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18. ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
19. รศ.ประมขุ โอศิริ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
20. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์         กรรมการ 
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  อาจารย์ชัชวาล สิงหกันต์ ผู้ช่วยคณบดี  4 

2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ8 

ประชุมได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คือ อาจารย์ศรัญญา เบญจกุล 9 

จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 10 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 11 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 12 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 14 

  1)  มหาวิทยาลัยมหิดล จะเริ่มประกวด Website รอบใหม่  15 

  2)  รศ.สุคนธา คงศีล ได้รับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 16 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 17 

1) วันที่ 3 – 5 มนีาคม 2557 ได้ร่วมนามความร่วมมือกับ Institute of Health Science 18 

Stikes Bali ร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Public Health and Ageing Society  19 

2) วันที่ 6 มีนาคม 2557 เข้าร่วมพิธีทําบุญภาควิชาอนามัยครอบครัว และพิธีเปิดป้ายห้อง20 

ประชุมของภาควิชา 21 

3) วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 เข้าร่วมประชุมและร่วมนําเสนอโครงการ มคอ.1 และเป็น22 

ประธานการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์23 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 

4) วันที่ 16 มีนาคม 2557 เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศการฝกึภาคสนาม ณ ห้องประชุม         25 

เธียร์เตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  26 

       5)  วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2557 เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับวิทยาลัย27 

วิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 28 

 1.1.3  สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปี29 

การศึกษา 2556 แก่ Dr.Lincoln C.Chen และคาดว่า Dr.Rockefeller,Jr. ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาสาธารณสุข- 30 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปีการศึกษา 2555 จะรับปริญญาพร้อมกันในครั้งน้ีด้วย ทางคณะจะจัดงานเลี้ยง31 

แสดงความยินดีต่อไป และเน่ืองจาก Dr.Lincoln C.Chen เป็นประธานกองทุนวิจัย CMB ทางคณะจะเชิญ 32 
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Dr.Lincoln C.Chen เข้ามาเย่ียมชมคณะ เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการกองทุน CMB เพ่ือการ1 

ขับเคลื่อนเรื่องทุนต่างๆ ของคณะต่อไป 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 5 

     1.2.1  การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก 6 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ค.ศ. 7 

2014  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับผิดชอบหลักสูตรบริหารโรงพยาบาล 8 

มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 20 คน  วันที่ 20 มีนาคม 2557  มีพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรที่คณะสาธารณสุข-9 

ศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2557 เข้าเฝ้าและพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 10 

สยามบรมราชกุมารีฯ  และงานเล้ียงรับรอง เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 

1.2.2  คณะฯ ขอเชิญคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย ์พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ใน12 

โอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 13 

- 15.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา รายละเอียดเอกสารประกอบการ14 

ประชุม 15 

     1.2.3  กําหนดจัดงานวันสงกรานต์ สรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรจากผู้อาวุโส วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 16 

2557 เวลา 8.00 - 14.00 น. ณ โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

1.2.4  กําหนดจัด โครงการสัมมนาบุคลากร ประจําปี 2557  ในวันที่ 30 เมษายน 2557  ณ คณะ18 

สาธารณสุขศาสตร์ และวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม กรีนเนอร่ี รีสอร์ท ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง 19 

จังหวัดนครราชสีมา 20 

1.2.5  สรุปการแข่งขันกีฬาบุคลากร “เครือข่ายมหิดลพญาไท” คร้ังที่ 5 คณะได้รับรางวัลเหรียญทอง 21 

1 เหรียญ และรางวัลชมเชยการแข่งขันกองเชียร์ 22 

1.2.6 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการเดินพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกฬีาบุคลากร23 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ 2557 และจะมีพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 27 

1.3.1 โครงการ Talent Management  มีอาจารย์ในคณะขอลาออกจากโครงการหลังจากเข้าฟัง28 

รายละเอียดเง่ือนไขของโครงการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สามารถขอทุนจากภายนอกได้ แต่อาจารย์ที่บรรจุหลัง29 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ไม่สามารถลาออกได้ วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ ต้องการพัฒนาอาจารย์ที่จบ30 

ปริญญาเอกใหส้ามารถขอตําแหน่งทางวิชาการภายใน 4 ปี  ซึ่งผูท้ี่เข้าโครงการและไมเ่ข้าในโครงการจะใช้31 

วิธีการประเมินเหมือนกัน 32 
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1.3.2  การก่อสร้างอาคาร 5 ช้ัน 3 เป็นห้องพัก 8 ห้อง ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 เดือน สามารถ1 

เปิดใช้ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 วงเงิน 4,000,000 บาท และจะปรับปรุงสํานักงาน OPHETS ช้ัน 1 2 

และช้ัน 2 โดยขณะที่ปรับปรุงให้ OPHETS ย้ายไปใช้พ้ืนที่อาคาร 8 ช้ัน 2 และช้ัน 3 3 

1.3.3  การก่อสร้างอาคารที่บางเขน ได้บรรจุเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 320,000,000 บาท ใช้เวลา4 

ประมาณ 3 ปี และทางคณะต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 30,000,000 บาท 5 

