รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
***********************
ผู้มาประชุม
1. รศ.จรวยพร
2. รศ.พักตร์พิมล
3. ผศ.บุณยฤทธิ์
4. รศ.อรวรรณ
5. รศ.จักร์กริช
6. รศ.เพียงจันทร์
7. ผศ.พีระ
8. รศ.วงเดือน
9. ผศ.เรวดี
10. รศ.สุนีย์
11. ผศ.ลักขณา
12. รศ.วิศษิ ฏ์
13. รศ.พิศษิ ฐ์
14. ผศ.จงจินต์
15. รศ.สุธรรม
16. ผศ.ทัศนีย์
17. รศ.วิชัย
18. รศ.นิทศั น์
19. รศ.จีรนันท์
20. อาจารย์ธวัช
21. นางสาวปุณณภา

สุภาพ
มหรรณพ
ปัญญาภิญโญผล
แก้วบุญชู
หิรัญเพชรรัตน์
โรจนวิภาต
ครึกครื้นจิตร
ปั้นดี
จงสุวัฒน์
ละกําปั่น
เติมศิริกุลชัย
ฉวีพจน์กําจร
วัฒนสมบูรณ์
ผลประเสริฐ
นันทมงคลชัย
ศิลาวรรณ
พฤกษ์ธาราธิกูล
ศิริโชติรัตน์
แกล้วกล้า
เพชรไทย
ระวานนท์

รองคณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.พิทยา
2. รศ.วิทยา

จารุพูนผล
อยู่สุข

3. รศ.ภูษิตา

อินทรประสงค์

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลและ
รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาปฏิบัติงาน
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4. ผศ.ขวัญใจ
5. รศ.ประยูร
6. นางนภาพร

อํานาจสัตย์ซื่อ
ฟองสถิตย์กุล
ม่วงสกุล

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.สุภัทร์
2. นางสาวนวพร

ไชยกุล
พานิชเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ รศ.จรวยพร
สุภาพ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการประชุม ประธานฯ ได้แนะนําบุคลากรใหม่ คือ อาจารย์ ดร.
เพลินพิศ สุวรรณอําไพ ประจําภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จากนัน้ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี
ประธานฯ แจ้งเรื่องแจ้งเพื่อทราบแทนคณบดี ดังนี้
1.1.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ 1 และพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน โดยการปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดสัดส่วนจํานวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์จาก 1:60 เป็น 1:30 และเพิ่มจํานวนอาจารย์เจ้าของภาษา โดยเฉพาะ speaking และ listening
และการเปิดวิชาภาษาอาเซียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 4 รายวิชา ได้แก่ เวียตนาม พม่า บาฮาซา
และขแมร์ โดยมีจํานวน 3 หน่วยกิต ต่อ 1 ภาษา โดยนักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเรียนวิชาดังกล่าวได้ทั้งใน
หมวดการศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรี รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ hybrid การเรียนในห้องเรียน
ร่วมกับ e-learning
2) โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional
Education (IPE): Mahidol Model ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 122 คน 9 ส่วนงาน คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 14 คน อาจารย์นิเทศ 62 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 คน ณ โรงเรียนสามัคคี
ธรรมานุสรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลา 12 วัน (28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557)
3) Time Higher Asia University Ranking 2014 ที่ติดใน 100 อันดับแรก มีมหาวิทยาลัย
ไทยติดอันดับ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 50 (ปี 2556 อันดับที่ 55)
และมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 82 (ปี 2556 อันดับที่ 61) รวมทั้งมหาวิทยาลัยใน ASEAN คือ National
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University of Singapore อันดับที่ 2 (อันดับคงที่) และ Nanyang Technological University อันดับที่ 11
(อันดับคงที่) ส่วนอันดับที่ 1 ได้แก่ The University of Tokyo
4) มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอ proposal โดยการประเมินจาก proposal จากการพิจารณา
ของที่ประชุม AUN Rector’s Meeting มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกเป็นสํานักเลขาธิการของ AUNHealth Promotion Network
5) มหาวิทยาลัยกําหนดวันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2556 ตามเกณฑ์ EdPEx จาก สกอ. วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2557 โดย ผศ.พตท.นภดล
ทองนพเนื้อ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมทีมผู้ตรวจประเมินอีก 7 ท่าน
6) สรุปรายได้การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน สยามสแควร์
- รายได้จากการแข่งขัน
781,500.00 บาท
เงินบริจาค (504,500 บาท) + เงินค่าสมัคร (277,000 บาท)
- รายจ่ายการจัดการแข่งขัน
108,321.60 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย
673,178.40 บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี
