
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 11/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  27  พฤศจิกายน  2558 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี                                                 กรรมการ 
3. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
8. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
9. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
10. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
11. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
13. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
14. รศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
15. ผศ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
16. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
17. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
18. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
24. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1.  รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 9 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  1 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 2 

2.  รศ.ชาญชุติ จรรยาสัณห์ แทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 3 

3.  รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม แทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ 4 

4.  ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดี 5 

5.  อ.สุวิสา มหาสันทนะ ผู้ช่วยคณบดี 6 

6.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 9 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนการ10 

ประชุมประธานฯ แนะนําบุคลากรใหม่จากภาควิชาอนามัยชุมชน คือ อาจารย์ประศักด์ิ สันติภาพ จากน้ันได้11 

แนะนําผู้ช่วยคณบดี คือ ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ และ อาจารย์สุวิสา มหาสนัทนะ และขออนุญาตที่12 

ประชุมให้ผู้ช่วยคณบดีเข้าร่วมประชุมต้ังแต่ครั้งน้ีเป็นต้นไป และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 13 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 14 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 15 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี16 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดังน้ี 17 

  1)  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 1st General Assembly of ACNET-18 

EngTech  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 การประชุมเครือข่าย ASEAN-China 19 

Network for Cooperation and Exchange among Engineering and Technology Universities 20 

(ACNET-EngTech) เป็นความร่วมมือ ทางวิชาการ การศึกษา และวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยช้ันนํา จาก21 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกลุ่ม Excellence 9 (E9) และมหาวิทยาลัยใน ASEAN อีก 8 สถาบัน โดย22 

มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยช้ันนํ้ากว่า 40 ท่าน  23 

  2)  การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและ24 

สถาบันอุดมศึกษาใน สหราชอาณาจักร ผ่านหลักสูตรการศึกษาร่วมและการศึกษาข้ามพรมแดน หรอื 25 

Transnational Education ซึ่งการดําเนินโครงการฯ เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริติช เคานซิล ประเทศไทย 26 

และ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ทีไ่ด้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้แก่ 27 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ29 

มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี (ตุลาคม 2558 – ตุลาคม 2559) โดยมีเป้าหมายในการเปิด30 

หลักสูตรร่วมอย่างน้อย 9 หลกัสูตร 31 

 1.1.2  ภารกิจของคณบดี 32 
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1) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมระยะสั้น (หลกัสูตรฟ้ืนฟู) “การ1 

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 2 

2) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ประชุมการนําผลประเมินแผนงานโครงการพัฒนาการศึกษา3 

สําหรับบุคคลากรสาธารณสุข ที่เหมาะสม ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ในระยะต่อไป ณ ศูนย์วิจัย4 

การแพทย์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5 

3) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพของ6 

ประเทศไทยในทศวรรษหน้า” ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมไมด้า โรงแรมไมด้า งามวงค์วาน 7 

4) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  ประชุมคณะทาํงานพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้และการ8 

จัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2558  9 

5) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติ10 

เหมาะสมเข้ารบัการคัดเลือกเป็น “คนดี ศรีมหิดล” ประจําปี 2558 11 

6) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการศึกษาฯ   12 

7) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ณ อาคาร 1 ช้ัน 13 

2  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 17 

     1.2.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี 2559 รายละเอียด18 

เอกสารประกอบการประชุม 19 

1.2.2 งานกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ได้ดําเนินการขอเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศที่มี20 

อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จํานวน 380 เครื่อง และหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED 21 

จํานวน 7,000 หลอด งบประมาณจากกระทรวงพลังงาน 22 

     1.2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําลังจัดทําเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ใหม ่และสํารวจสิ่งที่23 

ผู้ใช้งานอยากให้มีการปรับปรุงที่ได้ดําเนินการส่งแบบสอบถามถึงทุกภาควิชาแล้ว  24 

 1.2.4 งานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลาง 25 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  และกําลังจัดทําอัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มคี่าใช้จ่ายสูง 26 

โดยแบ่งค่าบริการเป็น นักศึกษา อาจารย์ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน 27 

 1.2.5 ปฏิทินกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2559 รายละเอียดเอกสาร28 

ประกอบการประชุม 29 

 1.2.6 กําหนดการจัดงาน “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของ30 

แผ่นดิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร” เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 จะจัดขึน้ในวัน31 

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 – 9.30 น. ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 32 
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  1.2.7 กําหนดการจัดงาน “สา’สุข สดใส งามอย่างไทย รับปีใหม่ 2559” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 

24 ธันวาคม 2558 ได้กําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป และฟังปาฐกถาธรรม เวลา 7.00 – 2 

9.00 น. ณ บรเิวณช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และกําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เวลา 11.00 – 14.00 น.  3 

ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา 4 

 1.2.8 เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 5 

1)  บุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management จํานวน 17 คน ยืนยันเข้า6 

ร่วมโครงการต่อไป 10 คน และขอลาออกจากโครงการ 7 คน 7 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จะประชุมช้ีแจงกระบวนการเรื่องการประเมินแก่ผู้ทีร่ว่ม8 

โครงการ Talent Management ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีการรายงานทุก 3 เดือน มหาวิทยาลัยจะ9 

ประเมินตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ชัดเจนขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ร่วมโครงการจะใช้เกณฑ์ประเมินบุคลากร คือ 5 + 2 10 

จะต้องเปลี่ยนสถานภาพจากอาจารย์เป็น ผศ. ภายใน 7 ปี 11 

คณะจะจัดห้องนวัตกรรมให้กับอาจารย์ เพ่ือให้ประชุมหารือในกลุ่ม Cluster หรือกลุ่มอ่ืนๆ  12 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารเทพนม เมืองแมน ความจุห้อง 10 – 15 คน โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ดําเนินการ 13 

2)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย 14 

คือ   15 

-  ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช สังกัด ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ให้ดํารง16 

ตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557  17 

2)  จํานวนบุคลากรของคณะ ประจําเดือนตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนทัง้สิ้น 18 

299 คน  19 

  - บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวน 142 คน 20 

    บุคลากรบรรจุใหม ่1 คน คือ อ.ดร.ประศักด์ิ สันติภาพ สังกัด ภาควิชาอนามัยชุมชน 21 

  - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 157 คน 22 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้อัตราว่างของคณะ จะไม่มีอัตราทดแทนสําหรับอาจารย์23 

ที่เกษียณ หลังจากรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาดําเนินการเร่ืองคุณวุฒิของอาจารย์เรียบร้อยแล้ว คณะจะบรรจุ24 

อัตราว่างให้กับหลักสูตรที่ขาดแคลนเป็นหลัก กรณีภาควิชาที่ขาดตําแหน่งแต่ถ้ามีบุคคลที่จะทดแทนได้เลย 25 

ขอให้แจ้งไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล 26 

รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ขอให้มีความชัดเจน กรณทีี่ภาควิชาที่มีผู้เกษียณอายุแลว้ขาด27 

ตําแหน่ง ขอให้เป็นตัวเลือกแรกก่อน  28 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การใช้เกณฑ์หลักสูตรเป็นหลักอาจจะไม่ยุติธรรม ต้องดูภาระงาน29 

อ่ืนด้วย เช่น กรณีฝึกภาคสนาม 30 

ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะพิจารณาความเป็นไปได้แต่ละภาควิชา ตามภาระงานก่อน และ31 

พิจารณาตามประเด็นและเหตุผล 32 
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   4)   จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาของบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 1 1 

ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 5 

  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2559  6 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 7 

– ธันวาคม 2558) ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 303,211,200.00 บาท ซึ่งมแีผนและผล8 

การใช้จ่ายเงิน จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 9 

     -  ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จา่ยเงิน 79,687,656.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น จํานวน 10 

14,837,946.74 บาท สรุปงบประมาณที่ได้รับ คงเหลือ 288,373,253.26 บาท 11 

   ข.  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.301 หรือ 2559-1) 12 

ปีงบประมาณ 2559 จําแนกตามผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาํนวน 13 

11,704,200.00 บาท และผลงานการให้บริการวิชาการ จํานวน 201,900.00 บาท ตามวงเงินงบประมาณ14 

แผ่นดินที่ได้รับ จํานวน 11,906,100.00 บาท เฉพาะงบดําเนินการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

   ค.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301 หรือ 16 

2559-1) ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนตุลาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

   ง. รายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)  18 

ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 กันยายน 2558) มีผลการใช้จ่ายเงินจริง 19 

262,361.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.96 และมีผลความก้าวหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.25 รายละเอียด20 

เอกสารประกอบการประชุม 21 

 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด22 

เอกสารประกอบการประชุม 23 

 1.3.3  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 24 

2557 – 30 กันยายน 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 25 

  1.3.4  แผนดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการ26 

ประชุม 27 

 1.3.5  รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในระบบคลงัความรู้ (PHKLB) ประจําปีงบประมาณ 28 

2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 29 

 1.3.6  ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมของฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 30 

2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 1 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ติดภารกิจ รองคณบดีได้แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือทราบแทน ดังน้ี 2 

1.4.1  สืบเน่ืองจากที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ส่วนงานเสนอขอต้ังงบประมาณ3 

การวิจัยจาก งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 ได้เป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 1) โครงการวิจัยหรือแผน4 

งานวิจัย (แบบปกติ) 2) โครงการของส่วนงาน (โครงการเชิงบูรณาการหลายภาควิชา)  ทั้งน้ีโครงการของส่วนงาน5 

เชิงบูรณาการหลายภาควิชา  ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาเบ้ืองต้นดังน้ี  6 

(1) ครุภัณฑ์ที่เสนอขอต้องไม่ซ้ําซ้อนกันกับครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว หรือกรณีทดแทนของเดิมที่ไม่7 

สามารถใช้งานได้ ต้องบอกเหตุผลและความจําเป็น   8 

(2) ครุภัณฑ์ที่เสนอขอจะต้องต้ังอยู่ใน Lab กลางของคณะ (Central Lab)   9 

(3) โครงการสามารถเสนอของบประมาณครุภัณฑ์ด้านการวิจัย ในแต่ละปีงบประมาณต่อเน่ืองได้  10 

พร้อมกับที่เสนอขอต้ังงบประมาณการวิจัย    11 

ดังน้ันโครงการวิจัยที่จะเสนอของบประมาณประจําปี 2561 ส่วนงานโดยคณะกรรมการวิจัยมี12 

