู้จัดการแผนงานที่เก่ียวข้องของ สวรส มาร่วมประชุมด้วย ผลการประชุม ผู้จัดการแผนงาน9 

วิจัย เห็นชอบในหลักการ และ ให้ทางเครือข่ายเสนอประเด็นวิจัย ดังน้ี  10 

     (1) การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  11 

- การพัฒนาสื่อแบบ Photonovella และ Conversation map 12 

- การพัฒนาEvidence Based Practice ในการทํางานสุขศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการ13 

ตนเองสําหรับโรคเบาหวาน ความดัน 14 

    (2) การพัฒนาเคร่ืองมือ วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามกรอบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ    15 

Integrated Health literacy Model ซึ่งเห็นชอบโดย กรมอนามัย และได้รับความ เห็นชอบกรอบและ16 

เครื่องมือจากเครือข่ายวิจัยด้านความรอบรู้สุขภาพในเอเชีย ซึ่งมีเลขานุการเครือข่ายอยู่ที่ไต้หวัน เพ่ือนําเสนอ17 

ผลเป็น comparative studies รอบที่ 2 ในเอเชียและ เครือข่ายยุโรป ต่อไปในช่วงปลายปี 2560 18 

 นอกจากน้ี รศ.ชะนวนทอง ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างการวิจัย อีก 2 เรื่อง คือ 19 

- กรอบการวิจัย ประเมินผล โครงการพัฒนา ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกรงุเทพมหานคร       20 

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิของ สสส. เรียบร้อยแลว้ 21 

- กรอบการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและประเมินศักยภาพบุคคลากรกระทรวง   22 

    สาธารณสุขซึ่งเป็นความต้องการของกรมอนามัยและอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทํากรอบ 23 

  1.4.5  คณะฯ กําลังจัดทําโครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการเพ่ือพัฒนาสมุนไพรไทย 24 

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือผลักดันแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย หากได้รบัการ25 

สนับสนุนงบประมาณเบ้ืองต้น รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ จะทําหน้าที่เป็นรักษาการประธานเครือข่ายฯ ผูแ้ทน26 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นรักษาการรองประธานเครือข่ายฯ และ อ.วันวิสาข์ ศรสีุเมธชัย เป็นรักษาการกรรมการ27 

และเลขานุการเครือข่ายฯ  28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์31 
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1.5.1  ในช่วงเดือนมกราคมถงึเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะได้ร่วมให้การต้อนรับ อาคันตุกะ จาก 1 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิจัย ของภาควิชา และภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับ2 

ต่างประเทศ ดังน้ี 3 

1) Dr. Jian Li, MD. Senior Researcher, Institute of Occupational, Social and 4 

Environmental Medicine, University of Dusseldorf, Germany ภาควิชาระบาดวิทยา  5 

  2) Asst.Prof Wanrudee Isaranuwatchai, Ph.D, Director of Institute of Health 6 

Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Canada   7 

 3) Prof. Jane Adams, Chair of Psychology, UMass Boston ภาควิชาอาชีวอนามัยและ8 

ความปลอดภัย ภายใต้ Center for Work Environment Nutrition and Human Development (CWEND) 9 

โดย the Mahidol University and University of Massachusetts Lowell 10 

 4) Prof. Kuo, จาก China Medical University, Taiwan ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 11 

1.5.2 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเดินทางเพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ12 

วัฒนธรรมต่างชาติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปี 2560 เปิดรับสมัครทนุระหว่างวันที่ 25 มกราคม 13 

– 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orir หัวข้อ 14 

“outgoing”  โดยสามารถปรึกษาได้ทาง อีเมล์ และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เตรียมให้คําปรึกษาที่อาคาร 1 ช้ัน 4 15 

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม น้ี เวลา 13.00 – 15.00 น.  16 

1.5.3 ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรชาวต่างชาติในสังกัดเข้าร่วมงาน Mahidol University 17 

International Night ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. พร้อมแต่งกายชุดประจําชาติ 18 

โดยระบบออนไลน์จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ต้ังแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2560 19 

1.5.4 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กําหนดจัดการต้อนรับและ20 

ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ Indian Institute of 21 

Health Management Research (IIHMR) Delhi ซึ่งเป็น WHO Collaborating Center for District 22 

Health Systems based on Primary Health care ณ. ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 6 ห้อง 1608 เวลา 13.30-23 

15.00 น.    โดยหัวข้อวิจัยที่สนใจคือ Universal Health Coverage, Non-communicable Diseases, 24 

Maternal and Child Health, Family Planning, and Reproductive Health 25 

1.5.5 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ26 

ต่างประเทศ จะเตรียมการจัดการฝึกอบรมระยะที่ 3 หัวขอ้เรื่อง Strategies for Health Promotion across 27 

Lifespan ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จากประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์  โดยมี28 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 2 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 5 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 29 