1.2.1 สรุปการจัดงานสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 มีผู้ร่วมงาน 284
คน เป็นบุคลากร 233 คน จากทั้งหมด 313 คน คิดเป็นร้อยละ 74.44 ประกอบด้วยสายวิชาการ 98 คน สาย
สนับสนุนวิชาการ 135 คน นักศึกษา 15 คน คณาจารย์และบุคลากรเกษียณ 21 คน และหน่วยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย 15 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบประเมิน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.87 ของผู้ร่วมงาน ผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด งาน อยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจมากถึ ง มากที่ สุ ด ในทุ ก องค์ ป ระกอบ ส่ ว นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับข่าวการจัดงานคือ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มากที่สุด(ร้อยละ56.10) รองลงมาได้แก่
จดหมายเวียน และ เวบไซด์ (ร้อยละ 45.12 และ 37.80 ตามลําดับ) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดงาน เช่น ความ
สามัคคี คณะมีรากฐานที่เข้มแข็ง ควรสืบทอดไว้ เป็นต้น และมีข้อเสนอแนะ พิธีสงฆ์ควรจัดอาคาร 6 ชั้น 2 ควร
ปรับปรุงระบบเสียง เป็นต้น
1.2.2 กําหนดการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ตั้งแต่เวลา 13.15 – 15.00 น.
1.2.3 กําหนดการจัดงานแสดงความบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2556 “จากร่มราชพฤกษ์ สู่โลก
กว้าง ปัญญาของแผ่นดิน” วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมเสนอให้รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา รับเรื่องจัดทําการประเมินพึงพอใจบัณฑิต
เป็นภาพรวมทั้งคณะ ทั้งเรื่องภาวะการงานทํา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และเพิ่มเติมประเด็นตามตัวชี้วัด
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หลักสูตร การทําวิทยานิพนธ์ การจัดการเรียนการสอน ความไม่พึงพอใจต่อหลักสูตร ความผูกพันต่อคณะ
หลักสูตร และสถาบัน
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมินจะทําเพิ่มเติมกลุ่ม
นักศึกษาเข้าใหม่และผู้ปกครอง สอบถามความต้องการและความคาดหวังที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มปีการศึกษา 257
1.2.4 การเข้าร่วม APACPH Accreditation ของ Public Health Program ระยะแรกมี 3
มหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้มีเพิ่ม 1 มหาวิทยาลัย คือ Yonsei University
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ไม่มีเรื่องแจ้ง
1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานฯ แจ้งเรื่องแจ้งเพื่อทราบแทน รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1.4.1 รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557
ก. การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่ นงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –
มิถุนายน 2557) ตามทีค่ ณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 331,605,100.00 บาท จําแนกตามไตรมาส
ดังนี้
ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จ่ายเงิน 91,130,590.00 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินเดือนพฤษภาคม
จํานวน 45,471,268.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.90 สรุปงบประมาณคงเหลือ 150,178,772.28 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 45.29
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.4.2 แจ้งกําหนดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
มหาวิทยาลัย กําหนดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย (PA)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 09.45 น. งานแผนพัฒนาฯ
จึงนําเสนอให้ดําเนินการต่อไปนี้
ระดับภาควิชา
1. นําเสนอโครงการ โดยพิจารณาแนวทางการเสนอโครงการจากแผนพัฒนาการศึกษาของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 และผลการตรวจประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ EdPEx คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2556
2. ทบทวนเป้าหมาย ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัด MUKPI ซึ่งการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด
2.1 ไม่ควรลดลงไปกว่าเดิม และ
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2.2 พิจารณาเพิ่มเป้าหมายตัวชี้วัดในส่วนที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ
โดย กําหนดส่งข้อมูลที่งานแผนพัฒนาฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารทุกระดับ/ ประธานบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา
