
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 4/2557 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  25  เมษายน  2557 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลและ 

รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กรรมการ 

3. รศ.พักตร์พิมล มหรรณพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
8. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ กรรมการ 
9. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
10. รศ.เพียงจันทร ์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
11. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
12. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
13. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
14. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
15. ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
16. อ.กิติพงษ์ หาญเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
17. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
18. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
19. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
20. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
22. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
25. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
26. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
27. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 6 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการ7 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 8 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 9 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 10 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี11 

มหาวิทยาลัยมหิดล  12 

  1)  มหาวิทยาลัยกําลังรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟ มีการวิเคราะห์แนวทางประหยัดไฟ จาก13 

อุปกรณ์ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  ขอให้ปิดสวิตซ์ที่ไม่ใช้ ถอดสายชาร์จไฟท่ีไม่ใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และตัวต่อ14 

ตัวเช่ือม ล้วนเป็นจุดที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทั้งน้ัน  15 

  2)  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร ได้ผู้แทนจากผู้บริหาร คือ ศ.นพ.16 

บรรจง มไหสวริยะ ศ.คลินิกนพ.อุดม คชินทร ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข และ รศ.ดร. 17 

กัมปนาท ภักดีกุล 18 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 19 

1) วันที่ 17 เมษายน 2557 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน20 

โอกาสเสด็จพระราชดําเนินมาเปิดมหิดลสิทธาคารและร่วมฟังดนตรี 21 

2) วันที่ 17 - 19 เมษายน 2557 เดินทางไปร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา22 

ที่สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 23 

3) วันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 เดินทางไปร่วมพิธีปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 24 

และลงนามความร่วมมือ( MOU) กับSchool of Public Health , Hanoi University  ประเทศเวียตนาม 25 

4) วันที่ 24 เมษายน 2557 ร่วมต้อนรับอธิการบดีในพิธี Graduation ceremony นักศึกษา26 

หลักสูตร MPH และ พิธีเปิด PH Fitness Center 27 

 1.1.3  การจัดงาน “คืนสู่เหย้าราชพฤกษ์สัมพันธ์ 2557” เน่ืองในวันสถาปนาคณะ วันที่ 25 28 

พฤษภาคม 2557 ขอเลื่อนการจัดออกไปก่อน ส่วนด้านพิธีการและการคดัเลือกศิษย์เก่าจะยังดําเนินต่อไป 29 

 1.1.4  การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ถว้ยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวล ี30 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 8.45 – 13.30 น. ณ บลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล 31 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์ 32 
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 1.1.5  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโควต้า 3 ทนุ ในการประชุม World Health Assembly 2014     1 

ณ นครเจนีวา  สหพันธรัฐสวิส โดยคณะได้ 1 ทุน คือ ผศ.ขวัญใจ อํานาตสัตย์ซื่อ  2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 5 

     งานวันสงกรานต์  มีผู้เข้าร่วมงาน 201 คน เป็นบุคลากรคณะฯ 195 คน (ร้อยละ 62.50 ของ6 

บุคลากรทั้งหมด) ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 85 คน สายสนับสนุนวิชาการ 110 คน  ผู้ตอบแบบ7 

ประเมิน จํานวน 97 คน (ร้อยละ 48.26 ของผู้เข้าร่วมงาน) คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากมี8 

สัดส่วนสูงสุดในทุกด้าน โดยด้านอาหารและเครื่องด่ืมมากที่สุด (ร้อยละ 58.25) รองลงมาเป็นด้านการต้อนรับ 9 

(ร้อยละ 55.67) และด้านพิธีการ/กิจกรรม น้อยที่สุด (ร้อยละ 49.28) ผู้เข้าร่วมงานทราบข่าวการจัดงานทาง 10 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มากที่สุด (ร้อยละ 59.79) รองลงมาคือ ระบบ E-office (ร้อยละ 30.93) และ หัวหน้า11 

ภาควิชาและเพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ 24.74 ตามลําดับ ข้อคิดเห็นเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม เช่น สนุกสนานร่ืน12 

เริงได้ทําบุญ ความสุขความประทับใจแบบเรียบง่าย รูปแบบการจัดงานดี อาหารรสชาดดีมาก ปริมาณเพียงพอ 13 

