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ผู้เขา้ร่วมประชุม 1 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 2 

2.  ผศ.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ แทนหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์3 

3.  อาจารย์นพนันท์ นานคงแนบ แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 

4.  นางสาวนวพร  พานิชเจริญ           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนการ8 

ประชุม ประธานฯ ได้แนะนําบุคลากรใหม ่คือ อาจารย์ดร.ปัณรสี ขอนพุดซา และอาจารย์ดร.ยุวนุช สัตยสม9 

บูรณ์ ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข และประธานได้นําเสนอวิดีทัศน์แนะนําคณะที่ได้จัดทําเพ่ือเสนอในที่10 

ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดือนมกราคม 2558 จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 13 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 15 

  1)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (แนวนโยบาย) 16 

- ศึกษาตัวช้ีวัดการเป็น World Class University กําหนดทิศทางที่แน่ชัดเพ่ือจัดทําแผน   17 

กลยุทธ์ พร้อมรายละเอียดและวิเคราะห์ว่าบทบาทของมหาวิทยาลัย บทบาทแต่ละส่วนงาน โดยทุกส่วนงานจะ18 

ดําเนินการไปพร้อมกันในทศิทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 19 

- ที่ประชุมเสนอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดทําเล่มคู่มือแนว20 

ทางการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้แต่ละส่วนงานได้ทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางใน21 

การดําเนินงานและความแตกต่างระหว่าง EdPEx และ AUN-QA อย่างถูกต้องชัดเจน และเพ่ือให้เกิดความ22 

เข้าใจที่ตรงกันต่อไป  23 

  2)  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research 24 

University Network : RUN)  ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ26 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย27 

(Research University Network : RUN) มิติใหม่ของการร่วมตัวกันเพ่ือสร้างงานวิจัย ซึ่งมีพันธกิจหลักในการ28 

ลงนามความร่วมมือดังน้ี 29 

-  ประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ30 

สร้างขีดความสามารถทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน 31 
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- ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บัณฑิตศึกษา นักศกึษาและบุคลากร1 

ทางการวิจัย การร่วมดําเนินงานทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ2 

การวิจัยในระหว่างพันธมิตรการวิจัย 3 

- สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยภาครัฐ /เอกชน /4 

เครือข่ายอ่ืนๆ 5 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและภาคบริการ โดยระยะแรกได้เน้น6 

วิจัยใน 6 ด้านหลัก คือ 1.พลงังาน  2. อาหารและนํ้า  3.การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 4.วัสดุ 5.สุขภาพ และ 7 

6.อาเซียนบนพ้ืนฐานความร่วมมือด้วยความจริงใจ เท่าเทยีม และสู่ความเป็นเลิศ 8 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 9 

1) วันที่ 9 - 10 มนีาคม 2558 ประชุม APACPH Meetings in Jakarta , Indonesia ซึ่ง 10 

จะมีการประชุม the 47th APACPH Conference, ที่ Bandung, Indonesia in 21-23 October 2015 เรื่อง 11 

PH Challenges in the Asia Pacific Region: Building Regional Initiatives from Local experience 12 

and best practice 13 

2) วันที่ 16 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ14 

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ป.โท ของ มสธ. 15 

3) วันที่ 16 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย16 

สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายประชุมร่วมกับกรมควบคุมโรค เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุที่บางเขน 17 

ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละกระทรวงสาธารณสุข 18 

4) วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 ร่วมสัมมนา เรือ่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สู่การ19 

เป็นมหาวิทยาลัยโลก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 

       5)  วันที่ 20 มนีาคม 2558 ประธานเปิดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 10 21 

 6)  วันที่ 24 มนีาคม 2558 เข้าร่วมพระราชทานเข็มที่ระลึก “โครงการยุวทูตฟันดี โรงเรียน22 
ตํารวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 23 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 26 

     1.2.1  การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก 27 

สปป.ลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ค.ศ. 2015 วันที่ 26 มกราคม – 28 

12 มีนาคม 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ – ระดับแขวง มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 19 คน พิธีปิดมอบ29 

ประกาศนียบัตรที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 มีนาคม 2558 และพิธีเข้าเฝ้าและรับพระราชทาน30 

ประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 6 มีนาคม 2558 งานเลี้ยงรับรอง31 

ในพิธีปิดการอบรมวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า 32 

โดย ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ กล่าวแสดงยินดีและกล่าวเปิดงาน ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 33 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย 1 

กล่าวแสดงความยินดีและร่วมงาน  2 

  การประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมฯ เสนอให้เน้นการฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานใน3 

หลักสูตร 4 

1.2.2 กําหนดจัดงานวันสงกรานต์ สรงน้ําพระ รดนํ้าขอพรจากผู้อาวุโส ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 5 

2558 เวลา 8.00 - 13.00 น. ณ โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 6 

 ที่ประชุมได้อภิปรายเรื่องการเชิญอาจารย์และบุคลากรอาวุโสร่วมงานสงกรานต์ร่วมกัน ดังน้ี 7 

1) ขอให้คณะจัดทําและส่งการ์ดเชิญให้อาจารย์อาวุโส   8 

2) ขอให้ผู้บริหารประสานโดยตรง เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส 9 

3) ขอให้ภาควิชาช่วยดูแลและให้การต้อนรับอาจารย์อาวุโส 10 

4) ขอให้ภาควิชาส่งรายช่ือและที่อยู่ที่ชัดเจนให้ทางคณะ โดยภาควิชาช่วยดําเนินการทาบทาม11 

ให้เบ้ืองต้น  12 

5) ขอให้คณะปรับรูปแบบการจัดงานให้เกิดความรู้สึกผูกพันและได้รับเกียรติเพียงพอ 13 

1.2.3 กําหนดจัดงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันจนัทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558            14 

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

1.2.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัญจร ครั้งที่ 5/2558 (ประจําเดือน16 

พฤษภาคม 2558) และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เย่ียมนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ 17 

ประจําปีการศึกษา 2557 ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 18 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  19 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 