09.00 - 12.00 น. กําหนดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และกํากับแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 - 2560 เพื่อพิจารณาเป้าหมายข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับคณะ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม
รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า จากการที่ภาควิชาได้ส่งแผน/ โครงการให้งานแผนพัฒนาฯ
ทุกปี จึงขอให้รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ส่งข้อมูล PA ปี 2557 ที่ต้องการให้ปรับ/ ทบทวนกลับมายังภาควิชา
เพื่อที่จะรับรอง และเพิ่มส่วนเป้าหมายตัวชี้วัด ให้สอดคล้องในแต่ละปี ส่วนช่วงเวลาการส่งโครงการ PA ของ
ภาควิชาและการจัดประชุมจัดเร็วเกินไปน่าจะรอการฟังผลการสํารวจ EdPEx ก่อน
รศ.สุนีย์ ละกําปั่น แจ้งว่าขอทิศทาง/ ภาพรวมของคณะ เพื่อจะได้จัดทําได้ตามที่คณะต้องการ
1.4.3 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
ประจําเดือนมิถุนายน 2557
ก. รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ในแต่ละภาควิชาที่ได้รับอนุมัติ
เริ่มดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินการแล้ว จํานวน 4 เรื่อง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ข. รายงานสรุปผลอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียน : แค่มาก็ถอด...ได้ (เฉพาะ 18+)
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.4.4 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ตามเกณฑ์
EdPEx ปี 2556
ก. ขอเลื่อนวันนําเสนอผลการประเมินคุณภาพด้วยวาจาตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปี 2556
จากวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ เนือ่ งจากประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดภารกิจ ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุก
สายงานเข้ารับฟังผลการนําเสนอผลการประเมิน และคณะกําหนดการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างผู้รับ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6
ข. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2556 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม –
วันที่ 4 มิถุนายน 2557 นําทีมโดย รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม
ค. การปรับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม สรุปได้ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวบ่งชี้พัฒนา (13 ตัวบ่งชี้)
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2. ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตรและเพิ่มตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการใน
ระดับคณะ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา
1.5.1 สรุปการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ วันที่ 3
มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นที รักษ์พลเมือง ชัน้ 5 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.5.2 การประชุมหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษารูปแบบในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง
กมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล โฮเต็ล กรุงเทพฯ จัดโดย สกอ. ผู้เข้าร่วมประชุม มาจาก แหล่งทุนวิจัย
ผู้นําภาคอุตสาหกรรม และ ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
สรุปสาระสําคัญ: ปรับกลยุทธ์ แนวคิดจะให้มีตําแหน่งวิชาการด้านวิจัย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
และ ตําแหน่งวิชาการของอาจารย์ที่มาร่วมสอนจากภาคอุตสาหกรรม เพือ่ เปิดช่องทางให้ อาจารย์ซึ่งมี
ประสบการณ์ และที่มผี ลงานร่วมวิชาการในการพัฒนาผลผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ขอตําแหน่งทางวิชาการ
ได้ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.5.3 ออกรายการวิทยุ TRS Family- Health สถานีคลืน่ วิทยุ FM MHz 99.5 กําหนดการออก
รายการวิทยุ ครั้งที่ 6/2557 วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30 - 9.45 น. หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ” โดย อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน ภาควิชาอนามัยชุมชน
1.5.4 กําหนดจัดสัมมนา “การขอตําแหน่งวิชาการและ ก.พ.อ.03” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
1.5.5 กําหนดจัดสัมมนา พัฒนากิจกรรมร่วมดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง ในวันที่ 19
กรกฎาคม 2557 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ประชุม : รับทราบ
1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
1.6.1 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.11) เวลา 05.55 - 06.00 น. เรื่อง “การจัดการประชุมโครงการเวทีสุขภาพประชากรโลกระหว่าง