ความเห็นให้แต่กลุ่มภารกิจ เสนอขอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในส่วนของส่วนงาน  โดยให้มีการเสนอขอครุภัณฑ์13 

ร่วมด้วย 14 

ที่ประชุมกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มคีวามเห็น15 

ให้ต้ังงบประมาณวิจัยพร้อมครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2561 ร่วมกัน โดยเสนอช่ือ อ.ธวัช เพชรไทย, อ.สุพพัต  16 

ควรพงษากุล และ อ.อัมรินทร ์คงทวีเลศิ ร่วมกันปรึกษาหารือพัฒนา Concept proposal เชิงบูรณาการของ17 

กลุ่มภารกิจ แล้วนําเข้าที่ประชุมกลุ่มภาระกิจครั้งต่อไป เพ่ือร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จนได้โครงการวิจัยที่จะ18 

เสนอขอในงบประมาณหน้า 19 

 1.4.2  ตามท่ีศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนทุนเก่ียวกับการควบคุม20 

การบริโภคแอลกอฮอล์ ประจําปี 2559 น้ัน  ฝ่ายวิจัยได้เชิญผู้สนใจร่วมประชุมหารือ มีทีมงานที่สนใจเสนอ 1 21 

โครงการ  เรื่อง “การรู้เท่าทนัสื่อของเยาวชนไทยต่อการสื่อสารการตลาดบูรณาการของอุตสาหกรรม22 

แอลกอฮอล์ (Media Literacy toward Integrated Communication of Alcohol Beverage Industries 23 

among Youth)” หัวหน้าโครงการ: ผศ.มลนีิ สมภพเจริญ  สังกัดภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  24 

    1.4.3  ตามท่ีประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ประธาน25 

คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เก่ียวข้อง  ดําเนินการสรรหา26 

ประธานปัจจัยเสี่ยงหลักและทีมนักวิจัย 7 ประเด็น และเขียนโครงการเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยของสํานักสนับสนุน27 

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สสส.) น้ัน  คณะทํางานแผนงานปัจจัยเสี่ยงหลัก โดยมี รองศาสตราจารย์วันทนี 28 

พันธ์ุประสิทธ์ิ เป็นหัวหน้าทีม ได้จัดส่งแผนงานวิจัย เรื่อง “การกําหนดประเด็นการวิจัยด้านปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ29 

และผลกระทบต่อสุขภาพ” เพ่ือเสนอขอทุน สสส. ในเบ้ืองต้นแล้ว ซึ่งคณบดีจะหารือกับผู้อํานวยการสํานัก 1 30 

สสส.  ในวันที ่1 ธันวาคม 2558 ช่วงบ่าย 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์1 

1.5.1  ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยมัลดีฟส์ 2 

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 3 

1.5.2 คณะให้การต้อนรับ Assoc.Prof. Dr.Sujan B. Marahatta, Ph.D.(Tropical Medicine-4 

Major Epidemiology) Community Medicine/ Public Health จาก Manmohan  Memorial Institute 5 

of Health Sciences ประเทศเนปาล เพ่ือเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย  และจะมาบรรยายในหัวข้อ 6 

Recent earthquake tragedy in Nepal and responses by health sector ที่สถาบันอาเซียนในวันที่ 30 7 

พฤศจิกายน 2558  8 

1.5.3 คณะให้การต้อนรับ Prof.Ebata Yoshie จาก International University of Health and 9 

Welfare คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโอกาสท่ีมาศึกษาดูงานด้านอนามัยมารดาและทารก 10 

โดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2558 และขยายระยะเวลา MOU 11 

ออกไปอีก 5 ปี และจะมีการทํา MOU ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 12 

1.5.4 คณะร่วมกับสถาบันเด็กและครอบครัว ในการจัดประชุม The 12th SEA Regional 13 

Scientific Meeting of the International Epidemiological Association เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 14 

2558 ณ โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์ ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาที่รว่มในการจัดงานคร้ังน้ี 15 

1.5.5  WHO ประเทศไทย ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรฝึกกอบรม เรื่อง 16 

Emergency risk management for health โดย Dr.Liviu และทมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 17 

12.00 น. 18 

1.5.6  วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคนุหมิง สาธารณรัฐประชาชน19 

จีน จะมาเจรจาความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชากรโลก ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และ20 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์และผูส้นใจเข้าร่วม Workshop on global health among Mekong 21 

region ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.  22 

1.5.7  Prof.Rechard Kamens จาก UNC-CH จะเดินทางมาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 23 

มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้ประสานและเชิญมาบรรยาย เรื่อง Pesticides and PAHs in the 24 

environment and health effects ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 25 

1.5.8  Prof.Fung-Chang Sung, from CMU ผู้เช่ียวชาญด้านระบาดวิทยาและสิ่งแวดล้อม ได้รับ26 

ทุน visiting scholar ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 27 

1.5.9  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 และ 4  เข้า28 

โครงการฯ ณ ISEP กับ CMU ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2559 จํานวน 10 คน 29 

1.5.10  รายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร30 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 2 ตอน เรื่อง “ประชาสัมพันธ์หลักสูตร นวัตกรรมวิชาการและการ31 

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดย ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร  เทปรายการจะออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์32 

