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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. รศ.ธราดล เก่งการพานิช รองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
17. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
18. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
19. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
20. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
25. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
26. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
2. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 

  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  อาจารย์ชญาภรณ์ ศรัณพฤติ ผู้ช่วยคณบดี 4 

2.  อาจารย์ณชิชาภัทร ขันสาคร แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการ8 

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 9 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 11 

 1.1.1  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 12 

1) วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นประธานที่ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง13 

ประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  14 

2) วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร15 

สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร 16 

3) วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เข้าร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการเสด็จ17 

พระราชดําเนินประชุมใหญส่ามัญประจําปี ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 18 

4) วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 รว่มแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบําบัด 19 

5) วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 รว่มแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและ20 

การสื่อสาร 21 

6) วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เป็นประธานประชุม  Think Thank การจัดทําข้อสอบกลาง22 

ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเรื่องคุณภาพการศึกษา 23 

 1.1.2  เรื่องอ่ืนๆ  24 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรว่มพิธีมอบครุยวิทยฐานะ แด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา25 

กิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Mini Theatre 26 

ช้ัน 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะ แด่ Dr.Lincoln 27 

C.Chen ที่ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  28 

  ทางคณะจะประสานจัดงานเล้ียงแสดงความยินดี และจัดบรรยายให้บุคลากร และนักศึกษา 29 

พร้อมทั้งแจ้งความก้าวหน้าการดําเนินการกองทุน CMB เพ่ือการขับเคลื่อนเรื่องทุนต่างๆ ของคณะต่อไป 30 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 31 
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 ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 3 

1.2.1  พิธีทําบุญเน่ืองในวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 4 

รายละเอียดกําหนดการดังน้ี 5 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 
เวลา 09.19 – 10.10 น. พิธีบวงสรวงพระภูมิชัยมงคล และพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ 

เวลา 10.10 – 12.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล  กรวดนํ้ารับพร 
ณ ช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 

เวลา 12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 1.2.2  กําหนดจัดงานวันแสดงความยินดีบัณฑิต ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดจะแจ้งให้6 

ทราบต่อไป 7 

 1.2.3  คณะร่วมดําเนินการในกระบวนการ APACPH Accreditation ของ Public Health 8 

Program โดยในระยะแรกม ี3 มหาวิทยาลยั เข้าร่วมในกระบวนการน้ี ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์9 

มหาวิทยาลัยมหิดล, University of Malaya และ University of Indonesia ซึ่ง APACPH จะจัดประชุม 10 

Training of Trainer ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในการน้ีคณะจะแต่งต้ัง11 

คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่อไป 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 15 

1.3.1  อาจารย์ที่บรรจุใหม่หลังเดือนมิถุนายน 2557 จะต้องเข้าโครงการ Talent Management 16 

ซึ่งมหาวิทยาลยัมีระเบียบหลักเกณฑ์ใหม ่กรณีอาจารย์เมื่อครบสัญญาจา้งแล้ว ส่วนงานมีความต้องการให้ต่อ17 

สัญญา แต่อาจารย์ไม่ต่อสัญญาจะไม่ได้รับเงินชดเชย ยกเว้นกรณีมหาวิทยาลัยไม่ต่อสญัญาจึงจะได้รับเงินชดเชย 18 

  ขอความร่วมมืออาจารย์ส่งโครงการ Talent Management ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการ19 

ฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 คณะจะสนับสนุนกลุ่ม Talent Management และกลุม่ Research Reward ให้20 

มีพ้ืนที่ทํางานและสถานที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ที่ช้ัน 6 หรือ ช้ัน 7 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  21 

1.3.2  งานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับงานบริหารการศึกษาฯ จะจดัสัมมนาสาธารณสุขศาสตร์22 

ศึกษา เน้นกลุม่บุคลากรสายวิชาการที่บรรจุไม่เกิน 5 ปี ณ อาคาร 5 ช้ัน 4 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประมาณ23 

เดือนกรกฎาคม 2557  24 

1.3.3  ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา 25 

Interprofessional Education (IPE): Mahidol Model ณ จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม  26 

1.3.4  ขอเชิญบุคลากรใช้ห้อง Fitness เพ่ือออกกําลังกาย และจะมีการประเมินการใช้บริการ 27 
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1.3.5  การปรับปรุงอาคาร 5 ช้ัน 3 เป็นห้องพัก จํานวน 5 ห้อง ห้องรวม 1 ห้อง คาดว่าเดือน1 

กรกฎาคม 2557 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการ  2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 5 

        1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 6 

  ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ไตรมาสที ่3 (เมษายน – 7 

มิถุนายน 2557) ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 331,605,100.00 บาท จําแนกตามไตรมาส 8 

ดังน้ี 9 

ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จ่ายเงิน 87,215,380.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน 10 

63,942,953.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.32 สรุปงบประมาณคงเหลือ 267,662,146.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 

80.72  12 

ไตรมาสที่ 2 แผนการใช้จ่ายเงิน 91,447,190.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน 13 

72,012,105.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.75 สรุปงบประมาณคงเหลือ 195,650,040.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 

59.00 15 

ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จ่ายเงิน 91,130,590.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินเดือนเมษายน จํานวน 16 

23,970,985.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.30 สรุปงบประมาณคงเหลือ 171,679,055.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 

51.77 18 

ข.  รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/ที่ดินสิง่ก่อสร้างจากเงินรายได้ส่วนงานและ19 

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามท่ีคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบ20 

ลงทุน จํานวน 8 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 10,954,000.00 บาท มีผลการใช้จา่ยเงินจริง 10,066,449.00 บาท คิด21 