1.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 22 

  1.3.1 รายงานความกา้วหน้าการใช้จา่ยเงินและงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2558 การใช้23 

จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558)  24 

   ก.  ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 293,505,100.00 บาท รายละเอียด25 

เอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี 26 

     -  ไตรมาสที่ 1 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  27 

            -  ไตรมาสที่ 2 แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 79,484,830.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 28 

41,353,809.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.03 สรุปงบประมาณที่ได้รับงบเหลือ 175,174,219.14 บาท  คิดเป็น29 

ร้อยละ 80.90   30 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 31 

ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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  1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ 1 

(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนมีนาคม 2558  2 

งานแผนพัฒนาฯ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบผลการดําเนินงาน 3 

ประจําเดือนมีนาคม 2558 ซึง่จํานวนโครงการที่ขออนุมัติดําเนินโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เพ่ิมจาก4 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558แต่มีการขอยืมเงินทดรองจ่าย จํานวน 4 โครงการ วงเงินเพียง 80,000.00 บาท จาก5 

จํานวนโครงการอนุมัติทั้งหมด 16 โครงการ จึงขอให้ผู้รับผดิชอบโครงการเร่งดําเนินการต่อไป รายละเอียด6 

เอกสารประกอบการประชุม 7 

  1.3.3  ขอเปลีย่นแปลงกําหนดเย่ียมเยือนส่วนงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Visit) 8 

จากวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เป็นวันศุกร์ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 09.45 น. ณ ห้องประชุม9 

สุรินทร ์โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 2 10 

 1.3.4  ความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx เดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด11 

เอกสารประกอบการประชุม 12 

    1.3.5  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในส่วนงานบริหาร13 

ทรัพยากรบุคคล ร่วมกับที่ปรกึษาคณบดี (รศ.วิทยา อยู่สุข) ดังน้ี 14 

1. วางแผนอัตรากําลังให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ  15 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประสานการวางแผนพัฒนาบุคลากร 16 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ นําเสนอสถานการณ์บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ และแนวโน้ม 17 

ปีงบประมาณ 2559 – 2562 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 21 

     1.4.1  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ความ22 

มั่นคงด้านอาหาร: การจัดการระบบการผลิตทางเกษตร ภายใต้ความเสี่ยงต่อสภาวะแห้งแล้งและความเสื่อม23 

โทรมของฐานทรัพยากรเกษตรเพ่ือการผลิตที่ย่ังยืน” รับข้อเสนอโครงการวิจัยถึงวันที่ 30 เมษายน แบบฟอร์มที่ 24 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=113&Itemid=157  25 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอผา่นทางช่องทาง e-mail, CD และเอกสารไปที่ นางสาวชนัญชิดา สิงคมณี e-mail: 26 

chananchida@trf.or.th  โทร 0 2278 8221  ฝ่ายเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  27 

      1.4.2  แหล่งทนุ Grand Challenges in Global Health  ประกาศรับสมัครทุนวิจัยภายใต้28 

โปรแกรม “Grand Challenges Explorations Round 15” ผู้สนใจสามารถส่งขอรับทุนโดยตรงภายในวันที่ 29 

13 พฤษภาคม 2558  โดยสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://grandchallenges.org/ ทั้งน้ีกรุณา30 

ส่งสําเนาใบสมัครไปยังกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลและ31 

ประสานงานกรณีได้รับทุนวิจัย e-mail: onwalun.loh@mahidol.ac.th; sirawan.cha@mahidol.ac.th  32 
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1.4.3  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย1 

แห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ2 

พัฒนาประเทศ ประจําปี 2558  คณะได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากการเสนอขอทุน จํานวน 2 โครงการ  3 

ได้แก่  4 

 (1) อาจารย์ชัชวาล สิงหกันต์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การใช้พืชชอบเกลือใน5 

การบําบัดนํ้าเสียและนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม (The use of halophyte species for textile-6 

wastewater and effluent treatment)” จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 

    (2) อาจารย์สวิุมล กาญจนสธุา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การเพ่ิมผลผลติก๊าซ8 

ชีวภาพจากกลีเซอรอลของเสยีร่วมกับกากตะกอนดีแคนเตอร์โดยการปรับสภาพเบ้ืองต้นด้วยวิธีโอโซนไนเซช่ัน9 

บางส่วน (Improvement of biogas yield from glycerol waste combined with decanter cake by 10 

partial ozonization pretreatment)”  จากศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องปาล์มนํ้ามัน 11 

ภายใต้งบบูรณาการวิจัยแห่งชาติ (ศวป.) 12 

  1.4.4  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันการคัดลอก13 

บทความวิชาการ Plagiarism & Turn-it-in ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 8.30–12.10 น. ณ ห้อง 408 ช้ัน 14 

4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และผูท้ี่15 

สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการคัดลอกผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ได้อย่างมี16 

ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาข้อมูลและสมัครเข้าร่วมฯ ได้ทาง http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-17 

events/event.php?module=event/TR0056_th.php 18 

  1.4.5  งานวิจัยและวิชาการ กําลังจัดทําฐานข้อมูล 2 ฐาน 19 

(1) ฐานข้อมูลความเช่ียวชาญของอาจารย์ (Specialist Profile) ตามมติของคณะอนุกรรมการ20 

เครือข่ายวิจัย Thai-PHEIN เพ่ือใช้สําหรับกลุ่มวิจัยทั้งในระดับ Thai-PHEIN ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ 21 

และใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรบั reviewer โครงการวิจัยที่ขอทุน หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในการน้ี22 

งานวิจัยและวิชาการจะส่งแบบฟอร์มไปยังทุกภาควิชา ขอความร่วมมืออาจารย์ที่สนใจกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว 23 

(2) ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐานข้อมูลสากล โดยงานวิจัยและ24 

วิชาการจะรวบรวมจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี ในรูปแบบ PDF เป็น full 25 

paper หรือบทคัดย่อ (กรณีที่ไม่มี full paper) เพ่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ได้เข้าถึงง่ายขึ้น 26 