ที่ 6 ธันวาคม 2558   33 
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นอกจากน้ีได้ดําเนินการจัดทําเว็บลิงค์รายการหน้าต่างสุขภาพ ของปีงบประมาณ 2557 - 2558           1 

ที่ได้เผยแพร่แล้ว ลงบนเว็บไซต์ Youtube เพ่ือนํามาแปลงลงเว็บไซต์ของคณะ สามารถดูย้อนหลังได้ที่ 2 

https://www.youtube.com/watch?v=kysgVtSHo54 3 

1.5.11  งานวิเทศฯ นําทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายอาเศียรวาท 4 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเทปรายการจะออกอากาศ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. 5 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 6 
 7 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 8 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 9 

พฤศจิกายน 2558 มสีาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 10 

  1)  คณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนดการประชุมในเดือน11 

มกราคม 2559 12 

  2)  บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มกีารทดสอบบุคลการสายสนัยสนุน จํานวน 154 คน แบ่งระดับ13 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 4 ระดับ พร้อมนําสู่การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อไป 14 

  3)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 15 

2558 จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังน้ันยังคงใช้ระเบียบข้อบังคับของบัณฑิต16 

วิทยาลัย พ.ศ.2556 ต่อไป 17 

  4)  ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยมิได้มุ่ง18 

ใบปริญญาบัตร เพ่ือให้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาบางรายวิชา สามารถเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าศึกษาร่วมกับ19 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการทํางานทั้งด้านวิชาการและ20 

วิชาชีพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 21 

  5)  ทบทวน ประเด็นที่ค้างการพิจารณาไว้ เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบ 2 หลักสูตร 22 

2 ปริญญา ได้แก่ ช่วงเวลาที่นักศึกษายื่นสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรที ่2 ระยะเวลาการศึกษา ค่าธรรมเนียม 23 

และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 24 

  6)  ข้อเสนอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้องสมุดจากเดิม 1,000 บาท เป็น 3,000 บาท และการ25 

แบ่งสัดส่วนระหว่างสํานักหอสมุดและคลังความรู้กับบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิม 50/50 เป็น 70/30 26 

  7)  พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยกิจกรรมนักศกึษา 27 

พ.ศ.2558  28 

     1.6.2  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับงานบริหารการศึกษาและกจิการนักศึกษา 29 

จัดการประชุมพิจารณากําหนดคุณวุฒิของหลักสูตรของคณะที่เปิดสอน และกําหนดคณุวุฒิอาจารย์ประจํา30 

หลักสูตร ตามเกณฑ์ ISCED 2013 หรือเกณฑ์อ่ืนที่สกอ. กําหนด (ได้แก่ มคอ. 1) ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 17 31 

พฤศจิกายน 2558  และคร้ังที่ 2 ในวันที ่24 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์  32 
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1.6.3  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ1 

บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณา ดําเนินการในการกําหนดคุณวุฒิหลักสูตร และคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 2 

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันของสถาบัน ซึง่ประธานฯ ขอให้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ นําเสนอตัวอย่างการ3 

จัดคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร ์นําเสนอตัวอย่างกําหนดคุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์ 4 

และคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอตัวอย่างการกําหนดคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์ ในคราวหน้า  5 

1.6.4  ประเด็นอ่ืนๆ  6 

  1)  นักศึกษาทีไ่ปเสนอผลงาน เพ่ือขอจบการศึกษา ขอให้ระมัดระวังด้วยว่า ในการประชุม7 

วิชาการน้ันๆ ตรงกับงานในสายวิชาชีพ หรือวิชาการของตนเองหรือไม่ 8 

   2)  การต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณาถึงว่า ไม่สมควรนําอาจารย์ที่เคยแต่งต้ังเป็น9 

อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ต่อมาเปลี่ยนให้พ้นไป มาแต่งต้ังให้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีก 10 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  13 

1.7.1 แจ้งความคืบหน้าการจัดทําฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา14 

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ขณะนี้ทางงานบริหารการศึกษาฯ ร่วมกับ ประธานหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 15 

และประธานหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ได้กรอก มคอ.2 ลงระบบเรียบร้อยแลว้ และได้16 

ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาทุกท่านกรอกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.4 ลงในระบบ และได้ทํา17 

หนังสือแจ้งแต่ละภาควิชา และแจ้งตัวแทนอาจารย์ของแต่ละภาควิชา ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร18 

ระดับปริญญาตรี  19 

1.7.2 การกําหนดส่งผลการศึกษาประจําปีการศึกษา 1/2558 อ้างอิงแนวทางปฏิบัติในการ20 

ประมวลผลและจัดส่งผลการศึกษาประจําภาค ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให้ทุกสว่นงาน21 

ส่งผลการศึกษาไปยังกองบริหารการศึกษา ไม่เกิน 20 วันหลังวันสอบวันสุดท้ายตามตารางที่กําหนดของแต่ละ22 

หลักสูตรและช้ันปี สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 และ4 ใหส้่งผลการศึกษาก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 23 

2558 มายังงานบริหารการศึกษาฯ โดยขอความร่วมมือแต่ละภาควิชาจัดส่งผ่านหัวหน้าภาควิชาและใส่ซองปิด24 

