
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 12/2556 

เม่ือวันศุกรท์ี่  27  ธันวาคม  2556 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

 *********************** 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
3. รศ.พักตร์พิมล มหรรณพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ กรรมการ 
5. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
8. รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
14. รศ.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.พิศิษฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
17. ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
18. รศ.ประมุข โอศิริ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
20. รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
21. รศ.สุปรียา ตันสกุล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
24. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
25. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
2. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
3. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 

  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  ศ.เพ็ญศร ี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษาคณบดี  
2.  ผศ.พัชราณี ภวัตกุล แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 
3.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนดําเนินการ
ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี คือ นางนภาพร ม่วงสกุล 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา คือ นางสาวปุณณภา ระวานนท์ และต้อนรับบุคลากรใหมภ่าควิชา
ระบาดวิทยา คือ อาจารย์ชนพงษ์ โรจนวรฤทธ์ิ และภาควิชาชีวสถิติ คือ ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร  จากน้ันได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 และ 25 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 
  1)  มหาวิทยาลัยกําหหนดจัดงาน Soft Opening “มหิดลสิทธาคาร” ในวันที่ 10 และ 11 
มกราคม 2557 ขอเชิญผูท้ี่สนใจเข้าร่วมพิธีและชมการแสดงดนตรี “The TPO New Year’s Concert 2014” 
  2)  การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ผู้ประเมินดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีพยานให้ชัดเจน  
 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 

1) วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2556 รับเชิญเข้าร่วมประชุม Global Forum ในการประชุม 
Health Assembly ที่ประเทศไต้หวัน โดยรัฐบาลไต้หวันเป็นเจ้าภาพ 

2) วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2556 เป็นวิทยากรและเข้ารว่มประชุมภาคีเครือข่ายและ
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 45 ปี
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่โรงแรมบางกอกชฎา 
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4) วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2556 เป็นวิทยากรเพ่ืออภิปรายเรื่อง กําลังพลด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ 21 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และรับโล่ในการเป็นสถาบันต้นแบบสร้างเสรมิสุขภาพ
จากกระทรวงสาธารณสุข 

       5)  วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2556 เป็นประธานท่ีประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย และเข้าร่วมอภิปราย เรื่อง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และบทบาทสถาบันการศึกษาร่วมกับ
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นเจ้าภาพ 

 6)  วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ร่วมประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหดิลในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รายละเอียดดังน้ี 

-  การพิจารณารางวัลมหิดลทยากร ในส่วนคณะมีผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ คือ ศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณพิชิต สกุลพราหมณ ์ 

-  รายงานความก้าวหน้าในฐานะประธานสรรหานายกสมาคมฯ ท่านใหม่  
-  ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ ให้เป็นประธานในการจัดงานคืนสู่เหย้า MU Blue Night ซึ่ง

จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
1.2.1  สรุปการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธี

จุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เม่ือวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ 2556 เวลา 13.30 น. มี
ผู้เข้าร่วมพิธีจํานวน 179 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 73 คน สายสนับสนุนวิชาการ  86 คน นักศึกษา 3 
คน และบุคคลภายนอก 17 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 63 คน (ร้อยละ 35.20 ของผู้เข้าร่วมพิธี) ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในการจัดพิธีดังกล่าวระดับดีมากในทุกกิจกรรม โดยความสะดวกในการลงทะเบียนคะแนน
เฉล่ียมากที่สุด 4.51 และอาหารว่างเคร่ืองดื่มคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด 4.31 และมีข้อเสนอแนะให้จัดพิธีในช่วงคํ่า 

1.2.2  กําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตรเน่ืองในวาระขึ้นปีใหม่ ปีมะเมีย 2557 ในวันศุกร์ที ่3 มกราคม 
พ.ศ 2557 ณ โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ขอเชิญบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย 
     1.2.3  กําหนดจัดกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท “คาวบอยหรรษา เครือข่ายพญาไท”  ในวันที่ 29 
มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล โดยคณะ
ทันตแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 
ภาควิชาที่มีผู้ที่เกษียณอายุราชการ/ ปฏิบัติงาน ให้ส่งผลการพิจารณาสําหรับผู้ที่ภาควิชาเสนอต่อ

เวลาฯ ให้ส่งผลงานไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 เพ่ือที่เสนอต่อคณะ
กรมการพิจารณาต่อเวลาฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2557 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาลงมติ
ให้ความเห็นชอบให้ต่อเวลาราชการ/ ปฏิบัติงาน และคณะจะส่งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลขอให้ใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีคณะเคยใช้ คณะจึงขอให้
ภาควิชามีกระบวนการพิจารณาผ่านการประชุมภายในภาควิชาและกําหนดเกณฑ์เป็นการภายใน และจัดทํา
บันทึกผลลงคะแนนเสียงและสรุปผลการประชุมเป็นรายงานว่าเห็นสมควร หรือไม่สมควรต่อเวลาปฏิบัติงาน
แนบมากับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ประธานฯ แจ้งว่า กรณีเห็นสมควรต่อเวลาปฏิบัติงาน จํานวนผู้ที่เห็นด้วยต้องมีผลการลงมติเกินก่ึง
หน่ึงของจํานวนสมาชิกในภาควิชาให้ชัดเจน  

