
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 2/2557 

เม่ือวันจันทรท์ี่  24  กุมภาพันธ์  2557 
ณ  ห้องประชมุ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์ รีสอร์ท 

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

1. รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รศ.พักตร์พิมล มหรรณพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ 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.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
10. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
12. ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
13. รศ.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
14. รศ.พิศิษฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
16. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
17. รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
18. อ.ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
20. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
21. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
2. รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
3. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
4. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
5. รศ.ประมุข โอศิริ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
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6. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
7. รศ.จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  อ.สุภัทร์ ไชยกุล ผู้ช่วยคณบดี  
2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 

  1)  วันที่ 27 มกราคม 2557 เป็น Keynote Speaker เรื่อง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ณ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
  2)  วันที่ 28 มกราคม 2557 เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานพระราชทานเล้ียง
รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 
  3)  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เลี้ยงต้อนรับ ศ.ดร.นพ.สําลี เปลี่ยนบางช้าง  ในโอกาสครบวาระ
ดํารงตําแหน่ง RD และรับเป็นที่ปรึกษาของคณะฯ 
  4)  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รับเชิญบรรยายเรื่อง “แนวโน้มการวิจัยด้านสาธารณสุข” ในงาน 

ประชุมวิชาการนานาชาติบัณฑิตศึกษา  
  5)  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ประธานพิธีบวงสรวง นักศึกษา/คณาจารย์ ในงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2556 และรว่มพิธีปฐมนิเทศที่พ้ืนที่อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุร ี

6) วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าร่วมทศันศึกษาและ Workshop ทีมบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

7) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นประธานคัดเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ ศ.นพ.เสรี  ตู้จนิดา  

8) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 รว่มเป็นวิทยากรและร่วมการประชุม มคอ.1 ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

9) การจัดงาน MU Blue Night มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเลื่อนการจัดงานออกไปก่อน 
เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมือง 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
1.2.1  กําหนดจัดกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 12.15 

น. เป็นต้นไป ณ สนามข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็น เจ้าภาพ ขอเชิญคณะ
กรรมการฯ และบุคลากรร่วมการแข่งขัน 
 1.2.2  ทุน Royal Thai Scholarships ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 
พระราชทานแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ปี 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ม ีระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ทุน ได้แก่ 
ปริญญาโท Computer Science (International Program) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ทุน 
และ Diploma in Biomedical and Health Informatics คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1 ทุน ระดับปริญญาตร ี
จํานวน 4 ทุน พยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 2 ทุน คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ทุน 
     1.2.3  ผลการคัดเลือกบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับพฤติกรรม
ตามกรอบ ค่านิยม MU Core Values “MAHIDOL” มีบุคลากรของคณะ พิจารณาคัดเลือก 7 คน โดย“บุคคล
ต้นแบบค่านิยม” (MU Brand Ambassador) ที่ส่วนงานพิจารณาเสนอช่ือจะได้รับรางวัลในพิธีวันพระราชทาน
นามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ติดปฏิบัติงาน ประธานฯ แจ้งเรื่องแทนดังน้ี 

   งานบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง 
การประเมินผลรายงานความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management ในวันพฤหัสบดีที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1610 ช้ัน 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชาและผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการ
ประเมินผลรายงานความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องและชัดเจนย่ิงขึ้น 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
   1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 

  ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ประจําเดือนมกราคม 2557 
ตามท่ีคณะได้ต้ังเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประจําเดือนมกราคม 2557 ไว้ จํานวน 28,342,030.00 บาท มีผลการใช้
จ่ายเงินจริง จํานวน 23,962,106.23  บาท น้อยกว่าแผนที่กําหนดไว้ จํานวน  4,379,923.77 บาท  

ข.   งบประมาณการใช้จา่ย ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มผีลการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ 
2557 จํานวน 87,905,060.14 บาท คงเหลอืเงิน จํานวน 243,700,039.86 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.49 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 1.4.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) ปีงบประมาณ 2557   