ผนึกให้เรียบรอ้ย 25 

1.7.3 สรุปจํานวนนักศึกษาที่ขอทุนการศึกษาและจํานวนเงินทุนการศึกษาของอาจารย์ บุคลากร 26 

และหน่วยงานภายนอกที่บริจาค ผ่านคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 รายละเอียด27 

เอกสารแจกในที่ประชุม 28 

1.7.4 ความคืบหน้าการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยสํานักงาน ก.พ.  29 

ผลการประสานงานกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล กับเจา้หน้าที่ ก.พ. ด้านหลักสูตร 30 

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ปรับปรุง 2550 ล่าสุด คือ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2550 ได้รับการรับรองจาก ก.พ. 31 

และผลการรับรองสาขาวิชาเอกทั้ง 5 วิชา ทาง ก.พ. ได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และ32 
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ทางด้านเฉพาะสาขาวิชาเอกแล้ว ต่อไปจะดําเนินการตรวจสอบการแสดงผลการรับรองน้ีในระบบอิเล็กทรอนิกส์1 

ของ ก.พ.ต่อไป รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 2 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ     5 

 1.8.1  รศ.วิทยา อยู่สุข มีเรือ่งแจ้งดังน้ี  6 

1)  OPHETS จะจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะ 2 หลักสูตร  7 

 -  หลักสูตรเพ่ิมพูนศักยภาพด้านการบริหาร ใหแ้ก่ รองคณบดี รองหัวหน้าภาควิชา หรือ8 

หัวหน้าภาควิชาที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมด้านการบริหาร ระยะเวลา 50 ช่ัวโมง จํานวน 20 – 30 คน 9 

 -  หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ให้แก่สายวิชาการ จํานวน 30 – 40 คน  10 

 ขอความร่วมมือจากผู้ที่สมัครเข้าอบรม จัดสรรเวลาเข้าร่วมการอบรม 80% ขึ้นไป จะจัด11 

ประมาณเดือนมกราคม 2559 12 

 2)  การขอลดค่าบริการวิชาการสู่สังคม มอัีตราค่าบริการให้ส่วนงาน 10 - 15% แต่ 10% จะ13 

ให้เฉพาะอาจารย์ใหม ่(ไม่เกิน 5 ปี) ส่วนผศ. ขึ้นไป 15% 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 
1.8.2  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 17 

 1)  สภาอาจารย์ จะจัดกิจกรรมวันครู และมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง คือ รศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา 18 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 19 

2)  ประชาคมต้องการให้มีรายการพบคณบดีและทีมบริหาร  20 

3)  การก้ันห้องให้กับผู้บริหารร้านค้า 21 

 ประธานฯ แจ้งว่า  ได้กําหนด Meet the team ประมาณเดือนมกราคม 2559 เรื่องเงินโบนัส 22 

มาจากเงินสวัสดิการ จะพิจารณาในคณะกรรมการสวัสดิการคณะ ซึ่งรายได้ส่วนหน่ึงจากร้านค้าสวัสดิการ 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
1.8.3  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า  ได้รับมอบหมายให้ประชุม Inter-professional Education26 

หรือ IPE ซึ่งการฝึกภาคสนามของคณะอยู่ในข่ายที่สามารถจัดทําให้เป็นไปตามหลักการของของ IPE ได้ ใน27 

หลักการที่ประชุมฯ ให้แต่ละสถาบันดําเนินการเรื่อง IPE ภายในสถาบันหรือจับคู่กับสถาบันใกล้เคียง โดยเรื่อง28 

ฝึกภาคสนามขอให้คณะประกาศนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือจะได้ประชุมร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ และจัดทํา29 

ตามหลักการของ IPE ต่อไป 30 

ประธานฯ แจ้งว่า ในนามประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม31 

ประชุมกรรมการใหญ ่2 กลุ่ม คือ คณะกรรมการกําลังคนทางด้านสุขภาพ และคณะกรรมการ IPE ซึ่งคณะยัง32 

ขาดรูปแบบที่ชัดเจน อาจจะปรับปรุงให้ชัดเจนย่ิงขึ้นเพ่ือทําเป็นนโยบาย 33 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 34 
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 1 
1.8.4   ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ แจ้งว่า กรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเสนอให้2 

บุคลากรใสผ่้าไทยทุกวันศุกร์    3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ประชาสัมพนัธ์ต่อไป 4 
 5 

  1.8.5  รองคณบดี แจ้งว่า การปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์  ขณะนี้ได้ผูร้ับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้รับ6 

อนุมัติงบประมาณ ประมาณ 14,700,000 บาท ซึ่งคณะจะล้อมรั้วรอบหอประชุมและลานหน้าอาคาร 4 ทําให้7 

ไม่สามารถจอดรถบริเวณรอบๆ ได้ 8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

1.8.6  รศ.พิศษิฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ขอให้มีพัดลมที่ห้องศรีราชพฤกษ์ จะได้ไม่ต้องเปิด11 

เครื่องปรับอากาศ 12 

  รองคณบดี แจง้ว่า จะดําเนินการติดพัดลมติดเพดานให้ 2 เครื่อง 13 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 14 
 15 
 1.8.7  ที่ประชุมขอให้มมีาตราการเรื่องการจอดรถของบุคลากร 16 

  รองคณบดี แจง้ว่า ได้ดําเนินการแจ้งให้บุคลากรที่นํารถมาจอดในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 คัน17 

