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 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
3. รศ.พักตร์พิมล มหรรณพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ กรรมการ 
5. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
7. รศ.อรวรรณ  แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
8. รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
9. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
10. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
14. รศ.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.พิศิษฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
17. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
18. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
19. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางสาวธนวรรณ จินดา ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
23. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
2. รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
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3. รศ.ประมุข โอศิริ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
4. รศ.สุปรียา ตันสกุล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
5. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 2 

1.  ศ.เพ็ญศร ี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษา 3 

2.  รศ.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศร ี แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 

3.  ผศ.สุภัทร ์ ไชยกุล ผู้ช่วยคณบดี  5 

4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 

 7 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 8 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ9 

ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คือ อาจารย์สุภาวดี  10 

ผลประเสรฐิ, อาจารย์วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล และ อาจารย์วรพจน์ กนกกัณฑพงษ์ จากน้ันได้ดําเนินการประชุม11 

ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 12 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 13 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 14 

 1.1.1  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 15 

1) วันที่ 27 – 29 กันยายน 2556 เข้าร่วมประชุม 5th International Greater Mekong Sub 16 

region เพ่ือนําเสนอการบริหารจัดการเครือข่ายและร่วมเป็นประธาน Session การนําเสนอ 17 

2) วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เข้าร่วมประชุมพิจารณารางวัลพระราชทานสมเด็จพระวรวงศ์เธอ 18 

กรมพระชัยนาทนเรนทร เพ่ือพิจารณาผู้รับรางวัลสาธารณสุขดีเด่น 19 

3) วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เป็นประธานสรรหาหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 20 

โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ได้รับการสรรหาต่อเป็นวาระที่สอง 21 

4) วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เข้าร่วมประชุมกับสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เรื่อง พรบ.สภาวิชาชีพ22 

สาธารณสุขชุมชน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพ่ือวางแผนความร่วมมือ และเตรียม23 

รองรับกิจกรรมที่จะตามมา  24 

5) วันที่ 6 - 13 ตุลาคม 2556 เข้าร่วมประชุมวิชาการ SEAPHEIN และ Emerging 25 

Infectious Diseases โดยทาํหน้าที่ประธาน และมอบหมายงานของประธาน ให้ประธานคนใหม ่Professor 26 

Dr. Rajitha Wiekremasingh จากประเทศศรีลังกา  27 

6) วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เข้าร่วมประชุมเพ่ือตัดสินครั้งสุดท้ายเพ่ือเลือกผู้สมควรรับรางวัล28 

พระราชทานสมเด็จพระวรวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร มีผูผ้่านการพิจารณา 5 คน  ศ.นพ.สําลี เปลี่ยนบาง29 

ช้าง  ผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการพิจารณาสาขาวิชาการ โดยจะมี30 
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พิธีครั้งแรก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ส่วนพิธีพระราชทานรางวัลจะรอรับ1 

พระราชกรุณาโปรดเกล้าภายหลัง 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 5 

1.2.1  การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ 6 

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช7 

กุมารี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)  ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2014 คณะสาธารณสุขศาสตร์8 

รับผิดชอบ 2 หลักสูตร ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี หลักสูตรการ9 

บริหารงานโรงพยาบาล – ระดับแขวง (Hospital Administration Program-Provincial level) และการ10 

ฝึกอบรมร่วม ทุกวันศุกร์ คือ หลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน [Continuous and Sustainable 11 

Working Improvement (CSWI) Program]        12 

1.2.2  งานวันมหิดล  สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  13 

เสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม14 

ราชชนก และประทานโล่แก่ผู้มีอุปการคุณ และข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น ในวันอังคารที่ 24 15 

กันยายน 2556 คณะกรรมการประจําคณะเฝ้ารับเสด็จและร่วมถ่ายภาพ มีพวงมาลาทั้งหมด 71 พวง จาก16 

หน่วยงานภายนอก 55 พวง หน่วยงานภายใน 16 พวง 17 

  ในส่วนการงานพิธีวางพวงมาลา มีผูร้่วมงานทั้งหมด 531 คน เป็นบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์18 

จํานวน 185 คน (คณาจารย์ 108 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 77 คน) นักศึกษา 83 คน บุคลากร19 

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 73 คน และบุคคลภายนอก จํานวน 190 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 450 20 

คน(ร้อยละ 84.75) มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีทุกองค์ประกอบ  โดยการจัดลาํดับวางพวงมาลามี21 

คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด   22 

     1.2.3  งาน “มุทิตาจิต ศรรีาชพฤกษ์ 56” ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ผู้ร่วมงานจํานวน 283 23 

คน (ร้อยละ 78 ของบุคลากร) บุคลากรสายวิชาการ 106 คน สายสนับสนุน 136 คน ผู้เกษียณฯ 4 คน และ24 

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 37 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 102 คน (ร้อยละ 36 ของผู้ร่วมงาน) ผลการ25 

ประเมินอยู่ในระดับดีทุกองค์ประกอบโดยมีความพึงพอใจสูง ในกิจกรรมการลงทะเบียน การต้อนรับ และพิธี26 

การ และได้รับข้อมูลการจัดงานจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สูงสุด(ร้อยละ 50.98) รองลงมา ภาควิชา/27 

หน่วยงาน และ E-office (รอ้ยละ 39.22 และ 38.24 ตามลําดับ) 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 31 

1.3.1 มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให้ พนักงานสายวิชาการที่บรรจุหลังกรกฎาคม 2556 ทุกคนต้อง32 

เข้าโครงการ Talent Management 33 

 34 
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1.3.2  การก่อสร้าง Fitness room อยู่ระหว่างการตรวจรับ และต้ังงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ ซึ่ง1 

ได้ประสานกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลด้านวิชาการด้วย 2 

1.3.3  การทํา PA ของบุคลากรในเดือนตุลาคม 2556 จะใช้แบบฟอร์มใหม่ ขณะนี้ได้ทดลองใช้ที่3 