เป็นร้อยละ 91.90 คงเหลือเงิน 887,551.00 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

 1.4.2  ผลการดําเนินโครงการและตัวช้ีวัด MUKPI ส่วนที่ 2 ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 23 

(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) 24 

  ก. สรุปหน่วยงาน/ ภาควิชาที่จัดส่งรายงานผลโครงการตามปฏิบัติการ PA ที่ยังไม่ได้จัดส่ง25 

รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ 5 โครงการ และรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ รอบ 6 เดือน มี 32 26 

โครงการ เป็นเงิน 6,438,400 บาท มีการใช้จ่ายเงินจริงในภาพรวม 767,676.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.92 27 

และมีผลความก้าวหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.69 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  28 

  ข. สรุปจํานวนโครงการที่ขอยืมเงินทดลองจ่าย เพ่ือผลักดันโครงการตามแผนปฏิบัติการ 29 

ปีงบประมาณ 2557 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 21 พฤษภาคม 2557 จําแนกเป็นโครงการระดับคณะ 15 30 

โครงการ และ โครงการระดับภาควิชา 17 โครงการ (ขอยกเลิก 2 โครงการ) ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งดําเนินการ31 

รายงานผลให้ตรงต่อเวลาที่กําหนด 32 
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  ค. รายงานผลตัวช้ีวัด ส่วนที่ 2 MUKPI งานแผนพัฒนาฯ ได้สรุปเรียบร้อยแล้ว ผลงานดําเนิน1 

ในแต่ละตัวช้ีวัดน้อยกว่าเป้าหมายเป็นจํานวนมากในภาพรวมระดับคณะ รายละเอียดเอกสารประกอบการ2 

ประชุม 3 

    1.4.3  ความก้าวหน้าในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําเดือนพฤษภาคม 2557   4 

   ก. กําหนดการเย่ียมสํารวจภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์ตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2556 ระหว่าง5 

วันที่ 19 พฤษภาคม – 4 มิถนุายน 2557 โดย รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ6 

ประเมินคุณภาพ แนวทางการตรวจประเมิน และกําหนดการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  7 

   ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย กําหนดเย่ียมสํารวจตามเกณฑ์ 8 

EdPEx ปี 2556 ในวันที ่24 – 25 มิถุนายน 2557 ขอเชิญผู้เก่ียวข้องให้การต้อนรับ 9 

   ข. กําหนดการเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ10 

สถาบัน ปีการศึกษา 2556  11 

   สกอ. แจ้งกําหนดวันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับการตรวจประเมิน ในวันที่ 29 – 31 12 

กรกฎาคม 2557 และเชิญ ผศ.พ.ต.ท. นภดล ทองนพเน้ือ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นประธาน13 

กรรมการตรวจประเมิน ซึ่งระดับส่วนงาน ทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้จัดเตรียมข้อมูลตามตัวบ่งช้ี สกอ. และ สมศ. 14 

กรอกข้อมูลประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ./ สมศ. 15 

   ค. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2555 16 
ระดับสถาบัน คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน จํานวน 18 ตัวบ่งชี ้ คะแนนผลประเมิน ระดับคุณภาพ 
  4.67 ดีมาก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน จํานวน 11 ตัวบ่งชี ้ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
  4.47 ดี 
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน จํานวน 18 ตัวบ่งชี ้ 4.60 ดีมาก 
    17 
   ง. การเปลี่ยนช่ือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จากรอบที่18 

สาม เป็นรอบที่สี่ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.))  19 

   โดย สมศ. ได้จดัทํา (ร่าง) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับ 20 

อุดมศึกษา เมือ่วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึง่ร่างดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนช่ือตัวบ่งช้ี/ คําอธิบาย/ วิธีการคํานวณ21 

หรือเกณฑ์การประเมินจากเดิม 18 ตัวช้ีวัด ใหม่เป็น 20 ตัวช้ีวัด รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 22 

  1.4.4  ผลการสํารวจความต้องการ/ ความคาดหวัง และความผูกพันของบุคลากรคณะสาธารณสุข-23 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2556  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 27 
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1.5.1  THOHUN Annual Meeting 2014, May 22-23, 2014 Novotel Siam Square, 1 

Bangkok, Thailand (THOHUN/Thailand One Health University Network; 6 Universities Member 2 

30 Faculties ภายใต้ SEAOHUN ซึ่งมี  member 4 countries) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

1.5.2  มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งอนุมัติโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือรองรับการก้าวสู่4 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) จํานวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ5 

ทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาทถ้วน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติจํานวน 1 โครงการ โดย รศ.6 

อรวรรณ แก้วบุญชู จํานวนเงินทุน 1,100,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) ช่ือโครงการวิจัย คณุภาพชีวิต 7 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก: การศึกษาใน8 

ประชาคมอาเซียน 9 

1.5.3  สืบเน่ืองจาก จากการจัดสัมมนา WCU-FPH Meeting: แนวทาง การพิจารณาเลือกทําวิจัย10 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ที่จะมี Impact ต่อการพัฒนาประเทศ ในกิจกรรม “RESEARCH CARE & TALK11 

ครั้งที ่1/2557” เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นตามทักษะ ความ12 

เช่ียวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล บูรณาการร่วมกันคิดโจทย์วิจัยและพัฒนา concept note ที่ส่งให้กับทาง13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ World Class University (WCU) กําหนดส่งภายในวันที่ 25 เมษายน 14 

2557 น้ัน มีผู้เสนอ concept note จํานวน 18 เรื่อง รวมเป็นเงินประมาณ 675,000,000 บาท 15 

1.5.4  สืบเน่ืองจากการจัดสัมมนาพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง เขตราชเทวี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 16 

เมษายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1911 ช้ัน 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 17 

- วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 บรรยาย เรื่อง “สมุนไพรกับสุขภาพ”โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.18 

ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ 19 

บรรยาย เรื่อง “ผู้สูงอายุ: การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ และอัลไซเมอร์” โดย ผศ.ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ 20 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 47 คน 21 

-  วันอาทิตย์ที ่27 เมษายน 2557 ศกึษาดูงานและเย่ียมชมชุมชนตําบลบางนํ้าผึ้ง รับฟังการ22 

บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชน” โดย นายสําเนาว์ รัศมทิัต นายกองค์การบริหาร23 

ส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง และศูนย์เรียนรู้ตําบลวิถีพอเพียง ตําบลบางนํ้าผึ้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 44 คน 24 

1.5.5   การเขา้ร่วมสัมมนาเรือ่ง JSPS Guidance Session (Japan Society for the Promotion 25 

of Science, JSPS) ภายใต้โครงการทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program เมื่อวันที่ 2 26 

พฤษภาคม 2557 การส่ง application form ไม่ต้องผ่าน วช. ผู้สมัครสามารถส่งขอทนุสนับสนุนได้โดยตรง ที่ 27 

JSPS ที่กรุงเทพ แล้วจะส่งพิจารณาไปที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป ทั้งน้ีที่สําคญัคือ ผู้สมัครต้อง contact หา advisor 28 

ในประเทศญี่ปุ่นให้ได้ก่อนนอกจากน้ียังมีการสนับสนุน ด้าน Research collaboration/ Invitation research 29 

program ซึ่งจะเน้นด้าน Japanese, และ Postdoctoral degree รายละเอียด website: 30 

http://www.jsps.go.jp/english/ และสอบถามที่สํานักงาน JSPS ที่กรุงเทพฯ ได้ 31 

1.5.6  การจัดสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย “RESEARCH CARE&TALK ครั้งที่ 2/2557” เรื่อง32 

พัฒนารูปแบบงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมและรายได้ ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 33 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน เก่ียวกับการวิจัยต่อยอดนวัตกรรม1 

และรายได้ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และโภชนาการ เมื่อวันที ่7 พฤษภาคม 2557 มผีู้เข้าศึกษาดูงาน จํานวน 20 2 

คน ได้รับทราบยุทธศาสตร์การต่อยอดนวัตกรรม และรายได้เชิงธุรกิจ คือต้องมีการเริ่มโจทย์จากภาค 3 

อุตสาหกรรม ความร่วมมือกับภาคเอกชน และการสนับสนุน การยอมรบัจากภาครัฐ และการ formulate 4 

multi team ในการออกแบบการผลิต Bioprocess และมกีารทํา precommercialization ก่อน เพ่ือทดสอบ5 

คุณภาพการใช้ประโยชน์ และ Marketing จนได้ผลผลิตเป็น Best practice/GMP; Good Manufacturing 6 

Practice  นวัตกรรมของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า7 

ธนบุรี (มจธ.)  คือ กระบวนการผลิต ที่เป็น GMP อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานหลายด้านของ มจธ. ยัง8 

ต้องการความร่วมมือทางวิชาการจาก ด้าน การแพทย์และการสาธารณสุขเพ่ือการสร้างนวัตกรรมด้านการวิจัย 9 

วิชาการ บริการวิชาการ และการสร้างผลผลิตที่ครบวงจร 10 

 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมี Bio innovation building  พัฒนา 11 

Bioprocess ภาควิชา/ ผู้ที่ผู้สนใจสามารถประสาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศาสตรายจารย์ นพ.ประสิทธ์ิ 12 

ผลิตผลการพิมพ์ และได้มีการวางแผนการจด GMP  13 

1.5.7  ออกรายการวิทยุ TRS Family- Health สถานีคลืน่วิทยุ FM MHz 99.5 Theme ครั้งที่ 14 

5/2557 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 - 9.45 น. หัวข้อ “การเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยง15 

การทํางานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย ประกอบอาชีพอิสระ)” โดย รศ.สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีว 16 

อนามัยและความปลอดภัย  17 

1.5.8  สนทนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้วิจัย RESEARCH CARE & TALK ครั้งที่ 4 /2557 เรือ่ง SciVal: 18 

FPH Research Competencies โดย อ.ดร.ชัชวาล สิงหกันต์ เป็นวิทยากร วันพุธที ่28 พฤษภาคม 2557 เวลา 19 

11.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 6 20 

1.5.9  สรุปผลการดําเนินงานประจําปี ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   21 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556 (1 มกราคม – ธันวาคม 2556) รายละเอียดเอกสารประกอบการ22 

ประชุม 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์26 

 1.6.1  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  งานวิเทศฯ ให้การต้อนรับ คณะผูบ้ริหาร และอาจารย์จาก  27 

School of Health Sciences, Kuningan, Republic of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน เรื่อง 28 

Nursing and Midwifery Studies และเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย 29 

 1.6.2  งานวิเทศฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์จาก University of Wisconsin – 30 

Madison ประเทศสหรัฐอเมรกิา จัดฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง Health and Disease in Thailand – Field 31 

Experience ในระหว่างวันที่  21 – 30 พฤษภาคม 2557 32 
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1.6.3 งานวิเทศฯ จะจัดประชุมโครงการเวทีสุขภาพประชากรโลกระหว่างสถาบันการศึกษา1 

สาธารณสุขในเอเชีย Global Health Forum among School of Public Health in Asia: Collaborating 2 

and Cooperating Effectively Country-to-Country ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2557  ณ  คณะสาธารณสุข3 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 

1.6.4 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สทท.11) จะออกอากาศ ใน5 