แต่เสนอแนะให้ไม่ทิ้งช่วงเวลา เลี้ยงพระ รดนํ้าผู้ใหญ่ รับประทานอาหาร เป็นต้น 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 17 

1.3.1  PH Fitness Center ได้ดําเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ในระยะแรกจะมีเจ้าหน้าที่มา18 

ฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องออกกําลังให้กับบุคลากรคณะ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรในช่วง 2 เดือนแรก คือ 19 

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน จะเปิดให้เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของคณะใช้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นการทดสอบ20 

ระบบการใช้งาน ระบบการดูแล การควบคมุอุปกรณ์ และการใช้ห้อง โดยจะเปิดให้บริการ 2 ช่วงเวลา คือ 6.00 21 

– 8.00 น. และ 16.00 – 19.00 น. ส่วนค่าบริการอยู่ระหว่างการหาข้อมูล และจะใช้เป็นค่าบริหารจัดการ 22 

ประธานฯ เสนอว่าให้จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดนํ้าหนัก อัตราการเต้นหัวใจดิจิตอลเพ่ิมเติม 23 

1.3.2  การก่อสร้างอาคาร 5 ช้ัน 3 เป็นห้องพัก อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะเสร็จภายใน 2 24 

เดือน 25 

1.3.3  การก่อสร้างอาคารที่บางเขน อยู่ระหว่างปรับแบบ จะเริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2557 ใช้26 

เวลาประมาณ 1 ปี เริม่สร้างหอพักขนาด 60 – 70 ห้อง ความสูง 7 ช้ัน ระยะแรกจะให้สิทธ์ิผู้ที่เคยอาศัยก่อน 27 

บุคลากรใหม ่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่สร้างครอบครัวใหม่ คณะได้มีการประชุมแจ้งใหผู้้ที่พักอาศัยหอพักบางเขนต้ังแต่28 

ปี 2556 และขอให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ภายในเดือนพฤษภาคม 2556  และจะทําแบบสอบถามความต้องการ29 

บุคลากรเพ่ือบริหารจัดการ  30 

1.3.4  สมัมนาบุคลากรคณะ ประจําปี 2557 “ราชพฤกษม์หิดลจิตอาสา สู่ประชาคมอาเซียน”  31 

จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร ์และวันที ่1 – 2 พฤษภาคม 2557          32 

ณ กรีนเนอรี่ รสีอร์ท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา 33 
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1.3.5  กรณีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออก1 

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเฉพาะด้าน เป็น จป.วิชาชีพเช่ียวชาญประเภท2 

กิจการก่อสร้าง ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบันเครือข่ายฯ ด้านอาชีวอนามัยและ3 

ความปลอดภัย จึงร่วมกันย่ืนหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อวิชาชีพ4 

ของ จป.วิชาชีพ ที่จะถูกแย่งงาน 5 

เน่ืองด้วยหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ลาออกตําแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 6 

2557  คณะจึงแต่งต้ังให้รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทําหน้าที่รกัษาการหัวหน้าภาควิชาฯ  7 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
 9 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 10 

        1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 11 

  ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ไตรมาสที ่2 (มกราคม – 12 

มีนาคม 2557) ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 331,605,100.00 บาท จําแนกตามไตรมาส ดังน้ี 13 

ไตรมาสที่ 1 มผีลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน 63,942,953.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.32 สรปุ14 

งบประมาณคงเหลือ 267,662,146.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.72  15 

ไตรมาสที่ 2 มผีลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน 72,012,105.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.75 สรปุ16 

งบประมาณคงเหลือ 195,650,040.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.00 17 

ข.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.2557-1 ปีงบประมาณ 2557 18 

ประจําไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557) รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 19 

ค.  รายงานความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการและขอยมืเงินทดรองจ่ายตามข้อตกลงการ20 

ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2557 ประจําเดือนเมษายน 2557 จาํนวน 33 โครงการ 21 

(ใหม ่25 โครงการและต่อเน่ือง 8 โครงการ) วงเงิน 6,413,400.00 บาท รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 22 

 1.4.2  รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกขอ้มูลในระบบ MUGSS ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 23 

31 มีนาคม 2557 โมดูลที่มีการบันทึกเพ่ิมมากที่สุด คือ บริการวิชาการ เพ่ิมขึ้น 369 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24 

