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19. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
20. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  
2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  

  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 4 

2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้8 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 9 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 11 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี12 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 13 

  1)  การบันทึกข้อมูลรายงานผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management  รอบรายงานเดือน 14 

กันยายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มจีํานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน 13 คน แต่จํานวนผู้บันทึก15 

ข้อมูลระบบ 1 คน คิดเป็น รอ้ยละ 7.69  โดยจะรับข้อมูลจากระบบ Online เท่าน้ัน  16 

  2)  การบันทึกภาระงานในระบบ MU – Work points เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตาม17 

ตัวช้ีวัด Research Reward บันทึกภาระงานในพันธกิจด้านการวิจัย ภายในเดือนธันวาคม 2557 18 

  3)  มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาระบบสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ Online เช่ือมกับ19 

ระบบ MU – Work points คาดว่าจะใช้งานได้ในปี 2558  20 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 21 

1) วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นประธานประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่ง22 

ประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  23 

2) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการ การพัฒนา24 

การศึกษาสําหรับบุคลากรสาธารณสุขที่เหมาะสมในศตวรรษ ที่ 21 25 

3) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ประชุมวิชาการ The 6th ASIAHORCs Joint Symposium 26 

1.1.3 ภารกิจอ่ืนๆ  27 

1) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่  28 

2) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ29 

ทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 30 
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3) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการอนามัยชุมชน 1 

ประจําปี 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สูงเนิน จ.นครราชสีมา 2 

4) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ร่วมงานแสดงความยินดี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 3 

 1.1.4  ทมีบรหิารขอปรึกษา ภาควิชา / หน่วยงาน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและประเมิน สถานการณ์ 4 

ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น และสิ่งที่อยากทําและความท้าทายในอนาคตเพ่ือนํามาพิจารณาในการจัดทําแนวทาง5 

พัฒนาคณะฯ ต่อไป ซึ่งได้พบภาควิชาต่างๆ แล้ว ได้แก่ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชา6 

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาอนามัยชุมชน 7 

และภาควิชาชีวสถิติ 8 

 1.1.5  คณะได้เสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย9 

ดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2557 ดังน้ี 10 

  กลุ่มที ่1  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทวิชาการ คือ 11 

ผศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ ภาควิชาจุลชีววิทยา 12 

  กลุ่มที ่3 ลูกจา้งประจําเงินงบประมาณ คือ นางสาววัตถาภรณ์ เก่ทอง ภาควิชาโภชนวิทยา 13 

  กลุ่มที ่5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มี14 

ระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี คือ ผศ.สราวุธ เทพานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 15 

  กลุ่มที ่5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป พนักงาน16 

มหาวิทยาลัยทีม่ีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี คือ นางสาวสุนันทา ไตรภพ งานบริหารการศึกษา17 

และกิจการนักศึกษา 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.2   เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 21 

     1.2.1  ปฏิทินกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2558 รายละเอียดเอกสาร22 

ประกอบการประชุม 23 

1.2.2  กําหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน และ24 

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 7.30 น.  25 

ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีเหลือง 26 

     1.2.3  การทําบุญ ตักบาตร เน่ืองในวันขึ้นปีใหม ่ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557  ณ 27 

โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  28 

 1.2.4  การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2558  “สา’สุข สดใส รับปีใหม่ 2558”  ในวัน29 

พฤหัสบดีที ่25 ธันวาคม  พ.ศ 2557  ต้ังแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ช้ัน 2  อาคาร30 

สาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา 31 

 1.2.5 การฝึกอบรมเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสขุสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก32 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 33 
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พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ระหว่างวันที่  25 มกราคม - 12 มีนาคม 2015 มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดอบรม1 

ทั้งหมด จํานวน 12 หลักสูตร จํานวนผู้เข้าอบรมท้ังหมด 86 คนคณะสาธารณสุขศาสตร์รับผิดชอบ 2 หลักสูตร 2 

ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์– ระดับแขวง 3 

(Public Health Program-Provincial level) และการฝึกอบรมร่วม ทุกวันศุกร์ คือ หลักสูตรการพัฒนางาน4 

อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน [Continuous and Sustainable Working Improvement (CSWI) Program] ตาม5 

แผนฯ ค.ศ 2014 – 2018 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 6 

 1.1.6  ประกาศรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจําปี 2557 ประเภท7 

บริหาร ได้แก่ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  8 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

1.3   เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 11 

1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการใช้จา่ยเงินและงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2558 เอกสาร12 

ประกอบการประชุมโดยสรุปดังน้ี 13 

   ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม 2557) 14 

ตามท่ีคณะได้รบัจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 293,505,100.00 บาท จําแนกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 15 

จํานวน 168,482,800.00 บาท และเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน จํานวน 125,022,300.00 บาท จาํแนกตาม16 

ไตรมาส ดังน้ี 17 

ไตรมาสที่ 1 แผนการใช้จ่ายเงิน 68,816,630.00 บาท มผีลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 18 

33,176,547.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.21  19 

สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 260,328,552.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.70 จําแนกเป็นเงิน20 

งบประมาณแผ่นดิน = 153,743,484.40 บาท และเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน = 106,585,067.87 บาท 21 

 1.3.2  แจ้งแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2559 - 2562  22 

ทางคณะได้ดําเนินการจัดทําสรุปและส่งมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2557 วงเงินทั้งสิ้น 23 

527,923,400.00 บาท (224 รายการ) (เงินงบประมาณแผ่นดิน 507,584,200.00 บาท และเงินรายได้ส่วนงาน 24 

20,339,200.00 บาท) จําแนกเป็น 25 

  - ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 210,629,157.00 บาท 26 

  - ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 247,121,935.00 บาท 27 

  - ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 64,881,008.00 บาท 28 

  - ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 5,390,300.00 บาท 29 

  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 30 

 1.3.3  ความก้าวหน้าการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับภาควิชา (Performance 31 

Agreement)ปีงบประมาณ 2558   32 
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ตามท่ีคณะขอความร่วมมือจากภาควิชา ใหจ้ัดส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับ1 

ภาควิชา (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558 ส่วนที ่1 โครงการและสว่นที่ 2 เป้าหมายตัวช้ีวัด 2 

กําหนดส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 น้ัน บัดน้ี ครบกําหนดเวลาแล้ว งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ3 

อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ 1 โครงการ และส่วนที ่2 เป้าหมายตัวช้ีวัด เพ่ือเตรียมการจัดสรร4 

งบประมาณปี 2558 เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนางานคุณภาพ (ภาควิชาละ 30,000.00 บาท) จาก5 

ข้อเสนอแนะ/ โอกาสพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของภาควิชาตามเกณฑ์ EdPEx คณะ6 

สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2556 7 

   1.3.4  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557  8 

ทางคณะจะรวบรวมและจัดทาํสรุปผลงานตามองค์ประกอบ สกอ. และ สมศ. โดยส่วนหน่ึง9 

ของรายงานฯ จะมีรูปภาพของผู้บริหารทุกระดับ ของปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 10 

ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนอาจารย์ประจํา ผู้แทนสายสนับสนุน หัวหน้างาน และกลุ่มเลขานุการ11 

ภาควิชา จึงขอนัดคณะกรรมการประจําคณะถ่ายภาพ ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 12 

  1.3.5  แจ้งความก้าวหน้าการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558 13 

  (ก) กิจกรรมทีม่หาวิทยาลัยสนับสนุนการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558 14 

(ข) ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบคุณภาพสํานักงานอธิการบดีเก่ียวกับการสํารวจความ15 

ต้องการและคาดคาดหวังของส่วนงานต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี 16 

(ค) แจ้งเตรียมดําเนินงานตามระบบคุณภาพภายใน 17 

(ง) งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 หัวข้อ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน 18 

คุณภาพงาน” 19 

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดจัดกิจกรรมงานมหกรรมคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 20 

หัวข้อ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ในวันที ่18 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์การ21 

เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล พ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการพัฒนาคุณภาพ 22 

(จ) แจ้งผลการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประเด็นเครือข่ายการประกัน23 

คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (C-IQA) 24 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 25 
 26 

1.4   เรือ่งแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 27 

1.4.1  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญคณะเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ28 

ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2557 โดยการประเมินเป็นการประเมินราย29 

สาขา  ข้อมลูผลงานวิจัยที่ใช้ประเมินปี พ.ศ.2554-2556 (1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2556) สามารถ 30 

download ไฟล์แบบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากเว็บไซต์ http://evaluation.trf.or.th เพ่ือกรอกข้อมูลสมคัร31 

เข้ารับการประเมิน และกรอกข้อมูลผลงานวิจัยที่ใช้ในการประเมิน จํานวนการอ้างอิงผลงาน (Citation) ของ32 
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อาจารย์/นักวิจัยในสาขาวิชา ทั้งน้ีคณะจะเข้าร่วมโครงการในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุข1 

ศาสตร์ ซึ่งรวม ระบาดวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และโภชนาการ 2 

 1.4.2  คณะได้ส่งข้อเสนอการวิจัย เพ่ือขอทุนมุ่งเป้า ประจําปีงบประมาณ 2558 (คอบช.)  จํานวน 3 

6 โครงการ ดังน้ี  4 

กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 1 โครงการ (อาจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์) 5 

กลุ่มเรื่อง ปาล์มนํ้ามัน 3 โครงการ (1.อาจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา  2.อาจารย์ ดร.สุภาวดี ผล6 

ประเสริฐ  3. อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย)  7 

กลุ่มเรื่อง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ 1 โครงการ (อาจารย์ ดร.วรกมล บุณยโยธิน)  8 

กลุ่มเรื่อง การแพทย์ และสาธารณสุข 1 โครงการ (ผศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ) 9 

    1.4.3  ประชุม Workshop on How to Prepare a Successful Proposal for EU Funding 10 

Programs เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ Sofitel Sukhumvit Hotel Bangkok, Thailand  โดยสรุป EU 11 

Funding Programs มีทุนหลายประเภท ทั้งด้านการศึกษา การวิจัยหลังปริญญาเอก การแลกเปลี่ยนนักวิจัย 12 

และทุนสําหรบันักวิจัย  สําหรับทุนการวิจัย กําลังจะเปิดรับโครงการวิจัย รายละเอียดจะแจ้งเป็นระยะใน web 13 

ของ EU Funding ต่อไป ซึ่งฝ่ายวิจัยฯ จะนัดหารือคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและอาจารย์ที่สนใจเพ่ือพัฒนา14 

โครงการวิจัย ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ช่วงบ่ายและจะหารือต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้โครงการวิจัยเสนอขอ15 

แหล่งทุนต่อไป 16 

  1.4.4  ฝ่ายวิจยัฯได้ประชุมอาจารย์ที่สนใจเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตอบโจทย์จากแหล่งทุน 17 

2 แหล่งทุน เมือ่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 18 

  1) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประกาศให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาข้อเสนอ19 

โครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2558 แก่นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 20 

(http://www.thaiwest.su.ac.th) โดยสนับสนุนงบประมาณโครงการละ 50,000 บาท (เป็น Preliminary 21 

study) มีเง่ือนไข 22 

  2) สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  23 

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานด้าน24 

สวัสดิการและสวัสดิภาพครู  โครงการละ 100,000 บาท 25 

  1.4.5  ฝ่ายวิจยัฯ ได้เชิญประชุมปรึกษาหารือเพ่ือสนับสนุนโครงการ Research Rewards พ.ศ. 26 

2557 และ 2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ประชุมได้หารือวิธีการคิดคะแนน 27 

การจัด Quartile ของวารสาร และการลงข้อมูลใน MU Work points  (ทั้งน้ีทุกท่านที่ร่วมโครงการในปี 2557 28 