เป็นการเพ่ิม Citation และ h index ให้กับอาจารย์ของคณะ 27 

3. สรุปผลการดําเนินงานผลลัพธ์ด้านการวิจัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน28 

วารสารวิชาการ ประจําปี 2557 (1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2557) โดยภาพรวมท้ังหมด 120 เรื่อง รายละเอียด29 

เอกสารประกอบการประชุม 30 

4. เมื่อวันที่ 7 มนีาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ศนัสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรอง31 

อธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เชิญรองคณบดี/ ผู้รับผิดชอบการวิจัยของทุกส่วนงานมาร่วมกันจัดทํา32 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ รายละเอียดเอกสารประกอบการ1 

ประชุม 2 

5. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้สรุบผลการ3 

ดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2557 (1 มกราคม – ธันวาคม 2557) ซึ่งได้พิจารณาโครงการทั้งสิ้น 226 โครงการ 4 

และจัดอบรม 1 ครั้ง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์8 

1.5.1  วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ 9 

เป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ให้ร่วมเดินทางไปเจรจาความช่วยเหลือให้กับประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งอธิบดีกรมความ10 

ร่วมมือฯ ขอให้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร ์จัดโปรแกรมการอบรม capacity building คือ health 11 

promotion, Strategic Route Map, และ Drug reduction ซึ่งได้ดําเนินการส่งโครงการไปเรียบร้อยแล้ว          12 

(ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดสนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 13 

1.5.2 วันที่ 9 - 14 มีนาคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ ได้รับเชิญจาก STIKES, Bali ประเทศ14 

อินโดนีเซีย บรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Increasing awareness of Mental Health 15 

1.5.3 งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสมัภาษณ์ คณบดีคณะ16 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่องโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (Bangkok clean and green) เพ่ือเผยแพร่ในสาร17 

มหิดล เผยแพร่ผลงานวิชาการ โครงการ งานบริการวิชาการของคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร ์18 

1.5.4 งานวิเทศฯ และสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมภาษณ ์19 

นักเรียนช้ัน ม.4 - ม.6 เก่ียวกับความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ Health Camp ครั้งที ่10 ระหว่าง20 

วันที่ 20 -22 มีนาคม 2558  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา 21 

1.5.5 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 งานวิเทศฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Faculty of 22 

Health Science, University of Respati, Indonesia โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับความ23 

ร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย 24 

1.5.6  งานวิเทศฯ  บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ”ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการ25 

สอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 26 

-  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ เรื่องการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ของนักศึกษาคณะ27 

สาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 และเรื่อง “ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับผลประโยชน์อย่างไร ปัญหา28 

และอุปสรรคทีป่รับแก้” 29 

-  ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขภิบาล ให้สมัภาษณ์เรื่อง “หลักสูตร30 

วิศวกรรมสุขาภิบาล” 31 

-  รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ให้สมัภาษณ์เรื่อง “หลักสูตรภาควิชา32 

การพยาบาลสาธารณสุข และการจัดการประชุมวิชาการของภาควิชา” 33 
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-  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา ให้สมัภาษณ์เรื่อง “หลักสูตรภาควิชาโภชนวิทยา 1 

และการจัดงานคืนสู่เหย้า”  2 

โดยเทปดังกล่าว จะออกอากาศในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3 

(สทท. 11) เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2558 ตามลําดับ โดยเทปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ4 

ภาควิชาดังกล่าว จะนํามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อช่องทางต่างๆ อาทิ บน Website ของคณะสาธารณสุข5 

ศาสตร์ ทาง IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดเผยแพร่ในการจัดกิจกรรม Open Houseในงานที่เก่ียวข้อง 6 

1.5.7  บันทึกเทปรายการ “สูงวัย ใจเกินรอ้ย” เรื่อง การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงหน้าร้อน 7 

โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์รายการดังกล่าวออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.30 - 14.00 น. เป็นประจํา8 

ทุกสัปดาห์ ส่วนการสัมภาษณ์จะออกอากาศวันใดจะแจ้งต่อไป (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกอากาศ) 9 

1.5.8  วันที ่26 มีนาคม 2558 งานวิเทศฯ จัดต้อนรับคณะผู้แทนจาก KOFIH (Korea Foundation 10 

for International Healthcare) มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมปรึกษาหารือทางด้านวิชาการและโครงการฝึกอบรม11 

ทางด้านสาธารณสุขศาสตร ์ให้แก่แพทย์ชาวอัฟริกัน ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 12 

1.5.9  วันศุกรท์ี่ 20 มีนาคม 2558 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดการนําเสนอผลงาน และ13 

การประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปริญญาโท ณ SEKOLAH TINGGI 14 

ILMU KESEHTAN STIKES, Bali ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 19 มีนาคม 15 

2558 และในเดือนสิงหาคมจะมีนักศึกษามาแลกเปลี่ยนทีค่ณะ 16 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 17 
 18 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 19 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 20 

มีนาคม 2558  มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 21 

  1)  ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเอกสาร22 

ประกอบการประชุม 23 

      - กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 24 

      - กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 25 

      - กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 26 

      - กลุ่มที่ 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 27 

  2)  กําหนดการจัดอบรม “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ 28 

TURNITIN ประจําปี 2558  29 

      - ครั้งที่ 1  (ปิดรับสมัคร เน่ืองจากเต็มจํานวนแล้ว) 30 

      - ครั้งที ่2  และ ครั้งที ่3  (เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป หรือปิด31 

รับสมัครเมื่อมผีู้สมัครเต็มจํานวน 20 คน) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 
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  3)  กําหนดการจัดงาน โครงการกิจกรรม “RRi MU Forum 2014” วันอังคารที่ 20 มนีาคม 1 

2558 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนา2 

นักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม และนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน พวอ. ระดับปริญญาเอกนําเสนอ3 

ความก้าวหน้าของวิจัยในรูปแบบปากเปล่า และระดับปริญญาโทนําเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบ4 

โปสเตอร์ 5 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ทุนสนับสนุน พวอ. ปริญญาโท ประมาณ 300,000 บาท 6 