 

 

4

  ก. ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 
2557 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 33 โครงการ วงเงิน 6,438,400.00 บาท มีภาควิชา/ หน่วยงาน
เสนอขออนุมัติดําเนินการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายทั้งหมด 26 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 78.79 วงเงิน 
5,786,000.00 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม และขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องเร่งดําเนินการโครงการ 
พร้อมส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้ทัน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และจะเริ่มติดตามผลการดําเนินงานรอบ 
3 เดือนแรก นับต้ังแต่วันเริ่มโครงการ 

  ข. การจัดทําขอ้ตกลงการปฏัติงานระหว่างส่วนงานกับภาควิชา ประจําปีงบประมาณ 2557  
  ตามท่ีคณะขอความร่วมมือจากภาควิชาให้ทบทวนข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับ

ภาควิชา ประจําปีงบประมาณ 2557  ใหม ่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเสนอข้อคิดเห็นให้เพ่ิมผลงานในสว่นงานที่ 2 
MUKPI ข้อ 1.1-1.4/ ข้อ 2.3/ ข้อ 3.2 ข้อ 4.1-4.1/ ข้อ 8.3 และข้อ 9.1-9.4 ประกอบกับข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานฯ ของภาควิชามีกาเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ/ วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรายได้ส่วนงาน รวมท้ัง
รายละเอียดโครงการ ดังน้ันเพ่ือให้แบบประเมินฯ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ขอให้สง่ข้อมูลที่งานแผนพัฒนาฯ 
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
    1.4.3  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
   ก. ขอเชิญภาควิชา/ งาน ร่วมโครงการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา  
   ในปีงบประมาณ 2557 คณะจัดทําโครงการ “พัฒนาระบบการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์” เพ่ือรองรับงาน EdPEx (หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และจดัการความรู้) ซึ่งกําหนดให้มี
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้หรือจัดกิจกรรม KM การศึกษา จํานวน 23 เรื่อง ทางคณะมีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินการ เรื่องละ 2,500 บาท และขอความร่วมมือจากภาควิชาหรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เข้าร่วมโครงการ โดยให้เสนอหัวข้อจัดกิจกรรม KM การศึกษา ได้ที่งานแผนพัฒนาฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 
2557 และจัดส่งรายงานการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2557 
   ข. รายงานผลการดําเนินงานการบันทึกและการใช้ประโยชน์ข้อมูลการคลงัความรู้คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (ฐานข้อมลู phklb) ประจําปีงบประมาณ 2556 – 11 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  1.4.4  รายงานความก้าวหน้าการนําข้อมูลเข้าระบบ MUGSS ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 
– 11 กุมภาพันธ์ 2557) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  1.4.5  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานพัฒนาคุณภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 
   ก. กําหนดวันเย่ียมสํารวจการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการเย่ียมสํารวจ
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24 – 25 มถิุนายน 2557 
   ข.  รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรือ่ง “EdPEd : How to write reflexive EdPEx self – 
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assessment report” จํานวน 3 รุ่น ซึ่งได้จัดอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 ครั้ง และขอเชิญบุคลากรจากภาควิชา/ 
งาน เข้าร่วมฟังบรรยายการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 3 วันที่ 25 มีนาคม 2557  
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
1.5.1  วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) ฉบับ Supplement จัดพิมพ์ ปี 2557 จํานวน 20 

เรื่องได้มีการปรับเปลี่ยน ดังน้ี 
- รับการพิจารณาเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร Asia-Pacific Journal of Public Health (APJPH)     
  8 เรื่อง 
- ลงตีพิมพ์ในวารสาร Asia Journal of Public Health (E-Journal) 5 เรื่อง 
- ลงตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ตามประสงค์เอง 5 เรื่อง 

1.5.2 การออกรายการวิทยุ TRS Family- Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5 ครั้งที่ 2/2557 
ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30 - 9.45 น. เรื่อง“ภาวะซึมเศร้า ภัยเงียบของชีวิต” โดย  
อ.ดร.สุคนธา ศิริ ภาควิชาระบาดวิทยา 