รศ.ประมุข โอศิริ แจ้งว่า กรณีบุคลากรในภาควิชาที่จะเกษียณปี 2557 มีสิทธิออกเสยีงหรือไม่ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ถ้ายังเป็นสมาชิกของภาควิชาถือว่ามีสิทธิออก

เสียง และขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาชิกภายในภาควิชา 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณคงเหลือ  ประจําปีงบประมาณ 2557 

  ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2556 ตามท่ีคณะได้ต้ังเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 ไว้ จํานวน 
23,831,880.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินจริง จํานวน 20,099,090.42  บาท น้อยกว่าแผนที่กําหนดไว้ จํานวน  
3,732,789.58 บาท  

ข.   งบประมาณการใช้จ่าย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตามท่ีคณะได้รับการจดัสรร
งบประมาณ จาํนวนทั้งสิน้ 331,605,100.00 บาท จําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 166,499,100.00 บาท และ
เงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน 165,106,000.00 บาท มผีลการใช้จ่ายจรงิในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 
40,069,477.24 บาท คงเหลอืเงิน จํานวน 291,535,622.96 บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.92 รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

1.4.2  ผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ภาควิชา/ 
หน่วยงาน ได้พิจารณาโครงการจากภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 40 โครงการ เป็นเงิน 7,786,620.00 บาท จําแนกเป็น 
โครงการระดับคณะ จํานวน 17 โครงการ เป็นเงิน 7,067,500.00 บาท และโครงการระดับภาควิชา จํานวน 23 
โครงการ เป็นเงิน 719,120.00 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณได้พิจารณาโครงการตาม
เกณฑ์ที่กําหนดแล้ว มีมติอนุมัติโครงการ จํานวน 33 โครงการ (ใหม ่25 โครงการและต่อเน่ือง 8 โครงการ) 
วงเงิน 6,438,400.00 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องเร่งจัดทําหนังสือถึงคณบดี เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ
และขออนุมัติค่าใช้จ่าย ให้เสร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานการใช้จ่ายได้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2557 
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    1.4.3  กําหนดวัน เวลา สถานที่ ถ่ายภาพประกอบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 
2556 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  1.4.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 และแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
1.5.1  ประกาศเรื่อง ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรองรับ     

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC); ประเภทเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยต้องทําร่วมกับนักวิจัยในประเทศอาเซียน หรือในเขตพ้ืนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                   
นอกประเทศไทยให้ทุนโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ต่อเน่ืองไม่เกิน 1.5 ปี 

1.5.2  งานวิจัยฯ ได้ติดต่อรายการ TRS Family- Health จากคลื่นวิทยุ FM 99.5 MHz ของมูลนิธิ
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพ่ือ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อยอดประโยชน์สังคมด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมสู่สขุภาพได้ ในรายการครอบครัว - สุขภาพ ในหัวข้อ ได้แก่ “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขเพ่ือ
ประชาชน” ซึ่งออกอากาศเป็นประจําทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 9.30 - 9.45 น. โดยมี         
คุณชัยสงค์ ชูฤทธ์ และคณุสายพิณ ผาสุพงษ ์เป็นพิธีกร ออกรายการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 
2556 เรื่อง “งานวิจัยสาธารณสุขต่อยอดประโยชน์สังคม” โดย รศ.พักตร์พิมล มหรรณพ ซึ่งงานวิจัยฯ ขอความ
ร่วมมือจากภาควิชาส่งหัวข้อในการออกรายการ เพ่ือจัดลําดับการสนทนา ซึ่งอาจมีการสนทนาในเรื่องที่เป็น 
Hot Issues ทางวิชาการในสถานการณ์ขณะน้ันเป็นพิเศษได้ สามารถแจ้งหัวข้อเรื่องได้ที่งานวิจัยและวิชาการ  

1.5.3  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะกายภาพบําบัด ได้ร่วมในการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ MU Research Expo 2013; MU Research Networking: Working Together Toward 
Excellence” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2557 โดยร่วมจัด Parallel Session ใน Subtheme “Public 
Health Innovation: Happiness for Long-Life People” ณ อาคารสมเด็จพระศรีสวรินทิรา คณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล เวลา 10.15 - 12.15 น. นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถร่วมนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์เพ่ือจบการศกึษาได้ จึงขอเชิญคณาจารย์และแจ้งนักศึกษาร่วมประชุมวิชาการฯ ลงทะเบียน
ออนไลน์เข้าร่วมประชุมได้ที่ http//www.mahidol.ac.th/researchexpo2013 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2557 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.5.4  การดําเนินการโครงการพัฒนาสาธารณสุขเขตเมืองในระยะที่ 2  
ครั้งที่ 1 เชิญประธานชุมชน 4 ชุมชนเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU 