คณะทันตแพทย์ จะเช่ือมกับ MU workpoint ขอให้ภาควิชาดําเนินการ โดยให้มีเอกสารหลักฐานประกอบ 4 

สัดส่วนการจัดการเรียนการอสอน 4.5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ สดัส่วนการบริการวิชาการน้อยลง ส่วนการขอตําแหน่ง5 

ทางวิชาการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการร่างเกณฑ์ 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 9 

1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณคงเหลือ  ประจําปีงบประมาณ 2556 10 

  ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ประจําเดือนกันยายน 11 

ตามท่ีคณะได้ต้ังเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประจําเดือนสิงหาคม 2556 ไว้ จํานวน 12 

18,982,326.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน 28,801,709.38 บาท มากกว่าแผนที่กําหนดไว้ จํานวน  13 

9,819,383.38 บาท  14 

ข.   งบประมาณการใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 15 

มีผลการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2556  จาํนวน  315,211,234.51 บาท  คิดเป็นร้อยละ 16 

96.22 คงเหลือเงิน จํานวน 12,369,265.49 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 3.78 รายจ่ายจริง (1 ตุลาคม 2555 – 30 17 

กันยายน 2556) 306,207,784.73 บาท  18 

  ค.  รายงานผลการยกยอดภาระผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2556 19 

    ยกยอดกันเหลี่ยมปีงบประมาณ 2556 ไปเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 วงเงิน20 

ทั้งสิ้น จํานวน 9,003,449.78 บาท จําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จาํนวน 1,321,062.31 บาท เงินรายได้21 

ส่วนงาน จํานวน 7,682,387.47 บาท โดยมีหมวดงบลงทนุ ยกยอดกันเหลือ่มปีสูงสดุ รองลงมา คือ หมวดค่า22 

สาธารณูปโภค และหมวดค่าตอบแทน 23 

1.4.2  รายงนผลการดําเนินงานตามผลผลิต/ ผลงาน (สงป.) ประจําปีงบประมาณ 2556 มีผลการ24 

ดําเนินงานเฉลี่ยในภาพรวมสูงกว่าเป้าเหมายที่กําหนดไว้ ร้อยละ 2.20 ประกอบด้วย  25 

1) ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการดําเนินงาน น้อยกว่าเป้าหมาย26 

ร้อยละ 3.90  27 

2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.29  28 

    1.4.3  ผลการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2557 งาน วงเงินทั้งสิ้น 248,025,700.00 บาท 29 

จําแนกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 82,919,700.00 บาท (พรบ.ประกาศ ใช้ไม่ทันวันที ่1 ตุลาคม 30 

2556 จึงใช้งบฯ ปี พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเพ่ิมให้อีก) และเงินงบฯ รายได้ส่วนงาน 31 

จํานวน 165,106,000.00 บาท น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จํานวน 79,554,800.00 บาท (327,580,500.00 -32 

248,025,700.00) รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 33 
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    1.4.4  สรุปผลการบันทึกข้อมูลระบบ MUGSS ปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดเอกสารแจกในที่1 

ประชุม 2 

    1.4.5  สรุปจํานวนเรื่อง/ ครั้งที่ติดตามผลการดําเนินงานของภาควิชา/ หน่วยงาน จําแนกตามเวลา3 

การจัดส่งเอกสารตามกําหนดเวลา และไม่ตรงกําหนดเวลา ประจําปีงบประมาณ 2556  รายละเอียดเอกสาร4 

แจกในที่ประชุม 5 

  1.4.6  ผลการดําเนินงานโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 6 

ปีงบประมาณ 2556  7 

   ก. รายงานผลสําเร็จการนําโครงการไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2551 – 2556 และการใช้จ่ายเงิน 8 

ปีงบประมาณ 2556 จําแนกเป็นระดับคณะสําเร็จ 63.23 และระดับภาควิชาสําเร็จ 59.23 9 

   ข. สรุปผลการดําเนินโครงการ (ขยายโครงการ/ ปิดโครงการ และอยู่ระหว่างปิดโครงการ) 10 

ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการที่ดําเนินการ ทั้งสิ้น 48 โครงการ ระดับคณะ 25 โครงการ ระดับภาควิชา 23 11 

โครงการ (ขอขอเลิก 2 โครงการ) คงเหลือ 46 โครงการ ม ี18 โครงการ ยังไม่ได้จัดทําบันทึกแจ้งกลับมา จึง12 

ขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการต่อไป 13 

   ค.  ขอเปลี่ยนแปลงการจัดทาํข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะสาธารณสุข14 

ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 จากวันอังคารที่ 5 พฤศจิกาบน 2556 เป็นวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 15 

8.00 – 9.45 น. ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 16 

  1.4.7 ผลการศกึษาดูงาน และแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุข17 

ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 รายละเอียดเอกสารแจกในทีป่ระชุม 18 

  1.4.8  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2556 และแผนการดําเนินงานปี 19 

2557 ซึ่งส่วนงานต้องส่งรายงาน EdPEx เป็น draff ครั้งที ่1 วันที ่15 ธันวาคม และสง่เล่มเต็ม วันที ่27 20 

กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 21 

  1.4.9 แผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2557 22 

   1. จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ วงเงิน 270,000.00 บาท 23 

โดยแบ่งเป็น 9 กิจกรรม จึงขอความร่วมมือจากประธานคณะทํางานแต่ละหมวดจัดทําโครงการรองรับในแต่ละ24 

กิจกรรม 25 

   2. กําหนดจัดอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองภายในคณะ จํานวน 3 ครั้ง คือ เดือน26 

พฤศจิกายน 2556 , เดือนมกราคม 2557 และเดือนมีนาคม 2557 27 

   3. กําหนดการเย่ียมสํารวจภายในจากคณะกรรมการเย่ียมสาํรวจภายใน ประมาณเดือน28 

ธันวาคม 2556  29 

   4. ประเมินคุณภาพตนเองจากคณะกรรมการเย่ียมสํารวจภายในมหาวิทยาลัย ประมาณเดือน30 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2557  31 