1.5.3 การสัมมนาวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา  
-  ครั้งที ่1/2557 เรื่อง Community-Based Research (CBR)/Social-Engaged 

Research(SER) ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ หลักการ รูปแบบ วิธีการ ยุทธศาสตร์ถ่ายทอดประสบการณ์ 
และการต่อยอดประโยชน์สังคม โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
(Knowledge Network Institute of Thailand: KNIT) และทีมงานวิชาการผู้ชํานาญภาคปฏิบัติ CBR/SER 
จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคาร 5 ช้ัน 4 

-  ครั้งที ่2/2557 วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ช่วงเช้า เรื่อง Monitoring & Evaluation 
Research (M&E) ช่วงบ่าย เรื่อง งานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมและรายได้ อยู่ระหว่างทาบทามวิทยากร 

1.5.4 การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิชาการ (MU-Outlet) ในวันศุกร ์28 กุมภาพันธ์ 2557          
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.5.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ GRM International Futures 
Group ได้มีการปรึกษาการวิจัย ด้าน Monitoring and Evaluation ในการน้ีฝ่ายวิจัยฯ ได้รวบรวมจัดทีมวิจัย 
expertise/specialist ส่งใหท้าง GRM International Futures Group เพ่ือร่วมเป็น partner ในการขอทุน 
วิจัยด้าน Public Health Research จาก USAID 2014 และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพัฒนาโครง
ร่างวิจัยกับ WESTAT จัดทีม specialist วิจัยด้าน Public Health Research ส่งขอทุนวิจัย จาก USAID 2014 

1.5.6  สรุปผลการจัดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ระหว่าง 
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วันที่ 27 - 28 มกราคม 2557 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะกายภาพบําบัด ร่วมจัด Parallel 
Session “Public Health Innovation: Happiness for Long-Life People” เวลา 10.15 - 12.15 น.        
ณ ห้องประชุม 204 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีผูส้นใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ    
80 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.5.7  กิจกรรมสัมมนาพัฒนาชุมชนเขตเมือง เขตราชเทวี  ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1911 ช้ัน 9 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.5.8  การจัด RESEARCH CARE&TALK ปี 2557 จะเป็นลักษณะ Knowledge Sharing จากกลุ่ม
อาจารย์ ที่มีค่า research competency รายปี และ/ หรือรวม 3 ปี และ h index ระดับต้นๆ มาร่วมสัมมนา
กับ กลุ่มคณาจารย์ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากภายนอกคณะ เพ่ือช่วยกันระดมความคิดเห็น ใน
การพัฒนาการวิจัยขอคณะต่อไป ซึ่งจะมีเป้าหมายกลุ่ม Talent management รวมอยู่ด้วย 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์
 1.6.1  บันทึกเทปรายการหน้าต่างสุขภาพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(สทท.11) เวลา 05.55 - 06.00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ประชาสัมพันธ์
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2556 

ตอนที่ 1 เรื่อง “การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาของคณะ”  โดย ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ 
หวัหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน และผู้อํานวยการฝึกภาคสนามฯ 

ตอนที่ 2 เรื่อง “กิจกรรมในการให้ความรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาของคณะ ที่ออกฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนามกับชุมชนในพ้ืนที”่ โดย ผศ.อังสนา บุญธรรม ภาควิชาอนามัยชุมชน 

     1.6.2  วันที่ 10 ตุลาคม 2555  ให้การต้อนรับผู้รับทุนกระทรวงสาธารณสุข จากสาธารณรัฐสังคม  
นิตยสารรายเดือน ของบริษัท ไทยภิรมณ์สตาร์ จํากัด เป็นนิตยสารที่ต้ังใจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสุขให้สังคม 
สัมภาษณ ์ผศ.ดวงใจ มาลัย ภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง พิษภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากโฟม ลงในคอลมัน์ 
“Health Planet” ซึ่งมีจุดประสงค์จะนําเสนอข้อมูลน่ารกัด้านการดูแลสุขภาพให้กับผูอ่้าน นิตยสารดังกล่าวจะ
เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2557 