ทราบแล้ว และขอความร่วมมือจากภาควิชา/ งานที่มีการจัดอบรม/ บรรยายให้แก่บุคลากรภายนอก แจ้งขอที่18 

จอดรถให้แก่เข้าอบรมหรือรับฟังการบรรยาย ไปยังงานกายภาพฯ ล่วงหน้า  19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 

1.8.8  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ได้รับแจ้งเตือนจากตํารวจให้ระมัดระวังความปลอดภัย ช่วงกลางคืน 22 

บริเวณถนนพระราม 6 ตลอดถึงสวนจตุจักร ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบด้วย 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 

 25 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่10/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่30 ตุลาคม 2558 26 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558  วันศุกร์ที ่30 ตุลาคม 2558  โดยไม่มีการแก้ไข 27 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 28 
 29 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    30 

 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 31 

   รศ.วิทยา  อยู่สุข แจ้งว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจะเสนอที่32 

ประชุมสภาคณบดีฯ เพ่ือรับรอง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากน้ันจะสามารถ33 

เผยแพร่ เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 34 
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  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า เน่ืองจากภาควิชาสุขศึกษาฯ มีมติจะปรับช่ือปริญญาเป็น วท.บ.             1 

(สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ) แต่จากการหารือกับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่จะปรับปรุง2 

หลักสูตร เป็น วท.บ. (สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ) ซึ่งรองอธิบดีฯ ไม่เห็นด้วย ซึ่งช่ือมีความเฉพาะเกินไป3 

สําหรับผู้ที่จบการศึกษาที่ต้องทํางานในสายงานสาธารณสุขอาจมีปัญหาในการสมัครงานได้ ควรจะใหเ้ป็นช่ือ4 

แบบเดิมคือ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมี5 

แนวคิดจะจัดต้ังกลุ่มงานสุขศกึษาในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  6 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาฯ แจ้งว่า คณะจะดําเนินการเรื่องการรับรองหลักสูตรเป็น7 

หลักสูตรสาธารณสุข สามารถตรวจสอบได้จาก ก.พ. แต่เมื่อปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 อาจจะต้องปรับใหม ่8 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า เพ่ือให้แต่ละสาขาตัดสินใจอีกคร้ังว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วจะอยู่ใน9 

วิชาชีพสาธารณสุขหรือไม ่โดยให้พิจารณาจาก มคอ.1 กําหนดทุกสาขาเป็นปริญญาสาธารณสุข 30 หน่วยกิต 10 

และมีหน่วยกิตเฉพาะสาขาตามกําหนดของ ก.พ. แต่ปริญญาด้านสาธารณสุขถ้ามีวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนจะ11 

ส่งผลต่อการทาํงาน นอกจากมีหมายเหตุว่าจะไม่ไปเก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพ 12 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ดูอนาคตความเหมาะสมของบัณฑิตเป็นหลัก หรือความต้องการของผู้ใช้13 

บัณฑิต อาจมีช่องทางเช่น สามารถทําปริญญาได้ 2 ปรญิญาด้านสาธารณสุขพร้อมกัน 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 
 3.3  กลุ่มภารกิจ Cluster 17 

   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ   18 

1)   โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจากวิทยากรติด19 

ภารกิจ จะเลื่อนการจัดการอบรมออกไปประมาณเดือนมกราคม 20 

2)   การบูรณาการการสอนรายวิชาร่วมกัน จะทดลองการสอนรายวิชาวิจัย ร่วมกัน 2 ภาควิชา 21 

(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ 22 

และภาคพิเศษ ซึ่งจะเป็นการสอนแนวคิดเบ้ืองต้นในการวิจัย 1 – 2 ครั้ง และคาดว่าจะมีการสอนร่วมกันใน23 

วิชาการวางแผน 24 

3)   การจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เป็นโครงการที่คณะจะจัดสรรงบประมาณ 50,000 25 

บาท 26 

4)   โครงการวิจัยบูรณาการ “สขุภาพแรงงานคนทํางาน”  27 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติม โครงการน้ีจะขอทุนสนับสนุนจาก สสส. (สํานัก 6) โดยมี28 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมด้วย  29 

ประธานฯ แจ้งว่า ได้หารือร่วมกับผู้อํานวยการ สสส. ในโครงการการจัดทําบริการวิชาการสู่30 

สังคม ซึ่งมีเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆ อนุสาวรีย์ฯ จึงเห็นว่าสามารถนําโครงการมาพัฒนา31 

ร่วมกันกับ Cluster ในการดําเนินการต่างๆ เช่น Bangkok clean and green โดยมี ผศ.พัชราพร เกิดมงคล 32 

เป็นผู้ประสานโครงการ 33 
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รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจการควบคุมและป้องกันโรค ในการ1 

จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุขเพ่ือการวิจัยโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ 2 

เป้าหมายผู้เข้ารับอบรม คือ อบต., รพสต. และบุคลากรด้านสาธารณสุข ระยะเวลาอบรม 5 วัน ค่าลงทะเบียน3 

ประมาณ 8,000 บาท  4 

รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะจัดอบรม5 

การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงงานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 6 6 

สัปดาห์  7 

ส่วนโครงการปัจจัยเสี่ยง 7 ปัจจัยหลัก ได้ประสานงานกับ สสส. เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ จะมี8 