   5. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สกอ. ประมาณเดือนสิงหาคม 2557  32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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 1 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2 

1.5.1  ด้วยทีมงาน GRM International and Futures Group จาก Washington, DC USA. โดย 3 

Dr.Eckhard F Kleinau and Dr.David Hearle ได้มาขอพบเพ่ือปรึกษาความร่วมมือด้านงานวิจัยที่จะ 4 

ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและขอทุนสนับสนุนการดําเนินงานจาก USAID เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 5 

เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1608 โดยจะมีการทํา MOU กับคณะต่อไป 6 

1.5.2  ร่วมประชุม Healthcare Innovation Summit 2013ณ Hilton Hotel, Sukhumvit 24, 7 

Bangkok โดยมี Questext, Microsoft, Intel, SAP, และ Enterprised Innovation เป็น sponsor  8 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

1.5.3  ต้อนรับ Dr. Adam Mackridge จาก Liverpool John Moores University (LJMU) ที่ทาง 10 

มหาวิทยาลัยได้จัดโปรแกรมให้มาเย่ียม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 11 

น. ณ ห้องประชุม 1608  มีความร่วมมทํางานวิจัยร่วมกันในลักษณะของการเก็บข้อมูลในประเทศไทยและที ่UK 12 

แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบกัน โดยมีความร่วมมือ area ที่เป็นไปได้ เช่น sexual health, alcohol 13 

consumption, communitybasedpharmacist, การใช้ยาในชุมชน หรือด้าน substance abuse ความ14 

ร่วมมือทางด้านการศึกษา และบุคคล 15 

1.5.4  การประชุมช้ีแจงการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และแนะนํา16 

ระบบ MU-eRIS เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ17 

คุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมอืง จัดโดย กองบริหารงานวิจัย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

 1)  ระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดเงินทุนวิจัย 19 

 2)  ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย หรือ MU-eRIS  20 

1.5.5  จัดเผยแพร่ผลงานวิจัย ทางรายการวิทยุสถานี จส.100 ช่ือรายการ “วิจัยสาธารณสุขเพ่ือ21 

ประชาชน” ตอนที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 14.20 น. เรื่อง คําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ โดยการ22 

สัมภาษณ์สด/ ออกอากาศ 15 นาที 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์26 

 1.6.1  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับงานวิจัยและวิชาการ 27 

ต้อนรับ Dr. Adam John Mackridge School of Pharmacy and Biomolecular Sciences Liverpool 28 

John Moores University, from The UK เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมูลทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุม 1608 ช้ัน 6   29 

 1.6.2 รศ.พิทยา จารุพูนผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมประชุม Regional Workshop 30 

on Emerging Infectious Diseases :Novel Corona Viruses ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556 และคณะ31 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of Kelaniya, LANKAPHEIN, WHO Sri Lanka 32 

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  7th SEAPHEIN Meeting  ในหัวข้อเรื่อง “The leadership role of SEAPHIEN 33 
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in strengthening Public Health Education for the 21st Century” ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2556 1 

ณ  Mount Lavinia Hotel, Colombo, Sri Lanka  2 

1.6.3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา3 

ระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดฝกึอบรมศึกษาดูงานหลักสูตร Health Care Quality 4 

Assurance  ให้แก่เจ้าหน้าทีส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 5 

2556 6 

1.6.4 การบันทึกเทปรายการ ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท. 11)   7 

1) “หน้าต่างสุขภาพ” ประจําเดือนตุลาคม 2556 จํานวน 2 ตอน จะออกอากาศวันที่ 12 8 

และ 19 ตุลาคม 2556 โดย อ.นพ.สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังน้ี 9 

                    ตอนที่ 1 เรื่อง “โรคทีม่ากับหน้าฝน”  10 

   ตอนที่ 2 เรื่อง “โรคฉีห่นู” 11 

2) รายการ “สูงวัย ใจเกินร้อย” จํานวน 1 ตอน เรื่อง “โรคทีม่ากับหน้าฝน ในผู้สูงอายุ”  12 

โดย  อ.นพ.สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล  ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 น. ซึ่งการบันทกึเทปไม่ต้องเสีย13 

ค่าใช้จ่าย 14 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  17 

1.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่10/2556 วันที่ 2 ตุลาคม 18 

2556  19 

1) ผลของ QS world university ranking  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 20 

มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 283 ของโลก ซึ่งตกลงมาจากเดิม 20 อันดับ 21 

2) ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2557 ซึ่งขอยํ้าว่ากําหนดการส่ง22 

เล่มและขอสําเร็จการศึกษาคงไว้ตามกําหนดการเดิม แต่วันพระราชทานปริญญาบัตรคาดว่าจะเลื่อนเป็นช่วง23 

เดือนกันยายน เอกสารแจกในที่ประชุม 24 

3) ขอความร่วมมือแจ้งนักศึกษาของหลักสูตร เข้าร่วมนําเสนอผลการวิจัยในการประชุม25 

วิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) ระหว่างวันที่      26 

5 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการ27 

นําเสนอผลงานจากบัณฑิตวิทยาลัยได้  และขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมนําเสนอ Poster presentation  ในการ28 

ประชุม MU research Expo 2013 ในวันที่ 27 - 28 มกราคม 2557 ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  (สามารถ29 

นําเสนอเพ่ือขอจบได้) (ต้องมานําเสนอด้วยตนเอง และมี  Proceeding (CD) 30 

4) ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปแลกเปลี่ยน31 

ประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้ังแต่ปีการศึกษา น้ีเป็นต้นไป 32 
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5) บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนอาจารย์แจ้งนักศึกษส่งประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปี 1 