1.6.3 นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชนด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ของ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย จํานวน 5 คน 

1.6.4 บุคลากรใหม่ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ Mr. Thomas McManamon ลูกจ้างช่ัวคราว 
มาช่วยปฏิบัติงาน สัญชาติอเมริกัน วุฒิปริญญาตร ีเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 

นอกจากน้ีได้หารือร่วมกับ Prof. Wah Yun Low ซึ่งเป็น visiting Professor เห็นว่าบุคลากรและ
นักศึกษามีปัญหาในการตีพิมพ์ และคณะน่าจะมีหน่วยงาน/ที่จะสนับสนุนดูแลต้นฉบับให้เกิดการตีพิมพ์ ซึ่ง
ภาควิชาที่สนใจสามารถเชิญ Prof. Wah Yun Low ไปให้ความรู้เรื่องการตีพิมพ์แก่อาจารย์และนักศกึษาได้ 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  
1.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 12 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 408  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 2 หลักสตูร คือ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. 2554 เมือ่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                       
จุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 

2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2557 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นศักยภาพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทีม่คีวามสามารถสูง ที่จะสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับ
หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ หลายหลักสูตรทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ ดําเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าโครงการ  ซึ่งมี
นักศึกษาสนใจเป็นจํานวนมาก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในระดับ
ปริญญาตร ีใหเ้ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล  และ เพ่ือสร้างโอกาสและความเช่ือมั่นในการ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาปรญิญาตร ีโดยพบว่ามีจํานวนหลักสูตรสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 91 หลักสูตรสาขาวิชา มีจํานวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน 72 คน จํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษาจํานวน 61 คน  และจาํนวนผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 57 คน  เป็นการดําเนินงานที่มีผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ ซึ่งโครงการเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาปริญญาโทน้ี เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 หากนักศึกษาสมัครไม่ทันในช่วงกําหนดการดังกล่าว สามารถสมัครได้ในการรับ
สมัครรอบทีส่องคือ ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557  ปีน้ีเป็นปีแรกที่เริ่มดําเนินการโครงการ 
ในระหว่างการดําเนินงานอาจมีปัญหาต่างๆ บ้าง บัณฑิตวิทยาลัยจะพยายามรวบรวมข้อมูลเพ่ือที่จะทําให้การ
ดําเนินงานของโครงการราบร่ืนมากขึ้นในอนาคต และขอฝากกรรมการช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้หลักสูตรของแต่ละส่วนงานที่ยังไม่ทราบข้อมูลโครงการ ให้ทราบด้วย 

3) กําหนดการข้ึนทะเบียนบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2556 สามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ 
ที่ www.grad.mahidol.ac.th และชําระเงิน ณ ธนาคารตามท่ีกําหนดได้ ต้ังแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2557 ซึ่ง 
เป็นวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชําระเงินเพ่ือเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2556  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที ่
10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา งานบริการการศึกษาจึงขอกําหนดวัน
สุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสําเร็จการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2557 คือ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 

1.7.2 ความก้าวหน้าจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) มคอ. 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 จัดที่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557 และ ครั้งที่ 3 จัดที่ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  และกําหนดจัดประชุมประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟัง
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ข้อคิดเห็น ครั้งที่ 4 จัดที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 13 มนีาคม 2557 ซึง่จะเสนอ
ผลการประชาพิจารณ์  เพ่ือขอการรับรองจากสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 
มีนาคม 2557 และจะมีการประชุมคณะผู้วิจัย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 เพ่ือสรุปประเด็นจากการ
วิพากษ์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขอเชิญหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้องติดตาม
ความก้าวหน้าได้ที่ website : www.ph.mahidol.ac.th/TQF 