วันเสาร์ที่ 7 มถิุนายน 2557  และวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 05.55 - 06.00 น.  จํานวน 2 ตอน 6 

ได้แก่  เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและการถ่ายทอดความสามารถ ในการปฏิบัติงานของอาจารย์   7 

ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดย รศ.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาค8 

วิชาการพยาบาลสาธารณสุข 9 

   ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  12 

1.7.1 แจ้งจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 7 13 

พฤษภาคม 2557 14 

1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วิทยา15 

ศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลกัสูตรภาคปกติและภาค16 

พิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 17 

2) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือเวียนแจ้งเก่ียวกับมติที่18 

ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เห็นชอบแนว19 

ปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให้20 

หลักสูตรทีม่ีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/21 

กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมคีุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่เปิดสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน22 

หลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ซึ่งขณะน้ี ให้ถือปฏิบัติสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่าน้ัน และใน23 

อนาคตไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมระดับบัณฑิตศึกษาหรือไม่  จึงขอให้หลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรทีกํ่าหนดให้24 

มีวิชาเอกต่างๆ  เตรียมความพร้อม หาก สกอ. จะขยายแนวปฏิบัติดังกล่าวมายังระดับบัณฑิตศึกษา 25 

3) หัวหน้างานคลัง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้26 

สอยของบัณฑิตวิทยาลัยมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราการ27 

จ่ายเงินค่าใช้สอย (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป มีเน้ือหา28 

สําคัญ คือ ปรบัอัตราค่าอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนา จัดงาน จัดเลื้ยงในแต่ละ29 

ครั้งที่จัดเท่าที่จ่ายจริงตามสมควรและประหยัด ในอัตรา ดังน้ี (1) อาหารว่าง ไม่เกินคนละ 120 บาทต่อครั้ง  (2) 30 

อาหารหลัก (อาหารเช้า หรือ กลางวัน หรือ เย็น) ไม่เกินคนละ 300 บาทต่อครั้ง  (3) เครื่องด่ืม ไม่เกินคนละ 40 31 

บาทต่อครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล ประกาศ ณ วันที่ 23 32 

เมษายน 2557 33 
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4) บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือจากทุกหลกัสูตร  โดยขอความร่วมมือให้ประธาน1 

หลักสูตร หรือผู้ได้รับมอบหมาย ป้อนข้อมูลตารางสอน ประจําปีการศึกษา 2557  ผ่านระบบ intranet ที่ 2 

http://intranet.grad.mahidol/ ในส่วน GRAD.MIS ที่Menu ตารางสอน ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 3 

ถึงวันที่ 13 มิถนุายน 2557  ซึ่งข้อมูลตารางสอน จะเผยแพร่ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ต้ังแต่วันที่ 4 

30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป 5 

5) กําหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2557  ของบัณฑิตวิทยาลัยใน6 

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร  7 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 8 

6) บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลการจัดประชุมวิชาการของสถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้9 

นักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงานเพ่ือจบการศึกษา ได้ ที ่website www.grad.mahidol.ac.th >events> 10 

ประชุมวิชาการ 11 

7) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 50 ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โบลิ่งการกุศล 12 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 – 15.00 น.  ทีมทั่วไป ทีมละ 3,000 บาท ทมีพิเศษ 10,000 บาท 13 

และทีมกิตติมศักด์ิ 30,000 บาท ซึ่งรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา 14 

8) เรื่องต่อเน่ือง จากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมือ่15 

วันที่ 2 เมษายน 2557  เรื่องการขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 16 

มหิดล ที่ประชุมได้พิจารณาการขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 17 

มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานขอให้กรรมการนําข้อมูลจากการประชุมไปปรึกษาร่วมกับหลักสูตรของแต่ละ18 

ส่วนงาน เพ่ือพิจารณาการเสนอขอปรับปรุงรายการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกติและ19 

หลักสูตรนานาชาติ 20 

1.7.2 จากผลการประชุมสัมมนา เรือ่ง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการ21 

สอน สู่ความเป็นเลิศ” เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือการ22 

เปลี่ยนแปลง และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทื่มีประสิทธิภาพ โดย ศ. ไพฑูรย์  สนิลารัตน์ ในเดือน 23 

มิถุนายน 2557 24 

1.7.3 บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 25 

1.7.4 ตามท่ีคณะมีนโยบายในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในปี26 

การศึกษา 2557 ขณะนี้มีนักศึกษาที่ส่งใบสมัครเข้ามาจํานวน 9 คน มีคณุสมบัติครบถว้น จํานวน 8 คน ซึ่งทาง27 

หลักสูตรฯ ได้ประสานบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอเปิดรับสมัครรอบ 3 แล้ว (จุดคุ้มทุน 12 คน) ซึ่งจะขอความร่วมมือ28 

จากภาควิชาที่รับผิดชอบวิชาแกน และวิชาที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์29 

ต่อไป 30 

1.7.5 ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป อาจารย์ Thomas MC Manamon จะเข้ามาช่วยงาน31 

ด้านการศึกษาในตําแหน่ง ทีป่รึกษาชาวต่างประเทศด้านการศึกษา (International Academic consultant) 32 

เพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนและพัฒนางานด้านการศึกษาสู่สากล ประจําอยู่ที่อาคาร 7 33 
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 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า เน่ืองจากอัตรากําลังผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ1 

จะประจําอยู่ที่งานบริหารการศึกษาฯ 1 คน และ ประจําที่งานวิเทศฯ 1 คน หลังจากน้ันจะหารือเรื่องภาระงานเรื่อง2 