1.3.4  การจัดทํา มคอ.1 จะดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 ขอความร่วมมือ6 

สาขาวิชาทั้ง 5 สาขา โดยนํากรอบโครงสร้างที่วางไว้เตรียมพัฒนา มคอ.2 ต่อไป ซึ่งจะพัฒนา 3 สาขาวิชาก่อน 7 

คือ สาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะเสนอในสภา8 

วิชาชีพฯ และจะดําเนินการไปพร้อมกันประมาณเดือนสิงหาคม 2557  9 

ประธานฯ แจ้งว่า การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการประชา10 

พิจารณ์เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 11 

ครั้ง และได้นําเสนอเข้าสู่สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมที่คณะสาธารณสุข-12 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอยู่ระหว่างเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ดําเนินการจัดทํารายงานให้13 

เรียบร้อยเพ่ือให้สามารถใช้ได้ภายในประเทศ และให้เช่ือมโยงกับสภาวิชาชีพฯ  14 

1.3.5  การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหาร จะมีพนักงาน15 

มหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหารเกษียณอายุงาน ครบ 60 ปี  ในวันที่ 30 กันยายน  2557 ปีงบประมาณ 16 

2557  จํานวน 1 ราย คือ ผศ.ลักขณา เติมศริิกุลชัย หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  17 

ซึ่งหัวหน้าส่วนงานได้ดําเนินการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระหว่างดํารงตําแหน่ง18 

ประเภทหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว  ผลการประเมินการปฏิบัติงานระหว่าง19 

ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ของหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ อยู่ใน ระดับดีเด่น คณะจึง20 

อนุมัติให้ต่อเวลาปฏิบัติงานจนครบวาระการดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 21 

ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  และได้แจ้งผลการพิจารณาต่อเวลาปฏิบัติงาน พนักงาน22 

มหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผู้บริหารไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 26 

        1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 27 

  ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557 28 

ตามท่ีคณะได้ต้ังเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไว้ จํานวน 35,865,630.00 บาท มผีลการ29 

ใช้จ่ายเงินจริง จํานวน 23,027,607.41  บาท สถานะตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด คิดเป็นรอ้ยละ 35.79 30 

ข.   งบประมาณการใช้จ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีผลการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ 31 

2557 จํานวน 110,932,667.55 บาท สถานะตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด คดิเป็นร้อยละ 66.55 และเงินคงเหลือ 32 
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220,672,432.45 บาท สามารถใช้ในแต่ละเดือนเฉลี่ยเดือนละ ประมาณ 31,524,633.21 บาท จึงขอร่วมมือจาก1 

ภาควิชา/ หน่วยงานร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

 1.4.2  รายงานความก้าวหน้าการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างส่วนงานกับภาควิชา 3 

ปีงบประมาณ 2557  ประจําเดือนมีนาคม 2557 4 

  ก. ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างส่วนงานและภาควิชา ปีงบประมาณ 5 

2557 คณะได้รับจากภาควิชาแล้ว ยกเว้นภาควิชาวิศวกรรมการสุขาภิบาลและภาควิชาอนามัยชุมชน จึงขอให้6 

ทั้ง 2 ภาควิชาเร่งดําเนินการจัดส่งโดยด่วน และขอให้ภาควิชา/ งาน เตรียมรายงานผลการดําเนินงานตาม7 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 โครงการ และส่วนที ่2 ตัวช้ีวัด MUKPI รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 8 

มีนาคม 2557)  ซึ่งส่วนที ่2 MUKPI ต้องบันทึกในระบบ MUKPI พร้อมแนบหลักฐานประกอบ คาดว่า9 

มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้บันทึกช่วงต้นเดือนเมษายน 2557 10 

  ข. รายงานผลสําเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2556 11 

  ตามท่ีคณะอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 รวม12 

โครงการทั้งสิ้น 48 โครงการ วงเงิน จํานวน 9,247,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงินจริง 3,157,936.97 บาท 13 

คงเหลือ 6,089,063.03 บาท บรรลุตามแผนปฏิบัติการฯ จํานวน 45 โครงการ ยกเลิกโครงการ 3 โครงการ  14 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

    1.4.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานพัฒนาคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําเดือน16 

มีนาคม 2557  17 

   ตามท่ีกองพัฒนาคุณภาพและคณะได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ อบรมสญัจรเพ่ือให้ความรู้ 18 

ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ให้กับบุคลากรแต่ละส่วนงาน ต้ังแต่ปี 2555 19 

ถึงปัจจุบัน มีทัง้หมด 16 หัวขอ้ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

   คณะจัดอบรม ครั้งที่ 3 เก่ียวกับเรื่องการเขียนรายงานประเมินตนเองเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 21 

24 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. มผีู้เข้าเข้ารับการอบรม จํานวน 40 คน จะมกีารดําเนินการประเมิน22 

คุณภาพจากคณะกรรมการเย่ียมสํารวจภายในคณะ ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 และจาก23 

คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที ่24 – 25 มิถนุายน 2557 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 27 

1.5.1  ออกรายการวิทยุ TRS Family- Health สถานีคลืน่วิทยุ FM MHz 99.5 Theme  28 

“วิจัยและวิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน” ครั้งที่ 3/2557 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 - 29 