1.7.3 งานบริหารการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Converting Research Report to 
Journal Publication โดย Prof. Wah Yun Low สําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจ 
เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนทั้งสิน้ 24 คน ประกอบด้วย อาจารย์จํานวน 
5 คน นักศึกษาปริญญาโท จาํนวน 5 คน และนักศึกษาปรญิญาเอก จํานวน 14 คน  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้อง
มานําเสนอและวิพากษ์ร่างงานวิจัย ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 นอกจากน้ี ขอเชิญชวนใช้บริการให้คําปรึกษา
ด้านวิจัย (research clinic and consultation) ได้ที่ อาคาร 7 ช้ัน 5 ห้อง 7511 ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 

1.7.4 คณะกรรมการบริหารการศึกษา กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2557  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ
ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.7.5 หลักสูตร MPH กําหนดจัดพิธี Closing ceremony สําหรบันักศึกษาหลกัสูตร MPH และ 
หลักสูตร ส.ม. ไทย ประจําปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 24 เมษายน 2557 

1.7.6 มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบาย ดําเนิน “โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสห
สาขาวิชา Interprofessional Education (IPE) : Mahidol Model” ซึง่ขณะน้ีกําลังเตรียมพ้ืนที่และชุมชน 
บ้านช่องอ้ายกาง ตําบลลุ่มสุม่ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และจะดําเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28-29 
พฤษภาคม 2557 

1.7.7 ความก้าวหน้าโครงการวิจัยผู้สูงอายุ  จะมีการประชุมทีมวิจัย Mahidol Hospice Model  
ในวันที่ 2 มีนาคม 2557  เพ่ือสร้างเครื่องมือ และเตรียมลงพ้ืนที่ ครั้งต่อไปประมาณเดือนมีนาคม 2557 

1.7.8 กําหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

  

1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     
 1.8.1 มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหลักสูตรปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ในกลุม่รายวิชาที่

หลักสูตรกําหนด 14 หน่วยกิต ปรับให้นักศกึษาเลือกเรียน 2 หน่วยกิต ในปีการศึกษา 2557      
1.8.2  มหาวิทยาลัยกําหนดการมอบบัตรนักศึกษา Smart Card สําหรับนักศกึษาช้ันปีที่ 3 ระดับ

ปริญญาตร ีวิทยาเขตพญาไท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 179 ราย 
(นักศึกษาต้องนําบัตรประชาชนตัวจริง สําเนาบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษาเดิมมาด้วย)  
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1.8.3   การประเมินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ในช่วงที่ 
1 มีนักศึกษาเข้าประเมินจํานวนน้อย จึงเปิดระบบให้ประเมินอีกคร้ังในรอบที่ 2  ในช่วงวันที่ 10 - 23 มีนาคม 
2557 ซึ่งนักศกึษาที่ไม่ได้ทําการประเมินจะไม่สามารถเขา้ดูผลการศึกษาได้ 

1.8.4  สรุปผลการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์     
 

สาขาวิชา จํานวน 
อนามัยชุมชน 16 
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 29 
สุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ 5 
วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 15 
โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 24 

1.8.5  การจัดกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2557 “MU Happiness 
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” กําหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ต้ังแต่เวลา 15.45 น. (เริ่ม
ขบวนพาเหรด) ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขอเชิญบุคลากรคณะกรรมการและ
บุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬา และพิธีเปิดการแข่งขันฯ 

1.8.6  ผลการประเมินการจัดกิจกรรม Health Camp. เมื่อวันที่ 17 – 19 มกราคม 2557 เป็น
นักเรียนทั่วประเทศ 178 คน เรื่องความคาดหวังในการเข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ อันดับที่ 1 
ห้องเรียนสวยงาม สะดวกสบาย อันดับที่ 2 ได้เรียนรู้ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันแรกของประเทศ 
อันดับที่ 3 ได้รบัความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง ส่วนช่องทางในการสื่อสารส่วนใหญ่ต้องการให้ไปจัดกิจกรรม
แนะนําที่โรงเรียน/ วิทยาลัย หรือช่องทางทางอินเตอร์เนต และมีนักเรียนเลือกเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับ 1 จํานวน 104 คน 