1.5.6  กําหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง " The Important of Developmental Neuro 30 

Psychology to the Protection of Public Health" โดย Prof. Jane Adams, Chair of Psychology, 31 

UMass Boston  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 7518 อาคาร 7 ช้ัน 5 32 
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1.5.7  คณะฯ กําหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th International Conference 1 

on Public Health เรื่อง "Towards Achieving Sustainable Development Goals, 2030" ระหว่างวันที่ 2 

25 - 26 พฤษภาคม 2560  อยู่ระหว่างดําเนินการขอทุนสนับสนุนบางส่วนจาก APACPH และกําหนดจัด 3 

workshop ช่วง pre-conference 2 เรื่อง คือ Writing for publication และ ICUH workshop ในวันที่ 24 4 

พฤษภาคม 2560  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะและสถาบัน5 

เครือข่าย โดยมีการเตรียม full paper เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอจบการศึกษาได้ นอกจากน้ี ทางสมาคม6 

พยาบาลสาธารณสุขขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการในคร้ังน้ีด้วย โดยใช้ช่ือ The 1st 7 

international public health nursing conference in health alliance คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิม 8 

ประมาณ 100 คน 9 

1.5.8  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมการเตรียมสอบ TOEIC จัดโดยงาน10 

วิเทศสัมพันธ์ฯ ลงทะเบียนรับการทดสอบได้ฟรี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 11 

1.5.9  ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขา้ร่วมโครงการ The FPH Brand Ambassador 12 

Program ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานกิจกรรมนานาชาติของคณะ โดยนักศึกษาจะได้รับ 13 

certificate ในการร่วมกิจกรรม                14 

1.5.10  แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน Post-Doctoral Research Fellowship in Environmental & 15 

Occupational Health for Junior Faculty & Staff to work with Thai & United State Mentors on 16 

Research  เปิดรับสมัครจนถงึวันที่ 1 เมษายน 2560 และจะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2560 เริ่มอบรม17 

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นเวลา 6 เดือน  18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 21 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมือ่วันที่ 4 22 

มกราคม 2560 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 23 

1)  หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของบัณฑิต24 

วิทยาลัย ในเดือนธันวาคม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ 25 

ปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา          26 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 27 

และหลักสูตรที่เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของบัณฑิต28 

วิทยาลัย ในเดือนธันวาคม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 3 สาขา29 

วิชาเอก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 30 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 31 

2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของ32 

สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559 มีประเด็นที่เก่ียวข้องสําคัญในการจัดการและคุณภาพ ในข้อ 4, 5 และ 6 33 
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  3)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2559 มี1 

ประเด็นที่สําคัญน่าสนใจ ดังน้ี 2 

ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ3 

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับต้ังแต่ วัน4 

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2559) 5 

ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  6 

และอักษรย่อ สําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ัน  ในกรณีที่ปริญญา7 

ใด ยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย8 

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด ช่ือปริญญา 9 

พ.ศ.  2559  น้ี  10 

ข้อ 5 ประเภทของการกําหนดช่ือปริญญา  แบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังน้ี 11 

  5.1 ปริญญาประเภทวิชาการ 12 

  5.2 ปริญญาประเภทวิชาชีพ 13 

5.2.1 สาขาวิชาที่ใช้ช่ือปริญญานี้เน้นการศึกษาในลักษณะของศาสตร์ เชิง14 

ประยุกต์  เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  สาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ15 

วิชาชีพ ตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ  กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  16 

การกําหนดช่ือปริญญา ให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ  เป็นหลัก  ในทุกระดับปริญญา  (บัณฑิต 17 

มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต)  สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็น ปรัชญาดุษฎี18 

บัณฑิตได้ 19 

(11) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้ใช้ ช่ือปริญญาในระดับ ปริญญาตรี ว่า 20 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) 21 

 5.2.2 สาขาวิชาทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีระดับช้ันปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด 22 

ให้ใช้ช่ือปริญญาตามสาขาวิชาชีพน้ันๆ เป็นหลักในระดับช้ันปริญญาตรี สําหรับระดับช้ัน23 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ใช้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยา24 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดช่ือปริญญาเป็น25 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)  ได้ 26 

 5.3 ปริญญาประเภทก่ึงวิชาชีพและปฏิบัติการ 27 

 5.3.1 ประเภทก่ึงวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาที่ไม่ได้กําหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ 28 

หรือกฎหมายรองรับแต่เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ การกําหนดช่ือปริญญา29 

ให้ใช้ตาม กลุ่มสาขาวิชาที่กําหนด การกําหนดช่ือปริญญาให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพน้ันๆ 30 

     5.3.2 ประเภทปฏิบัติการ สาขาวิชาที่ใช้ช่ือปริญญาน้ีมลีักษณะเป็นการนํา31 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ  ให้ใช้32 