9.45 น. หัวข้อ “พิษภัยจากขยะ” โดย รศ.ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  30 

1.5.2 Corporate KPI ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  31 
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ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง Monitoring & Evaluation Research: หลักการ แนวทาง วิธีการและ1 

ประโยชน์วิจัย โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ โครงการโรคเอดส์สหประชาชาติ (UNAIDS) ใน2 

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ช้ัน  3 

ครั้งที่ 3/2557 กิจกรรมพัฒนาวิจัยต่อยอดนวัตกรรมและรายได้ โดยการเย่ียมชม Pilot Plant 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอความร่วมมือภาควิชาแจ้งช่ือและจํานวนผู้ที่จะร่วมไปเย่ียมชมฯ 5 

ที่ งานวิจัยและวิชาการ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557   6 

1.5.3 จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ หลักจริยธรรมการ7 

วิจัยในมนุษย์ และ กระบวนการพิจารณาการขอการยินยอมในการทําวิจัยแนวใหม ่โดยวิทยากรรับเชิญ รศ.สิวลี 8 

ศิริไล ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตประเภทปรัชญา (สาขาจริยศาสตร์) ในวันจันทร์ที ่31 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 -9 

16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ช้ัน 4 10 

1.5.4  สมัมนาพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง เขตราชเทวี ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 เวลา 11 

8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1911 ช้ัน 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ขอเชิญ หัวหน้าภาควิชา และ/หรือ12 

ผู้แทน/ผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว แจ้งช่ือและจํานวนมาที่งานวิจัยฯ  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 13 

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 : บรรยาย เรื่อง “สมุนไพรกับสุขภาพ” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ. 14 

ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบรรยายเรื่อง “ผู้สูงอายุ: 15 

การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ และอัลไซเมอร์” โดย ผศ.ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซือ่ 16 

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เย่ียมชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง ด้านการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ17 

พอเพียง 18 

1.5.5 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหดิล ภายใต้โครงการ World Class University (WCU) 19 

เชิญนักวิจัยทุกคนร่วมพัฒนา/เขียน Concept Notes ส่งมาที่งานวิจัยและวิชาการ ภายในวันที่ 28 เมษายน 20 

2557 โดยมี Concept Notes; ความยาวไม่เกิน 5 หน้า เขียนเป็นภาษาไทย หัวข้อต่อไปนี้ Title, Leading 21 

personnel, Goals, Expected customers, output and outcomes (a logic model sheet), Scopes 22 

(from where to where in the chains to the goals), Very Short Methodology, Time required, 23 

Budget (very rough estimations) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

ขอให้กลุ่มวิจัย ร่างโครงการเพ่ือนําเสนอเข้าร่วมโครงการ โดยระดมทีมงานนักวิจัย และ25 

ภาควิชาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโอกาสที่สําคญัเน่ืองจากมีทุนวิจัยประมาณ 25,000,000,000 บาท 26 

อาจจะให้ฝ่ายวิจัยประสานงานและจัดเวทีประชุม/ อบรม 27 

 1.5.6 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอส่งประกาศทุนจาก NIH เรื่องใหม่ ในหัวข้อ 28 

Translational Research to Help Older Adults Maintain their Health and Independence in the 29 

Community ซึ่งประกาศออกมาทั้ง R01 (research project grant) และ R21 (Exploratory/ 30 

Developmental Research Grant) โดย R01 งบประมาณสามารถขอได้ไม่จํากัด แต่ต้องสอดคล้องกับงานที่31 

เสนอ และขอได้ 5 ปี ส่วน R21 ขอได้ 275,000 USD ระยะเวลา 2 ปี  32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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 1 
1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์2 

 1.6.1  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีพร้อมด้วยทีมบริหารทําพิธีลงนาม3 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ STIKES BALI 4 

ประเทศอินโดนีเซีย วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย โดย5 

มีผู้บริหารทั้งสองสถาบัน อาจารย์นิเทศและนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ STIKES BALI ประเทศอินโดนีเซีย  6 

     1.6.2  เมือ่วันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะได้จัดการต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท7 

จาก Hassnuddin University, Indonesia จัดศึกษาดูงานเรื่อง Health Policy and Health Insurance in 8 

Thailand โดย รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 9 

1.6.3 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กําหนดจัดทําโครงการทุนแลกเปลี่ยน10 

นักศึกษาระดับปริญญาตร ีและบัณฑิตศึกษาประจําปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ11 

ประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เพ่ือเตรียม12 

ความพร้อมของนักศึกษา คณาจารย์ และบคุลากรด้านสาธารณสุข ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน            13 

ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานชุมชนระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต                         14 

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 20 เมษายน 2557  15 

1.6.4 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 งานวิเทศฯ ประสานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสัมภาษณ ์     16 

ผศ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ภาควิชาอนามัยครอบครัว เรื่อง การนอนกรน เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคลากรผู้มคีวามรู้ 17 

ความสามารถ ของคณะสาธารณสุขผ่านสื่อออนไลน์  18 

1.6.5 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” จํานวน 2 ตอน 19 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สทท.11) เวลา 05.55 - 06.00 น. ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 20 