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขในเอเชีย Global Health Forum among Schools of Public Health in Asia:
Collaborating and Cooperating Effectively Country-to-Country” จํานวน 2 ตอน โดย รศ.พิทยา
จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Prof. Rajitha Wickremasinghe, SEAPHEIN President จะ
ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
1.6.2 บันทึกเทปรายการสูงวัย...ใจเกินร้อย เรื่อง “แรงงานนอกระบบ” โดย รศ.สรา อาภรณ์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เวลา
13.30 -14.00 น. ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะเผยแพร่อีกครั้งในช่วงวันหยุด
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1.6.3 งานวิเทศฯ จะดําเนินการส่งแบบสอบถามไปยังภาควิชาและหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินการดําเนินงานของโครงการ “เสียงตามสาย สบาย สบาย สาธารณสุข” ที่ผ่านมา ทั้งนี้จะนําข้อมูลต่างๆ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนา การดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือน
กรกฎาคม 2557
1.6.4 งานวิเทศฯ ได้ดําเนินการประสานงานนําผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม
2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557
1.6.5 วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2557 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Health Promotion ให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ Hasanuddin University จํานวน 52 คน
และอาจารย์ 3 คน
1.6.6 วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2557 คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ได้เดินทางไปร่วมประชุม
Workshop for the ICUH MOU Institutions’ intends to foster the relationship of its current and
potential MOU Institutions and discuss future direction and development of its programme to
promote professional health education in the Asia – Pacific region จัดโดย ICUH & APACPH จัด
ขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
1.6.7 วันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 งานวิเทศฯ และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จะ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร The Quality Management in Health in Thailand ให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวง
สาธารณสุขประเทศบังคลาเทศ จํานวน 8 คน
1.6.8 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รายการ “MU Link” ของ “Mahidol Channel” ได้ดําเนินการ
บันทึกเทปสัมภาษณ์คณบดี อาจารย์ และการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อจัดทํารายการสารคดีแนะนําคณะต่างๆ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่กําลังจะก้าวเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักสูตร กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละคณะอย่างถูกต้องนําเสนอจุดเด่นใน
ทุกๆ ด้านทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
1.6.9 วันที่ 14 – 22 กรกฎาคม 2557 งานวิเทศฯ และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จะจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร Health System Management in Thailand ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศ
บังคลาเทศ จํานวน 5 คน
1.6.10 การประชุม 46th APACPH Conference “Evaluation of Public Health in The Asiapacific Region” จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ขณะนี้ได้
ขยายเวลาการส่ง Abstract เข้าร่วมประชุม รายละเอียด www.apacph2014.org ซึ่งคณะจะสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุม จํานวน 10,000 บาท
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1.6.11 งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่ Prof. Dr. Lincoln C.Chen ได้รับพระราชทานปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น.
ณ โรงแรมสุโกศล ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะร่วมงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเรื่องแจ้งเพื่อทราบแทนรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1.7.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 4
มิถุนายน 2557
1) QS Asia University 2014 MU มี rank ดีขึ้น ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 4 ของ ASIA
- Rank 1: NUS
- Rank 2: NTU
- Rank 3: UM
- Rank 4: MU
หมายเหตุ การตีพิมพ์ของ Doctoral student ขอให้ ตีพมิ พ์ในวารสาร ที่มี Impact factor สูง