2556 ปิดรับแบบฟอร์มการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2 

น้ี ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาค้นคว้าและเขยีนโดยผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 3 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2554 และประจาํปีการศึกษา 2555  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 4 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท ์ 5 

0 2441 4125 ต่อ 319 - 320 โทรสาร 0 2441 9427 6 

1.7.2 สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร7 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 เอกสารแจกในที่ประชุม  8 

1.7.3 โครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ กําหนดจัดระดมสมองในระดับคณะ9 

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และประชุมเครือข่ายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 10 

1.7.4 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “MUPH การ11 

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ : การสร้างคุณค่าลูกค้าและระบบงาน” ซึ่งจะได้นํามาวางแผนกลยุทธ์12 

เพ่ือสร้างความผูกพันกับลูกคา้ต่อไป  13 

1.7.5  ความก้าวหน้าเรื่อง ทุน Capacity Building for Institutions in Myanmar ซึ่งคณะ       14 

สาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดสรร จํานวน 2 ทุน หลักสูตร MPH และ Dr.PH ขณะน้ีได้มีผู้ส่งใบสมัคร เป็น15 

จํานวนมาก ซึ่งได้เรียงลําดับตามคุณสมบัติไว้ จํานวน 8 คน ซึ่งหลักสูตรต้องให้ทุนสนับสนุน บางส่วน คือ16 

สนับสนุนค่าลงทะเบียน 30% และมีเง่ือนไขต้องกลับไปเก็บข้อมูลที่ประเทศพม่าและใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 17 

3 ปี 18 

1.7.6  สรุปผลการปรึกษาหารือ กับ Prof. Masnah หัวหน้าภาควิชา Social and Preventive 19 

Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จากโครงการ20 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 21 ตุลาคม 2556  21 

- ความเป็นไปได้ในการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างหลักสูตร 22 

- การสร้างความร่วมมือในการร่วมสอนในบางรายวิชาแบบ online ทาง UM มีรายวิชา 23 

Essential of Public health (๓ หน่วยกิต) ซึ่งเป็นวิชาสําหรับหลักสูตร MPH สําหรับ24 

นักศึกษา non-MD สามารถเปิดสลับกันได้ 25 

- Capacity building สําหรับ อาจารย์และ staff  ซึ่งจะมีการจัด training ร่วมกัน และ26 

แลกเปลี่ยนผู้เชียวชาญระหว่างสถาบัน 27 

- การสร้างความร่วมมือในการทําวิจัยเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และ28 

ออสเตรเลีย เช่น community-based breast cancer screening program, national 29 

policy research about obesity, older adult care, and smoking  30 

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการเป็นกรรมการสอบป้องกัน31 

วิทยานิพนธ์ 32 
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- Internship หรือการฝึกงานในด้านที่เก่ียวข้อง  1 

1.7.7   ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะเข้าร่วมระดมความคิด เรื่อง การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ 2 

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (มคอ.1) ในระดับคณะ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 3 

น.และจะนําข้อสรุปไปเข้าประชุมร่วมกับเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 4 

พฤศจิกายน 2556  5 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     8 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาติดปฏิบัติงาน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาแจ้งเรื่องแทนดังน้ี 9 

 1.8.1  ขณะน้ีได้รับหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้พ้ืนที่ หอ้ง One Stop Service ที่10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  11 

1.8.2   มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําบัตรนักศึกษาแบบใหม่ ให้เป็นบัตร Smart Card  และ ATM จะ12 

เริ่มใช้ปี 2557 สามารถใช้บันทึกข้อมูลนักศกึษาในการเข้าใช้ห้องสมุด เขา้ออกหอพัก Activity transcript การ13 

เข้าห้องเรียน 14 

1.8.3   การจัดทํา มคอ.7 ระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่างดําเนินการ เน่ืองจากต้องใช้ มคอ. 5 จากวิชา15 

พ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ 16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 

 18 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 19 

 1.9.1  วันที่ 23 กันยายน 2556 ประชุมทีมงานโครงการ P & P ในการกําหนดกรอบการบริหารงาน 20 

และงบประมาณในการสํารวจภาคสนาม และจัดทํารายงานความก้าวหน้าโครงการ  21 

 1.9.2  วันที ่25 กันยายน 2556 ประชุมทีมงานโครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean 22 

and Green) เพ่ือเตรียมการนําเสนอผลการตรวจประเมินและตัดสินผู้ได้รับรางวัล Bangkok Clean and 23 

Green  ในกลุม่ตลาด วัด โรงเรียน มัสยิด สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง พิธีมอบรางวัล โดยกรุงเทพมหานคร ณ 24 

JJ Malls จตุจักร กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กันยายน 2556  25 

 1.9.3 วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นประธานในพิธีตรวจประเมิน ISO 9001 : 2008 ประจําปี 26 

2556 ของ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ช้ัน 2  27 

 1.9.4  วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ประธานคณะกรรมการในส่วนของกลุ่มวิจัย ที่ 3  Innovative 28 

technology for production, detection, treatment, detoxification, remediation, reduction, reuse 29 

and recycling of chemicals ภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ30 

พิษวิทยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ณ ห้องประชุม K516 ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระ31 

เกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 2,000,000 บาท 32 

ได้แก่  33 
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1.1. การกําจัดบิสฟีนอลเอ โดยสาหร่ายขนาดเล็กและการกําจดัทาเลตโดย ต้นกวนอิม ในนํ้า1 

เสียหรือนํ้าชะขยะ (Phetoremediation of Bisphenol A by microalgae and removal of Phthalate by 2 

using Dracaena plant from leachate or wastewater) 3 

1.2. การประเมินผลกระทบส&ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวิธีการจัดการผงเรซิน ใยแก้ว 4 

ที&เหลือจากการรีไซเคิลแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Life Cycle Assessment of Waste Management 5 