เมษายน 2557  เรื่อง“พิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 21 

มหาบัณฑิต (ส.ม.)” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2556” โดย  22 

รศ.อรนุช ภาช่ืน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 23 

1.6.6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยงานวิเทศฯ ร่วมกับงานวิจัยฯ  24 

จัดนิทรรศการงานของคณะ เรื่อง ผลิตภัณฑ์วิชาการ (MU-outlet) ในงาน 45 ปี วันพระราชทานนาม 25 

มหาวิทยาลัยมหิดล  26 

   1.6.7  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนให้คณะจัดประชุมคณบดีจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน27 

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย จึงได้เขียนโครงการขอทุน Global Forum ให้กับประเทศที่ไมม่ีทุน ให้สามารถ28 

เข้าร่วมประชุมได้ ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2557 โดยผู้เข้าประชุมเป็นคณบดีจากมหาวิทยาลัยด้านสาธารณสุข 29 

จากประเทศ AEC 9 ประเทศ และคณบดีจากเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นรูปธรรมและ30 

สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 31 

   1.6.8  การจัดประชุม The 46th APACPH  Conference ในวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2557 ณ กรุง32 

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 33 
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   1.6.9 Prof. Maznah Dahlui ได้มาเย่ียมคณะ แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่สนใจ 1 

(มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ได้เกียรตินิยม)  ประมาณ 1 – 2 คน เป็น Duo Degree คือ ศึกษาที่ University of 2 

Malaya เพ่ือทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ประมาณ 1 ปี และศกึษา Course work ต่อที่ Kyoto University ประเทศ3 

ญี่ปุ่น ประมาณ 1 ปี และทาํสารนิพนธ์อีก 1 ปี ซึ่งทุนสนับสนุนเฉพาะศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดเพ่ิมเติม4 

ได้ที่งานวิเทศฯ  5 

   รศ.จักร์กริช หริัญเพชรรัตน์ เสนอให้งานวิเทศฯ ประสานภาควิชาหรือเชิญนักศึกษาทีไ่ด้เกียรตินิยม6 

เข้ามารับฟังคําช้ีแจงการขอทุน   7 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
 9 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  10 

1.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5 มีนาคม 11 

พ.ศ. 2557 12 

1) หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ที่ผา่นการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการ13 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในการปรบัปรุงแก้ไข คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 14 

(สาธารณสุขศาสตร์) (หลักสตูรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร ์เป็นการขอ15 

ปรับโดยเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือก ปรับรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ16 

หลักสูตร 17 

2) ค่าบํารุงห้องสมุด คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบการขอปรับ        18 

ค่าบํารุงห้องสมุดสําหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เดิม ภาคละ 250 บาท (ปีการศึกษาละ 500 บาท) ปรับเป็น19 

ภาคละ 500 บาท (ปีการศึกษาละ 1,000 บาท) ตามการเสนอของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 20 

โดยที่ประชุมให้จัดเก็บจากนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (รหัสขึ้นต้น21 

ด้วย 57XXXXX)  สําหรับนักศึกษาเก่ายังคงใช้อัตราเดิม 22 

3) แก้ไขประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอขยายภาระงานที่ปรึกษา 23 

วิทยานิพนธ์หลัก พ.ศ. 2553 เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 24 

2552 ได้ปรับปรุงมาเป็นข้อบังคับฯ ฉบับปี พ.ศ.2556  25 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอขอแก้ไขประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอ26 

ขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก พ.ศ.2553 ในส่วนที่มีการอ้างถึงข้อบังคับฉบับดังกล่าวให้ถูกต้องเป็น27 

ปัจจุบัน โดยเน้ือหาในประกาศฉบับน้ีระบุถึงภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่กําหนดให้อาจารย์28 

ประจําทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เกิน 5 คน หรือ29 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 15 คนหากต้องการขอขยายภาระงาน30 

สามารถเสนอขออนุมัติมายังบัณฑิตวิทยาลัยได้ สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาศักยภาพอาจารย์ประจําที่31 

สามารถทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ให้พิจารณาจากทุนวิจัย32 
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ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้รับ ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จํานวนนักศึกษา1 

ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีการศึกษา และต้องไม่มีนักศึกษาที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อ 2 

4) แก้ไขประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาสําหรับ 3 

นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 4 

5) การเรียนภาษาอังกฤษ Online ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Quartet  5 

Online ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานทราบและช่วยกันเชิญชวนให้ 6 

นักศึกษาใช้โปรแกรมน้ี โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 7 

6) การปรับอัตราค่าหน่วยกิต ขณะนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในกระบวนการปรับอัตรา 8 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ สามารถสรุปได้ดังน้ี 9 