และปริญญาเอก 1,000,000 บาท ขอเชิญภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 7 

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาปรสิตและกีฏ8 

วิทยา ประชาสัมพันธ์ทุน พวอ. ให้นักศึกษาในภาควิชา 9 

  4)  ข้อมูลการประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ รายละเอียดได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th 10 

ลําดับ ชื่อการประชุม ปิดรับสมัคร วันจัดประชุม 
1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC 2015 จัดโดย ม.หอการค้าไทย               

ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
20 มีนาคม 

2558 
28 - 29 

พฤษภาคม 
2558 

2 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

29 พฤษภาคม 
2558 

16 - 17  
กรกฎาคม 

2558 
3 การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “The 3rd National Interdisciplinary 

Academic Conference” จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ณ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ 

15 มีนาคม 
2558 

15 พฤษภาคม 
2558 

4 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานระดับชาติ คร้ังท่ี 35 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

31 มีนาคม 
2558 

25 – 26  
มิถุนายน 
2558 

5 การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

16 มีนาคม 
2558 

7 - 8 
พฤษภาคม 

2558 
6 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Third Asian International 

Conference on Quality Management and Innovation” จัดโดย 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก 
President จ.อุบลราชธานี 

26 เมษายน 
2558 

16 พฤษภาคม 
2558 

 

7 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “ICT for Sustainable Society” 
จัดโดย คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ  Tokyo University of Agriculture and 
Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น และ Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM), Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) 
และ คณะ ICT ม.มหิดล เป็น VDO conference site 

13 มีนาคม 
2558 

23 - 24 
พฤษภาคม 

2558 
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 5)  ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหดิล จัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร เพ่ือจัดทํา1 

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 15 ปี (พ.ศ. 2559 - 2573) และการวางแผนกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การเป็น2 

มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มขี้อสรุปสําคัญเก่ียวข้องกับ3 

การศึกษา ได้แก่ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล มคีณะกรรมการพิจารณาให้การ4 

รับรองโครงการวิจัยในคนทั้งหมด 9 ส่วน งาน ได้แก่ 1. สาํนักงานอธิการบดี  2. คณะแพทยศาสตร์ศริิราช5 

พยาบาล  3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  4. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  5. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 6 

6. คณะพยาบาลศาสตร์  7. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  8. คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 9. คณะ7 

ทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และในปัจจบัุนมหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียมใน8 

การขอรับรองโครงการวิจัยในคนของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 9 

 6)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 6 10 

หลักสูตร ในจาํนวนน้ี เป็นหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร11 

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) 12 

 7)  การดําเนินงานโครงการเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหิดล 13 

ประจําปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

 8)  การดําเนินงานโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย 15 

เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 มีผู้สมัครจาก 12 16 

มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 271 คน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล มากที่สุด 253 คน (93%) รองลงมา17 

เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 คน (1.5%) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 คน (1.1%) คะแนนสงูสุด 88% 18 

ตํ่าสุด 24% สว่นใหญ่กําลังศกึษาอยู่ (88%) มีเป้าประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 19 

15 สาขา ซึ่งเลอืกสาขาพยาบาลศาสตร์มากสุด (8 คน) รองลงมาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (7 คน) 20 

และสาขาวิศวกรรมโยธา (6 คน) 21 

  นักศึกษาเลือกเข้าศึกษาสาขาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ม ี4 สาขา ได้แก่  สาขาอาชีวอนามัย22 

และความปลอดภัย (7 คน) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (5 คน) โรคติดเช้ือฯ (4 คน) สาขาโภชนศาสตร์ (3 คน) 23 

และ สขุาภิบาลส่ิงแวดล้อม (3 คน) 24 

8 การประชุมวิชาการระดับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน คร้ังท่ี 
1 จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

13 เมษายน 
2558 

28 - 31 
พฤษภาคม 

2558 
9 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 6 จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 พฤษภาคม 
2558 

26 มิถุนายน 
2558 

10 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานระดับชาติ คร้ังท่ี 14 ประจําป ี2558 
จัดโดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

20 มีนาคม 
2558 

12 มิถุนายน 
2558 



 

 

11 

 9)  การขอตรวจ Abstract ทีบั่ณฑิตวิทยาลัย ใน 1 เดือนที่ผ่านมา มีจํานวน 92 เรื่อง เป็นการตรวจ1 

ออนไลน์ จํานวน 18 เรื่อง (ประมาณร้อยละ 20) ปัญหาทีไ่ด้รับเสียงสะท้อนคือ ใช้เวลานานถึง 3 วัน และต้องมี2 

การ approve จาก advisor [ที่ผ่านมามีจํานวน 4 รายที ่advisor ไม่ approve] ในขณะที่ส่งตรวจด้วยตนเอง3 

สามารถรอรับได้ ไม่ต้องมีขั้นตอน approve  จาก advisor  แต่ต้องเสียเวลาเดินทาง ดังน้ันการส่งตรวจ4 

ออนไลน์ ขอให้เตรียมตัวเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 3 วัน 5 

     1.6.2  นายกฤษณะ บุญแผน รองนายกสโมสรบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 6 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ ภาคชีวสถิติ ได้รับรางวัล Mr. Brand 7 

Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2015 ในโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ จัดโดย8 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล 9 

1.6.3 งานบริหารการศึกษาฯ กําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบผลการเรียน10 

ของนักศึกษา” ในวันศุกร์ที ่3 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. และวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 9.00 11 

– 12.00 น.  12 

1.6.4 งานบริหารการศึกษาฯ กําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพระดับ13 

นานาชาติ AUN-QA” ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. 14 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  17 

 1.7.1 ข้อมูลจาํนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนมีนาคม 2558 มีดังน้ี 18 

หลักสูตร ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 
วท.บ. (สศ.) 113 116  89 124 

วท.บ. (อาชีวอนามัยฯ)  53  61  59  55 
รวม 166 177 148 179 

1.7.2 ข้อมูลจาํนวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลที่19 

ผ่านการสอบสมัภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 ทีผ่่านมามีดังน้ี  20 

- หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) แผนที่กําหนดไว้ คือ 65 คน ผ่านสัมภาษณ์ 118 คน 21 

- หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) แผนที่กําหนดไว้ 21 คน ผ่านสัมภาษณ์ 34 คน 22 

1.7.3 ผลการติดตาม มคอ.3/4 และ มคอ.5/6 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) และ23 

หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ปีการศึกษา 2556 ได้รับครบแล้ว ส่วนปีการศึกษา 2557 24 

สําหรับเทอม 1/2557 ทั้ง มคอ.3/4 และ มคอ.5/6 ยังได้รับไม่ครบ และสําหรับเทอม 2/2557 เฉพาะ มคอ.3/4 25 

ยังได้รับไม่ครบ  26 

1.7.4 คณะกรรมการระดับปริญญาตรี ได้ดําเนินการแนะแนวการเลือกสาขาวิชาเอก ประจําปี27 

การศึกษา 2557 สําหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ช้ันปีที่ 2 แล้วเสร็จ เมื่อวันที ่25 มีนาคม 28 

2558 ที่ผ่านมา และนักศึกษาจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการพิจารณาเลือกสาขาวิชาเอก 29 
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1.7.5 สโมสรนักศึกษาคณะฯ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์มิตรภาพ งามวิลาสประเพณี1 

ไทยสู่นานาชาติ” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทีผ่่านมา และได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุก2 

ภาคส่วน ทําให้กิจกรรมน้ีประสบผลสําเร็จด้วยดี 3 

1.7.6 สโมสรนักศึกษาคณะฯ ร่วมกับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์ 4 

วท.บ.    (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และ สบ. วิทยาเขตอํานาจเจริญ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม ค่าย5 

ยุวชนสาธารณสุข ครั้งที ่10 (Health Camp #10) ตอน Healthy Ranger แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 6 

2558 ที่ผ่านมา มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมจํานวน 196 คน ซึ่งได้จัดกิจกรรม7 

ทั้งภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท และมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา ผลการจัดกิจกรรมได้รับ8 

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และประสบผลสาํเร็จด้วยดี  9 

1.7.7 การจัดโครงการ TOEIC Success รุ่นที่ 2 ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และขณะน้ีนักศึกษาที่เข้า10 

ร่วมโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบ TOEIC ซึ่งจะจัดสอบที่คณะสาธารณสุขศาตร์ แล้วจะแจ้งผลการจัด11 

โครงการน้ีให้ทราบต่อไป ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนได้ให้ความกรุณาจัดการสอนการเขียนประวัติเป็นภาษาอังกฤษ12 

ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาตร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย งานบริหารการศึกษาฯ จะทาํการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่13 

สนใจเข้าร่วมในลําดับต่อไป 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 
1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     17 

 1.8.1  คณะกําลังทําสัญญาจ้างดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในคณะ เริ่มดําเนินงาน 1 18 

เมษายน 2558    19 

1.8.2 ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหดิล 20 

- กีฬากอล์ฟ (Flight B)        เหรียญเงิน          ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 21 

- กีฬาปิงปอง (หญิงเด่ียวมือใหม่)  เหรียญทองแดง    นางสาวปาริฉัตร บํารุงศรี (งานการคลังฯ) 22 

1.8.3 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการเพาะต้นไม้เพ่ือแจกให้กับบุคลากรในคณะ 23 

สามารถต้ังประดับบนโต๊ะทํางานหรือในห้องทํางาน 24 

1.8.4   รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด25 

เอกสารประกอบการประชุม 26 

รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า ขอให้ซ่อมแซมห้องนํ้า อาคาร 4 เน่ืองจากห้องนํ้ารั่ว  27 

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศฯ แจ้งว่า อยู่ระหว่างการออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย ซึ่งอยู่ในแผน28 

ของคณะ 29 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 

 31 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  32 

 1.9.1  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งเรื่องจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 33 
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 1)  ขอแจ้งเรื่องที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 1 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เก่ียวกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม 2 

อบรม สัมมนาในต่างประเทศ โดย สกอ. ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จึงขอแจ้งให้3 

สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กล่าวคือไม่ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะดําเนินโครงการศึกษาดู4 

งานฯ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือไมก็่ตาม กรณีมีความจําเป็นต้องไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จะต้อง5 

เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาทุกกรณี และส่วนงานต้องช้ีแจงความจําเป็นที่จะเกิดประโยชน์ต่อ6 

มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติ พร้อมรายละเอียดคณะเดินทาง กําหนดการเดินทาง ค่าใช้จ่าย เอกสารตอบรับการ7 

ไปขอเย่ียมชม/ดูงาน และหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง โดยให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือผ่านไปยัง สกอ. เพ่ือประกอบการ8 

พิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเมือ่เสร็จสิ้นการไปดูงานดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผลการไป9 

ปฏิบัติราชการทุกคร้ัง 10 

 2)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 11 

(ก.พ.อ) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 12 

2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการต่อ13 

เวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือให้แต่ละส่วนงานทราบ14 

และถือปฏิบัติ น้ัน งานบริหารทั่วไป โดยหน่วยสารบรรณของคณะฯ ได้แจ้งเวียนผ่านระบบ E-office ไปยัง15 

ภาควิชา (โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/ คณาจารย์ และเลขานุการภาควิชา) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 16 

 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในวันที่ 17 เมษายน 2558 มหาวิทยาลยัมหิดลจะประชุมคณะ17 

กรรมการบริหารบุคคล แล้วมจะแจ้งให้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์การต่ออายุข้าราชการให้ทราบต่อไป 18 

 3)  วันที่ 19 มนีาคม 2558 มกีารประชุม “โครงการเครือข่าย HR มหิดลพญาไท” ขึ้น โดยคณะ19 

เภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการ20 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล 21 

ภายในวิทยาเขตพญาไท 9 สถาบัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี   22 

- กิจกรรมความร่วมมือด้านการสรรหาว่าจ้าง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนหรือส่งต่อผู้สมัครรงาน23 