Research Expo 2013 Parallel Session; Public Health Innovation: Happiness for Long-Life People 
ครั้งที่ 2  สัมมนาพัฒนาสาธารณสุขเขตเมือง ในวันที ่8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ให้กลุ่มผูนํ้าชุมชนในเขตราชเทวีจํานวน 25 ชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน ส่วนชุมชน
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เป้าหมาย 4 ชุมชน จะได้เชิญ รองประธานชุมชนและเลขาชุมชน จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัย  

ครั้งที่ 3  จัดในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 
1.5.5  ขอแจ้งงดเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลา 1 ปี สําหรับการให้ทุนสนับสนุนรวมกลุ่มวิจยั ทุนละ 

200,000 บาท และทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศทุนละ 20,000 บาท เน่ืองจากคณะค่อนข้างจะมีภาวะงบประมาณจํากัด ในปี 2557 จึงได้จัดการ
กระจายการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเด่ียว และสําหรับผู้ที่เข้าร่วม 
โครงการ Talent Management ทุนละ 100,000 บาท เป็นจํานวน 22 ทุน อีกทั้งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล 
มีการปรับตัวช้ีวัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย โดยมีนโยบายเน้นการขอทุนจากแหล่งทุน
ต่างประเทศ และมีการรวมกลุ่มวิจัยบูรณาการหลายด้านมากข้ึนระหว่างคณะ เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง
คณะกับหน่วยงานนอกคณะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสร้างทีมวิจัยระหว่างประเทศ ซึ่งคณาจารย์และ
นักวิจัยสามารถรวมกลุ่ม ขอทุนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมผีลต่อการตีพิมพ์ ที่ควรพัฒนาให้มี
คุณภาพมากข้ึน และนอกจากน้ีแหล่งทุน 5 ส. 1 ว. ได้ร่วมกันจัดสนับสนุนทุนวิจัยด้วยระบบ IT บริการวิจัย   
แบบ One Stop ส่วนการสนับสนุนการแต่งตําราและการตีพิมพ์ ยังคงมีไว้เหมือนปีงบประมาณที่ผา่นมา 
นอกจากน้ี ยังได้มีการเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน โครงการสาธารณสุขฉุกเฉิน (Public Health Emergency) 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ USR/CSR และสืบคน้ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการวิจัย และหรือบรกิาร
วิชาการต่อไปซึ่งในหลักการดําเนินงาน จะได้จัดระเบียบดําเนินการต่อไป 

1.5.6  การเสวนา THAIST Forum ครั้งที่ 4/2556 เรื่อง “Opportunities and Challenges for 
Biosimilars: From Global to ASEAN Perspective” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องหว้ากอ 1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

1.5.7 การประชุม เรื่อง มิติและแนวคิดใหมข่องการทํางานวิจัยพ้ืนฐานด้านการแพทย์ โดย
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์
 1.6.1  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 งานวิเทศฯ ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Strikes 
Bali University, Indonesia เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือเจรจาความร่วมมือด้านความร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา  

     1.6.2  เมือ่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 คณะต้อนรับผู้แทนจาก Hanoi School of Public Health 
ประเทศเวียดนาม เพ่ือเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทางด้านการศึกษาวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา  
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1.6.3 งานวิเทศฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ 
ต่างประเทศ ประจําปี 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และประสาน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยัง 1) Strikes Bali University, Indonesia 2) Hanoi School of Public Health, 
Vietnam และ 3) สถาบันสุขภาพสะหวันนะเขด สปป.ลาว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557  

1.6.4 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิชาการชาวต่างประเทศ (Visiting Professor/ Scholar) 
Prof. Paul Ratanasiripong, California State University, Long Beach, Department of Advanced 
Studies in Education and Counseling, USA. ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2556 – 20 มกราคม 2557 
และ Prof. Wah Yun Low, Deputy Director Research Support Unit, Centre of Research Service, 
Institute of Research Management and Monitoring, University of Malaya, Kula Lumpur ประเทศ
มาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2557 เพ่ือแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการ
สอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  
1.7.1   เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
1) ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ประจําภาค 

1/2556 สําหรับหลักสูตรที่เปิดตามปกติ 
1.7.2 ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ AUN-ACTS Student Exchange Programme 2014 