หลักสูตรภาคปกติ : ปรับค่าหน่วยกิต จากเดิม 900 บาท เป็น 1,800 บาท 10 

แผน ก แบบ ก 2 ค่าวิทยานิพนธ์ ปรับเป็น ฉบับละ 18,000- 11 

แผน ก แบบ ก 1 ค่าวิทยานิพนธ์ ปรับเป็น ฉบับละ 54,000- 12 

แผน ข ปรับเพ่ิมค่า สอบวัดคุณสมบัติเป็น 1500 บาท 13 

ค่าลงทะเบียนสารนิพนธ์ 1500/ หน่วยกิต 14 

   หลักสูตรภาคพิเศษ : ขอให้การคิดอัตราของภาคพิเศษให้คิดในอัตราเดียวกันในระดับคณะ 15 

1.7.2 ความก้าวหน้าเรื่อง โครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้จัดประชุม16 

ประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) มคอ. 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตร ีและบณัฑิตศึกษา 17 

ครบ 4 ครั้งแลว้ ซึ่งทีมวิจัยได้เสนอผลการประชาพิจารณ์ และได้รับการรับรองจากสภาคณบดีคณะสาธารณสุข18 

ศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยขอเชิญหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และผู้ที ่19 

เก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th./TQF 20 

1.7.3 งานบริหารการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Converting Research Report to 21 

Journal Publication โดย Prof. Wah Yun Low สําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจ 22 

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2557 ซึ่งมีผู้เข้ารว่มกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 18 คน ประกอบด้วย อาจารย์จํานวน 3 23 

คน นักศึกษาปริญญาโท จํานวน 5 คน และนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 10 คน 24 

1.7.4  คณะกรรมการบริหารการศึกษา กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสตูรและ25 

การจัดการเรียนการสอน ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2557 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ26 

ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 27 

1.7.5 หลักสูตร MPH แจ้งกําหนดการ Closing ceremony สําหรับนักศึกษาหลักสูตร MPH และ 28 

หลักสูตร ส.ม. ไทย ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันที ่24 เมษายน 2557 29 

1.7.6 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล     30 

เวชปฏิบัติชุมชน จํานวน 3 คน ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานประเภท Poster Presentation “The 2nd 31 

International Conference on New Voices in Global Health 2014: Reducing Disparities” จัด 32 

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ school of Global Studies เมื่อวันที่ 28 33 
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กุมภาพันธ์ 2557  ในครั้งน้ี นางสาวเวทกา เทพา ได้รับรางวัลการนําเสนอดีเด่น มีรศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา เป็น1 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 2 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     5 

1.8.1 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education  6 

(IPE): Mahidol Model จะจัดในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 พ้ืนที่บ้านช่องอ้ายกาง ตําบลลุ่ม7 

สุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจาก 9 ส่วนงาน จํานวนรวมประมาณ 130 คน เป็น8 

นักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันปีที่ 3 จํานวน 16 คน (1 คน จากวิทยาเขตอํานาจเจริญ)    9 

1.8.2   พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ได้รับ10 

เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า  11 

1.8.3   กําหนดการสาํเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 รายละเอียดเอกสารประกอบการ12 

ประชุม 13 

1.8.4   ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า จากมิเตอร์ไฟฟ้าคณะสาธารณสุขศาสตร ์ปี 2556 รายละเอียด14 

เอกสารประกอบการประชุม   15 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาจากอาคาร 7 (49.37%) อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (19.53%) และ16 

อาคาร 6 (12.56%) ตามลําดับ ซึ่งมิเตอร์ในอาคารใหญ่ เป็นระบบ TOU ถ้าเปิดไฟหรือเคร่ืองปรับอากาศพร้อม17 

กันจะเกิดการกระชากของมิเตอร์ ทําให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างวัดค่าการใช้ไฟฟ้าของ18 

เครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 ที่มีอายุงานต้ังแต่ 5 – 10 ปี 19 

ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย เสนอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ และช้ีแจงข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ 20 

ทั้งภายในและภายนอกท่ีใช้ไฟฟ้าภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และจํากัดอุณหภูมิภายในห้องเรียนและห้อง21 

ประชุม 22 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้แจ้งบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และรณรงค์ทาํสัญลักษณ์23 

ประหยัดไฟ เพ่ือกระตุ้นเตือนบุคลากร และถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟมากๆ ให้ดําเนินการเปลี่ยนจะได้ประหยัด24 

มากขึ้น 25 

อาจารย์ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า ขอให้มีการประเมินขนาดห้องกับเคร่ือปรับอากาศ 26 

     1.8.5  เชิญคณาจารย์เลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากคณาจารย์ประจํา ในวันพุธที่ 9 27 

เมษายน 2557 ต้ังแต่เวลา 7.00 – 14.00 น. มีผู้สมัครจํานวน 9 ราย 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 31 

 ไม่มีเรื่องแจ้ง  32 
 33 
 34 
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1.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  1 

   1.11.1  รองคณบดี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องแผนผังการจราจร รอบๆ หอประชุมมหิดล2 

สิทธาคาร ในวันซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2557 ซ้อมใหญ่วันที่ 8 กรกฎาคม 3 

2557) และวันพระราชทานปริญญาบัตร  (วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) ได้จัดส่งเอกสารให้ทราบทาง e-office  4 

    ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

  1.11.2  การจัดงานคืนสู่เหย้า 2557 7 

 ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะจัดประชุมวิชาการร่วมกับการจัดงานคืนสู่เหย้า 2557 ด้วย จะ8 

จัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 อยู่ระหว่างการเตรียมงาน หารือคณะกรรมการ  9 

 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 2557 จะประสานต้ังคณะกรรมการ และให้ภาควิชาเข้ามีส่วน10 

ร่วมในการเสนอช่ือ และศิษย์เก่าดีเด่นจะได้รับประทานโล่ในวันมหิดลด้วย 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
 1.11.3  รองคณบดี แจ้งว่า เรื่องงานการศึกษา ตัวบ่งช้ี สกอ. กับ สมศ.  14 

 -  แพทยศาสตรบัณฑิต ไม่เทยีบเท่า ปริญญาโท แต่สอนปริญญาตรี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร15 

ปริญญาตรีได้ 16 

  -  วุฒิบัตร อนุมัติบัตรของแพทยสภา เทียบเท่าปริญญาเอก 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 
1.11.4 ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอให้คณะแจ้งสถานะทางการเงินของภาควิชาทุก 6 เดือน หรือ20 

เป็นระยะ เพ่ือรับทราบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินของภาควิชา 21 

ประธานฯ แจ้งว่า จะให้งานการคลังฯ รายงานพร้อมกับงานบริการวิชาการ เพ่ือไม่เพ่ิมภาระงาน 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 
1.11.5  รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล แจ้งว่า ขอความร่วมมือจากภาควิชา ดําเนินการสรรหาผู้แทนจาก25 

ภาควิชาเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ซึ่งเป็นการเลือกโดยวิธีลับ  26 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 27 
 28 
1.11.6  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า โครงการ MUPH ราชพฤกษ์สร้างสุข เป็นการสร้างความสุขใน29 

องค์กร จะจัดกิจกรรมดังน้ี 30 

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 การทอ่งเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม  31 

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกําพร้า ณ สถาน32 

สงเคราะห์เด็กกําพร้าและยากจน วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพ่ือทําบุญและร่วมเดินทาง33 

ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล 34 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 35 
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ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่2/2557  เม่ือวันจันทร์ที ่24 กุมภาพันธ์ 2557 1 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557  วันจันทร์ที ่24 กุมภาพันธ์ 2557  โดยไม่มกีาร2 

แก้ไข 3 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 4 
 5 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    6 

 3.1  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ปีการศึกษา 2556 7 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจําปี8 

การศึกษา 2556 พ้ืนที่ฝึกภาคสนามคือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยเป็นพ้ืนที่ในตําบลลําพญากลาง 9 

และตําบลลําสมพุง รวม 17 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 – 16 มีนาคม 2557 มีนักศึกษาที่ออก10 

ฝึกภาคสนาม ทั้งสิ้น 385 คน ได้รับการสนับสนุนเร่ืองต่างๆ ในพ้ืนที่ จาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน อสม. สมาชิก 11 

อบต. ประชาชนในพ้ืนที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาล และสถานีตํารวจภูธรอําเภอมวกเหล็ก 12 

ผลการฝึกภาคสนาม  13 

1. นักศึกษามีประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง มีทักษะในการนําความรู้และทฤษฎีที่14 

เกี่ยวข้องไปใช้ในการฝึกภาคสนาม ซ่ึงครอบคลุมถึงการประเมินสถานการณ์สุขภาพและความเส่ียง การระบุและ15 

สังเคราะห์ปัญหา และความจําเป็นด้านสุขภาพ การวิเคราะห์สาเหตุ การจดัทําแผนงานแก้ปัญหาและส่งเสริม16 

สุขภาพ การดําเนินการตามแผนงานโครงการ การประเมินผลและการเฝ้าระวัง โดยให้ความสําคัญต่อการใช้17 

หลักฐานเชิงประจักษ์ ลักษณะความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการบูรณา18 

การทักษะด้านวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ในการน้ี นักศึกษาได้พัฒนานวตกรรมและส่ือวิดีทัศน์ใน19 

การแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังขึ้นหลายช้ินงาน อาท ิวิซีดีท่าทางการทํางานในฟาร์มโคนมที่ถูกต้อง ทีวี20 

มหัศจรรย์รู้ทันสุขภาพ เคร่ืองมือประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพแบบง่าย เป็นต้น 21 

2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและการแลกเปล่ียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะอื่นๆ ที่จําเป็นต่อ22 

การดํารงชีวิตได้แก่ การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม การส่ือสาร และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เป็นต้น 23 

3. นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน ในทักษะและประสบการณ์ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน การ 24 

แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม 25 

4. นักศึกษาได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 26 

5. สถานการณ์ปัญหาท่ีได้จากการศึกษาชุมชน 27 

  -  ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน อาการปวดเข่า ปวดกล้ามเน้ือ ภาวะ28 

เครียด พฤติกรรมเส่ียงต่อการเจ็บป่วย ได้แก่ การไม่ออกกําลังกาย การบริโรคอาหารเสี่ยง การสูบบุหร่ีการดื่มสุรา 29 

  -  ปัญหาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ขยะ นํ้าดื่ม-นํ้าใช้ไม่เพียงพอ ฝุ่น 30 