ระหว่างส่วนงาน หรือ การจัดทํา Internal Benchmarking ภายในเครือข่ายพญาไท   24 

- กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การแบ่งปันที่น่ังในโครงการฝึกอบรมต่างๆ ระหว่าง25 

ส่วนงาน หรือการประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมทุกหลักสูตรภายในเครือข่าย (หลกัสูตรทั่วไป) โดยให้ที่น่ังใน26 

การอบรมส่วนงานละ 3 ที่น่ัง/หลักสูตรการอบรม/ครั้ง 27 

- โครงการเพ่ือนร่วมทาง (Phayathai Campus Car pool) เช่น การเดินทางไปประชุม28 

ศาลายา  29 

        ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ี จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยให้คณบดี หรือ30 

มอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนาม สําหรับการประชุมครั้งต่อๆ ไปน้ัน มติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 31 

กําหนดให้มีการประชุมตามไตรมาสของปีงบประมาณ คือ 3 เดือน/ครั้ง  ครั้งต่อไป จะประชุมเป็นครั้งที่ 2 ใน32 

เดือนมิถุนายน 2558 โดยการประชุมครั้งน้ี จะเป็นการ Share หรือเป็นการบรรยายสั้นๆ เรื่อง การทํางานกับ33 
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บุคลากรรุ่น Gen y อย่างไร โดย อาจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะ1 

เภสัชศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย การประชุมครั้งต่อไปในเดือนกันยายน 2558  2 

4) จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management ปัจจุบัน มีจํานวน 15 3 

ราย (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 4 

5) จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างเดือนระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558 5 

ของบุคลากรสายวิชาการ และ สายสนับสนุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 6 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณีการนับช่ัวโมงการพัฒนาบุคลากรจะหาข้อมูลในเรื่อง7 

ดังกล่าวให้ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 
 1.9.2  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา แจ้งว่า รศ.พญ.กานดา วัฒโนภาส อดีตคณบดีคณะสาธารณสุข11 

ศาสตร์ ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจําปี 2557 แขนงสาธารณสุขศาสตร์ จากสมาคม12 

เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ภาควิชาจะไปแสดงความยินดีในวันที่ 1 เมษายน 2558  13 

ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะไปร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วย 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

 1.9.3  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข แจ้งว่า รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะ17 

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ศิษย์เก่าภาควิชา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ประเภท18 

บริหาร ประจําปี 2557 19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 

1.9.4  อาจารย์นพนันท์ นานคงแนบ แจ้งว่า ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2558 ทีมนักศึกษาช้ันปีที่ 3 22 

และ 4 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท SCG รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย            23 

“ด่ืม ง่วง โทร ไม่ขับ” ภาควิชาเห็นว่าเป็นกิจกรรมทีม่ีประโยชน์ จึงขอจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในวันที่ 24 

1 เมษายน 2558 บริเวณโถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช่วงเที่ยง และขอเดินรณรงค์ในสํานักงานคณบดี 25 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 
 27 

1.9.5  หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข แจ้งว่า ศิษย์เก่าภาควิชา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 28 

บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2557 คือ 29 

 ประเภทบริหาร ผศ.สงครามชัย ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัย30 

มหาสารคาม และนางจริยา ปัญญา ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 31 

 ประเภทบูรณาการทั่วไป คือ นางอารีย์ บุญผ่อง 32 

 ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ทุกภาควิชาส่งข้อมูลพร้อมรูปถ่ายส่งมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ33 

ส่งข้อมูลให้งานแผนฯ เก็บเป็นข้อมูลของคณะเพ่ือใช้ประโยชน์ 34 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 35 
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1.9.6  รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า แจ้งว่า ขอขอบคุณทีมบริหารที่ได้เข้าเย่ียมทีมสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 

25 มีนาคม 2558 และแจ้งว่า สภาอาจารย์รอการตอบรับข้อเสนอการสนับสนุนเรื่องแผนงาน งบประมาณ 2 

เจ้าหน้าที่ ห้องทํางานและอุปกรณ์ รวมทั้งขอ้เสนอสภาอาจารย์เรื่องการจัดสถานที่ใหผู้จ้ัดการตลาดนัด 3 

 ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความต้องการของภาควิชา/ 4 

หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ซึ่งจะจัดลําดับความสําคัญของปัญหา โดยจะเร่ิมแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เป็นของ5 

ส่วนรวมและสว่นที่มีปัญหาเรง่ด่วน โดยจะรับข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาและจะสรุปใหท้ีป่ระชุมฯ และแจ้ง6 

ประชาคมทราบต่อไป 7 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
 9 

1.9.7  หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งว่า ภาควิชาโภชนวิทยาร่วมกับชมรมโภชนวิทยามหิดล จะจัด10 

งาน “60th PHNU COLORFUL PARTY” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุข11 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 14.00 - 21.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขตาม12 

รอยพระบาทพระบิดา ช้ัน 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรม เช่น การแสดงมุทิตาจิตอาจารย์13 

อาวุโส, Talk show เปิดดวง......เสริมฮวงจุ้ย หนุนชีวิตให้รุ่งเรือง โดย อ.คฑา ชินบัญชร 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

1.9.8  ประธานฯ แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ถ้วย17 

ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันเสาร์ที ่25 เมษายน 2558             18 

ไปยังหน่วยงาน ศิษย์เก่าจากภาควิชา 19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 
  1.9.9  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ขอร่วมมือจากคณะกรรมการประจาํคณะ  กรอกข้อมูลตาม22 

เอกสารแจกในที่ประชุม เพ่ือเป็นข้อมูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง สําหรับหมวด 1 การนําองค์กร 23 

และหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่2/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่27 กุมภาพันธ์ 2558 27 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558  วันศุกร์ที ่27 กุมภาพันธ์  2558  โดยเสนอให้มี28 

การแก้ไขดังน้ี 29 

หน้าที่  18 บรรทัดที่ 16 ข้อความ มติที่ประชุม “เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป” แก้เป็น “เห็นชอบใน30 