จะต้องลงข้อมูลให้เสรจ็ภายใน 30 ธันวาคม 2557)  สําหรบัในปี 2558 เริ่มเปิดรับสมัครต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2557 29 

– 31 ธันวาคม 2557 (ซึ่งจะมผีลให้เข้าร่วมโครงการได้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558) 30 

  1.4.6  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 31 

(คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 32 

ประจําปี 2558 (เพ่ิมเติม)  กลุ่มเรื่อง ดังน้ี 33 
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1) กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยผู้สนใจ1 

ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัย ผ่านทางระบบ NRMS: http://www.nrms.go.th  และยืนยันการส่ง2 

ข้อเสนอการวิจัย  ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2557  (กรณีส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทาง3 

ไปรษณีย์ ต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557) 4 

2)  กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพ5 

ภูมิอากาศ และการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย  โดยผู้สนใจลงทะเบียนการส่งข้อเสนอ6 

การวิจัย ผ่านทางระบบ NRMS: http://www.nrms.go.th  และยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัย  ระหว่างวันที่ 7 

24 พฤศจิกายน 2557 – 5 มกราคม 2558 (กรณีส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางไปรษณีย์ ต้องประทับตรา8 

ไปรษณีย์ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558) 9 

  1.4.7  กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นสูง เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา  ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557  ณ ห้องบรรยายรวม 11 

4224  ช้ัน 2  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่งแบบ12 

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา โทรสาร 0 2849 4558 E-mail: 13 

panya.sin@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  (download แบบฟอร์มที่ 14 

http://intranet.mahidol/op/oraa/)  รถออกจากคณะเวลา 8.00 น. 15 

  1.4.8  จากการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ได้เชิญ ดร.นายแพทย์16 

บัณฑิต ศรไพศาล  ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลกั, สสส. และนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ 17 

มาร่วมหารือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องการวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น บุหรี่, เหล้า, 18 

อุบัติเหตุ, HIA ซึ่งงานบริหารงานวิจัยของคณะได้รับเรื่องมาดําเนินการพัฒนาเพ่ือการทําวิจัยร่วมกัน โดยจะจัด19 

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการหารือได้ สามารถแจ้งช่ือได้ที่งานบริหารงานวิจัย 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์23 

1.5.1  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2558 เป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 24 

คือ 120 ทุน เน้นกลุ่มประทศ ในเอเซียแปซิฟิค นัดประชุมกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนในวันที่ 3 25 

ธันวาคม 2557 ซึ่งปีน้ีจะไม่มีทุนสนับสนุนไปประเทศในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป 26 

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย สอบถามแนวทางการรับทุนของนักศึกษาและอาจารย์ไปภูมิภาคอเมริกา 27 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า การดําเนินการขอทุนของปี 2557 ได้รับการสนับสนุนจาก28 

มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ในปี 2558 มหาวิทยาลัยจะไม่มีทนุสนับสนุนการไปประเทศในภูมิภาคอเมริกาและ29 

ยุโรป แต่นักศกึษาแต่ละหลกัสูตรฯ บางคนได้รับทุนจากหน่วยงานเดิม และสามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่ง30 

ทุนอ่ืนๆ ได้ ซึ่งงานวิเทศฯ ยินดีช่วยประสานงานให้ 31 
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ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในเบ้ืองต้น จะเป็นรูปแบบบริการวิชาการ กับมหาวิทยาลัยใน ประเทศ 1 

อเมริกาและยุโรป ที่สนใจก่อน แต่ระยะยาวจะต้องหารือเพ่ิมเติม ในการขอทุนและรายละเอียดการลงนามความ2 

ร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือไม่ให้เกิดการเสียเปรียบ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง 3 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ ได้สอบถามข้อมูลการลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่อยู่ระหว่างดําเนินการและ4 

สิ้นสุดแล้ว เพ่ือจะได้ประสานความร่วมมือ 5 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ข้อมูล MOU ความร่วมมืออยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้ว6 