ระยะเวลา 4 เดือน สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 5 ทุน สง่เอกสารใบสมคัร ภายใน 27 ธันวาคม 
2556  สามารถ download เอกสารได้จากเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาจัดสรรทุน
ให้แก่นักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS จํานวน 5 ทนุ จากเงินงบประมาณ
โครงการเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียน ปี 2556 สําหรับค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไปกลับ, ค่าใช้จ่าย
ประจําเดือนแบบเหมาจ่าย และค่าประกันสุขภาพ 

1.7.3 โครงการ PHD by publication ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หลักสตูร
แผน 1 สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลย ขอให้ตรวจสอบคณุสมบัติของหลักสูตรและอาจารย์ ซึ่งต้องมีจํานวน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 3 คน กรอกใบสมัครและผา่นการเห็นชอบจากคณบดี ซึ่งจะได้
ประโยชน์ในกรณี ตีพิมพ์ และเครือข่ายวิจัยเพ่ิมขึ้น 

1.7.4 การจัดทําหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเข้าร่วมโครงการ ASEAN Credit Transfer System (ACTS) ภายใต้ ASEAN University 
Network (AUN) ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีเป้าหมายหลัก ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
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ตลอดจนการจัดต้ังมาตรฐานระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN ทั้งหมด 
26 สถาบันใน 10 ประเทศ 

1.7.5 ฐานข้อมูลเพ่ือพิจารณาในการคัดเลือกวารสารเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สามารถ 
download ได้จาก website ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1.7.6 ความก้าวหน้าเรื่อง ระบบและกลไกการบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.7.7 โครงการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการวิจัยประกอบด้วย คณบดีจากสถาบันต่างๆ 
ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รว่มกันพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้พิจารณาโครงสร้างรายวิชาของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์  เมื่อได้ผลการพิจารณาแล้วจะ
นําเสนอ (ร่าง) โครงสร้างรายวิชาฯ ต่อสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ให้
การรับรอง หลังจากน้ันจะมีการจัดประชุมประธานหลักสูตรทุกระดับ ในวันที่ 10 มกราคม 2557  เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะโครงสร้างรายวิชาฯ ซึ่งจะเป็นการทําประชาพิจารณ์เบ้ืองต้นภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธานฯ แจ้งว่า โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรฯ ที่สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ รับรอง  
ได้มีการพัฒนาจากความหลากหลายของแต่ละสถาบัน ซึ่งระดับปริญญาตรี  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จํานวน 132 หน่วยกิต ในขั้นแรกให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ตามท่ี สกอ.กําหนด เน่ืองจากข้อกฎหมาย พ.ร.บ.
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.... ที่ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 หลักสูตรที่
เปิดหลังวันที่ประกาศฯ จะต้องผ่านสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รับรอง เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้าง ส่วน
หลักสูตรเปิดก่อนจะไม่มีปัญหา สามารถปรบัเปลี่ยนรายละเอียดได้  
   รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า คณะทํางานที่รับผิดชอบในการจัดทํา (รา่ง)  มาตรฐานคุณวุฒิฯ  
สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  ควรจัดทําให้สอดคล้องกับ คํานิยาม ใน พ.ร.บ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ....เพ่ือให้มีความชัดเจนด้วย  
   ประธานฯ แจ้งว่า บทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.วิชาชีพฯ สามารถใช้กระบวนการให้เช่ือมต่อกับระบบ
การศึกษา การควบคุม ให้เกิดการขับเคลื่อนภายใต้การศึกษาได้ 
   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ แจ้งว่า ขณะนี้เป็นความได้เปรียบที่ สกอ. ให้เครือข่าย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) แล้วทําประชา
พิจารณ์ จึงขอให้ทุกคนให้ความสําคัญ 
   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ขอให้ดูขีดความสามารถนักศึกษา จึงให้มคีวามรอบคอบ และให้
ความสําคัญทีจ่ะกําหนดในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ด้วย 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า คณะกรรมการวิจัยฯ และภาควิชาที่เก่ียวข้อง
ร่วมดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ใหแ้ล้ว
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เสร็จ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2557 และจะทําประชาพิจารณ์ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ โดยคณะกรรมการ
วิจัย  
   ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้ดําเนินการตามกรอบเวลา คณะจะดําเนินการประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ธรรมนูญของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เพ่ือรับเครือข่ายฯ ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก ในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ1) น้ันจะต้องทําประชาพิจารณ์ตามที่ สกอ. กําหนด  ในส่วนของคณะน้ันต้องกําหนด
โจทย์ให้ชัดเจนเพ่ือที่ ภาควิชาจะได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
   ศ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ แจ้งว่า ขอให้ผู้บริหารที่มีข้อมูลเก่ียวกับสภาวิชาชีพฯ และการจัดทํามาตรฐาน
คุณวุฒิ (มคอ1) มากทีสุ่ดให้ทาํ road map เพ่ือเป็นสื่อกลางให้เห็นข้อดี ข้อเสีย ข้อสังเกต ในแต่ละขัน้ตอนแก่
ผู้เก่ียวข้อง  
   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จะมีการประชุมประธานหลักสูตรทกุระดับของคณะ ในวันที่ 10 
มกราคม 2557 เพ่ือพิจารณาหาสิ่งที่บ่งบอกความเป็นความเป็นวิชาชีพของนักสาธารณสุข ซึ่งได้จากคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาที่รองรับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลงัจากประชุมวันที่ 10 มกราคม 2557 จะนําข้อเสนอแนะของการ
ประชุม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ซึ่งการจัดทาํมาตรฐานคุณวุฒิฯ ใน
ครั้งน้ี ต้องการให้ศึกษาภาพรวมในภูมิภาคอาเซียนด้วย ซึ่งจะเริ่มทําประชาพิจารณ์ครั้งแรกในวันที ่3 กุมภาพันธ์ 
2557  
   ประธานฯ แจ้งว่า เน่ืองจากแต่ละสาขาในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิมีความแตกต่างกัน จึงขอให้ผู ้
ที่เก่ียวข้อง (รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา) นําเสนอภาพรวม ทั้งระยะเวลา กิจกรรม การบริหารจัดการทั้งหมด 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมกันภายในคณะ และขอความร่วมมือจากภาควิชาให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในการประชุม  
   รศ.สุปรียา  ตันสกุล แจ้งว่า ขอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส่งเอกสารข้อมูลที่จะนํามาใช้
ประกอบการพิจารณาการประชุม ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ให้ผู้เข้าประชุมศึกษาก่อนเพ่ือที่จะได้พิจารณาได้
ถูกต้องชัดเจนขึ้น 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา  
1.8.1 ผลการดําเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสมัพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 32  