Methods for Non-Metallic Fraction (NMF) of Printed Circuit Board Wastes 6 

1.3. อุปกรณ์ไพโรไลซิสต้นแบบเพ่ือรีไซเคิลขยะพลาสติกให้เป็นนํ้ามันเช้ือเพลิง Prototype 7 

Pyrolysis Equipment for Recycling of Plastic wastes to Liquid Fuels 8 

1.4. Development of a Biological Nutrient Removal Model with the Shortened 9 

Operating Cycle Time for AnA2/O2 SBR process 10 

 1.9.5 วันที ่15 ตุลาคม 2556ประชุมร่วมทีมงานโครงการ Eco-City เพ่ือจัดทําโครงการฯ กําหนด11 

กรอบแนวคิด วิธีการดําเนินงาน และงบประมาณ เสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณาต่อไป  12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 

 14 

    1.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ 15 

  1.10.1  หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว แจ้งว่า บริเวณภาควิชามีปัญหาฝ้ารั่ว เวลาฝนตกหนัก16 

จะท่วม ขอให้คณะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงด้วย 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 

  1.10.2 หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน แจ้งว่า ช้ัน 7 มีปัญหาฝนตกนํ้ารั่วเช่นกัน และได้ใช้ห้องข้าง19 

ลิฟท์เพ่ือเก็บอุปกรณ์ฝึกภาคสนาม ขอให้คณะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงด้วย 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่9/2556  เม่ือวันศุกร์ที ่27 กันยายน 2556 23 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมือ่วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ซึ่งได้เวียน24 

แจ้งให้รับรองการประชุมทาง E-mail เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 แล้วแก้ไขดังน้ี 25 

หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “ Natural Health Planning” แก้เป็น “National Health Planning”  26 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ 27 
 28 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    29 

 3.1  (ร่าง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.... 30 

   ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ (ร่าง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.... ได้ผ่านการพิจารณา31 

ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว รอ 20 วันเพ่ือพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากน้ันจะต้ังคณะกรรมการช่ัวคราว มีคณบดี32 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 1 ใน 12 คน มีหน้าที่วางระบบการ33 
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บริหารจัดการ นโยบาย ทะเบียน การติดตามจริยธรรม และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ในส่วนเครือข่ายฯ จะมีสภา1 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยดูแลเรื่องหลักสูตร ต่อไปจะเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาร่วม 2 

และสกอ.ได้มอบหมายให้เครือข่ายฯ จัดทํามาตรฐาน TQF ซึ่งจะจัดประชุมหารือร่วมกัน ในการประชุมคณบดี3 

คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่จะจัดในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นช่วงการจัดกีฬาสาธารณสุข4 

สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 
 3.2  โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา 8 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า นักศึกษาที่เดินทางไปประเทศมาเลเซยี ประสบความสําเรจ็9 

พอสมควร มหาวิทยาลยัจะให้ทุนสนับสนุน ในปี2557 นักศกึษาสามารถสมัครโดยตรงกับมหาวทิยาลยั และจะให้10 

ทุนกับคณะ จํานวน 100 ทุน ขอความร่วมมอืโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา ภาควิชาเสนอแนะเพ่ือให้โครงการ11 

ประสบความสําเร็จมีประสทิธิภาพ  และได้ประโยชน์สูงสุดสาํหรับนักศึกษาและบุคลากร นอกจากน้ีคณะฯ ได้รับ12 

มอบหมายจากมหาวิทยาลยัให้จัดโครงการพิเศษ ทีจ่ะแลกเปลี่ยนนักศึกษา สําหรับนักศกึษาทีไ่ม่เก่งภาษาอังกฤษ 13 

ณ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 30 ทนุ ซึ่งจะให้เชิญนักศึกษาจากวิทยาเขตกาญจนบุรี และ14 

อํานาจเจรญิร่วมด้วย ซึ่งเหน็ว่าว่าจะนําการฝกึปฏิบัติงานภาคสนามเป็นโมเดลที่นําไปแลกเปลี่ยน กับ15 

สถาบนัการศึกษาในแขวงสะวนัเขต สปป.ลาว 16 

  ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย เสนอให้จัดทําเป็นโครงการ PA ของรองคณบดีฝา่ยวิเทศฯ จดัทาํเชิงรุก17 

กับประชาคมอาเซียน  จัดทําให้เป็นระบบ ในเรื่องการจัดวิชาเรียนของนักศกึษา ไมใ่หเ้กิดผลกระทบกบัการเรียน18 

การสอน หรือระบุวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน เช่น การเป็นผู้นําด้านสาธารณสขุ จัดทํา Core value 19 

หรือบทบาทของอาจารยท์ี่ร่วมโครงการฯ เช่น การทํางานวิจยัร่วมกัน หรือทําความร่วมมอืทางวิชาการ การศึกษาดู20 

งาน 21 

  รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล แจ้งว่า  ขณะนีม้หาวิทยาลัยจัดโครงการ MU จะไปอาเซยีนได้อย่างไร ใน22 

วันที่ 15 พฤศจิกายนคณะฯ ต้องวางแนวทาง ระบบการบริหารจัดการ เพ่ือของบประมาณจากมหาวิทยาลัย 23 

นอกจากน้ีทมีผูบ้ริหารได้หารือว่าจะทําการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM นักศึกษาที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน คณะฯ ต้อง24 

เตรียมตัวให้พรอ้มเพ่ือทีจ่ะดําเนินการได้ก่อนที่อ่ืน 25 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากโครงการแลกเปลี่ยนระยะแรก26 

มีความกะทันหัน การจัดการยังไม่เป็นระบบ เน่ืองจากช่วงปิดเทอมมีระยะสั้น จึงทําให้มผีลกระทบในเรื่องการเข้า27 

เรียน และโครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สําหรับโครงการพิเศษ 30 ทุนที่รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ เสนอน้ัน 28 

จะต้องดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2557 จึงขอความร่วมมือภาควิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษา29 