ช่ือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต 33 
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(Master of Technology) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial 1 

Technology) และอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Industrial Technology) 2 

หรือช่ือปริญญาอ่ืน ที่แสดงให้เห็นการนําวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนา3 

ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ 4 

4)  บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนและช้ีแจงการปฏิบัติเมื่อสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้ว เพ่ือมิ5 

ให้เกิดผลกระทบต่อผลสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 6 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังน้ี 7 

ข้อ 56.4 การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ มีประเด็น สําคัญ ดังน้ี 8 

 - ผลสอบ “ผ่าน” หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 9 

และตอบข้อซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบฯ ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ 10 

นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที 11 

 กําหนดส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามที่12 

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด มายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 21 วัน นักต้ังแต่วันที่ปรากฏผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือ13 

สารนิพนธ์“ผ่าน” 14 

 หากเกินกว่า 21 วัน ให้ถือว่า เป็นการดําเนินการล่าช้า นักศึกษาต้องชําระค่าปรับสําหรับ15 

การล่าช้าน้ีตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีการล่าช้าต้องไม่เกินระยะเวลา 90 วันหลังจากวันที่ครบ16 

กําหนดส่งวิทยานิพนธ์ 17 

 หากนักศึกษาไม่สามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์สมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึก18 

ข้อมูลครบถ้วน ภายในกําหนดเวลา 90 วัน ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขอขยายเวลาต่อคณบดี19 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และประธานหลักสูตร มิฉะน้ันบัณฑิต20 

วิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งหากนักศึกษายังต้องการรับปริญญา21 

น้ันอีก นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเริ่มการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 22 

 - ผลสอบ “ผ่านอย่างมีเง่ือนไข” หมายถึง การท่ีนักศึกษายังไม่สามารถแสดงผลงาน23 

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบฯได้อย่างสมบูรณ์ สมควร24 

ให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญและ/หรือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการสอบฯ 25 

เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 26 

กําหนดระยะเวลาแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน สําหรับ27 

วิทยานิพนธ์ และไม่เกิน 30 วัน สําหรับสารนิพนธ์ นับต้ังแต่วันที่นักศึกษาทราบผลการตัดสินผลการสอบ28 

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 29 

  หากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร30 

นิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ว่าเป็นกรณีที่สอบ “ผ่านโดยมีเง่ือนไข” หรือสอบ “ไม่ผ่าน” ให้นักศึกษา31 

แจ้งเหตุผลพรอ้มทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผา่นประธานการสอบ32 



 

 

11 

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และประธานหลักสูตร มฉิะน้ันผลการสอบจะถูกปรับเป้น “ตก” นักศึกษาต้องชําระ1 

ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ พร้อมทั้งเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 2 

  5)  บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้มีการสอบ MU Grad Test วันจันทร์ – วันเสาร์ ในเดือน3 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และอาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช 4 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

  6)  นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทั้งหมด 1,712 คน มผีลคะแนนภาษาอังกฤษ “ผ่าน” 6 

จํานวน 1,240 คน และยังไมม่ีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านจํานวน 472 คน (ร้อยละ 27.6) ในส่วนของคณะ7 

สาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านจํานวน 191 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  8 

  7)  บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษTOEFL ITP9 

ประจําปี พ.ศ. 2560 (ถึงเดือนมิถุนายน 2560) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

  8)  สรุปผลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ รหสั 59 ที่ผ่านกิจกรรมเสริม11 

ทักษะ Soft Skills แต่ละด้าน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

  9)  บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี  13 

9.1) ทุนเพ่ือนักศึกษาไทย จํานวน 100 ทุน (ทุน 60 ปี ครองราชสมบัติ)   14 

9.2) ทุนเพ่ือนักศึกษาต่างชาต  ิจํานวน 300 ทุน  แบ่งเป็น        15 

  - Full Scholarships    50 ทุน        16 

  - Partial Scholarships    250 ทุน  17 

        9.3) ทุนเพ่ือนักศึกษาไทย จํานวน 310 ทุน (กรณีได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.) 18 

10)  จํานวนผู้สนใจเข้าศึกษาที่กรอกข้อมูลในระบบ Online Admission ปีการศึกษา 2560 19 

รอบที่ 1 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 3 มกราคม 2560) จํานวน 604 คน มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ  349 คน 20 

ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 255 คน (สอบภาษาอังกฤษแล้ว 102 คน และยังไม่สอบ 153 คน) 21 

  11) การจัดสรรเงินค่าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เหลือจ่าย ระหว่าง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 22 

2559 รวม 2,844,609.- บาท ในส่วนหลักสตูรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ 477,384.- บาท 23 

     1.6.2  การรับสมัครนักศกึษา ปีการศึกษา 2560 ข้อมลู ณ วันที ่11 มกราคม 2560 ดังน้ี 24 