ภาระหน้าที่ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 3 

1.7.6 ความก้าวหน้าโครงการจัดทํา มคอ.1 ขณะนีส้กอ. ขอหารือเพ่ือปรึกษาการจัดทํา มคอ.1 ใน4 

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยจะเป็นการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการ สกอ.และผูท้รงคุณวุฒิ ได้ใหข้้อเสนอแนะ5 

การจัดทําโครงการดังกล่าว 6 

1.7.7 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ได้มีการจัดประชุม Think Thank การออกข้อสอบกลาง โดย 7 

สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจากที่ประชุมได้มีการจัดร่างคณะกรรมการดําเนินงาน 8 

มอบหมายให้  9 

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เป็นประธานกรรมการฯ  10 

รศ.นิตยา เพ็ญศิรินภา    มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นรองประธาน 11 

รศ.วสุธร  ตันวัฒนกุล     มหาวิทยาลัยบูรพา   เป็นรองประธาน  12 

ผศ.ขวัญใจ  อํานาจสัตย์ซื่อ และนางสาววิไล  กลัดพรหม หัวหน้างานบริหารการศึกษาฯ  13 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทีมเลขานุการ ซึ่งจะมีการจัดประชุมและอบรมสาํหรับกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบัน14 

ต่าง ๆ เพ่ือวางแนวทางและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการออกข้อสอบกลางต่อไป 15 

 ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพมีการดําเนินการ ต้ังแต่ปี 2552 จงึถึง16 

การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที ่2/2557 ที่ประชุมมีมติให้ทบทวน17 

คุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขทุกระดับ เน้นระดับปริญญาตรีก่อน เพ่ือเช่ือมโยงกับสภา18 

สาธารณสุขชุมชน ซึ่งการจัดการประชุมครั้งน้ีได้หารือเรื่อง การวางกรอบ นโยบาย มคอ.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 11 19 

หมวด โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการจัด Workshop และจะนําไปขยายผลต่อไป 20 

1.7.8 ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้ารว่มประชุม World health Assembly ครั้งที่ 67 ณ กรุงเจนีวา 21 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2557  และได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ22 

เตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม WHA 67 รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 23 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ทางบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้แจ้งเรือ่งการประกาศเปิดรับนักศึกษา รอบที่ 3 24 

ให้ทางภาควิชาทราบ 25 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า เน่ืองจากการรับนักศึกษา รอบที่ 3 ปี 2557 น้ีไม่ได้แจ้งให้ทาง26 

ภาควิชาทราบ จึงเสนอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 27 

จัดทําเป้นระบบ คือ เมื่อสอบรอบ 2 เสร็จแล้ว จะสอบถามการเปิดรอบที่ 3  28 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ปกติบัณฑิตวิทยาลัยเน้นเปิดรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แต่29 

เน่ืองจากบางคณะเปิดแบบอาเซียน จึงเปิดรอบที่ 3 ให้ สว่นปี 2557 จะเปิดรอบที่ 3 ให้เฉพาะหลักสตูรที่เพ่ิงจะ30 

ได้รับการอนุมัติ หรือหลักสูตรที่ทําหนังสือแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับรอบที่ 3 เท่าน้ัน  31 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้มียุทธศาสตร์ กลวิธี ช่องทาง มีการประชาสัมพันธ์ที่สามารถถึง32 

กลุ่มเป้าหมายให้มาศึกษาหลกัสูตรของคณะ   33 
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   ที่ประชุม   :   รับทราบ 1 
 2 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     3 

 1.8.1  งานบรหิารการศึกษาฯ กําหนดจัดประชุม เรื่อง “การบริหารและการจัดการหลักสูตร วิทยา4 

ศาสตรบัณฑิต” ในวันที ่5 - 6  มิถุนายน 2557 ขอเชิญผูท้ี่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 5 

1.8.2   กําหนดการฝกึซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2556  6 

ฝึกซ้อมย่อยคร้ังที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์7 

ฝึกซ้อมย่อยคร้ังที่ 2        วันที่ 6 กรกฎาคม 2557  ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 8 

ฝึกซ้อมใหญ ่   วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 9 

กําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร 10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 11 

1.8.3   การพัฒนาพ้ืนที่อาคาร 5 ช้ัน 3 เพ่ือเป็นพ้ืนที่ห้องพัก ขณะนี้ดําเนินงานไปแล้วประมาณ ร้อย12 

ละ 60 คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2557 13 

1.8.4   ผลการแข่งขนักีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อ่างแก้วเกมส์ ครั้งที่ 33   14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับที่ 2 ได้เหรียญทั้งหมดรวม 138 เหรยีญ 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 18 

1.9.1 โครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) 19 

- เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ดําเนินการฝึกอบรม Training for trainer : คู่มือ20 

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน BCG สําหรับนักวิชาการสุขาภิบาล ทั้งจากสํานักอนามัย สํานักสิ่งแวดล้อม และ21 

สํานักงานเขต ทั้ง 50 เขต กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 22 

- เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วิทยากรในการประชุมช้ีแจงตัวแทนโรงแรม ศูนย์การค้า 23 

ห้างสรรพสินคา้ และสํานักงานเขต จํานวน 150 คน ด้านความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการตรวจประเมิน24 

โครงการกรุงเทพฯ สะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ในระยะที่ 3 ณ โรงแรมเอเชีย  25 

1.9.2   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ประชุมและนําเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ ์พร้อมทั้ง26 

เสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการ P&P แก่ผูบ้ริหารระดับสูงของ สปสช.  27 

1.9.3 เมื่อวันที ่29 พฤษภาคม 2557 ประชุมทีมงานโครงการ Urban green growth จัดทําข้อสรุป 28 