140.30 รองลงมาคือ โมดูลคาํสั่ง เพ่ิมขึ้น 201 รายการ คดิเป็นร้อยละ 128.85 รายละเอียดเอกสารแจกในที่25 

ประชุม  26 

    1.4.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)   27 

   สืบเน่ืองจากงานแผนพัฒนาฯ ขอความร่วมมือจากภาควิชาให้เสนอหัวข้อ “จัดทําการ28 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการศึกษา”  ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ 23 หัวขอ้ โดยมีกําหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน29 

สิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 และเพ่ือให้บุคลากรมีทักษะมากขึ้น จึงได้กําหนดจัดอบรมเร่ือง “เทคนิคการถอด30 

บทเรียน” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดย ผศ.มณฑา เก่งการพานิช เป็นวิทยากร ขอ31 

เชิญผู้ที่เก่ียวขอ้งร่วมเข้าการอบรม 32 

  1.4.4  ติดตามรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx  33 
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   ขอให้ภาควิชาที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง จัดส่งโดยด่วน  เพ่ือ1 

ประกอบการเขียนรายงานประเมินตนเองในระดับคณะ ซึง่ต้องส่งมหาวิทยาลัยภายในสิ้นเดือนเมษายน 2557  2 

  1.4.5  รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 

   ทางคณะได้จัดทําโปรแกรมบริหารความเสี่ยงมารองรับการดําเนินงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก4 

ให้ภาควิชา/ งาน ในการจัดทาํแผน/รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  โดยสามารถเข้าใช้งานที่ 5 

http://ns2ph.mahidol.ac.th/phrisk รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 9 

1.5.1  สัมมนาพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง เขตราชเทวี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 10 

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1911 ช้ัน 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 11 

1.5.2 สัมมนาพัฒนารูปแบบงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมและรายได้ ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม12 

โรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เก่ียวกับการวิจัยต่อยอดนวัตกรรม13 

และรายได้ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และโภชนาการ ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. (รถ14 

ออก 7.30 น.) 15 

1.5.3 สืบเน่ืองจาก การจัดสมัมนา WCU-PH Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.00 – 16 

12.00 น. ณ หอ้งประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนและระดม17 

ความคิดเห็น ตามทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล บูรณาการร่วมกันคิดโจทย์วิจัยและพัฒนา 18 

Concept Note ที่น่าสนใจ มคีุณค่า และมีคณุภาพ ส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ World 19 

Class University (WCU) กําหนดส่งภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 ขณะน้ีมีผู้เสนอ Concept Note ประมาณ 20 

5 เรื่อง  21 

1.5.4 ร่วมออกรายการวิทยุ TRS Family - Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5 Theme   22 

“วิจัยและวิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน” กําหนดการออกรายการวิทยุ ครั้งที่ 4/2557 ในวันอาทิตย์ที่ 27 23 

เมษายน 2557 เวลา 9.30 - 9.45 น. หัวข้อ “ประเด็นสุขภาพกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น” โดย  รศ.พญ.จรวยพร 24 

สุภาพ รองคณบดี เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ประโยชน์สังคม 25 

1.5.5 สมัมนาวิจัยและนวัตกรรมการศกึษา ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง Monitoring & Evaluation 26 

Research: หลักการ แนวทาง วิธีการ และประโยชน์วิจัย โดย ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ เป็นวิทยากรรับเชิญ 27 

โครงการโรคเอดส์สหประชาชาติ (UNAIDS) เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอ้ง28 

ประชุม อาคาร 5 ช้ัน 4 มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน 29 

1.5.6  อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ หลักจริยธรรมการวิจัย30 

ในมนุษย์ และ กระบวนการพิจารณาการขอการยินยอมในการทําวิจัยแนวใหม่ โดยวิทยากรรับเชิญ รศ.สิวลี            31 

ศิริไล ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตประเภทปรัชญา (สาขาจริยศาสตร์) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มนีาคม 2557 เวลา 8.30 -32 

16.00 น. ณ หอ้งประชุม อาคาร 5 ช้ัน 4 มจีํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 43 คน 33 
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1.5.7. วารสาร จพสท. จํานวน 500 เล่ม ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  1 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 2 
 3 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์4 

 1.6.1  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พรอ้มด้วยทีมบริหารทําพิธีลง5 

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Hanoi 6 

School of Public Health ประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และความ7 