  -  ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คาดว่าจะรับรวมจํานวน 190 คน แบ่งเป็น  25 

 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 130 คน  26 

 หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 60 คน  27 

มีกําหนดสอบสัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2560 28 

- ระดับปริญญาโท 16 หลักสูตร (ไม่รวม หลักสูตร สม. นานาชาติ)  29 

คาดว่าจะรับรวม 375 คน  จํานวนผู้สมัคร   29 คน 30 

- ระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร  31 

คาดว่าจะรับรวม  34 คน จํานวนผู้สมัคร  12 คน  32 
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1.6.3 หลักสูตร สม. (หลักสูตรไทย) ดําเนินการขอเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1 

2560 เพ่ือเปิดสอน ณ อ.สูงเนิน โดยใช้หลกัสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  2 

1.6.4 การเลือกต้ังนายกสโมสรบัณฑิตศึกษาคนใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 3 

ได้ นายมนัส รงทอง นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)เป็นนายกสโมสรบัณฑิตศึกษา4 

คนใหม่ปีการศึกษา 2559 (รุน่ที่ 3) มีรองนายกสโมสรฯ 4 คน และกรรมการ 36 คน รวมท้ังสิ้น 41 คน  5 

1.6.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที ่18 มกราคม 2560 6 

ณ บัณฑิตวิทยาลัย มีประเด็นสําคัญในทางปฏิบัติการเทียบเคียงกิจกรรม soft skill ดังน้ี 7 

 ในหลักการ การเสนอโครงการเพ่ือเทียบเคียงกิจกรรม soft skill ทําได้เพียงโครงการเดียวต่อ8 

การเทียบเคียง soft skill ๑ กิจกรรมเท่าน้ัน ดังน้ันหากโครงการกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วย9 

หลาย soft skillsให้แบ่งเขียนแยกเป็นโครงการกิจกรรมย่อยแต่ละ soft skill เสนอเพ่ือพิจารณาเทียบเคียงได้  10 

1.6.6 ความก้าวหน้าในการคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิต ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมเมื่อ11 

วันที่ 19 มกราคม 2560 (ครัง้ที่ 3) ได้ข้อสรปุแนวทางการคิดต้นทุน และแผนการเก็บขอ้มูล และต้ังเป้าหมายให้12 

แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2560 13 

1.6.7 การจัดอบรมหลักสูตร เพ่ือจดัทํารายงานประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพตาม14 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยในปี 2561 จํานวน 3 รุ่น งานปริหารการศึกษาได้เริ่มดําเนินการแล้วในรุ่นที่ 15 

1 จํานวน 2 ครั้ง (จากทั้งหมด 4 ครั้ง) จํานวน 5 หลักสูตร ในครั้งแรก ได้รับความพึงพอใจ ด้านการอบรม 4.28 16 

และด้านการบริหารจัดการ 4.25 (จากคะแนนเต็ม 5) 17 

1.6.8 ผลการจัด Open house แนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์เมื่อ18 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  สรุป19 

จํานวนผู้เข้าร่วมงาน จํานวน  139 คน ได้รบัความร่วมมือจากภาควิชาและหลักสูตร ในการร่วมกันจัดบูธนิทรรศ20 

การแนะนําหลกัสูตร ทั้งสิ้น จาํนวน 13 บูธ ได้แก่  ภาควิชา 12 ภาควิชา และ หลักสูตร ส.ด. 21 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มผีู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 27 คน ด้าน22 

การจัดนิทรรศการแนะนําหลกัสูตรของภาควิชาคะแนนเฉล่ีย 4.55  และด้านการบริหารจัดการโครงการฯ 23 

คะแนนเฉล่ีย 4.32 24 

1.6.9 รายงานความก้าวหน้า (จากที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 25 

2560) แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรเงินรายได้ค่าหน่วยกิตหลักสูตรในส่วนเพ่ิมเติมร้อยละ 5 จํานวน 3 26 

รายการ ดังน้ี 27 

(1) 1/8/2559 (1 ม.ค.-31 มี.ค. 2559) (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)   110,190.-  บาท 28 

(2) 19/9/2559 (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2559) (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)  152,690.- บาท 29 

(3) 13/12/2559 (1 ก.ค.-30 ก.ย. 2559) (ภาคการศึกษาที่ 3/2558)  420,390.- บาท 30 

         รวม 683,810.- บาท 31 

  เงินคงเหลือ ณ วันที่ 7 ก.ย. 2559        4,435.16.- บาท 32 

        เงินรวมสุทธิ   688,245.16.- บาท 33 
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1.6.10 ที่ประชุม เห็นชอบ ค่าอาหารกลางวันสําหรับการอบรมหลักสูตร เพ่ือจดัทํารายงานประเมิน1 

ตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยในปี 2561 สําหรับ 3 รุ่นๆ ละ 4 ครัง้  2 

งบประมาณ 16,800.- บาท 3 

   1.6.11  การตรวจประเมินเกณฑ์การรับประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลกัสูตรวิทยา4 

ศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 5 

เวลา 8.30 - 16.00 น.  6 

   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ขอเชิญคณะ7 

กรรมการฯ ประธานหลักสูตรฯ ร่วมรับฟังผลการประเมินหลักสูตรฯ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นําไปสู่การ8 

จัดทํา SAR ต่อไป 9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  12 

  ไม่มีเรื่องแจ้ง 13 
 14 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  15 

  1.8.1 เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 16 

1) อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559  มีผู้ได้รับการ17 

คัดเลือกจํานวน 4 ท่าน คือ 18 

- ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 19 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันช่ัง  คณะวิทยาศาสตร์ 20 

- รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์21 

- ศาสตราจารย์ พญ.อําไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 22 

2) การดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 23 

- สํานักพิมพ์ได้รับงบประมาณปีละ 3,000,000 บาท โดยใช้จ่ายผ่านสํานักหอสมุดฯ 24 

- นโยบายการผลิตหนังสือ แต่เดิมจะผลิตหนังสือ ตํารา เก่ียวกับวิชาการ แต่นโยบาย25 

ใหม ่จะให้มีการผลิตหนังสือด้านอ่ืนๆ ด้วย 26 

- มีโครงการความร่วมมือกับบริษัทเอกชน จะผลิตหนังสือประเภท E-book แทนการ27 

พิมพ์เป็น hard copy 28 

3) งานแสดงความยินดีอาจารย์ตัวอย่างสภาอาจารย์ ในวันที ่16 มกราคม 2560 มี29 

ผู้เข้าร่วมจํานวน 65 คน 30 

4) สอบถามความก้าวหน้า  31 

- การประชุมวิชาการนานาชาติ 32 

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมวิชาการนานาชาติ เริ่มจากการที่ขอทุนจาก APACPH      33 

เพ่ือจัดประชุม Regional APACPH เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา                 34 
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และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมกันในสัดสว่นความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการฯ                     1 

ผู้อภิปราย ซึ่งได้จัดทําโครงการและงบประมาณ จํานวนผูเ้ข้าประชุม 200 คน  ในเรื่องหัวข้อการประชุมอยู่2 

ระหว่างหารือกับ APACPH เพ่ือให้ได้การสนับสนุนการค่าใช้จ่ายของวิทยากร คาดว่าจะได้หัวข้อที่ชัดเจนหลัง3 

การประชุม APACPH ที่ประเทศเกาหลีใต้ การจัดประชุมจะมีวิทยากรจากภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วน4 

สถานที่จัดการประชุม จัดที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  5 

- กรณีการใช้ทีดิ่นบางเขน  6 

ประธานฯ แจ้งว่า ความก้าวหน้าเรื่องที่ดินบางเขน คาดว่าจะเป็นระยะยาว คณะได้ส่งเรื่อง7 

ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือทําเรื่องแจ้งไปยังกรมควบคุมโรค และดําเนินการเรื่องการฟ้องร้อง 8 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

1.8.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ 11 

1) รายการ “วันใหม่ไทยพีบีเอส” ช่องไทยพีบีเอส บันทึกเทปสัมภาษณ์ ดังน้ี 12 

- ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าวิชาโภชนวิทยา เรื่อง หลักการด่ืมนํ้าที่ถูกต้อง-การด่ืมนํ้าแร่ 13 

- ผศ.เอกราช บํารุงพืชน์ อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง กรดยูริคสูงเสี่ยงปัญหา14 

สุขภาพ 15 

2) รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” สํานักข่าวไทย (อสมท.) ช่อง 9 บันทึกเทปสัมภาษณ์ ผศ.เรวดี 16 

จงสุวัฒน์ หัวหน้าวิชาโภชนวิทยา เรื่อง การด่ืมนํ้า-การปัสสาวะ 17 

4) วันที่ 16 มกราคม 2560 ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุง18 

ศิลปวัฒนธรรมฯ นําทีมประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบสื่อมวลชนและหน่วยงาน เพ่ือมอบ19 

ของขวัญเน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ ได้แก่ งานส่ือสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี, กอง20 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี, สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 21 

(NBT) 22 

5) วันที่ 17 มกราคม 2560 ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ นําทีมประชาสัมพันธ์คณะ23 

สาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบส่ือมวลชนและมอบของขวัญเน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์24 

กองทัพบก และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 25 

6) เมื่อวันที ่20 มกราคม 2560 ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ และอาจารย์วันวิสาข์ 26 

ศรีสุเมธชัย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา "รู้ตัว รู้ตน เส้นทางสู้เป้าหมาย" เพ่ือแนะนําหลักสูตรระดับปริญญาตรี27 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ให้น้องนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รู้จกัเพ่ิมขี้นพร้อมแนะแนวทางในการ28 

ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายมีการออกบูธแนะแนวหลักสูตรเพ่ือเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนได้29 

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และโอกาสการทํางานในอนาคต ณ หอประชุม30 

คุณหญิงบุญเจอื ไชยภัฏ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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1.8.3  หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า  1 

1) Emeritus Prof. Rafael Moure-Eraso ซึ่งได้รับทุน Fulbright จะมาประจําที่ภาควิชา 2 

ซึ่งภาควิชาจะจัดการสัมมนา 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง Process safety management 3 

(PSM) จัดที่หอ้งประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์และคร้ังที ่2 จะจัดสัมมนาทีจ่ังหวัดระยอง 4 

2) กรณีนักศึกษาปริญญาเอก เกิดความผิดพลาดในการลงช่ือและที่อยู่ในวารสารตีพิมพ์ ขอให้5 

ตรวจสอบว่าเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิลก่อนการตีพิมพ์ เพราะเมื่อตีพิมพ์แล้วจะทําให้6 

นักศึกษาไม่จบการศึกษาได้ 7 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้อาจารย์ทุกท่านช่วยตรวจสอบ ให้ลงคําว่า 8 

“Faculty of Public Health, Mahidol University / Graduate study  9 

ประธานฯ ขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งและเน้นให้อาจารย์ในภาควิชาทุกท่านทราบ และขอให้มี10 

การหารือในกรรมการ ส.ด., ส.ม. เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อนักศึกษา 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
 1.8.4  ประธานฯ แจ้ง ขอความร่วมมือการฝึกกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 14 

สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุข15 

ศาสตร์ – ระดับเมือง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 

1.8.5  ประธานฯ แจ้งว่า คณะฯ ได้รับการตอบรับจากสํานักพระราชวัง เรื่องขอจองเป็นเจ้าภาพ19 

บําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 20 

พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 19.00 น. โดยเจ้าภาพจะรับบัตรเจ้าภาพ จํานวน 50 21 

ใบ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจําคณะ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ปรึกษาคณะ/ ผู้อุปการะคุณ และผู้ที่22 

เก่ียวข้อง และขอเชิญร่วมถวายเงินเพ่ือร่วมพระราชกุศล 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
 1.8.6  ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา แจ้งว่า จะลาอุปสมบท26 

เป็นเวลา 1 เดือน ช่วงการลาจะมี อาจารย์สภุาวดี บุญช่ืน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่12/2559  เม่ือวันศุกร์ที ่23 ธนัวาคม 2559 30 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559  วันศุกร์ที ่23 ธันวาคม 2559  โดยไม่มีการ31 

แก้ไข 32 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 33 
 34 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 2 

  ไม่มีความก้าวหน้า 3 
 4 

 3.2  การจัดโครงสร้าง Cluster 5 

   อ.กิตติพงษ์ หาญเจริญ แจ้งว่า ขอใช้งบประมาณ cluster เพ่ือใช้บริหารจัดการที่จะลงช่วยเหลือ6 

พ้ืนที่นํ้าท่วม 7 

   ประธานฯ แจ้งว่า ขอสนับสนุนงบประมาณจากคณะ ใหแ้จ้งมายังคณะ  8 

   รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า การของบประมาณจะต้องคีย์ข้อมูลบรรจุแผนล่วงหน้า           9 

จึงไม่สามารถจดัสรรให้ได้ 10 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ ในกิจกรรม ชุมชนหัวโค้ง          11 

รถไฟยมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. โดยได้รับเสนอแนวคิดว่าน่าจะมีความร่วมมือกับ12 

ผู้อํานวยการเขต  13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  16 

4.1 พิจารณาการกําหนดช่ือปริญญาในการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  17 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า สืบเน่ืองจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์18 

การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2559  กําหนดช่ือปริญญาตามคุณวุฒิสาขาวิชา ที่แสดงถึงการมีความรู้ตาม19 

หลักการพ้ืนฐานของศาสตร์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบและสอดคล้องกับแนว20 

ทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 21 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ  แจ้งว่า เน่ืองจากยังขาดเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากปริญญาวิชาการ 22 

ยังมีความเข้าใจผิดในปริญญาวิชาชีพ และปริญญาวิชาการ มีความแตกต่างกัน เมื่อเปล่ียนเพ่ือความอยู่รอดแต่23 

ช่ือปริญญาวิทยาศาสตร์สุขภาพตกไป จึงต้องเรียกร้องให้มีการบรรจุใน มคอ.1 โดยช้ีแจงต่อสภาคณบดีฯ และ24 