Agenda แนวทางดําเนินงานในการประชุมร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่ OECD กรุงเทพมหานคร และทีป่รึกษาของ29 

โครงการ Urban green growth  30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 
 32 

  1.10 เรื่องแจง้อ่ืนๆ 33 
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1.10.1  ประธานฯ แจ้งว่า ในวันจัดงานสถาปนาคณะ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้รับแจง้จาก 1 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเทพนม เมืองแมน จะมอบเงินบริจาคให้คณะ จาํนวน 200,000 บาท และ ศ.บุญธรรม 2 

กิจปรีดาบริสุทธ์ิ มอบเงินบริจาคให้คณะ จํานวน 100,000 บาท  3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 
  1.10.2  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ มีเรื่องแจ้งอ่ืนๆ ดังน้ี  6 

     1. ในเดือนมิถนุายน 2557 งานแผนพัฒนาฯ จะติดตามโครงการรอบ 9 เดือน (ไตรมาส 4) 7 

ขอให้ภาควิชา/ งาน ดําเนินการปิดโครงการ หรือแจ้งความก้าวหน้าโครงการ 8 

     2. ขอให้ภาควิชาเตรียมโครงการที่จะดําเนินการ ในปี 2558 เพ่ือทํา PA กับคณะ และ9 

คณะ รวมทั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เตรียมทาํ PA กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2557 งานแผนพัฒนาฯ 10 

จะเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการต่างๆ จากภาควิชา ในการจัดทํา PA ต่อคณะและ คณะจะทําต่อ11 

มหาวิทยาลัย 12 

     3. ข้อมูลการปฏิบัติงานภาควิชาที่วางแผนถึงปี 2560 ขอให้ภาควิชาทบทวน ผลผลิต13 

ตัวช้ีวัดที่เกิดขึ้น เช่น ผลงานด้านวิจัย  14 

     4.  ขอรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารการเงินของหลักสูตร เน่ืองจากมีเงินหลักสูตรจาก15 

หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่ ขอให้กรรมการท่ีเก่ียวข้องส่งรายช่ือนักศึกษาในแต่ละปี เพ่ือที่จะใช้เงินจาก16 

หลักสูตรให้ถูกต้อง 17 

     5. เตรียมสร้างฐานข้อมูลและด้านตัวช้ีวัดศิษย์เก่าที่ทําประโยชน์ให้สถาบัน เกณฑ์การ18 

ประเมินมีคะแนน/ กิจกรรม เช่น กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะ กิจกรรมร่วม19 

พัฒนาคณะ การสนับสนุนทรัพยากรหรือทุนการศึกษาใหค้ณะ ขอให้เชิญศิษย์เก่าเพ่ือเข้าร่วมประชุมในการจัด20 

กิจกรรมพัฒนาคณะต่างๆ  ขอให้ภาควิชา/ หลักสูตรเก็บขอ้มูลและกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า ทุกระดับ 21 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัยากรบุคคล แจ้งว่า ขอให้หัวหน้าภาควิชาส่งผลการประเมิน PA 22 

ของบุคลากรภายในภาควิชา ทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งเกี่ยวกับ23 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งคณะจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2557 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
   1.10.3 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข สอบถามเรื่องการเรียกตัดเงินค่าตอบแทน27 

คณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทย ย้อนหลังต้ังแต่ปี 2551 โดยไม่ได้รับช้ีแจง 28 

   นางนภาพร  ม่วงสกุล แจ้งว่า การเรียกตัดเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ 29 

ฉบับภาษาไทย เน่ืองจากได้ทําการตรวจสอบพบว่าไม่ได้ตัดจากเงินหลักสูตร งานการคลังฯ จึงได้ดําเนินการเรื่อง30 

เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศคณะ โดยจะตัดจากเงินรายได้คณะ ในส่วนเงินรายได้ของหลักสูตรที่เสนอขอฯ 31 

จึงต้องดําเนินการแจ้งรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ตัดเงินรายได้ของหลักสูตรคืนคณะตาม32 

ระเบียบประกาศของคณะ 33 
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  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ในหลักการจะต้องตัดเงินจากหลักสูตร/ 1 

ภาควิชา เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของหลักสูตร/ ภาควิชา เป็นการตัดเงินย้อนหลังเพ่ือดําเนินการตาม2 

ระเบียบที่ประกาศ ไม่เรียกเกบ็นักศึกษาแต่ให้เรียกเก็บจากหลักสูตร 3 

  รศ.ธราดล เก่งการพานิช แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากการเรียกตัดเงินครั้งน้ีไม่รู้ล่วงหน้า ทาํให้4 

ภาควิชาไม่ได้มีการวางแผนที่ชัดเจน ซึ่งตามระเบียบที่ประกาศเป็นเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร ม ี2 แหล่ง 5 

จัดสรรจากคณะและจากหลักสูตร ทางคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ ฉบับภาษาไทยจึงหารือว่า ถ้ามีความ6 

ยุ่งยากจะทํางานโดยไม่รับค่าตอบแทน 7 

  ประธานฯ แจ้งว่า อาจจะมีจุดทักท้วงจากภาควิชาที่ทางการเงินเรียกเก็บเงินย้อนหลัง ส่วน8 

คณะกรรมการฯ จะรับค่าตอบแทนหรือไม่เป็นสิทธิส่วนบุคคล ตามระเบียบที่ประกาศไม่มีการเรียกเก็บจาก9 

นักศึกษา 10 

  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า เน่ืองจากคณะกรรมการไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการดําเนินการเป็น11 

เวลานานจึงไม่ได้เก็บจากหลักสูตร และเห็นว่าการเงินน่าจะเข้าใจว่าตัดจากส่วน 10% ที่หลักสูตรให้คณะไปแล้ว12 