รศ.จักร์กริช หริัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า ให้จัดทาํวิดีโอกิจกรรม Health Camp. ลงเว็บไซด์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมสามารถติดตามได้  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 
 1.9.1   วันที ่3 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมร่วมกับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งนําเสนอระบบและกลไกบริหารงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 

 1.9.2  วันที ่4 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมหารือร่วมกับสํานักอนามัย กรงุเทพมหานคร การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมสมาคมศูนย์การค้า สมาคมห้างสรรพสินค้า เพ่ือหารือและลงนามในขอ้ตกลง
ร่วมกัน ในการดําเนินงานเพ่ือการรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและห้างสรรพสินค้า
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ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ณ 
ห้องประชุม สํานักอนามัย 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)  

 1.9.3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมทีมงานโครงการ P & P ร่วมกับ คณะกรรมการกํากับดูแล
โครงการ (สปศช) ในการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการและผลการวิเคราะห์ข้อมูล(เบ้ืองต้น) พร้อม
ทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและจัดทํา (ร่าง) รายงานฉบับสุดท้ายต่อไป ณ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 1.9.4 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมหารือร่วมกับทีมงานสํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ใน
การกําหนดรายละเอียด กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในการเปิดตัว โครงการ Bangkok Green Growth โดย
ทําหน้าที่เป็น Chairman ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและ OECD ในวันที ่20 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 
สํานักสิ่งแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

  1.10 เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  
   1.10.1  หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งว่า ภาควิชาโภชนวิทยา ร่วมกับชมรมโภชนวิทยา จะ

จัดการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13 เรื่อง “โภชนาการทางเลือกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย” 
(Alternative Nutrition for Health Promotion and Ati-Aging) ในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557         
ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ  
    ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

  1.10.2  ผศ.ขวัญใจ  อํานาจสัตย์ซื่อ  แจ้งว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะส่งบุคลากรเข้า
มาศึกษา ในหลักสูตร วท.ม. สาขาต่างๆ เช่น ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยครอบครัว บริหารสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ขณะน้ีอยู่ระหว่างหารือหลักสูตรและคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
    ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่1/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่24 มกราคม 2557 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557  วันศุกร์ที ่24  มกราคม 2557  โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
 3.1  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ปีการศึกษา 2556 
   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า หลังจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในช่วงค่ําทางคณะ
จะจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา ซึ่งได้เชิญนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด  สาธารณสุขอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเข้า
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ร่วม ส่วนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงเช้าจะเดินทางไปยังกองอํานวยการเพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปจาก
ผู้อํานวยการฝึกภาคสนาม และเย่ียมชมบ้านพักนักศึกษา พร้อมฟังการนําเสนอกระบวนการและความก้าวหน้า
ของการฝึกภาคสนาม รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า สถานการณ์โดยทั่วไปในช่วง 3 สัปดาห์ มีนักศึกษาออกฝึก
ภาคสนามจากอํานาจเจริญป่วยด้วยโรคอีสุกอีใส 1 คน ได้ประสานผู้ปกครองรับกลับ  และนักศึกษาป่วยด้วยโรค
ประจําตัว 1 คน กําหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และนักศึกษาเดินทางกลับ รอบที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ทาง
กองอํานวยการจะจัดประเมินสัมฤทธิผลการฝึกภาคสนามร่วมกับงานบริหารการศึกษาฯ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า การเย่ียมนักศึกษาครั้งน้ี จะมีอธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเย่ียมนักศึกษาด้วย 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

3.2  โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า ได้ดําเนินการประสานมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศกึษา 6 สถาบัน 

จาก 5 ประเทศ  
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมดังน้ี 
1)  สรุปความก้าวหน้าเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  ประจําปีการศึกษา 

2557 
ประเทศ บาหลี

อินโดนีเซีย 
(12 คน) 

CMU 
ไต้หวัน 
(20 คน) 

สปป. ลาว 
(30 คน) 

Hanoi 
เวียตนาม* 
(15 คน) 

UM 
มาเลเซีย 
(5 คน) 

UI 
อินโดนีเซีย 

ช่วงเวลา 1 – 29 มี.ค.  29 มิ.ย. - 28 ก.ค. 20 มี.ค. – 20 เม.ย. 21 - 20 พ.ค. 
 