ร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย โดยมีผู้บริหารทั้งสองสถาบัน อาจารย์นิเทศ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมในพิธีดังกล่าว 8 

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9 

18 คน ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2557  10 

     1.6.2  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กําหนดจัดทําโครงการทุน11 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2557 จํานวน 9 คน โดยมีระดับ12 

ปริญญาตรี 7 คน และปรญิญาโท 2 คน  ณ Universitas Indonesia (University of Indonesia) ประเทศ13 

อินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่  21 เมษายน ถงึ 20 พฤษภาคม 2557  14 

1.6.3 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” จํานวน 2 ตอน  เรื่อง งานประชุมวิชาการโภชนวิทยา 15 

ครั้งที่ 13 เรื่อง “โภชนาการทางเลือกเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพและชะลอวัย” (Alternative Nutrition for 16 

Health Promotion and Anti aging) โดย ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์  หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา  เทปรายการ17 

ดังกล่าวจะออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ (สทท.11)  เวลา 05.55 - 06.00 น. ในวันเสาร์ที่ 3 และ วัน18 

อาทิตย์ที่  4 พฤษภาคม  2557  19 

1.6.4 นิตยสาร Happy+  สัมภาษณ์ ผศ.ดวงใจ  มาลัย ในเรื่อง “6 เทคนิค รับมืออันตรายจากโฟม20 

บรรจุอาหาร” ตีพิมพ์นิตยสาร Happy+ ในฉบับ Vol. 2 No. 17 เมษายน 2014 21 

1.6.5 นักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สมัภาษณ์ทีมนักศึกษาภาควิชาอาชีวอนามัยและ22 

ความปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการออกแบบแผนความปลอดภัยของ รถไฟฟ้า MRT เพ่ือตีพิมพ์ใน 23 

"มหิดลสาร"  24 

 1.6.6  มหาวิทยาลัยมหิดลได้สนับสนุนทุนสําหรับการจัดประชุมเครือข่ายสาธารณสุขในประเทศต่างๆ 25 

ในภูมิภาคเอเซีย จํานวน 100,000 บาท ได้กําหนดวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2557 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้26 

ดําเนินการเชิญเครือข่ายฯ ในภูมิภาคเอเซียแล้ว 10 ประเทศ และจะเชิญเครือข่ายในประเทศเพ่ือร่วมประชุม 27 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะเข้าร่วมประชุม เชิญเครือข่ายใน APACPH 28 

เข้าร่วมด้วย  อาจจะจัด parallel session เรียนเชิญอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม และเชิญ29 

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือนักศึกษาโครงการ30 

แลกเปลี่ยนมาร่วมด้วย ให้เตรียมจัดทําวิดีทัศน์กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้พร้อม 31 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ School of Sciences’ 32 

Kuningan-West Java  ประเทศอินโดนีเซีย ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการเร่ืองต้องการพัฒนาศักยภาพ33 
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อาจารย์ด้านการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งอาจจะมีความร่วมมือส่งนักศึกษามาเรียนด้านพยาบาล และด้าน1 

สาธารณสุข และจะพัฒนาความร่วมมือของสถาบัน จากระดับคณะ สู่ระดับมหาวิทยาลัย  2 

  รศ.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า เรื่องการลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ถ้ามีการนําเสนอว่า3 

คณะได้ลงนามความวิชาการกับสถาบันใด เรื่องใดบ้าง เพ่ือจะได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านวิจัย วิชาการ เป็นการ4 

รับรู้ร่วมกันจะได้วางแผนกิจกรรมไปสู่ภาควิชา 5 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  8 

1.7.1   เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 9 

เมษายน 2557 10 

การปรับค่าหน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ 11 

ซึ่งจัดเก็บต้ังแต่ปีการศึกษา 2540 โดยพิจารณาทบทวนจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จากการจัดการเรียน12 

การสอน และการบริหารจัดการหลักสูตร อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงสร้าง13 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และแนวทางการคิดต้นทุนและการ14 

ควบคุมต้นทุน ได้ข้อสรุป ดังน้ี 15 

 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียม16 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันที่อัตราจําแนกตามประเภทหลักสูตร คือหลักสตูรปกติ หลักสตูร17 