กันภัยมหิดลเกมส ์เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2556 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3,091 คน จากมหาวิทยาลัย
ในสมาพันธ์นิสตินักศึกษาสาธารณสุขศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย      

1.8.2  มหาวิทยาลัยมหิดลเลื่อนวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลายปี
การศึกษา 2556 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ เน่ืองจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในกรุงเทพมหานคร คือ 

สัปดาห์สอบกลางภาค   6 - 10 มกราคม 2557 
      สัปดาห์สอบปลายภาค   3 - 13 มีนาคม 2557 
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1.8.3  ผลการเข้าพบนักศึกษาที่ห้อง 0ne stop service อาคารศูนย์การเรียนรู้ ศาลายา ในช่วง
เดือนธันวาคม 2556 มีนักศึกษาเข้าพบทั้งหมด 9 คน ได้แก่ เรื่องการลงทะเบียน ปัญหาผลการเรียน ปัญหา
สุขภาพ 

1.8.4  มติจากที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี กําหนดการเปิดภาคการศึกษาต้น 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกช้ันปี ในปีการศึกษา 2557  ตาม
มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 

1.8.5 เลื่อนการสอบปลายภาคเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2  เป็นวันที่ 3 – 13 มีนาคม 2557  
1.8.6  การจัดโครงการ Health Camp ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2557  จะเป็น

นักเรียนช้ันมัธยมปลาย ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ 
ประธานฯ เสนอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 1.8.5  งานกายภาพฯ จะทําการตรวจวัดประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศในแต่ละอาคาร เพ่ือ
ประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมานาน  

  1.8.6 ขอความร่วมมือดําเนินการสํารวจและเคลื่อนย้ายตู้เย็น กระติกนํ้าร้อน หรืออุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กําเนิดความ ร้อน ออกจากห้องที่ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และจะมีการสํารวจทุกภาควิชาโดย
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ขอให้ตรวจสอบการติดต้ังปลั๊กสายไฟของเจ้าหน้าที่ เพราะพบว่า
ปลั๊กไฟบางจุดมีการเสียบปลั๊กต่อใช้งานมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 
 1.9.1  วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ประชุมร่วมทีมงานออกแบบเพ่ือการขยายพ้ืนการนวดแผนไทย 

บริเวณพ้ืนที่ช้ัน 2 อาคาร 5 ของสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาแบบ
เบ้ืองต้นให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความต้องการ พร้อมทั้งคดัเลือกและกําหนดกรอบแนวคิด ในการ
ดําเนินงานและงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการต่อไป  

 1.9.2  วันที ่16 ธันวาคม 2556 ประชุมหารือร่วมกับทีมงานสํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
ในการกําหนดกรอบแนวคิด ความต้องการ แผนงาน/ โครงการ และงบประมาณที่จะดําเนินการร่วมกันในการ
จัดทําโครงการ Bangkok Green Growth โดยทําหน้าที่เป็น Local consultant ร่วมกับเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานครและ OECD ในปีงบประมาณ 2557 น้ี ณ ช้ัน 2 อาคาร 5 สํานักงานบริการเทคโนโลยี
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1.9.3 วันที่ 18 ธันวาคม 2556ประชุมทีมงานโครงการกรุงเทพฯ สะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean 
and Green) เพ่ือจัดทํา (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้าย การตรวจประเมินตัวช้ีวัดและเกณฑ์มาตรฐานด้านความ
สะอาดและร่มรื่น ของโรงเรียนภายใต้และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตัดสินให้รางวัลต่อไป  
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1.9.4 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ประชุมทีมงานโครงการ P & P ในการจัดทํา (ร่าง) รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการภายใต้เครือข่าย ThaiPHEIN 
แนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการ การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูล สรปุสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเบ้ืองต้น และแผนงานที่จะดําเนินการต่อไป  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