และอาจารย์ เพ่ือใหส้ามารถดําเนินการได้ ช่วงแรกเริ่มด้วยปริญญาตร ีและจะเป็นระดับปริญญาโท เอกต่อไป 30 

  ผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ แจ้งว่า ขอให้จัดทําและประกาศเป็นนโยบายระดับคณะ เช่น การลงทะเบียน31 

เป็นวิชาเลือก เป็นต้น 32 
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  ศ.เพ็ญศร ีพิชัยสนิธ เสนอว่า ขอให้ภาควิชาวิเคราะห์ แล้วนํามาจัดตารางการเรียนการสอนท่ี1 

ยืดหยุ่น เช่น วิชาเลือก หรือการเรียนตามอัธยาศัย เป็นต้น 2 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ได้เดินทางไปเย่ียมนักศึกษาที่ประเทศมาเลเซียพร้อมกับรอง3 

คณบดีฝ่ายบริหารการศกึษา ซึ่งนักศกึษาได้ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ในช่วง 2 สปัดาห์สุดท้ายนักศกึษาได้4 

ศึกษา คน้คว้าด้านวิชาการ และทํางานวิจัยรว่มกับอาจารย์ที่ปรึกษาในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการนําเสนอผล5 

การศึกษาด้วย 6 

  -  นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สขุาภิบาล ศึกษางานวิจัย และวิเคระห์ VOC  7 

  -  นักศึกษาจากภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัน ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายด้านอาชีว-8 

อนามัยระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย 9 

  -  นักศึกษาจากภาควิชาสขุศกึษาและพฤติกรรมการศาสตร์ ศึกษาผลการตรวจร่างกายไปศึกษาต่อ10 

การออกกําลังกาย อาหาร และการเจ็บป่วย  11 

  -  นักศึกษาจากภาควิชาอนามันชุมชน ได้ศกึษาร่วมกับโครงการ  NGO  12 

  -  นักศึกษาจากภาควิชาโภชนวิทยา ได้เข้าไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัย เก่ียวกับอาหารกับสุขภาพ 13 

  University of Malaya จะแบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขต มีการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 14 

แบ่งวิชารูปแบบเป็น unit ทั้งหมด 5 unit และการฝกึภาคสนามด้วย จึงได้หารือที่จะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน15 

นักศึกษาในปี 2557 อาจจะพร้อมกับมหาวทิยาลัยอู่ฮ่ัน ซึ่ง University of Malaya ได้เชิญอาจารย์ของคณะ16 

สามารถเข้าร่วมนิเทศนักศึกษา จะช่วยพัฒนาอาจารย์ นักศกึษา และเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมได้  นอกจากน้ีได้เชิญ 17 

University of Malaya จัดโครงการฝึกอบรมที่คณะฯ ส่วนเรื่องความเป็นไปได้ที่จะโอนย้ายหน่วยกิตระหว่าง18 

หลักสูตรยังทําไม่ทัน และ MOA ยังไม่เรียบร้อย เมื่อ MOA เรียบร้อย นอกจากน้ีได้ขอรายวิชาที่เปิดสอน19 

ภาษาอังกฤษ  และรายช่ืออาจารย์ทีม่ีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านของคณะ ซึ่งจะดําเนินการแลกเปลีย่นอาจารย์ และ20 

จัดการฝึกอบรมร่วมกันในวิชาสอนออนไลน ์มีหลกัสูตร MPH เหมอืนกัน อาจจะเปิดการเรียนการสอนรว่มกัน ใน21 

เบ้ืองต้นประมาณเดือนมกราคม 2557 คณะฯ และ University of Malaya จะส่งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา22 

ระหว่างกัน และจะหารอืความร่วมมือเรื่อง Accreditation หลังการประชุม APACPH ที่เมือง Wuhan สาธารณรฐั23 

ประชาชนจีน นอกจากน้ีได้เชิญให้คณะ เข้ารว่มการประชุม APACPH 2014 ที่ University of Malaya ด้วย 24 

  ฝ่ายการศึกษาร่วมกับงานวิเทศฯ จะจัดทํา KM สรุปบทเรยีนเร่ืองระบบจากโครงการทั้ง 2 ครั้ง ใน25 

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 นักศึกษาจะสรุปบทเรียน วันที ่6 พฤศจกิายน 2556 จะจัดถอดบทเรียนทําเป็นคู่มือ26 

แนวทางทกุขั้นตอนตามแบบของ สกอ. เชิญทกุท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ใหข้อ้เสนอแนะ 27 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอช่ืนชมทุกส่วนทีเ่ก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนคณะจะต้องทํารายงาน 28 

ประกอบด้วย ความเป็นมาการได้ทุน กลไกการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ขอ้เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในอนาคต และ29 

ขอให้อธิการบดีเขียนคํานิยม เพ่ือสรุปจัดทําเล่มหรือ CD ใหง้านแผนพัฒนาฯ ทีจ่ะนําไปสู่การพัฒนาเรื่องต่างๆ ให้30 

เกิดความต่อเน่ือง ได้เกิดการเรียนรู ้ในเร่ืองกระบวนการแลกเปลีย่นนักศึกษา สร้างความร่วมมือ และนําข้อความ31 

คิดเห็นของนักศึกษามาเป็นขอ้มูลในรายงาน ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมลูต่อไปให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมคณะได้ 32 



 

 

13 

  ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย แจ้งว่า ขอใหค้ณะรกัษาจุดแข็งให้เข้มแข็ง เช่น หลักสูตร MPH  และ1 

สร้างความร่วมมือการทําวิจัยระหว่างประเทศ ให้พัฒนานักศึกษา จัดทําแผนเชิงรุกการก้าวเข้าสู ่AEC เน้น2 

ยุทธศาสตร์การศึกษา 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  6 

4.1  การพิจารณาข้าราชการและลูกจ้างประจําเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปี 7 

2556  (รอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) 8 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการ9 

กําหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2556 10 

ลงวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ขอ้ 2  กําหนดวันให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน11 

มหาวิทยาลัย ในปี 2556  จํานวน 1 ครั้ง คอื วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 12 

ในการน้ี   มีขา้ราชการย่ืนความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบ13 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ) มีจํานวน 4 ราย เป็นสายวิชาการทั้ง 4 ราย ดังน้ี  14 

1. รศ.ชูเกียรติ  วิวัฒน์วงศ์เกษม 15 

2. ผศ.มณฑา  เก่งการพานิช 16 

3. รศ.นพพร   โหวธีระกุล 17 

4. ผศ.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์ 18 

คณะฯ ได้แจ้งรายช่ือข้าราชการที่ย่ืนแบบแสดงเจนตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน19 

มหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมนิฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลการ20 

ปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ของข้าราชการสายวิชาการที่ย่ืนเปลี่ยน21 

สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการประเมินฯ เห็นชอบ22 

ร่วมกันว่า ข้าราชการท่ีย่ืนแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนทั้ง 4 ราย เป็นผู้23 

มีคุณสมบัติและผ่านการประเมินความหมาะสมครบตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในประกาศคณะสาธารณสุข24 

ศาสตร์ 25 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ 26 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 27 
 28 
4.2 การพิจารณาให้ข้อคิดเห็น แผนภูมิโครงสร้างการบริหารหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ29 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง รายละเอียดเอกสารเอกสารประกอบการประชุม 30 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จากมติที่ประชุมในการจัดสัมมนา เรือ่ง ระบบและกลไกการ31 

บริหารหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารหลักสูตร  คณะ32 

สาธารณสุขศาสตร์  จึงเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ข้อคิดเหน็ 33 
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ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 1 

1. ให้ดูที่ปัญหา ระบบกลไล ให้เทียบเคียงกับการบริหารจากที่อ่ืนๆ  เพ่ือความคลองตัว 2 

2. สามารถต้ังอนุกรรมการเป็นครั้งๆ ได้  3 

3. มองหน้าที่ด้านเชิงรุก เช่น การปรับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร  4 

4. เพ่ือให้เกิดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เกิดความร่วมมือ ขอให้พิจารณาปรับช่ือใหม่ เช่น 5 

คณะกรรมการบูรณพัฒนาการศึกษา ให้เกิดความเติมเต็มในกลไลความร่วมมือ  6 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก มีการบริหารเอกเทศ ไม่ควรอยู่7 

ภายใต้การบริหารงานการศึกษา ให้อยู่ด้านข้าง และใหม้เีช่ือมการเช่ือมโยงประสานระหว่าง8 

หลักสูตร 9 

6. บทบาทหน้าที่ยังไม่ใช่แผนภูมิ แต่เป็นลักษณะโครงสร้างการบริหาร 10 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่11 

ประชุม 12 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 13 
 14 

4.3 การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาย้ายหลักสูตร 15 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เสนอขออนุมัติให้นักศึกษา จํานวน 3 ราย ย้ายหลักสูตร ทัง้น้ีได้16 

ผ่านการพิจารณาให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการหลกัสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556  17 

และคณะกรรมการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ดังน้ี 18 
 19 

ลําดับ ชื่อนักศึกษา รหัสประจําตัว ย้ายหลักสูตร เป็นหลักสูตร 
1 นายเรืองวิชย์  อาจวิชัยย์ 5508082 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ) 
2 นายสันติเมธ  ถาวร 5508104 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ) 
3 นางสาวพัฒนพร สุกใส 5508066 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ) 

 20 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและดําเนินการต่อไป 21 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 22 
 23 

4.4 การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาย้ายสาขาวิชาเอก 24 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เสนอขออนุมัติให้นักศึกษา ย้ายสาขาวิชาเอก ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาให้25 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556  และคณะกรรมการ26 

บริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556   27 
 28 
ลําดับ ชื่อนักศึกษา รหัสประจําตัว ย้ายสาขาวิชาเอก เป็นสาขาวิชาเอก 

1 นายณัฐวัฒน์  ศิริเลิศลักษณา 5408035 อนามัยชุมชน วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  29 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 1 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 2 
 3 

  4.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข4 

ศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด 5 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข6 

ศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตร7 

ฯ ซึ่งขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ8 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสตูรระดับปริญญาโท  ครั้ง9 

ที่ 6/2556 เมือ่วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 และคณะกรรมการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 6/2556 เมือ่วันจันทร์ที่ 10 

14 ตุลาคม 2556  11 

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ ดังกล่าว 12 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  14 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 15 
 16 
4.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 17 

 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 18 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมอาจารย์19 

ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร และการ20 

จัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  อน่ึง ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับ21 

ปริญญาตรี  (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556, ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 22 

2556 และคณะกรรมการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 23 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรย่อยฯ ดังกล่าว 24 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  26 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 27 
 28 
4.7  เรื่อง “กําหนดมาตรการสําหรับภาควิชา/ หน่วยงานท่ีไม่บันทึกข้อมูลขึ้นระบบ MUGSS หรือ 29 

ระบบ MUKPI หรืออ่ืนๆ  30 

 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ  แจ้งว่า สืบเน่ืองจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยกําหนดให้ส่วนงาน31 

บันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานในระบบ Electronics ต่างๆ  เช่น MUGSS / MUERP / MUKPI และระบบ 32 

CHEQA-online ตามระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละเรื่อง  เพ่ือนํามาใช้บริหาร  รายงาน และพัฒนาคุณภาพ   33 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป็นตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์ที่ 6 ICT-based University (ICT Index ข้อ 6   34 
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(6.1)  การนําเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานและบริหารจัดการ และรายงานเป็นข้อมูลเพ่ือการ1 

บริหาร อย่างน้อย 80% 2 

 จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเพ่ือให้การดําเนินงานนําข้อมูลเข้าระบบ MUGSS/ 3 