นานาชาติ และหลักสูตรภาคพิเศษ  18 

-  หลักสูตร ภาคปกติ เดิมหน่วยกิตละ 900 บาท ปรับเป็น หน่วยกิตละ 1,800 บาท  19 

-  ส่วนหลักสูตร ภาคพิเศษ เดิมหน่วยกิตละ 2,500 บาท และหลักสูตรนานาชาติ เดิม20 

หน่วยกิตละ 4,200 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับเพ่ิม โดยให้หารือกันภายในแต่ละคณะ 21 

ที่ประชุมเสนอให้คณะทบทวนอัตราค่าหน่วยกิต แต่ละหลกัสูตรทั้งหมด ถ้ามีการเพ่ิม22 

ค่าธรรมเนียมหน่วยกิต อาจต้องมีการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมทั้งหลักสูตร 23 

2) ขอเพ่ิมรายการใหม ่2 รายการ คือ (1) ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งปัจจุบัน24 

เป็นอัตราที่แฝงอยู่ในค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  และ (2) ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้25 

นักศึกษาปริญญาโทแผน  ข  ซึ่งปัจจุบันมีการจัดสอบประมวลความรู้เพ่ือเป็นเกณฑ์หน่ึงในการขอสําเร็จ26 

การศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาโทแผน  ข 27 

3) ค่าวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์  จํานวน 200,000 บาท  ให้แต่ละหลักสูตร28 

สามารถจัดเก็บและกําหนดเป็นรายการ และหลักสูตรสามารถเสนอขอลดหย่อนหรือยกเว้นให้แก่นักศึกษาเป็น29 

รายกรณี 30 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้กรรมการที่เก่ียวข้องหารือระบบการจัดเก็บค่าวิจัย หาทิศทาง ไม่31 

เกิดผลต่อนักศึกษา แล้วหาขอ้สรุปแล้วนําเสนอที่ประชุมฯ 32 
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1.7.2 บัณฑิตวิทยาลัย มีมติเห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนอัตราจัดเก็บค่าสมัครสอบความรู้ภาษา 1 

อังกฤษ คือการสอบ MU-Test ครั้งละ 300 บาท  และการสอบ TOEFL-ITP เป็นครั้งละ 1,200 บาท  โดยเริ่ม2 

ใช้ในการจัดสอบต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  3 

1.7.3 ที่ประชุมคณะกรรมการรประจําบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาและมีมติเห็นชอบการเข้าร่วม4 

โครงการหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. by Publication ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา5 

ประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยให้รับนักศึกษาเข้าโครงการได้ต้ังแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 6 

เป็นต้นไป 7 

 ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้มทีางเลือกในการเปิดหลักสูตรที่จบได้8 

จากการทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่ต้องเรียน Coursework ขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรที่มีความ9 

พร้อม น่าจะจัดได้ ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีประสบการณ์ คุณสมบัติพ้ืนฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร ฝากให้10 

กรรมการช่วยกันคิดและนําเสนอ 11 

1.7.4 การจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject 2014 เป็นการจัดอันดับครั้ง   12 

ที่ 3 มีการจัดอันดับแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชาดังน้ี 1) Life Sciences & Medicine 2) Engineering & 13 

Technology 3) Natural Sciences 4) Art & Humanities และ 5) Social Sciences ตัวช้ีวัดในการจัดอันดับ14 

มหาวิทยาลัยในปี 2013 ประกอบด้วย ช่ือเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ช่ือเสียงจากผู้ว่าจ้าง15 

บัณฑิต (Employer Reputation) การอ้างอิงทางวิชาการ (Citations per paper) และความโดดเด่นทาง16 

วิชาการ (H-Index)  17 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปี 2014 พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา Medicine อยู่ใน18 

อันดับที่ 12 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที ่107 ของโลก สาขา Pharmacy/Pharmacology อยู่ในอันดับที่ 8 ของ19 

เอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 49 ของโลก สาขา Biological Sciences อยู่ในอันดับที่ 201 - 250 ของโลก มี20 

ข้อสังเกตว่า Employer Reputation มหาวิทยาลัยมหิดลได้คะแนนค่อนข้างน้อย อาจเน่ืองจากผู้ที่สําเร็จ21 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปทํางานต่างประเทศน้อย ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้แต่ละส่วนงานพิจารณา การทํา22 

วิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral) ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพ่ิมค่าคะแนน Employer Reputation ได้ 23 