4 - 28 ก.พ.   

ปริญญาตร ี 5 คน 10 คน 25 คน 12 + 3 คน  - 10 คน 
ปริญญาโท 7 คน 7 + 3 คน 5 คน   - 5 คน 4 คน 
รวมจํานวน 12 คน 20 คน 30 คน 15 คน 5 คน 14 คน 
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
โครงการ 

ผศ. โสภา  รศ.ดวงรัตน ์
อ.กิติพงษ ์

รศ.ชาญชุต ิ
อ. เชต 
อ.อลงกรณ์ 

ผศ.ทวี 
รศ.วิศิษฎ ์
 

อ.เชต 
 

 

เตรียมความ
พร้อม 

รุ่น 1: วันท่ี 31 ม.ค. - 23 ก.พ. 2557 (20 คน) 
รุ่น 2: วันท่ี 8, 9, 15. 16 มี.ค. 2557 

29 - 30 
ม.ค.  

 

ปฐมนิเทศ 27 ก.พ.  1 มิ.ย.  13 มี.ค. และ 
17-18 มี.ค.  

17 - 18 มี.ค.  31 ม.ค.  

ประเมินผลและ
ส่งรายงาน 

 เม.ย.  8 ส.ค.  8 ส.ค.  8 ส.ค.  17 มี.ค.   
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กิจกรรม
แลกเปล่ียน
เรียนรู ้

ครั้งท่ี 1 :  วันท่ี 8 ส.ค. 2557 
ครั้งท่ี 2 :  วันท่ี 13 ส.ค. 2557 
ครั้งท่ี 3 :  วันท่ี 20 ส.ค. 2557 

 

นอกจากน้ีจะมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการ
อบรมภาษาอังกฤษ 20 ช่ัวโมง  

2) ขอเชิญ คณะกรรมการประจําคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศกึษา ในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น.  สําหรับนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากร: Health and Cultural Immersion 2014  ณ  STIKES  UNIVERSITY, Bali, ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 1 – 29 มีนาคม 2557 จะมีวิทยากรจากสถาบันวิจัยภาษาและประชากร และนักศึกษาปริญญาเอก 
หลักสูตร ส.ด. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู ้การฝึกคร้ังน้ีจะมีนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ จากวิทยาลัย
พยาบาลเซนหลุยส์ จํานวน 9 คน ร่วมด้วย  

3)  ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจําปี
การศึกษา 2557 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CBR (community-based research)/ SER (social -engaged 
research) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 5 ช้ัน 4 โดยมี ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง 
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมอง และ ทีมงานภาคปฏิบัติจากมูลนิธิวิจัยท้องถิ่น เป็นวิทยากร ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
การเตรียมความพร้อม และการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 
ประจําปีการศึกษา 2557 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1  ประกาศคณะ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัติประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์  เรือ่ง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี 3 – 4 ประจําปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ประธานฯ แจ้งว่า ให้เพ่ิมเติมวันสถาปนาคณะ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 (การเรียนการสอน
ปกติ) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 

 

4.2 การพิจารณาอนุมัตินักศึกษาปริญญาตรีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา  

2556 จํานวน 1 คน ดังน้ี 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) ภาคพิเศษ 
- สูงเนิน รหัสนักศึกษา ปี 53  จํานวน 1 คน 



 

 

13 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักศึกษา จํานวน 1 คน จบการศึกษา 
  มติที่ประชุม : อนุมัติให้ดําเนนิการต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
   ไม่ม ี
   
ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