MUERP/ MUKPI และระบบ CHEQA-online ไม่มผีลกระทบต่อการประเมินงานบริหารในภาพรวมของคณะ 4 

และกําหนดมาตรการสําหรับภาควิชา/หน่วยงานที่ไม่บันทึกข้อมูลขึ้นระบบ MUGSS หรอืระบบ MUKPI หรือ5 

อ่ืนๆ 6 

 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 7 

1. ข้อมูล MUKPI ให้อยู่ใน PA ภาควิชา แล้วให้มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้น โดยคณะจะ8 

พิจารณาให้ภาควิชาที่บรรลุตัวช้ีวัด 9 

2. ทําแบบฟอร์ม หรือ action plan ความต้องการให้ชัดเจน 10 

3. มีมาตรการตักเตือน โดยเริ่มกิจกรรมหลักทั้ง 3 ก่อน คือ งานวิจัย การศึกษา และส่วน11 

สาธารณูปโภค 12 

4. ส่วนที่เป็นข้อมลูงกลางขอให้ดําเนินการก่อนส่งภาควิชา และสามารถขอความร่วมมือจาก13 

ภาควิชา ในกรณีเร่งด่วนหรือไม่มีข้อมูลโดยตรงได้ 14 

5. ให้มีการรายงานทุก 3 เดือน 15 

   ที่ประชุมพิจารณาให้อยู่ใน PA ภาควิชา ให้งานแผนพัฒนาฯ จัดทําแบบฟอร์มให้ชัดเจน และมี16 

มาตรการการตักเตือน  17 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 18 
 19 
4.8  แต่งต้ังผู้อํานวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2556 20 

 ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การดําเนินการโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ 21 

ประจําปีการศึกษา 2556 ทั้งในระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และระยะประเมินผล ในระหว่างเดือนตุลาคม 22 

2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งต้ัง ผศ.ทัศนีย์ 23 

ศิลาวรรณ เป็นผู้อํานวยการโครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2556 24 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  25 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 26 
 27 

 4.9  พิจารณางบประมาณการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2556  28 

  ผศ.ทัศนีย์  ศิลาวรรณ  แจ้งว่า เพ่ือให้การเตรียมการฝึกปฎิบัติงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ( 29 

4 ธันวาคม 2556 – 6 กุมภาพันธ์ 2557) และการฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (10 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2557) 30 

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนองบประมาณการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปี31 

การศึกษา 2556 รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 32 
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   ผศ.ทัศนีย์  ศลิาวรรณ  แจ้งเพ่ิมเติมว่า การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ปีการศึกษา 2557 จะใช้1 

พ้ืนที่ใหม ่จะนําเสนอทางเลือกในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จะศึกษาความเป็นไป2 

ได้ และจะนําเสนอให้ทราบต่อไป 3 

 ในปีการศึกษา 2556 น้ีมีนักศึกษาปริญญาโท 31 คน ปรญิญาตรี 194 คน นักศึกษาแพทย์ จาก4 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคิรทรวิโรฒ 128 คน  และนักศึกษาวิทยาเขตอํานาจเจริญ 28 คน มีความ5 

ต้องการร่วมฝึกภาคสนามกับคณะด้วย จึงขอให้หารือกับผู้บริหารให้ชัดเจน เน่ืองจากจะต้องบริหารจัดการเรื่อง6 

ทีม หมู่บ้านเพ่ิมเติมเป็น 18 – 19 หมู่บ้าน  7 

 นอกจากน้ีภาควิชาได้ถอดบทเรียนฝึกภาคสนาม โดยเสนอกระบวนการ กลไลทางวิชาการ 8 

อาจจะปรับเปล่ียนกลไล เช่น ปรับเป็นทีมเล็กๆ คู่ขนานกับทีมหลัก โดยภาควิชาทําโครงการ PA เสริมสร้าง9 

ความสามารถอาจารย์ที่จะสนับสนุนทางวิชาการ จะสร้างทีมหลักสนับสนุนทางวิชาการภาพรวมท่ีมาจาก10 

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ และจะจัดการอบรมอาจารย์ ทักษะการเรียนรู้ องค์รวม การต้ังเป้าหมายในอนาคต 11 

ภาควิชาละ 3 คน 12 

 ประธานฯ แจ้งว่า ขอหารือกับผู้บริหารวิทยาเขตอํานาจเจริญ แล้วจะแจง้ให้ทราบ ซึ่งสามารถ13 

แจ้งงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยได้ 14 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ 15 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 16 
 17 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  18 

 5.1  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ได้ทํา19 

หนังสือเชิญคณบดีเพ่ือพิจารณาและหารือโครงการ “การก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า พญาไท-ราชวิถี”  เช่ือมต่อ20 

จากสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมายังกลุ่มโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ตามแนวถนนราชวิถี 21 

จนถึงสี่แยกตึกชัย ซึ่งมีปัญหาในการก่อสร้างแนวเกาะกลางถนน และเสียค่าเวรคืนที่ดินทางฝั่งโรงพยาลบาลพระ22 

มงกุฎเกล้า  จงึจะสร้างเส้นทางเดินลอยฟ้าทางฝั่งคณะแทน ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพ่ือนํามติที่ประชุม23 

ไปเป็นแนวทางที่ใช้ยืนยันความคิดเห็น 24 

  ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอดังน้ี 25 

1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีเส้นทางด้านหลังหรือเส้นทางอ่ืนอีกขอให้พิจารณาทางอื่นที่26 

เหมาะสมมากกว่า 27 

2. คณะมีพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นภูมิสถาปัตย์ของ28 

คณะ จึงไม่สามารถยอมรับได้ 29 

3. ขอให้ดูรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างให้เห็นภาพที่ชัดเจน หรือหารือกับผู้ออกแบบ 30 

 ที่ประชุม  :   รับทราบ 31 

 32 

ปิดประชุมเวลา  12.40  น. 33 
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