  -  ปัญหาสังคมและอื่นๆ ได้แก่ สารเสพติด หน้ีสิน การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร 31 

6. แผนงานโครงการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพที่นักศึกษาร่วมกับชุมชนจัดทํา ซ่ึงรวมถึง32 

โครงการพิเศษ มีทั้งหมด 17 แผนงาน 93 โครงการ ซ่ึงบางกิจกรรมได้เร่ิมดําเนินการแล้ว ส่วนที่เหลือได้ส่งต่อให้33 

ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร 34 
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ประธานฯ แจ้งว่า  จากการฝกึภาคสนาม มขี้อสังเกตว่า นักศึกษาปริญญาโท ยังไม่ได้แสดง1 

บทบาทท่ีเหมาะสม ส่วนใหญจ่ะให้นักศึกษาปริญญาตรีแสดงบทบาทท่ีชัดเจน จึงสะท้อนไปถึงหลักสูตร ส.ม. 2 

ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการมากกว่าน้ี ให้นักศึกษาแสดงความเป็นผู้นํา และควร3 

ดําเนินการถอดบทเรียนแนวคิด 4 

- Interprofessional education 5 

- Transformative education เน้นกระบวนการในชุมชน 6 

- เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน โดยนําองค์ความรู้ภูมิปัญหาถอดบทเรียนให้เป็นรปูธรรม 7 

- การเปลี่ยนแปลง เรื่องทักษะ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  8 

- การอยู่รวมกันในชุมชน การทํางานร่วมกัน CSR  9 

- Thinking process กระบวนการพัฒนาทักษะคนในศตวรรษที่ 21  10 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การฝึกภาคสนามในปีต่อไปจะมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมาก11 

ขึ้น อาจจะมีอุปสรรคเรื่องการจัดกลุ่มนักศึกษา และต้องได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเร่ืองอาจารย์นิเทศงาน12 

เพ่ิมขึ้นด้วย และ ช่วงการฝึกภาคสนามที่อาจจะต้องฝึกในช่วงฤดูฝน 13 

ประธานฯ แจ้งว่า ช่วงการจัดสามารถบริหารจัดการและอาจใช้ช่วงการฝึกภาคสนามในเดือน14 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม เหมือนเดิมได้ 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 
  3.2  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 18 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ แจ้งว่า การแลกเปลี่ยนนักศกึษา ณ ประเทศเวียตนาม ระหว่าง19 

วันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 ซึง่จะลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร ์และ 20 

Hanoi School of Public Health 21 

  นอกจากน้ีคณะจะทํา KPI ในการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดย22 

มหาวิทยาลัยทีจ่ะแลกเปลี่ยนนักศึกษา ดังน้ี 23 

-  นักศึกษาปริญญาตรีจาก Stikes University, Bali ประเทศอินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยนทีค่ณะ 24 

จํานวน 12 คน ประมาณเดือนมิถุนายน 2557 25 

-   นักศึกษาปรญิญาตรีจาก CMU ประเทศไต้หวัน ประมาณ 10 คน ประมาณเดือนสิงหาคม 26 

2557  27 

  รศ.จักร์กริช หริัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า เพ่ือการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน28 

ต่างชาติ น่าจะมีจัดสัดส่วนนักศึกษาไปตามภาควิชาต่างๆ  จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์คณะ  29 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ได้จดั30 

โปรแกรมในเบือ้งต้น ระยะแรกจะให้ภาควิชานําเสนอด้านวิชาการภาควิชาละ 1 หัวข้อแก่นักศึกษา ถา้นักศึกษา31 

สนใจโปรแกรมเป็นพิเศษสามารถศึกษาเฉพาะสาขาได้ประมาณ 1 อาทิตย์  32 
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  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ 1 

University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 มีนักศึกษา2 

ปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 7 คน รวม 9 คน 3 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ4 

สะหวันนะเขต ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 20 เมษายน 2557 มี5 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 54 คน ดังน้ี 6 

  นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์     30  คน  7 

  วิทยาเขตนครสวรรค์      16  คน  8 

  วิทยาเขตอํานาจเจริญ        8  คน  9 

  เดินทางโดยรถไฟไปยังวิทยาเขตอํานาจเจริญเพ่ือรับการปฐมนิเทศ จากนั้นวันที่ 21 มนีาคม 10 

2557 เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าฝึกปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับนักศึกษาในพ้ืนที ่11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 12 
 13 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  14 

4.1  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  15 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  แจ้งว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ครึกครื้นจิตร 16 

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จะครบวาระใน การดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที ่19 17 

พฤษภาคม 2557 และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาให้แล้วเสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาเดิมจะ18 

ครบวาระอย่างน้อย 30 วัน ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้า19 

ภาควิชา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ กําหนดให้เสนอช่ือคณะกรรมการสรร20 

หาหัวหน้าภาควิชาไปยังมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 21 

1. คณบดี 22 

2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 23 

3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 24 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 25 

5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 26 

ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ 27 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แลว้มีมติเสนอช่ือ 28 

1. รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 29 

2. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 30 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนนิการเสนอช่ือผู้แทนทั้ง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 31 

 32 

 33 
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4.2 (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานขับรถยนต์ พ.ศ....  1 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เห็นถึง2 

ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์  ซึ่งต้องปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความอดทนและความ3 

รับผิดชอบค่อนข้างมาก รวมถึงมีความเสี่ยงสูง แต่ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนน้อย จึงทําให้ค่าใช้จา่ยของ4 

พนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 5 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานขับรถยนต์ 6 

ของคณะสาธารณสุขศาสตรท์ี่มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ให้เหมาะสม คณะฯ จึงได้จัดทํา (ร่าง)ประกาศ คณะ7 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานขับรถยนต์ พ.ศ. .... จึงเสนอ8 

เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ในหลักการการจ่ายเงินค่าตอบแทน จะจ่าย10 

ค่าตอบแทน ในอัตราวันละ 100 บาท นอกเหนือจากค่าทํางานล่วงเวลา และค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ไม่เกิน 2,000 11 

บาท /เดือน 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบในหลักการ 13 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 14 
 15 

4.3  การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาปริญญาตร ีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2556 16 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า แจ้ง เสนอขออนุมัตินักศึกษาจบการศึกษา ประจําปี17 

การศึกษา 2556 จํานวน 196 คน ดังน้ี 18 

หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก 19 

-  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   จํานวน    42 คน 20 

-  อนามัยชุมชน     จํานวน    30 คน 21 

-  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   จํานวน    17 คน 22 

-  โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร   จํานวน    34 คน 23 

-  วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ  จํานวน     7 คน 24 

หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน    54 คน 25 

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) ภาคพิเศษ 26 

- กรุงเทพฯ รหัสนักศึกษา ปี 53     จํานวน     2 คน 27 

- สูงเนิน รหัสนักศึกษา ปี 53     จํานวน     9 คน 28 

- สูงเนิน รหัสนักศึกษา ปี 51     จํานวน     1 คน 29 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศกึษา จํานวน 196 คน จบการศึกษา 30 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 31 

 32 
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4.4 การพิจารณาอนุมัตินักศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสริินธร สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 1 

2556  2 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งแจ้ง เสนอขออนุมัตินักศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จบ3 

การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 48 คน ดังน้ี 4 

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ5 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  6 

- รุ่นที่ 14    จํานวน     48 คน 7 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษา จํานวน 48 คน จบการศึกษา 8 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 9 
 10 

  4.5   ขอเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมตัวชี้วัด Corporate KPI  ปี พ.ศ.2556 – 2560 11 

  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ  แจ้งว่า สืบเน่ืองจากแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 

(พ.ศ. 2556-2560)  ได้กําหนดตัวช้ีวัด Corporate KPI ไว้จํานวน 4 ตัวช้ีวัด แต่เน่ืองจากสถานการณ์ได้มีการ13 

เปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้เดิมบางตัวไม่สามารถใช้เป็นคู่เทียบทางการแข่งขันได้ ดังน้ันเพ่ือ14 

รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการน้ี งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพจึงนําเสนอคณะกรรมการประจํา15 

คณะเพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมตัวช้ีวัด ดังน้ี 16 
 17 
ยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัดเดิม ขอเปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมตัวช้ีวัด

ใหม่ 
หน่วยนับ 

สร้างเครือข่ายวิจัยสู่
ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัย
วิจัย” 

1. จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติท่ีม ีImpact Factors 

1. จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ 
นานาชาต ิ

เรื่อง 

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนให้
รองรับการเปน็
สถาบันการศึกษากลุ่ม ง. 

2. จํานวนอาจารย์ระดบัปรญิญาเอก 
3. ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทํา/
ศึกษาต่อและ/ หรือเปน็เจ้าของธุรกิจ 
ภายใน 6 เดือน 

2. จํานวนอาจารย์ระดบัปรญิญาเอก 
3. ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทํา/
ศึกษาต่อและ/ หรือเปน็เจ้าของธุรกิจ 
ภายใน 6 เดือน 
4. จํานวนนักศึกษานานาชาติเตม็เวลา 

คน 
คน 
 
 
ร้อยละ 

พัฒนาบริการวิชาการด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

4. จํานวนแผนงาน/โครงการบริการ
วิชาการท่ีมีความร่วมมอืกับสถาบัน
ใน/ต่างประเทศ ทําให้เกิดประโยชน์
ต่อชมุชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส 

5. จํานวนแผนงาน/โครงการบริการ
วิชาการท่ีมีความร่วมมอืกับสถาบัน
ใน/ต่างประเทศทําให้เกิดประโยชน์ตอ่
ชุมชน/สังคม และผู้ด้อยโอกาส 

โครงการ 

 18 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 19 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 20 

 21 



 

 

17 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  1 

 5.1  บริษัท พริ้นท์ ซิต้ี จํากัด นําเสนอแผนงานของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นําด้านสถาบันการศึกษาสี2 

เขียว ด้วยการใช้งานพิมพ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนผ่านงานพิมพ์ “GreenPrint Carbon Neutral” นวัตกรรมการ3 

พิมพ์ใหม่ เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น “สังคมคาร์บอนตํ่า” รักษาสิ่งแวดล้อม 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 

 6 

ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 7 

     8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