จึงไม่ได้เรียกเก็บจากภาควิชา และภาควิชาไม่ได้อนุมัติเงินให้การเงินเพราะเห็นว่าเวลาผ่านมา 6 ปีแล้วมาเก็บ13 

ย้อนหลัง  เป็นการผิดพลาดการบริหารการเงิน และเข้าใจว่าจากนโยบายมหาวิทยาลัยไม่ต้องการให้นักศึกษา14 

เขียนภาษาไทยและคาดว่าจะมีจํานวนไม่มาก ผู้บริหารจึงต้องการให้มีค่าตอบแทยคณะกรรมการเป็นมาตรฐาน15 

เดียวกันกับคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ จึงจัดทาํประกาศค่าตอบแทน โดยขณะน้ัน รศ.พิศษิฐ์ วัฒนสมบูรณ์ คํานวณ16 

ค่าตอบแทน เป็นฉบับละ 210 บาท  17 

  ประธานฯ แจ้งว่า ระเบียบการเงินทางกฎหมายมีระบุระยะเวลา 10 ปี ถา้ภายในสัญญา 10 ปี 18 

สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ประกาศ 19 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า การตรวจสอบระบบบัญชีของคณะมีการ20 

ดําเนินการให้เข้าตามระบบการเงินการคลัง 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและให้ดําเนนิการต่อไป 22 
 23 
   1.10.4  ประธานฯ แจ้งว่า ได้เข้าร่วมการประชุมสภาอาจารย์ มีการแต่งต้ัง รศ.วิชัย พฤกษ์24 

ธาราธิกูล เป็นประธานสภาอาจารย์ 25 

    รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล  แจง้ว่า สภาอาจารย์ ได้แต่งต้ัง รศ.ธราดล เก่งการพานิช เป็นรอง26 

ประธาน และ รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า เป็นเลขานุการ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 มถิุนายน 27 

2557 คือ การจัดเวทีให้ผู้ที่จะอาสาเป็นคณบดีได้แสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคม และจะ28 

ดําเนินการแสดงวิสัยทัศน์รอบที่ 2 และจัดทําโพลในโอกาสต่อไป 29 

   รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ขอให้สภาอาจารย์ส่งผลงานการดําเนินงานของสภา30 

อาจารย์ เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานต่อไป 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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  1.10.5  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งเรื่อง1 

มหาวิทยาลัยมหิดลจะเปิดวิชาเลือกภาษาอาเซียนให้กับนักศึกษา ขอความร่วมมือส่วนงานให้ความสําคัญและให้2 

โอกาสนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเช่ือมต่อกับโครงการแลกเปลี่ยน เน้นประเทศกลุ่ม3 

อาเซียน จะอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก General education  4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 
  1.10.6  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า คณะได้ปรับปรุงห้องบริเวณ อาคาร 7 

6 ช้ัน 2 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ของสมาคม/ มลูนิธิ หรือสามารถใช้รับรองอาจารย์ที่เกษียณได้ 8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 
  1.10.7  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา นําเสนอผลการดําเนินงานภาควิชาโดยสรุปดังน้ี 11 

   ภาควิชาจุลชีววิทยา - “อยู่เป็นสุข สนุกกับงาน สานรับนโยบาย” 12 

1)   ด้านการศึกษา 13 

   -  หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด [พ.ศ 2520]  14 

   -  หลักสูตร ปร.ด. (จุลชีววิทยาสาธารณสุข) [พ.ศ. 2553]  15 

   -  หลักสูตร M.Sc. (Public Health Microbiology) [คาดว่าเปิด พ.ศ. 2558]  16 

      2)  การวิจัย 17 

   -  โครงการวิจยัต่างประเทศ/ระดับประเทศ : แบคทีเรีย ไวรัส ภูมิคุ้มกันวิทยา สัตว์สู่คน ด้ือยา             18 

                      ความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา การศึกษาระดับโมเลกุล  19 

   -  ผลงานวิจัยเน้นระดับนานาชาติ (Impact factor/citation) 20 

   -  ผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์  21 

     3)  บริการวิชาการ 22 

   -  เปิดบริการงานตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 23 

   -  ผูท้รงคุณวุฒิ : วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน-โครงการ, ผลงานตีพิมพ์, ตําแหน่งทางวิชาการ 24 

ฯลฯ กรรมการวิชาการและวิชาชีพ  25 

     4)  การบริหาร/ สนับสนุน 26 

   การมีส่วนร่วม / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / : การประชุมภาควิชา, ระบบออมเงิน 1%, ชุด27 

กรรมการต่างๆ  ระบบพ่ีเลี้ยง  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 28 

   การประเมินผลปฏิบัติงาน MU point 29 

   งานพัฒนาบุคลากร สถานที ่ทุนวิจัย อุปกรณ์-เครื่องมือ 30 

   MOU / Adjunct Staff 31 

  รางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลาต้นแบบค่านิยม   32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
 34 
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ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่4/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่25 เมษายน 2557 1 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมือ่วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โดยไม่มีการ2 

แก้ไข 3 

 ที่ประชุม   :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 4 
 5 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    6 

 3.1  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 7 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งผลการดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 2557  ดังน้ี 8 

1) การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน  5 สถาบัน 9 

2) นักศึกษา 99 คน อาจารย์นิเทศงาน 13 คน บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน  10 

    รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ขอให้นําผลงานของฝ่ายวิเทศฯ จัดทํารายงานโครงการ11 

แลกเปลี่ยนและการลงนามความร่วม พร้อมทั้งจัดทํา KM และดําเนินการนําข้อมูลลงคลังความรู้ของคณะ 12 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รับดําเนินการจัดทํารายงาน13 