1.7.5 หอสมุดขอปรับการเก็บค่าบํารุงห้องสมุด เดิม 500 บาท เป็น 1,000 บาท  24 

 รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า จากการประเมินการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาภาคพิเศษ มี25 

ข้อคิดเห็นเรื่องการเปิด – ปิดห้องสมุด ทําให้ไม่ได้รับความสะดวก อาจจะต้องหารือกรณีการปรับค่าบํารุงฯ 26 

1.7.6 โครงการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็น27 

เลิศ” เมื่อวันที ่22 – 23 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ28 

บุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ผลการประชุมจะนําไปสู่การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ29 

เรียนการสอน แต่ละระดับให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่เป็นมนุษย์แห่งการเรียนรู้ มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรมและมี30 

ความสุข นอกจากน้ีจะเชิญเข้าประชุมอีกคร้ังในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา และขอความร่วมมือ31 

จากผู้เข้าประชุมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 32 
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 ประธานฯ แจ้งว่า ยุทธศาสตร์ในการสัมมนาขอให้ผ่านประชาคม ให้ข้อเสนอแนะ ต้องให้1 

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 2 

1.7.7 สรุปจํานวนระดับบัณฑิตศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ใน3 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จํานวน 218 คน ปริญญาโท 204 คน ปริญญาเอก 14 คน 4 

1.7.8 การจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการเรียนการ5 

สอนที่มีประสิทธิภาพ โดย ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 6 

1.7.9 หลักสูตรปริญญาเอก ได้ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เร่ืองนวัตกรรมด้านสาธารณสุข ซ่ึง7 

มหาวิทยาลัยได้ลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโกเบ ในการส่งนักศึกษาแลกเปล่ียน จํานวน 6 คน จะ8 

ประสานร่วมกับงานวิเทศฯ ต่อไป  9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     12 

 1.8.1  โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education 13 

(IPE): Mahidol Model จะจัดในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 พ้ืนที่บ้านช่องอ้ายกาง ต.ลุ่มสุ่ม          14 

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นักศกึษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันปีที่ 3 เข้าร่วม จํานวน 15 คน โดยมรีถบัสออก15 

จากคณะวิทยาศาสตร์เวลา 6.30 น. และสํานักงานอธิการบดี 07.00 น. ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือขอความ16 

อนุเคราะห์มายังส่วนงานต่างๆ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม     17 

  ผศ.ทัศนีย์  ศิลาวรรณ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืมถงุนอนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ18 

จํานวน 150 ชุด 19 

1.8.2   นักศึกษาโครงการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในต่างประเทศ จาก สปป. ลาว ได้เดินทางกลับ20 

ถึง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557  เรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์เชต ใจกัลยา และอาจารย์จากวิทยา21 

เขตอํานาจเจริญ และวิทยาเขตนครสวรรค ์ร่วมดูแลนักศกึษาตลอดระยะเวลา 1 เดือน  22 

1.8.3   นักศึกษาภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์มลินี  สมภพเจริญ เป็น23 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย และได้รับโจทย์ในการทําสือ่ “จิตอาสา พอได้ลอง24 

แล้วจะติดใจ” ออกรายการโทรทัศน์ รายการ “คิดให้คลิก” ทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 25 

เวลา 17.00 - 17.30 น. 26 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซด์คณะ และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัย  27 

1.8.4  วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557 มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ28 

อุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่29 

1.8.5 ผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 30 

โดยมี ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา จากคณะสาธารณสุขศสาตรไ์ด้รับการคัดเลือก รายละเอียดเอกสารประกอบการ31 

ประชุม  32 
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1.8.6  จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเรื่องจากสํานักงาน1 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มแีขนงวิชา/ กลุ่มวิชา2 

ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/ 3 

กลุ่มวิชาของหลักสูตร   4 

1.8.7  สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 คณะได้คะแนน 4.12 ซึ่ง5 

ได้รับผลการประเมินกลับมา 27% 6 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้รับหนังสือจากกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล 7 

สอบถามเรื่องพฤติกรรมนักศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ทําหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย 8 

เรื่องขอแต่งกายเป็นหญิงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางคณะได้แจ้งมหาวิทยาลัยว่านักศึกษามี9 

พฤติกรรมเป็นหญิง ได้รับการแปลงเพศประมาณ  1 ปี และมีใบรับรองแพทย์  10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 13 