โครงการย่อยทั้งหมด 35 โครงการภายใต้เครือข่ายสาธารณสุข 9 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เบ้ืองต้นให้จัดทํา research gap  10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  13 

4.1  พิจารณางบประมาณการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2558 14 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า กําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ 15 

ประจําปีการศึกษา 2558 ณ พ้ืนที่อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 27 พฤษภาคม 16 

2559 มีนักศึกษาร่วมฝึกภาคสนามทั้งสิ้น 389 คน รวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ17 

วิทยาเขตอํานาจเจริญ กําหนดเตรียมสนับสนุนวิชาการสําหรับอาจารย์และนักศึกษาที่คณะ ประมาณเดือน18 

มกราคม – เมษายน 2559 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนเป็นหัวหน้าทีมด้วย เน่ืองจากจํานวนนักศึกษา ส.ม.ไม่19 

เพียงพอ ดังน้ันจึงเพ่ิมการเตรียมวิชาการให้กับหัวหน้าทีม จํานวน 2 ครั้ง ขอความร่วมมือแจ้งจํานวนเรื่อง20 

อาจารย์สนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ใหม่ ที่จะเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเวลาในการ21 

สนับสนุนวิชาการไม่เพียงพอที่อาจารย์จะเสนอข้อคิดเห็นได้ครอบคลุม จงึอาจแบ่งอาจารย์สนับสนุนวิชาการเป็น 22 

2 ทมีเพ่ือให้มีเวลาในการสนับสนุนวิชาการต่อทีมมากขึ้น ทั้งน้ีแต่ละหลกัสูตรต้องส่งอาจารย์สนับสนุนวิชาการ23 

ช่วงละ 2 คน  24 

นอกจากน้ีขออนุมัติดําเนินโครงการ และอนมุัติงบประมาณในหลักการในวงเงิน จํานวน 25 

1,700,000 บาท  (หน่ึงล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  26 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ จะขอเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม 27 

รวมทั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคกลาง 1 มีหลายสถาบันสนใจร่วมฝกึภาคสนาม จึงให้ประสานกับทางคณะ 28 

รศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า กรณีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฝกึภาคสนาม รายรับจะ29 

คุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งต่อไปอาจจะมีสถาบันอ่ืนมาร่วมฝึกภาคสนามด้วย ซึ่งจะเป็นช่องทางหารายได้เข้าคณะ  30 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เรื่องงบประมาณขอให้คณะพิจารณา ส่วนการเข้าเกณฑ์ IPE อาจ31 

เชิญบุคลากรจากประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัย Wisconsin เข้าร่วมประเมินผล 32 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการงบประมาณตามวงเงินที่เสนอ 33 
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 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 1 
 2 
4.2 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีทางมหาวิทยามหิดลมีมติใหส้่วนงาน สามารถเลือก3 

การโอนเงินรายได้หลักสูตรทัง้หมดมาบริหารเองในส่วนงาน หรือให้ทางบัณฑิตวิทยายังคงบริหารจัดการเงิน4 

รายได้หลักสูตรของส่วนงานต่อไปน้ัน  ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เลือกให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงาน5 

เงินรายได้หลักสูตรของคณะต่อไป และเสนอให้ปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินรายได้หลักสูตรให้กับคณะจากเดิม6 

ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 ด้วยคณะมีภาระค่าใช้จ่ายมากข้ึน ดังน้ันจึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา7 

คณะฯ พิจารณาให้ความเหน็ชอบในการปรับเพ่ิมเงินรายได้หลักสูตรที่จดัสรรให้กับคณะจากร้อยละ 10 เป็น 8 

ร้อยละ 15 9 

ที่ประชุมเสนอให้คณะช้ีแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของคณะเพ่ือเปรียบเทียบรายรับ รายจ่าย ให้ที่10 

ประชุมพิจารณา หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเฉพาะบางหลักสูตร หรือ เก็บคา่ใช้จ่ายตามสัดส่วน 11 

 ประธานฯ แจ้งว่า จากการประเมินสถานการณ์ถ้าคณะรับโอนเงินจากบัณฑิตมาบริหารจัดการ12 

เองจะต้องใช้บุคลากรมาก ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารที่สะดวกจึงจะให้บัณฑิตวิทยาลัยบริหารเงินรายได้หลักสูตร13 

ของคณะต่อไป ซึ่งคณะมีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ด้วยมีหลักสูตรภาคพิเศษ อาจจะปรับค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน 14 

เช่น ร้อยละ 12 หรือ 15  15 

 ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า กรณีปรับอีกร้อยละ 5 คณะน่าจะต้องดําเนินการให้แก่หลักสูตร เช่น 16 

จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากที่ผ่านมาหลักสูตรดําเนินการเอง 17 

รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า กรณีค่าไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น คณะควรมีมาตรการประหยัด ลด18 

รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น หรือเพ่ิมศกัยภาพของ OPHETS น่าจะมีส่วนเพ่ิมรายได้  19 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า กรณีจัดหลักสูตรภาคพิเศษ อาจจะจัดในช่วงเย็นของวันธรรมดา 20 

ประธานฯ แจ้งว่า ในหลักการเพ่ือความยุติธรรม ภาควิชาที่มีหลักสูตรภาคพิเศษ อาจจะเก็บใน21 