  1.10 เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ 
  1.10.1  บุคคลต้นแบบมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Brand Ambassador)  ขอให้ทุกส่วนงาน 
ดําเนินงานพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” ส่วนงานละ 1 คน ส่งรายช่ือให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 
มกราคม 2557  และขอให้จดัทําโปสเตอร์บอกเล่าพฤติกรรมของ “บุคคลต้นแบบ” ของส่วนงานจัดส่งให้
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวัน
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (2 มีนาคม 2557) 
  ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.10.2  หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ แจ้งว่า  หอ้งนํ้าอาคาร 3 ช้ัน 3 มีปัญหานํ้ารั่ว ขอให้พิจารณาเร่ง
ดําเนินการปรับปรุง ซึ่งภาควิชายินดีสนับสนุนบางส่วนของงบประมาณดําเนินการดังกล่าว 
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.10.3  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า จะจัดงานปีใหม่ภาควิชา ในวันศุกร์ที่ 
10 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะร่วมงาน 
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.10.4  นางนภาพร  ม่วงสกุล แจ้งว่า สํานักงานคณบดีจะจัดงานปีใหม่ ในวันศุกร์ 3 มกราคม 2557 
เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา  
 ที่ประชุม :  รบัทราบ 
 

 1.10.5  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า  มหาวิทยาลยัจะจัดการฝึกภาคสนาม ใน
ภาพรวมระดับมหาวทิยาลยัรวมทุกสาขาหลกัสูตร ที่อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีประมาณเดือนเมษายน 
2557  ในส่วนคณะมีรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายบรหิารการศกึษา และรองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาร่วมเป็นกรรมการ จากน้ันจะต้ังคณะกรรมการฝ่ายนิเทศงานจากคณะต่างๆ ซึ่งเป็นการ
อาสาสมัครเข้าร่วมโดยไม่มกีารบังคับ 
 ที่ประชุม :  รบัทราบ 
 

 1.10.6  รองคณบดี แจ้งว่า ขณะนี้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดหลักสตูร วท.ม. (อนามัยโรงเรียน) 
หลักสูตรนานาชาติ  
 ที่ประชุม :  รบัทราบ 
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 1.10.7   หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่มีการสอบ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ทางภาควิชาจึงทําการประชาสัมพันธ์หลักสตูรด้วยการให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และปีที่ 4 
เขียนไปรษณียบัตรถึงอาจารย์แนะแนว หรอืผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมของตนเอง เป็นการให้ข้อมูลหลักสูตร 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือให้นักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเลอืกเรียนสาขาวิชาน้ี การ
ประชาสัมพันธ์น้ีใช้งบประมาณน้อยมากและยังตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลักสูตรอ่ืนๆ สามารถใช้วิธีการน้ีได้
เช่นกัน 
          นอกจากน้ีได้นําเสนอหนังสือ ชีวิตที่พลิกผัน อยู่ระหว่างการเตรียมรูปเล่ม เป็นเรื่องของการ
สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดในชุมชนที่นักศึกษาไปฝึกภาคสนามในวิชา การพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 
2556 ที่เป็นการถอดบทเรียนให้กับชุมชนในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ํา และจะจัดหาแหล่งทุนในการ
จัดพิมพ์ต่อไป 
 ที่ประชุม :  รบัทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่11/2555  เม่ือวันศุกร์ที ่27 พฤศจิกายน 2556 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันศุกร์ที ่27 พฤศจิกายน2556 โดยไม่มี
การแก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
 3.1  พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.... 
   ไม่มีความก้าวหน้า 
 

 3.2   ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝกึปฏิบัติงานภาคสนาม ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  ประจําปีการศึกษา 2556 
  รศ.ประมุข โอศิริ แจ้งว่า  ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะนํานักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ช้ันปีที่ 4 และอาจารย์นิเทศงานและ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามประจําปีการศึกษา 2556 รายละเอียดทราบแล้วน้ัน และได้
ปรับแก้ไขงบประมาณตามท่ีข้อเสนอของที่ประชุมแล้ว จงึเสนอขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการฝึก
ภาคสนาม จํานวน 349,500 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 
 
 



 

 