Scorpus และ ISR
2) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดสรรเงินค่าบํารุงคณะ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 –
31 ธันวาคม 2556 (ครึ่งปี) ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 1,051,333.00 บาท
3) บัณฑิตวิทยาลัยได้กําเนินการจัดสรรเงิน ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เหลือ
จ่าย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 จัดสรรให้กบั หลักสูตรที่มนี ักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 1,090,710.00 บาท
4) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา 2556 และ
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ประจําภาคต้น ปี
การศึกษา 2557
กําหนดการจัดทํา มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2556
สําหรับหลักสูตรที่กําหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามปกติ
1. ประธานหลักสูตร จัดทํา มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ
TQF ให้แล้วเสร็จ และกด submit ให้คณบดี ภายใน 15
กรกฎาคม 2557
2. คณบดีให้ความเห็นใน มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ TQF
ภายใน 14 สิงหาคม 2557
3. คณบดีให้ความเห็นใน มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ TQF
ภายใน 14 สิงหาคม 2557

กําหนดการจัดทํา มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2555
สําหรับหลักสูตรที่กําหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
1. ประธานหลักสูตร จัดทํา มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ
TQF ให้แล้วเสร็จ และกด submit ให้คณบดี ภายใน 17
กันยายน 2557
2. คณบดีให้ความเห็นใน มคอ.7 ผ่านระบบสารสนเทศ TQF
ภายใน 16 ตุลาคม 2557
3. บัณฑิตวิทยาลัยสรุปรายงาน มคอ.7 ต่อที่ประชุมสภาฯ การ
ประชุมสภาฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
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กําหนดการจัดทํา มคอ.3 / มคอ.4 ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557
- ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาบันทึก/ ตรวจสอบ มคอ.3 / มคอ.4 รายวิชาที่เปิดสอน
ในระบบ TQF ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557
5) บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากแต่ละสาขา
พบว่า มี 46 หลักสูตรที่กรรมการหมดวาระ ในการนี้จึงขอให้แต่ละคณะเสนอชื่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มี
หลักสูตรจํานวน 13/21 หลักสูตรที่กรรมการหมดวาระและต้องดําเนินการแต่งตั้งใหม่ รายละเอียดเอกสารแจก
ในที่ประชุม
6) การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบรายชื่อ หลักสูตร
จากแต่ละคณะที่กําหนดการปรับเมื่อครบวงรอบ 5 ปี พบว่าในปี 2558 มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) และมี 16 หลักสูตรที่จะครบรอบปรับปรุงในปี 2559 และมี 4
หลักสูตรที่จะครบรอบปรับปรุง ในปี 2560
7) กําหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556
- ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ สํานักงานอธิการบดี
- ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ สํานักงานอธิการบดี
- ซ้อมใหญ่
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
- วันพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
8) การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เงินรายได้ของหลักสูตรจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยฝ่ายการคลังและพัสดุ จะได้ศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรนานาชาติ ว่าควรอยู่ในรูปแบบใด คือ 1) รูปแบบปัจจุบัน 2) รูปแบบที่จําแนกอัตราสําหรับนักศึกษา
ไทย และนักศึกษาต่างชาติ หรือ 3) รูปแบบที่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ชําระอัตราเดียวกัน แต่
นักศึกษาต่างชาติต้องชําระเพิ่ม ในรายการทีก่ ําหนดให้เป็นรายการสําหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นการเฉพาะ
สําหรับนักศึกษาไทยที่ไม่ได้รบั ทุนการศึกษา หลักสูตรอาจระบุไว้ว่ามีการให้ทุนสนับสนุนบางส่วน
9) การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ซึ่งมีตัวชี้วัดลงลึกถึงระดับหลักสูตร ในเชิง
เนื้อหาและกลยุทธ์ต่างๆ มากขึ้น และในอนาคตหลักสูตรอาจต้องเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น อาจารย์ประจํา
หลักสูตรทีส่ ังกัด ปริญญาตรี โท และเอก จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอก
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า เกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. ตามที่รองคณบดีฝ่าย
แผนพัฒนาฯ ส่งให้ตามเอกสารประกอบการประชุมนั้น เป็นฉบับร่างของสกอ.
รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอให้มีการประชุมหารือและวางแผนเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งจาก
การไปประชุมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ ทราบว่าจะไม่มีการปรับเกณฑ์ แต่จะปรับตัวเลขให้เหมาะสมกับกลุ่มของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสัดส่วนงานวิจัยต่อนักศึกษาที่จบการศึกษาจะมีความเข้มข้นมากขึ้น การตีพิมพ์ของนักศึกษาจะ
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มีคะแนนทีส่ ูงกว่าการไปนําเสนอผลงานเพื่อจบการศึกษา ดังนั้นคณะจึงต้องทบทวนการตีพิมพ์วารสารภายใน
คณะเพื่อจะทําให้ได้คะแนนสูงขึ้น
ผศ.พีระ คึกครืน้ จิตร แจ้งว่า จํานวนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และอาจารย์ใน
ภาควิชาไม่สมดุล ยังไม่สามารถปรับอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลงตัว จึงเสนอให้คณะมีการเฉลี่ยอาจารย์ใน
หลักสูตรต่างๆ ให้สมดุล
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่าจะประสานกับรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหารการศึกษา จัดประชุมหารือเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ. ในการดําเนินการ
ต่อไป
ประธานฯ แจ้งว่า จากที่ประชุม กบค. มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประชุมฯ ได้นําเสนอคะแนน
เฉลี่ยภาษา อังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้คะแนน
ประมาณ 30% มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้หลักสูตรต่างๆ เน้นการคัดเลือกนักศึกษาทีม่ ีความสามารถวิชา
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับวิชาชีพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจะเปลี่ยนการสอบภาษาอังกฤษ เป็น
TOEIC
ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า เกณฑ์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงไปถึงการรับอาจารย์ใหม่ที่จบด้าน
สาธารณสุขศาสตร์โดยตรงที่เป็นลูกหม้อของคณะ จะต้องเน้นความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถได้ทุน
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
1.7.2 ความก้าวหน้าของการจัดทําร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างทาง สกอ. นัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะวันที่ 27 มิถุนายน 2557
1.7.3 การเข้าร่วมประชุม WHA ครั้งที่ 67 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18 - 24
พฤษภาคม 2557 รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม
1.7.4 การเข้าร่วมประชุม ณ ประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับ
1) Accreditation หลักสูตร MPH โดย APACPH ของ 3 มหาวิทยาลัย คือ
มหาวิทยาลัยมหิดล, University of Malaya, University of Indonesia
2) International Cyber University of Health ซึ่งคณะได้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่ง
จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างและทดลองใช้ ในอนาคตมีแนวทางพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอยู่ภายใต้ข้อตกลง
ระหว่าง APACPH และ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะสะดวกและเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
3) The 3rd international conference of Public Health Education
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
1.8.1 ผลการดําเนินโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional
Education (IPE): Mahidol Model ในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 พื้นที่บ้านช่องอ้ายกาง
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ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมจาก 10 ส่วนงาน จํานวนรวมประมาณ 122
คน อาจารย์นิเทศ 62 คน จาก 13 ส่วนงาน
1.8.2 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณากําหนดตัวชี้วัดด้าน
การศึกษาเพิ่มเติม
- จํานวน/ สัดส่วนของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนด้าน ICT
- จํานวน/ สัดส่วนของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น IPE
- ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลศิษย์เก่าย้อนหลัง 5 ปี
ที่ประชุมสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอน IPE ให้มคี วามชัดเจน เช่น การระบุเป็น
รายวิชา การกําหนดระดับภาควิชา/ คณะ การจัดฝึกภาคสนามเป็นรายวิชาให้คณะต่างๆ เข้ามาเลือกได้
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพิ่มเติมว่า นโยบายมหาวิทยาลัยจัดให้กลุ่มปริญญาตรี
เข้าศึกษาพื้นที่และปัญหา และมีนโยบายต่อไปให้ระดับปริญญาโท และเอก ลงพื้นที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ใน
ครั้งแรกรูปแบบยังไม่ชัดเจนจึงจะขอเชิญอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ IPE สรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาจัดครั้งต่อไปใน