สัดส่วนที่มากกว่าภาควิชาที่ไม่มีภาคพิเศษ ขอให้หารือในคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโทอีกครั้งแล้ว22 

เสนอข้อมูลใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคร้ังต่อไป 23 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นคณะจะต้องประหยัดมากขึ้น โดย 24 

วิธีเพ่ิมรายได้ให้คณะที่ดีคือ จัดหลักสูตรภาคพิเศษตามที่ได้หารือในหลักสูตร ส.ม. และหลักสูตร ส.ด. นอกจากน้ี25 

ขอให้ภาควิชา และ Cluster มีส่วนช่วยในด้านการจัดบริการวิชาการ ส่วนการจัดหลักสตูรภาคพิเศษ ในช่วงเย็น 26 

สามารถดําเนินการได้ อยู่ที่การบริหารจัดการ ซึ่งคณะจะต้องมีความโดดเด่นและพิเศษกว่าที่อ่ืนๆ  27 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 28 
 29 
 4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ                              30 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แทนตําแหน่งที่ว่างลง 31 

   รองคณบดี แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 32 

6/2558 เมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2558 เห็นชอบให้คณบดีแต่งต้ังกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง33 
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ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานในสํานักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์แทนตําแหน่งที่ว่างลง คณะจึงได้มีคําสั่ง1 

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 

แทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามคําสั่งที่ 308/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการ3 

ประชุม 4 

  คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือโดยวิธี5 

สัมภาษณ์เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว มมีติเสนอช่ือ นางนภาพร ม่วงสกุล ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ  6 

สาธารณสุขศาสตร์ ในการน้ีจงึเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรได้รับแต่งต้ังให้ดํารง7 

ตําแหน่งเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร ์แทนตําแหน่งที่ว่างลง เพ่ือคณะได้เสนอช่ือต่อไปยังมหาวิทยาลัย8 

อนุมัติและแต่งต้ังต่อไป 9 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ นางนภาพร ม่วงสกุล ใหดํ้ารงตําแหน่ง10 

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 12 

 13 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  14 

  5.1  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราช15 

ดํารัสแจ้งต่อที่ประชุมของสมาคมโภชนวิทยา ว่าจะทรงมาศึกษาต่อด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่คณะฯ   16 

       รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ได้กําหนดช่วงเวลาเบื้องต้นประมาณเดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้อยู่17 

ระหว่างแต่งต้ังคณะกรรมการฯ จากภาควิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําหลักสูตร 18 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

    5.2   รศ.วิทยา อยู่สุข แจง้ข้อมูลด้านการเงินเฉพาะเงินรายได้คณะที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ คือ 21 

 1)  งบบุคลากร เงินเดือน  ประมาณ  16,000,000 บาท 22 

 2)  งบดําเนินการ   ประมาณ  44,000,000 บาท  23 

 3)  ค่าสาธารณูปโภค  ประมาณ  23,000,000 บาท 24 

 รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ควรต้องแจ้งในส่วนของรายได้คณะส่วนต่างๆ ด้วย เช่น รายได้25 

จากงบประมาณแผ่นดิน รายได้จากค่าหน่วยกิตหลักสูตรต่างๆ และรายได้จาก OPHETS โดยเอามาเปรียบเทียบ26 

หักลบกัน เพ่ือดูสมดุล หรือBalance ด้านรายรับและรายจ่าย จึงสามารถเห็นปัญหาได้ชัดเจนเก่ียวกับการเงิน27 

ของคณะ การแจ้งเฉพาะรายจ่ายเพียงอย่างเดียวไม่ชัดเจน                                            28 

ซึ่งคณะมีแผนที่เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ซึ่งจะทําให้ลดค่าไฟลงได้  29 

 รศ.จีรนันท์ แกล้วกล ้า แจ้งว่า คณะเปลี่ยนหลอดไฟขอให้พิจารณามาตรฐานให้เหมาะสมการ30 

ใช้งาน 31 

 รองคณบดี แจง้ว่า คณะจะเปล่ียนเคร่ืองปรับปอากาศและหลอดไฟ โดยจะได้รับงบประมาณ32 

จากกระทรวงพลังงาน หากภาควิชา/ งานท่ีหลอดไฟไม่เพียงพอขอให้แจ้งงานกายภาพฯ เพ่ือดําเนินการ  33 
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รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ เสนอให้กําหนดมาตรการการเปิด - ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 1 

ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ขอให้คณะหารือก่อนออกมาตรการ ซึ่งช่วงพักกลางวันเป็นช่วง2 

พักรับประทานอาหารและเตรียมสอน ปัญหาน่าจะเกิดจากช่วงเย็นที่มีบุคลากรและนักศึกษายังทํางานอยู่ 3 

อาจจะให้ปิดเคร่ืองปรับอาการ เวลา 17.00 น. แต่เปิดไฟ เปิดพัดลมได้ 4 

รองคณบดี แจง้ว่า จะขอปรับเรื่องมาตรการประหยัดไฟก่อนนํามาประกาศใช้ แต่ในเบ้ืองต้น5 

คณะจะขอความร่วมมือบุคลากรในการประหยัดพลังงาน 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 

 8 

ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 9 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ  ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