หลักการโดยมีข้อสังเกตจากท่ีประชุมฯ ในการปรับแก้ไขและเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา31 

ต่อไป”  32 
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หน้าที่  20 บรรทัดที่ 21 ข้อความ มติที่ประชุม “เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป” แก้เป็น “เห็นชอบใน1 

หลักการโดยมีข้อสังเกตจากท่ีประชุมฯ ในการปรับแก้ไขและเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา2 

ต่อไป”  3 

หน้าที่  21 บรรทัดที่ 6 ตัดข้อความ “ประธานฯ แจ้งว่ ขอให้หัวหน้าภาควิชานํากลับไปทบทวนอีกครั้ง ซึ่ง4 

ที่ประชุมเห็นชอบด้วย” ออก 5 

หน้าที่  21 บรรทัดที่ 7 ข้อความ มติที่ประชุม “เห็นชอบในหลักการโดยมีข้อสังเกตจากท่ีประชุมฯ ในการ6 

ปรับแก้ไขและเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาต่อไป” 7 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ 8 
 9 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    10 

 3.1  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 11 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า เสนอ (ร่าง) กําหนดการการประชุม เรื่อง “การสาธารณสุข12 

และสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที ่21: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ” (Public Health and 13 

Environment in the 21st Century: Perspectives and Systematic Management)” รายละเอียดเอกสาร14 

ประกอบการประชุม 15 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ มีข้อสังเกต16 

เพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ เป็นหัวข้อย่อยแทรกในแต่ละห้องประชุม เช่น, aging, CSR, สังคมก้มหน้า, พลงังาน, เขต17 

สุขภาพ, Skill และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ชุมชน/ ท้องถิ่น, NGO, ภาครัฐ/ ภาคประชาชน/ ภาคเอกชน 18 

นอกจากน้ีเสนอให้มีปาฐกถาพิเศษ เฉลมิพระเกียรติ จาก ศ.ดร.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ ซึง่ในวันที่ 31 มนีาคม 19 

2557 จะหารอืให้ชัดเจนในรายละเอียด 20 

  ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แจ้งว่า เรื่อง Health informatics ยังไม่สามารถลงในห้องย่อยได้ 21 

อาจจะอยู่ในห้องเขตสุขภาพ 22 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากการประชุมเสนอให้ต้ังหัวข้อที่นําเสนอแต่ละห้องให้น่าสนใจ แต่23 

ขณะนี้ตาม (รา่ง) กําหนดการยังคงเน้ือหาเหมือนเดิม ขอให้รองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษานําไปพิจารณาใน24 

คณะกรรมการวิชาการและแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกคร้ัง  25 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า แต่ละห้องอภิปรายขอให้ผู้ดําเนินการอภิปรายเช่ือมโยงประเด็น26 

หัวข้อแต่ละห้องให้ตรงกับหัวข้อการประชุมคือ “มมุมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ”  27 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การจัดเวทีสาธารณะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดําเนินการ28 

หรือไม่ อาจจะเปลี่ยนเป็นห้องอภิปรายแทน 29 

  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่า ผู้ดําเนินการอภิปราย และพิธีกร น่าจะเป็นบุคลากรในคณะ 30 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง 31 

“Public Health and Environment in the 21st Century: Evidence-based Global Health  32 

 33 
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ประเภทบุคคล อัตราค่าลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2558 

บุคคลทั่วไป  130 USD (3,900 บาท) 150 USD (4,500 บาท) 
ศิษย์เก่า/บุคลากรในเครือข่าย 
ThaiPHEIN , SEAPHEIN, APACPH  

120 USD  (3,600 บาท) 

นักศึกษา  100 USD (3,000 บาท) 

  การเปิดรับ abstract งานวิชาการ/วิจัย ที่จะนําเสนอในการประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 20 1 

มีนาคม – 10 มิถุนายน 2558 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 3 
  4 
 3.2  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 5 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ทีมอํานวยการฝึกภาคสนามจะเตรียมการสําหรับการเย่ียมนักศึกษา6 

ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558  โดยในช่วงเช้าจะเย่ียมชมบ้านพักของนักศึกษาและรับการ7 

นําเสนอผลการฝึกภาคสนาม 5 ทีม และช่วงบ่ายจะเย่ียมชมบ้านพักของนักศึกษาและรบัการนําเสนอผลการฝึก8 

ภาคสนาม 12 ทีม แต่ละจุดจะเย่ียมชมบ้านพักนักศึกษา 2 ทีม 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 10 
 11 
3.3  การรับรองคุณวุฒิหลักสตูรของ ก.พ. 12 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ความก้าวหน้าการติดตามเรื่องการรับรองคุณวุฒิ13 

หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสาํนักงาน ก.พ. ขณะนี้ทางกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 14 

ได้รับหนังสือที่ขอให้ตรวจสอบขั้นตอนการประกาศการรับรองหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตรผ์า่นระบบ15 

อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งกองบริหารการศึกษา ได้ประสานงานไปท่ี สกอ. เรียบรอ้ยแล้ว และจะแจ้งผลการติดตาม16 

มายังคณะสาธารณสุขศาสตรอ์ย่างเป็นทางการต่อไป 17 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ระดับบัณฑิตศึกษาจะส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. เพ่ือให้18 

สกอ.รับทราบหลักสูตร สกอ.จะตรวจสอบเพ่ือรับทราบแลว้แจ้งมาที่มหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตรจะได้ทราบ19 

ข้อมูลโดยตรง 20 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า การประกาศรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. จะใช้เวลา 4 – 5 ปี ใน21 

การรับรองคุณวุฒิ ซึ่งตามประกาศปี 2556 ของ ก.พ. จะมีผลต่อบัณฑิตทีจ่ะจบการศึกษาในปี 2559 22 

  ประธานฯ แจ้งว่า คณะได้แจ้งเรื่องหลักสูตรไปยัง สกอ.แล้ว ซึ่งก.พ.จะดําเนินการปรับข้อมูล23 