ปี 2558 กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมมาด้วยความสมัครใจ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เป้าหมายเพื่อเน้น
ให้นักศึกษากลุม่ วิชาชีพเดียวกันรู้จักกัน ทํางานร่วมกัน รูปแบบการจัดใช้เครื่องมือของโครงการ IPE เหมือนที่
คณะดําเนินการฝึกภาคสนาม
ส่วนการฝึกภาคสนามจะจัดเป็นรายวิชานั้น สามารถเปิดรายวิชาเป็นหมวดการศึกษาทั่วไป
นักศึกษาทุกคณะสามารถลงเรียนได้
ประธานฯ ขอให้รองคณบดีบริหารการศึกษานําเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาฯ ในการเปิดการฝึกภาคสนามเป็นรายวิชาที่สามารถให้คณะต่างๆ เลือกลงเรียนได้
1.8.3 ลําดับการเข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 10
กรกฎาคม 2557 รอบบ่าย
บัณฑิต วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) จํานวน 186 คน ลําดับผู้เข้ารับ 4504-4689
บัณฑิต ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) จํานวน 21 คน ลําดับผู้เข้ารับ 4690-4710
1.8.4 ขอปิดให้บริการ Fitness ชั่วคราว เพื่อจัดวางระบบสมาชิก และการปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ระเบียบการใช้บริการเพิ่มเติม คาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณเดือนกรกฎาคม 2557
1.8.5 ป้ายชื่ออาคารที่จัดทําใหม่ทงั้ 7 ป้าย ได้ทําการติดตั้งแทนป้ายเดิม 6 อาคาร
1.8.6 ขอเชิญภาควิชาส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในวันที่ 30 มิถุนายน –
1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 4 กลุ่มอาจารย์เป้าหมายคือ อาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์สามารถ
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี หรืออาจารย์ที่สนใจ
ที่ประชุม : รับทราบ
1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์
มีเรื่องแจ้งดังนี้
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1.9.1 โครงการกรุงเทพฯ สะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ในระยะที่ 3: โรงแรม ศูนย์
การค้าฯ ห้างสรรพสินค้า และสํานักงานเขต
1) วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 ทีมงานตรวจประเมิน BCG จํานวน 4 ทีม ดําเนินการตรวจ
ประเมินสํานักงานเขต ทั้ง 50 เขต กรุงเทพมหานคร
2) ดําเนินการประสานกับโรงแรม ศูนย์การค้าฯ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับ
การตรวจประเมิน
1.9.2 วันที่ 3 มิถุนายน 2557ประชุมและนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะเชิง
นโยบายโครงการ P&P แก่ผู้บริหารระดับสูงของ สปสช.
1.9.3 วันที่ 9 มิถุนายน 2557ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุม 202 อาคาร
สํานักงานบริหารกลาง (AD2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1.9.4 โครงการ Urban green growth: ขอเข้าพบและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ประเด็นของสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โครงการที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ และศักยภาพของหน่วยงานที่จะรองรับงานของโครงการ Urban green growth ในอนาคต
1) วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เข้าพบสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2) วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เข้าพบสํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ กองจัดการขยะ
มูลฝอย สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
1.9.5 วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2557 สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2556 - 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่ประชุม : รับทราบ
1.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอืน่ ๆ
1.10.1 รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล แจ้งว่า สภาอาจารย์จะจัดเวทีให้ผู้ทจี่ ะอาสาเป็นคณบดีได้แสดง
วิสัยทัศน์ รอบที่ 2 คาดว่าจะจัดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ซึ่งขอดูกําหนดการคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ รอบที่ 2 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีการ
แก้ไข
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
เดินทางไป China Medical University ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2557
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะ ดังนี้
วันที่ 3 – 29 สิงหาคม 2557 China Medical University ประเทศไต้หวัน
วันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 Strikes Bali University ประเทศอินโดนีเซีย
ทางคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะดําเนินการจัดทําโปรแกรมในการ
แลกเปลี่ยน โดยจะขอความร่วมมือจากภาควิชาในการบรรยายแก่นักศึกษาต่อไป
รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า ขอให้มีสรุปโครงการภาพรวมเป็นรายงาน เพื่อให้เป็นแบบแผน
ในการจัดในปีต่อไป จุดเด่น จุดด้อย และโอกาสพัฒนา
ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย แจ้งว่า ช่วงที่นักศึกษาร่วมโครงการ ณ ประเทศต่างๆ เสนอว่า