สกอ. 25 

ในฐานข้อมลูอัตรากําลังคน ปรากฎหลักสตูร วท.บ.อนามัยชุมชน อาจจะเป็นหลักสูตรของ26 

มหาวิทยาลัยอ่ืนก่อนที่จะปรับหลักสูตร  27 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้ส่งเอกสารไปให้ สกอ. หลายเดือนแล้วในส่วน28 

ของคณะกรรมการวิจัยฯ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ แต่ในส่วนคณะสามารถเลือกได้ว่าเข้าส่วนใด ส่วนช่ือปริญญา29 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ในบทเฉพาะกาล ซึง่มี สาขา 6 สาขา ที่รองรับอยู่แล้ว ขณะนี้รอการตอบรับจากสกอ. 30 

รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรณีผลิตบัณฑิต31 

ปริญญา วทบ.(สาขาวิชาเอกสุขศึกษา) มีผลกระทบต่อการสมัครงานหรอืไม่ จะแก้ไข/ เพ่ิมหลักสูตรทําได้ง่าย32 

หรือไม่ 33 
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ประธานฯ แจ้งว่า เน่ืองจาก มคอ.1 ยังไม่รบัรองโดย สกอ. ตอนน้ีหลักสตูรต่างๆ ส่งมาที่สภา1 

คณบดีฯ การมีวิชาชีพของคณะสาธารณสุขศาสตร์มีความแตกต่าง ในอนาคตแต่ละภาควิชาต้องการมีวิชาชีพ มี2 

ใบประกอบโรคศิลป์เป็นของตัวเอง ส่วนหลักสูตร ส.บ. ถ้ามี license ผ่านมาตรฐานความเห็นชอบอีก 4 ด้าน 3 

ต้องใช้เวลา 4 

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายในช่วงประเด็นต่างๆ แล้วมีมติให้มีการปรับหลักสูตร วท.บ.5 

(สาธารณสุขศาสตร์) 5 สาขาวิชาเอก ให้ดําเนินการแยกเป็นหลักสูตร/ สาขาวิชา ตามข้อตกลงเดิม 6 

โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา ประธานคุณภาพการศึกษา ต้ังคณะทํางานเพ่ือ  7 

ยกร่างหนังสือช้ีแจงการกําหนดช่ือปริญญาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร ์เป็น วท.บ. เพ่ือเสนอต่อ 8 

สกอ.ต่อไป 9 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 10 
 11 
4.2   การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีส่มควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา 2559 12 

รองคณบดี แจง้ว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือแจ้งให้คณะฯ พิจารณาเสนอช่ือ13 

ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่มควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามข้อบังคับ14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากติติมศักด์ิ พ.ศ. 2554  จํานวนไม่เกิน 3 ราย  ภายในวันที ่20 15 

กุมภาพันธ์ 2560 จึงเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับ16 

ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2559 17 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอช่ือ 2 ทา่น คือ  Prof. Dr.Susan R. Warskie และ              18 

ศ.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทีส่มควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา 2559 19 

มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ และ รศ.สุปรียา ตันสกุล รวบรวมประวัติ 20 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 21 
 22 

4.3  (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการในรอบ 1 ปีประเมิน 23 

               รองคณบดี แจ้งว่า  สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน24 

การประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้เสนอให้คณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการ25 

กําหนดกรอบแนวทาง และเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งคณะฯ 26 

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 487/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 บัดน้ี 27 

คณะกรรมการฯ ได้จัดทํา(ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการในรอบ 1 ปีประเมิน  28 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย (ร่าง) เกณฑ์การประเมินฯ แล้ว มีมติขอให้หัวหน้าภาควิชานํา 30 

(ร่าง) เกณฑ์การประเมินฯ กลับไปทดสอบนําไปใช้ที่ภาควิชา เป็นการ Workshop แต่ละภาควิชา ซึ่งถ้าติด31 

ประเด็นใดให้นําเสนอเป็นข้อมูลกลับมาหารือเพ่ือปรับให้เหมาะสมต่อไป  32 
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  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า แต่ละภาควิชาจัดการเกณฑ์ตัดคะแนนแต่ละภาค ช่ัวโมงสอนจริง 1 

ช่ัวโมงทําการ  2 

  นอกจากน้ีให้ต้ังคณะกรรมการ(ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาย3 

สนับสนุน ประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้างาน ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน และเลขานุการคณะ 4 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 5 
 6 

     4.4  การเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขอรับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหดิล ประจําปี7 

การศึกษา 2559 8 

รองคณบดี แจง้ว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ แจ้งประกาศให้ส่วนงาน พิจารณาเสนอช่ือผู้ที่9 

มีคุณสมบัติเหมาะสมขอรับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2559  ในแต่ละสาขาไม่10 

เกินสาขาละ 2 ราย ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 11 

                   ในการน้ีคณะฯ  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบัติ12 

เหมาะสม ขอรับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2559 สาขาต่างๆ ดังน้ี 13 