13 

  3.3  โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา 
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ขณะน้ีได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการทุน
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ประกอบด้วยผูแ้ทนจากภาควิชาเพ่ือพิจารณาเรื่องทุนแลกเปลีย่นนักศึกษาประจาํปี 2557  
จํานวน 100 ทุน โดยได้ประชุมหารือมีข้อสรปุการจัดสรรทนุดังน้ี 

เดือน สถาบนั/  ประเทศ จํานวน (ทุน) การคัดเลือก บุคลากร 
มีนาคม 
4 สัปดาห์ 

Strikes Bali University  
ประเทศอินโดนีเซีย 

12 ป.ตรี 5 คน 
ป.โทและเอก 7 คน 

อ.โสภา และ
เจ้าหน้าท่ี 2 คน 

มีนาคม -
เมษายน 

สถาบนัสุขภาพ สะหวันนะเขต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

30 ป.ตรี 20 คน 
ป.โทและเอก 10 คน 

 

พฤษภาคม Hanoi School of Public Health  
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียตนาม 

20 ป.ตรี 8 คน 
ป.โทและเอก 12 คน 

 

พฤษภาคม CMU ประเทศไต้หวัน 15 ป.ตรี 10 คน 
ป.โทและเอก 5 คน 

 

 
  นอกจากน้ีโครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ได้จัดสรรทุนสําหรับ สาํหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาละ 2 คน ทั้งน้ี นักศกึษาทีจ่ะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องได้รับตอบรบัจากสถาบันประเทศ
เจ้าภาพเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว และแจ้งมายังงานบริหารการศกึษาและกิจการนักศึกษา เพ่ือประสานรายละเอียด 
ภาควิชาที่สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่งานบริหารการศึกษาฯ หรืองานวิเทศฯ เมื่อคดัเลือกนักศึกษาแล้ว  
คณะจะจัดเตรยีมเรื่องวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาต่อไป 
  ประธานฯ มขี้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ให้มกีรรมการและกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจน   
2. การเตรยีมข้อมลูประสานเครือข่ายฯ เจ้าภาพ ให้แจ้งวัตถุประสงคใ์หส้อดคล้องการเรียนการสอน  
3. จัดเตรียมทักษะด้านวิชาการให้นักศึกษา เชิญผูม้ีประสบการณ์ เช่น รองอธิการบดี รองคณบดี

ฝ่ายวิเทศฯ TIGA และนกัศึกษารุ่นพ่ีที่เคยเขา้ร่วมโครงการ 
4. กําหนดเป็นขั้นตอน มีพิธีเปิด-ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ เชิญอธิการบดีหรือรองอธิการบดี

เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  
5. สิ่งที่คาดหวังจากโครงการแลกเปลีย่น  ดําเนินการให้เกิดเป็นภาพ แนวทาง กระบวนการท่ี

สามารถจัดทํา KM ให้คณะและภาควิชา ซึ่งเป็นการสร้างคณุค่าให้เกิดขึน้ 
รศ.ประมขุ โอศิริ เสนอว่า แต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนมคีวามชัดเจนและเด่นชัด

ที่แตกต่างกัน เช่น สปป.ลาว มีความชัดเจนเรื่องชุมชน อาจจะพิจารณาสดัส่วนให้ภาควิชาที่เก่ียวข้องหรือเหมาะสม
ในจํานวนทีม่ากกว่าภาควิชาอ่ืน มากกว่าจัดสรรให้ภาควิชาละ 1 คน 
 ที่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 
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   3.4  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ 15% 
  ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อผู้รับทุนได้รับงบประมาณแล้วคณะจะจัดเก็บจากจํานวนงบประมาณที่
ได้รับ 15% เป็นข้อตกลงไว้ แต่ในบางคร้ังเกิดความเข้าใจผดิที่คํานวณเงินงบประมาณ 15% จากงบประมาณ
รวมที่บวกอีก 15% ไว้แล้ว ดังน้ันขอให้ผู้รับทุนระบุงบประมาณที่ได้รับทนุให้ชัดเจน โดยระบุในส่วนทีจ่ะ
สนับสนุนคณะแยกออกมา  
  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอให้เน้นการเขียนใหชั้ดเจนว่าจัดสรรค่าธรรมเนียม
ให้คณะ 15% เพ่ือไม่ให้มีปัญหาด้านการตรวจสอบ ถ้าโครงการผ่าน OPHETS จะหักคา่ธรรมเนียม 15% แต่ถ้า
ผ่านศูนย์พัฒนาปัญญาคมจะมีค่าธรรมเนียมเป็น 15%ของคณะ และบวกเพ่ิมอีก 4% ให้ศูนย์พัฒนาปัญญาคม 
 ที่ประชุม :  รบัทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1  การพิจารณาแต่งต้ัง Dr.James William Rudge เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)  