ภาควิชาอาจจะส่งอาจารย์บางคนไปร่วมสังเกตการณ์ ศึกษาดูงาน หรือฝึกภาษา โดยภาควิชาออกค่าใช้จ่าย ทําให้
สามารถบรรลุตัวชี้วัดของ EdPEx และเป็นแผนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า โครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน นักศึกษาจะไป
เข้าร่วมโครงการนอกสถานที่ ในช่วงวันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากได้จองที่พักเป็นรายเดือน ทําให้มี
ห้องว่าง จํานวน 5 ห้อง 2 สัปดาห์ ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าพักได้
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ เสนอให้มีการจัดระบบกลไกให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในการจัด
โครงการแลกเปลี่ยน ทําให้นักศึกษามีบทบาท มีส่วนร่วมในการต้อนรับ ร่วมเป็นคณะทํางาน และการ
ประสานงานต่างๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป
รศ.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า ภาควิชาจุลชีววิทยามีนักศึกษาได้รับทุน 2 คน คือ
- เดือนกรกฎาคม 2557 นักศึกษาปริญญาเอกไปประเทศสหรัฐอเมริกา 1 คน
- เดือนสิงหาคม 2557 นักศึกษาไปประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 คน เป็นเวลา 6 เดือน
- เดือนสิงหาคม 2557 นักศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาภาควิชา 1 คน เป็นเวลา 3 เดือน
รศ.สุนีย์ ละกําปั่น แจ้งว่า คณะน่าจะมีระบบรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะ
เนื่องจากมีข้อมูลการแลกเปลี่ยนจากทั้งระดับภาควิชา โครงการ และหลักสูตรต่างๆ คณะอาจจะขาดข้อมูล
บางส่วนได้
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า ถ้าภาควิชา/ หลักสูตรมีการประสานกิจกรรมความร่วมมือผ่าน
งานวิเทศฯ จะทําให้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ แต่ถ้าภาควิชา/ หลักสูตรดําเนินการทั้งหมด งานวิเทศฯ จะไม่สามารถ
ทราบและบันทึกข้อมูลได้
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการขอทุนเดี่ยวของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การเขียนใบสมัครขอทุนเดี่ยวสําหรับนักศึกษาปริญญาโท และเอก จะต้องมี
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วัตถุประสงค์ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน การวิจัยที่ชัดเจน เพื่อนําไปใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ เอกสารตอบรับ
จะต้องระบุให้ชัดเจน จึงจะทําให้ได้รับการพิจารณาได้รับทุน
ในการเปิดสอนภาษาอาเซียนของมหาวิทยาลัย ที่จะมีการเปิดสอนเป็นรายวิชาเลือก
มหาวิทยาลัยจะเน้นให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียนก่อน เกณฑ์การพิจารณานักศึกษา
นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีความรู้พื้นฐานภาษาอาเซียนประกอบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรสําหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงาน ประจําปี
งบประมาณ 2557
ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์จะมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างประจํา เงินงบประมาณ เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน
15 ราย ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเกียรติบัตรสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ข้อ 6 กําหนดว่าผู้สมควรได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งพ้นจากตําแหน่งไปโดย
เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานก่อนเสนอ
รายชื่อไปยังมหาวิทยาลัย จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเกียรติบัตรต่อไป รายชื่อดังนี้
ชื่อ – สกุล
ภาควิชา/ งาน
1. ศ.อรษา สุตเธียรกุล
จุลชีววิทยา
2. รศ.ปิยธิดา ตรีเดช
บริหารงานสาธารณสุข
3. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์
บริหารงานสาธารณสุข
4. รศ.วิทยา อยูส่ ุข
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. รศ.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. รศ.มยุนา ศรีสุภนันต์
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
8. รศ.วงเดือน ปั้นดี
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
9. รศ.อรนุช ภาชื่น
อนามัยชุมชน
10. ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
11. นางประภาภรณ์ ยังวิเศษ
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์
12. นายประยุทธ์ แสนใจธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. นางดวงสมร ฟักเย็น
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. นางชุติมา กมลปุณรักษ์
การพยาบาลสาธารณสุข
15. นางสุจินต์ เสือนาค
ชีวสถิติ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร จํานวน 15 ราย
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 11.50 น.
นางสาวนวพร พานิชเจริญ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางนภาพร ม่วงสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
รศ.จรวยพร สุภาพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