 1.9.1  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ประชุมทีมงานโครงการUrban green growth จัดทําข้อเสนอ 14 

(Proposal) และวางแผนการดําเนินงานภาคสนามของโครงการ Urban green growth  15 

 1.9.2  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ประชุมทีมงานโครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น (Bangkok 16 

Clean and Green) เพ่ือจัดทําข้อเสนอ (Proposal) และวางแผนการดําเนินงานภาคสนามของโครงการ17 

กรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ในระยะที่ 3 ทีมุ่่งเน้นที่ โรงแรม ศูนย์การค้าฯ 18 

ห้างสรรพสินคา้ และสํานักงานเขต  19 

 1.9.3  เมื่อ 30 มีนาคม 2557 จัดประชุมประชาพิจารณ์โครงการ P & P ร่วมกับ สปศช 20 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา ใน (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น21 

และเสนอแนะที่มีประโยชน์และนําไปปรับปรุง รายงานฉบับสมบูรณ์   22 

 1.9.4  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ประชุมทีมงานในการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ์ โครงการศึกษา23 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดต้ังโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง  เพ่ือเสนอต่อทีมบริหารมหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง 24 

และกลุ่มผู้ออกแบบ  25 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 
 27 

1.10  เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  28 

   1.10.1  หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว นําเสนอผลการดําเนินงาน โดยสรุปดังน้ี 29 

             ภาระการเรียนการสอน  30 

 -  ปรญิญาโท 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอก31 

อนามัยครอบครัว ภาคปกติ และภาคพิเศษ  32 
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 -  ปรญิญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกอนามัยครอบครัว 1 

(นานาชาติ) 2 

 -  มีส่วนร่วมจดัการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี (วิชาเลือก) 3 

 นักศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการจบใช้เวลาประมาณ 3 ปี 4 

 - มีระบบกลไลเอ้ือให้นักศึกษาจบไว ทําให้มกีารประเมินออนไลน์จากผู้ใช้บัณฑิต ค่าเฉล่ีย  5 

 4.83 และ 4.5 6 

 -  สนับสนุนให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ ในปี 2555 – 2556  7 

 -  สนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท ให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น  8 

- เน้นฝึกประสบการณ์จริง ศึกษาดูงาน โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข9 

ชุมชม ฝึกภาคสนาม ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 

 โครงการวิจัย ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร ่ทั้งหมด 11 เรื่อง 11 

 การผลักดันในอนาคต ส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง เน้นนานาชาติ ผลักดัน12 

ปริญญาโทให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาตํารา สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน 13 

รวมทั้งอาจารย์ จัดต้ังสมาคมอนามัยครอบครัว 14 

    ที่ประชุม   :   ชื่นชมผลงาน 15 
 16 

   1.10.2  ผศ.ลักขณา เติมศริิกุลชัย แจ้งว่า จากการหารือที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเรื่อง17 

ทําห้องนํ้าใหม่ อาคาร 3  โดยมีมติที่ประชุมจะออกค่าใช้จ่ายจะออกคนละคร่ึง ระหว่างภาควิชาและคณะ จึงได้18 

ดําเนินการทําบันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมร่างพิมพ์เขียวมายังคณะ จึงขอหารือเรื่องค่าใช้จ่าย 19 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า จากที่ให้ภาควิชานําเสนอแบบ คณะจะสนับสนุน20 

งบประมาณบางส่วน ซึ่งจะดําเนินการทั้งอาคารประมาณ 2,000,000 บาท ได้อนุมัติในหลักการและบรรจุใน21 

แผนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย และแบบเพ่ิมเติม 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 
   1.10.3  ประธานฯ แจ้งว่า ในวันที่ 29 เมษายน 2557 จะมีการประชุมสภาคณบดีคณะ25 

สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ สถาบันสุขภาพอาเซียน และขอเชิญบุคลากรเขา้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม26 

พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เวลา 16.00 น. โดยคณะเป็นเจ้าภาพ 27 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 
    1.10.4  รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า แจ้งว่า ขอให้คณะดําเนินการเรื่องการแต่งต้ังสภาอาจารย์ให้31 