และวิดีทัศน์ เสนอมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2557  14 

ส่วน KM ประเทศลาวสปป.ลาว จัดทําเป็นรอบแรก ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่จังหวัด15 

นครสวรรค์ เน่ืองจากเป็นเป็นโครงการร่วม 3 วิทยาเขตซึ่งจะทําเป็น KM ผู้บริหาร ในส่วน KM นักศึกษาได้16 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งสรุปรายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

3.2   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า บริเวณการก่อสรา้งอาคารที่บางเขน ขอให ้     20 

ผู้ที่พักอาศยัย้ายออกพ้ืนที่หอพักบางเขน ภายในเดือนมิถนุายน 2557  ทางคณะจะประชุมคณะกรรมการขาย21 

ทอดตลาดอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่บางเขน  และจะดําเนินการตามกระบวนการต่อไป ส่วนผูท้ี่ได้รับผลกระทบขอให้22 

แจ้งมายังสํานักงานคณบดี  23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
 3.3  โครงการสัมมนาบุคลากรคณะ ประจําปี 2557 26 

  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า สรุปผลโครงการสัมมนาบุคลากรคณะ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 27 

230 คน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดทํารายงาน วิเคราะห์ความต้องการและคาดหวังที่มีต่อคณะ และรวบรวม28 

สรุปผลงานกลุม่ อีกประมาณ 20% ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 
 3.4  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า การปรับปรุงห้องนํ้า อาคาร 3 อยู่ระหว่าง32 

ดําเน ินการออกแบบก่อสร้าง แต่ยังดูเรื่องราคาค่าก่อสร้าง 33 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 34 
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 1 
 3.5  โครงการ MUPH ราชพฤกษ์สร้างสุข 2 

  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า ขอเชิญร่วมเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่สถานสงเคราะห์เด็ก3 

กําพร้าและยากจน วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 และนอกจากน้ีโครงการจะ4 

ดําเนินการจัดกิจกรรมเชิงรุก ดังน้ี 5 

  -  กิจกรรม “วันเกิด” ให้บุคลากร จากการสํารวจจะมีบุคลากร 20 คน /เดือน จะเริ่มดําเนินการ6 

ในเดือนมิถุนายน 2557  7 

  -  กิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ในพุธที ่2 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญบุคลากรบริจาคสิง่ของที่ยัง8 

ไม่ใช้ หรือใช้แล้วแต่คุณภาพดี มาเปลี่ยนเป็นเงินเป็นรายได้เข้าโครงการ โดยสามารถบริจาคสิ่งของพร้อมต้ัง9 

ราคาขายแจ้งมายังสํานักงานคณบดี 10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  13 

4.1  พิจารณาการต่อวาระการดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) ของ Professor Dr. 14 

Susan R. Waskie 15 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า วาระการดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบของ 16 

Professor Dr. Susan R. Waskie จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดังน้ัน ถ้าจะต่อวาระการดํารง17 

ตําแหน่งดังกล่าว จะต้องดําเนินการตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องอาจารย์สมทบ (Adjunct staff) 18 

ผู้เช่ียวชาญสมทบ (Adjunct Specialist) พ.ศ. 2554 ข้อ 4 คือ วิธีการแต่งต้ังอาจารย์สมทบ ผู้เช่ียวชาญสมทบ  19 

เพ่ือให้การต่อวาระการดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 20 

ภาควิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 21 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อวาระการดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 22 

ของ Professor Dr. Susan R. Waskie เป็นเวลา 2 ปี โดยขอให้ภาควิชาจัดทําภาระงานเสนอเพ่ิมเติม 23 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 24 
 25 
4.2 พิจารณาอนุมัตินักศึกษา ขอย้ายสาขาวิชาเอก  26 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัติให้นักศึกษา จํานวน 1 ราย ย้ายสาขาวิชาเอก 27 

ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 28 

2557 คือ  29 

นายจักรกริช มารม รหัส 5508012  สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ย้ายเป็นสาขาวิชาเอก โภชนวิทยา30 

และการกําหนดอาหาร 31 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ขอให้งานบริหารการศึกษาจัดทําสถติิการขอย้ายหลักสูตร/ 32 

สาขาวิชา เรื่องอัตราการย้ายและสาเหตุการย้าย ประมาณ 5 ปีย้อนหลงั เพราะจัดเก็บเป็นข้อมูลการประกัน33 
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คุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องหาสาเหตุและต้องพัฒนาหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงของหลักสูตร ภาควิชา/ 1 

หลักสูตร จัดทาํความเสี่ยงประมาณเดือนกรกฎาคม 2557  2 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 
 4 
ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  5 

 5.1  รศ.พิศิษฐ ์วัฒนสมบูรณ ์สอบถาม สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้6 

จัดเตรียมแนวทางวิชาชีพสาธารณสุขอย่างไร 7 

  ประธานฯ แจ้งว่า เบ้ืองต้นทางสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่8 

เก่ียวข้องจะดําเนินการต่อไป ส่วนสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ได้หารือในการหาตัวแทน9 

เพ่ือเข้าไปอยู่ในสภานิติบัญญติัแห่งชาติ หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะดําเนินการในส่วนต่างๆ ร่วมทั้งวาง 10 

Road Map และการวางกิจกรรมเช่ือมต่อสภาวิชาชีพ เมื่อมีข้อสรุปจะแจ้งให้ทราบ 11 

 ที่ประชุม  :   รับทราบ 12 

 13 

ปิดประชุมเวลา  12.15  น. 14 

     15 

 16 

 17 

 18 
 19 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