1. สาขาการวิจัย 14 

2. สาขาการแต่งตํารา 15 

3. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม 16 

4. สาขาความเป็นครู 17 

5. สาขาการบริการ 18 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอช่ือ รศ.อาภาพร  เผ่าวัฒนา เพ่ือขอรับการ19 

พิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู โดยมอบหมายให้ ผศ.พัชราพร เกิดมงคล ประสานกับ 20 

รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา เพ่ือขอความเห็นชอบ 21 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 22 

 23 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  24 

 5.1  ประธานฯ แจ้งว่า  ได้รับการแจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้า25 

ตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่มหาวิทยาลัย มกีารตรวจสอบเข้มงวดมาก คือ ในปี 26 

2557 – 2558 พบปัญหาบัญชีระหว่างมหาวิทยาลัยกับแต่ละคณะไม่ตรงกันมีเงินคงค้าง มูลค่าหลายร้อยล้าน 27 

และมีบัญชีมากกว่า 200 บัญชี ซึ่งทาง สตง. ขอให้งบบัญชีในปี 2559 เป็นศูนย์ โครงการต่างๆ ต้องเข้าระบบ28 

มหาวิทยาลัย ไม่ให้เปิดบัญชีโครงการวิจัย งบประมาณวิจัยที่มีมูลค่า ตํ่ากว่า 2,000,000 บาท จะต้องผ่าน29 

มหาวิทยาลัย นอกจากน้ีจะออกระเบียบการใช้เงินกองทุนสวัสดิการต้องเป็นเงินเฉพาะสวัสดิการเท่าน้ัน ซึ่ง30 

มหาวิทยาลัยจะเชิญหัวหน้าส่วนงานและหัวหน้างานการคลังประชุมต่อไป 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 

 33 



 

 

19 

 5.2  ผศ.ทศันีย์  ศิลาวรรณ สอบถามเรื่องการจัดหลักสูตร ส.ม. ณ สูงเนิน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกัน1 

ระหว่างคณบดี หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุม ประธานหลักสูตร ซึ่งหัวหน้าภาควิชา/ ประธานหลักสูตร มีข้อช้ีแจง2 

ในเรื่องทิศทางต่างๆ คือ 3 

   - ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สิง่อํานวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า ระบบลิฟท์ ระบบ4 

ความปลอดภัย บุคลากร และการดูแลประสานงาน 5 

   - การเรียนทางไกล ที่ยังไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนไทย มีบทเรียนจากการจัดหลักสตูร ส.ม.6 

(ข้อตกลง)  เป็นภาระผูกพันในการทําวิทยานิพนธ์ จบล่าช้า ไม่สามารถติดตามได้ ทําให้ค้างจบการศึกษาส่งผล7 

ต่อช่ือเสียงสถาบัน 8 

   - ภาควิชามีบุคลากรที่ไม่เอ้ือต่อการสอนหลายๆ ทีใ่นช่วงเวลาเดียวกัน เสนอให้เปิดสลบักัน9 

ระหว่างกรุงเทพ – สูงเนิน 10 

   ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สูงเนิน จุดเริ่มต้นจึงได้จัดเรียนการสอน11 

หลักสูตร ส.ม. ซึ่งสามารถสอนพร้อมกันโดยใช้ระบบ Teleconference ขณะนี้ได้ทดสอบการใช้โปรแกรม12 

ระหว่างคณะและมหาวิทาลัยมหิดล นอกจากน้ีได้ส่งทีมงานดูพ้ืนที่และทดสอบระบบจริง และยังได้คนในพ้ืนที่ 13 

ทําหน้าที่ประสานงาน คือ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ต้องรอว่าจะมีผู้สมคัรมาก-น้อยแค่ไหน ในเบ้ืองต้นอาจจะ      14 

มีปัญหาบ้างจึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 15 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า หลักสูตร ส.ม. (ภาคพิเศษ) ยังไม่ลงตัว ในเรื่อง Independent 16 

study รูปแบบให้เกิดแนวคดิ Comprehensive  เน่ืองจากที่ผ่านมาเป็นระยะสั้น ยังไม่มีนักศึกษาทีท่ํา17 

วิทยานิพนธ์เสร็จ จะมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ขอให้ชะลอการเปิดหลักสูตรและศึกษาความเป็นไปได้ก่อน  18 

   ประธานฯ แจ้งว่า กรณีความพร้อมของหลักสูตรอาจจะขยับได้ แต่ขอความร่วมมือให้เดินหน้า19 

ต่อไป เน่ืองจากมีระบบที่มีความพร้อม อาจจะดําเนินการในเรื่องจัดอบรมได้ ขณะนี้มคีนในพ้ืนที่ที่ช่วยทําหน้าที่20 

ประสานงาน 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 

 23 

ปิดประชุมเวลา  12.15  น. 24 

     25 

 26 

 27 

 28 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