เรียบร้อย และขอให้ตรวจสอบบัตรจอดรถ เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ที่จอดรถคณะ 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
 34 
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     1.10.5  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า “โครงการ MUPH ราชพฤกษ์สร้างสุข” ขอเชิญร่วม1 

บริจาคเงินทําบุญและร่วมเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้าและยากจน วัดสระแก้ว 2 

จังหวัดอ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2557  3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่3/2557  เม่ือวันอังคารที ่25 มีนาคม 2557 6 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557  วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557  โดยเสนอไม่มี7 

การแก้ไข 8 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 9 
 10 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    11 

 3.1  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 12 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า จากที่คณะได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยในโครงการแลกเปลี่ยน13 

นักศึกษาต่างประเทศ จํานวน 100 ทุน ขณะนี้คณะได้ดําเนินการส่งนักศึกษาที่ไปแล้ว จํานวน  5 มหาวิทยาลัย  14 

จํานวน 90 คน และประสานนักศึกษาปริญญาโทและเอกท่ีได้รับทุนจากภาควิชาต่างๆ อีก 6 คน รวม 96 คน จึง15 

ขอเชิญภาควิชาประสานนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนอีก 4 ทุน ได้ที่งานวิเทศฯ 16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  19 

4.1  การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาปริญญาตรี สาํเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 20 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า แจง้ เสนอขออนุมัตินักศึกษาจบการศึกษา ประจําปี21 

การศึกษา 2556 จํานวน 2 คน ดังน้ี 22 

หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก 23 

- อนามัยชุมชน     จํานวน  1 คน 24 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบั์ณฑิต (ต่อเน่ือง) ภาคพิเศษ 25 

- สูงเนิน รหัสนักศึกษาปี 2553   จํานวน  1 คน 26 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษา จํานวน 2 คน จบการศึกษา 27 

 มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนนิการต่อไป 28 
 29 
4.2 การสรรหาหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   30 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ด้วย รศ.ประมุข  โอศิริ แสดงความประสงค์31 

ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป32 

และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับต้ังแต่33 

วันที่พ้นจากตําแหน่ง ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 34 
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2554 เพ่ือให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ กําหนดให้เสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาหวัหน้า1 

ภาควิชาไปยังมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 2 

1. คณบดี 3 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 4 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 5 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 6 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 7 

ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ 8 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แลว้มีมติเสนอช่ือ 9 

1. รศ.พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ ์ เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 10 

2. อาจารย์ธวัช  เพชรไทย เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 11 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอชื่อผู้แทนท้ัง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 12 
 13 

4.3  การเสนอช่ือบุคลากรนอกคณะ จํานวน 2 คน ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกรรมการสรรหาคณบดี 14 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ด้วย รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะ      15 

สาธารณสุขศาสตร์ จะครบวาระดํารงตําแหน่งคณบดีในวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งตามความในข้อบังคับ16 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.2552 ข้อ 15 กําหนดให้คณะกรรมการสรรหา17 

คณบดีดําเนินการสรรหาคณบดีให้เสร็จสิ้นก่อนคณบดีคนเดิมพ้นจากตําแหน่งอย่างน้อยหกสิบวัน และ18 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือจากกองทรัพยากรบุคคล แจ้งให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการเสนอช่ือ 19 

บุคคลภายนอกคณะฯ จํานวน 2 คน กรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยจะนําเสนอสภา 20 

มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 484 ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 21 

  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือให้ 22 

เสนอช่ือบุคคลภายนอกคณะฯ จํานวน 2 คน ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ23 

สาธารณสุขศาสตร์ 24 

 ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาบุคคลภายนอกคณะฯ จํานวน 2 คน เป็นกรรมการสรรหา 25 

คณบดี โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แล้วมีมติเสนอช่ือดังน้ี 26 

  1. รศ.พรพันธ์ุ  บุญยรัตนพันธ์ุ 27 

  2. ผศ.บุญส่ง    ไข่เกษ 28 

  3. รศ.กานดา   วัฒโนภาส  (สํารอง) 29 

  4. ศ.เทพนม     เมืองแมน  (สํารอง) 30 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการทาบทามและเสนอชื่อบุคคลภายนอกทั้ง 2 คน ไปยัง   31 

                     มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป 32 
 33 
 34 
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ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  1 

    ไม่ม ี2 

 3 

 4 

ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 5 

     6 

 7 

 8 

 9 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