หลักสูตรในเว็บไซต์ ขอให้ภาควิชาตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้ง 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 
 27 
 28 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  1 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 4 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้ง6 

ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 7 

มีนาคม 2558  คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา มีมติเห็นชอบตามท่ีหลักสูตรเสนอ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต 8 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ที่จะมีวาระครบเกษียณอายุงาน/ราชการ ใน9 

วันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งน้ี ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ ช้ีแจงว่าขณะน้ีภาควิชา มี10 

อัตรากําลังที่ได้มีการลงนามรับบรรจุ จํานวน 1 อัตรา ซึ่งสามารถทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุได้ จึงขอเสนอให้11 

ที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 13 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 14 
 15 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ16 

ศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 17 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ18 

ศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เสนอขอปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจําหลักสูตร19 

และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านความเห็นชอบจาก20 

คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการ21 

คุณภาพการศึกษา ครั้งที ่3/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา มมีติเห็นชอบ22 

ตามท่ีหลักสูตรเสนอ โดยที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษามีข้อสังเกต กรณีคณุสมบัติอาจารย์ประจํา23 

หลักสูตร ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั (ประสบการณ์ด้านการวิจัย หมายถึง มผีลงานวิจัยตีพิมพ์ใน24 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตรน้ั์นๆที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิด25 

สอน) ที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และควรเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จึงขอ26 

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ 27 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 28 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  1 

 5.1  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ ์สอบถามกรณีพ้ืนที่บางเขน 2 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ได้หารือรายละเอียดร่วมกันแล้ว โดยนําหลักฐานยืนยันพ้ืนที่ของทั้ง 2 3 

ฝ่าย แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ จึงต้องเสนอเรื่องน้ีไประดับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา และขอยืนยันว่า4 

คณะจะดําเนินการในเรื่องน้ีอย่างเต็มที่  5 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การดําเนินการจ้างออกแบบอาคารที่จะสร้างบริเวณพ้ืนที่6 

บางเขนเรียบร้อยแล้ว ได้ดําเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประมาณ 300,000,000 บาท อยู่7 

ระหว่างรอผลการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินหลังเดือนพฤษภาคม 2558 โดยอาคารที่จะสร้างจะเป็นหอพัก  8 

2 อาคาร สําหรับบุคลากรคณะและนักศึกษา ที่ดินบางเขนเดิมเป็นโฉนดของกรมธนารักษ์ ไมส่ามารถถือครอง 9 

ได้ทั้ง 2 ฝ่าย และเป็นพ้ืนที่ทับซ้อน แต่เน่ืองจากจะมีรถไฟฟ้าผ่านพ้ืนที่บางเขนในเร็วๆ น้ี ทําให้พ้ืนที่น้ีเป็นความ10 

ต้องการของหลายฝ่าย 11 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า อาคารศูนย์วิจัยฯ ทีอํ่าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มี12 

ความเสื่อมโทรม ไม่มผีู้รับผิดชอบ จึงเสนอคณะให้จัดเข้าใช้พ้ืนที่ศูนย์วิจัยฯ ในการฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 13 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 14 
  15 
 5.2  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข16 

และสิ่งแวดล้อม (OPHETS) ซึ่งจะดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้พ้ืนที่อาคารและห้องประชุม และจัดทีม17 

บริหารจัดการการฝึกอบรมต่างๆ ขอเชิญภาควิชาที่ต้องการใช้ห้องประชุมในการฝึกอบรมต่างๆ มาใช้บริการ ซึ่ง18 

ได้เตรียมการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ส่วนปัญหาเรื่องที่จอดรถทางคณะจะปรับปรุงทางลงที่จอดรถอาคาร19 

สาธารณสุขวิศิษฏ์ เพ่ือให้สะดวกและรองรับการใช้งานให้มากขึ้น  20 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 21 
 22 
 5.3  ประธานฯ แจ้งว่า จากที่ได้เข้าพบภาควิชา พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองจํานวนนักศึกษามาสมัคร23 

ลดลง อาจจะเป็นเพราะรายวิชาหรือหลักสูตรไม่น่าสนใจ จึงขอเสนอวิธีในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา คอื ขอให้ 24 

13 ภาควิชา รว่มกันพัฒนารายวิชา หลักสูตรใหม่ๆ ทีม่ีลกัษณะกลางๆ ที่ภาควิชาสามารถทํางานร่วมกันได้ เพ่ือ25 

ดึงดูดความสนใจให้น่าเรียน  โดยดําเนินการในรูปแบบ Cluster เพ่ือสร้างหลักสูตร เพ่ิมงานวิจัยการตีพิมพ์ให้26 

เพ่ิมขึ้น โดยภาควิชาร่วมกัน แบ่งเป็น 3 กุลม่ (Cluster) และมีรองคณบดีทําหน้าที่เป็นผู้ประสานขับเคลื่อน27 

ภายใน Cluster ดังน้ี  28 

   - กลุม่สิ่งแวดลอ้ม มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้ประสาน 29 

   - กลุม่ NCD มีรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เป็นผู้ประสาน  30 

   - กลุม่บริหารจัดการโรคติดเช้ือ มีรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ประสาน 31 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 32 
 33 
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 5.4  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า การใช้พ้ืนที่อาคารและห้องประชุมในจัดการฝึกอบรม ขอให้มี 1 

ผู้ประสานหลัก ที่สามารถประสานการจัดการได้ทุกเรื่อง 2 

   รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า การจัดการฝึกอบรมจะอยู่ในความรับผิดชอบของ OPHETS ทั้งภายใน3 

และต่างประเทศ จะมสีํานักงานเพ่ือประสานงาน และขอให้ภาควิชาช่วยสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากร 4 

   รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่าอยากให้ทีมบริหารจัดเวที Meet the team เพ่ือสื่อสารกับ5 

ประชาคม ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 6 

   ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากภาควิชา/ หน่วยงาน เพ่ือประชุมหารือกับ7 

ทีมบริหาร ซึ่งเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบ 8 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 9 

 10 

ปิดประชุมเวลา  13.00  น. 11 

    12 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