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  แจ้งว่า  ด้วยงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้
ขอเสนอแต่งต้ัง Dr.James William Rudge ตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
โดยพิจารณาเห็นว่า Dr.James William Rudge มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทางด้าน Infectious 
Disease Epidemiology รวมทั้งมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง Dr.James William Rudge เป็นอาจารย์สมทบ 
(Adjunct Staff) คณะสาธารณสุขศาสตร ์  

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 

4.2 การพิจารณาขอแก้ไขเกรด   
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า  ขอแก้ไขเกรดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ช้ันปีที่ 3 จํานวน 3 คน เน่ืองจากมีความผิดพลาดจากการคํานวณ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา PHOH 442 Fundamental of Industrial Hygiene ดังน้ี 

รหัส ช่ือ เกรดจาก แก้ไขเป็น 
5408160 นางสาวธัญมน  ศรีชนะวัฒน์ C+ B+ 
5408176 นายภาณุพงศ์  หาญเจรญิพิพัฒน์ B+ A 
5408180 นายวุฒิพงษ์  จารุศิลป์ B+ C 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม  :   อนุมัติให้ดําเนินการต่อไป 
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4.3  การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ด้วย ผศ.จงจินต์ ผลประเสริฐ หัวหน้า

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล จะครบวาระในการดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
และคณะฯ จะต้องดําเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาให้แล้วเสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาจะครบวาระอย่างน้อย 30 
วัน ตามความในข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2554 เพ่ือให้การ
สรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ กําหนดให้เสนอช่ือคณะกรรมการสรรหาหวัหน้าภาควิชาไปยัง
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

1. คณบดี 
2. ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา จํานวน 1 คน 
3. ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาที่ที่ประชุมภาควิชาเสนอแต่งต้ัง จํานวน 1 คน 
5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน 
ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการสรรหาผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการเสนอช่ือด้วยวิธีลับ แลว้มีมติเสนอช่ือ 
1. รศ.พิศิษฐ์  วัฒนสมบูรณ ์เป็นผู้แทนหัวหน้าภาควิชา 
2. รศ.สุปรียา  ตันสกุล    เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนนิการเสนอช่ือผู้แทนทั้ง 2 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)  

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) เสนอขอการปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2556 และคณะกรรมการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 
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จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรย่อยฯ ดังกล่าว 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 
 

  4.5   ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาค
ปกติและภาคพิเศษ 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาค

ปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรฯ โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขอเพ่ิมรายวิชาเลือก โดยหลักสูตรได้ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตรหลกัสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที ่7/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 และครั้งที่ 
9/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และคณะกรรมการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 19 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ ขอเพ่ิมรายวิชาเลือก จํานวน 1 
รายวิชา 

 สศอค xxx การฝึกภาคสนานมอนามัยครอบครัว จํานวน 2(0-8-4) หน่วยกิต 
 สศอค xxx  Field Training in Family Health  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจํา

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิมรายวิชาเลือก จํานวน 2 รายวิชา 
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ รายชื่อ การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา* คงเดิม 
2 รศ.ดร.ปิยธิดา ตรีเดช* คงเดิม 
3 รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย* คงเดิม 
4 รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย* คงเดิม 
5 รศ.ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน์* เกษียณอายุราชการ 
6 ผศ.ดร.อังสนา บญุธรรม* เพ่ิมเติม 

* อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  เพ่ิมรายวิชาเลือก จํานวน 2 รายวิชา 
สศบส xxx การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  จํานวน 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
สศบส xxx Research and Development for Continuous Sustainable  
      Working Improvement 
สศอค xxx การฝึกภาคสนามอนามัยครอบครัวจํานวน 2(0-8-4) หน่วยกิต 
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สศอค xxx  Field Training in Family Health  
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรย่อยฯ ดังกล่าว 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 4.6  ขออนุมัติในหลักการนํานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และขออนมุัติงบประมาณประจําปี 
2556 
  ผศ.พัชราณี ภวัตกุล แจ้งว่า ด้วยภาควิชาโภชนวิทยา จะนํานักศึกษาหลักสูตร วท.บ. 
(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ ช้ันปีที่ 4 จํานวน 7 คน และอาจารย์
นิเทศงาน จํานวน 5 คน  ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ โรงงงานและหน่วยงานในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557 และขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการฝึก
ภาคสนามประจําปี 2556 จํานวน 58,220 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
   5.1  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุมิที่สมควรได้รับ
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่งทางคณะได้เวียนหนังสือแจ้งขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือเสนอช่ือ Dr.Lincoln C.Chen เป็นผู้สมควรได้รับปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2556 
   ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ Dr.Lincoln C.Chen เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2556 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการเสนอชื่อ Dr.Lincoln C.Chen ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล
ต่อไป 
 

  ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ขอให้ ศ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษาคณบดี กล่าวอวยพรเน่ืองในวัน
ปีใหม่ 2557 และให้กําลังใจการทํางานแก่คณะกรรมการประจําคณะ  
 
ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 
 
 
     

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