จะแจ้งให้ทราบต่อไป 7 

1.5.2 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอข้อมูล QS data จากส่วนงานต่าง ๆ ในปีน้ี แต่ละ8 

คณะจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเอง ซึ่งทางงานวิเทศฯ จะได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ QS ระดับ9 

คณะต่อไป  10 

1.5.3  การเข้าร่วมประชุม The 1st international health professional education 11 

reform forum : ANHPERF เน้นการปฏิรูปสถาบันการศึกษา การเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้12 

บัณฑิต ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นให้ตอบสนองความต้องการของสังคม ประชาชนมีสุขภาพดี 13 

เข้าถึงบริการคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งหัวใจหลักของความสําเร็จ คือ Collaboration across 14 

sectors การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะของศตวรรษที่ 21 เน้นการปรับ 15 

attitude และ ศักยภาพของอาจารย์ 16 

1.5.4  โครงการอบรมนานาชาติ อยู่ระหว่าง การ revise โครงการอบรม short course 17 

training  ที่เป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 เรื่องคือ Hospital 18 

management and administration, Reproductive health, Health promotion, Global 19 

Health ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาควิชาที่ เ ก่ียวข้องเป็นอย่างดี 20 

1.5.5 การแต่งต้ัง Adjunct professor  ปัจจุบัน ดร. นายแพทย์ อุทัย  สุดสุข ได้รับแต่งต้ังเป็น 21 

Adjunct professor  ปฏิบัติราชการสังกัด งานวิเทศและประชาสัมพันธ์ ของ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ต้ังแต่22 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 57 ถึงวันที่  31 มกราคม 2559 และ ในปีการศึกษา 2557 น้ี จะได้มีการเสนอแต่งต้ัง23 

เพ่ิมเติม จํานวน 2 คน คือ 24 

 - Prof. Richard Coker จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine เป็น  25 

Adjunct professor  ของ ภาควิชาระบาดวิทยา  26 

- Prof. Bruce Wilcox, Senior Advisor at Global Health Asia  เป็น Adjunct professor  27 

ของ หลักสูตร Dr.PH. (Global health) 2015-2018 28 

1.5.6  เครือข่ายต่างประเทศ 29 

1) MOU: ICUH / Kobe / MUIC  30 

2) Internship : New South Whales, AUS/ SC (USA), U of Washington  31 

33))  การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ  32 

--  วันที่  21 พฤศจิกายน  2557 บรรยายเรื่อง “EcoHealth research in South East Asia ”    33 
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โดย  Prof. Dr. Bruce Wilcox, Professor and Head, Division of Ecology and Health  จาก University 1 

of Hawai’i at Manoa office of Public  Health studies 2 

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บรรยายเรื่อง  “International Grant Mechanisms and How 3 

To Successful Submit Grant ” โดย Professor Dr. Jillian Inouye, Professor and Associate Dean for 4 

Research, Tony and Renee Marlon Professorship  PhD, APRN, FAAN จาก University of Nevada 5 

Las Vegas 6 

- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 บรรยายเรื่อง “IInntteeggrraattiinngg  BBiioobbeehhaavviioorraall  AAssppeeccttss  iinn  7 

NNuurrssiinngg  RReesseeaarrcchh””  โดย Assistant Professor Dr. Nada Lukkahatai, PhD. MSN. RN จาก University of 8 

Nevada Las Vegas 9 

1.5.7  บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” จํานวน 2 ตอน และบันทึกเทปรายการ “สูงวัย...10 

ใจเกินร้อย” จํานวน 1 ตอน เรื่อง “ภัยหนาวในผู้ สูงอายุ” โดย รายการจะออกอากาศทางทางสถานี11 

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) และการบันทึกเทปรายการในปี 2558 ในหัวข้อ “อาเซียน” ขอ12 

เชิญอาจารย์ที่สนใจนําเสนอผลงานสามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศฯ 13 

1.5.8  บรรยายพิเศษ 14 

  -  วันที ่16 ธันวาคม 2557 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัด Tele-conference  15 

โดย คณาจารย์และนักศึกษาของคณะ และ Graduate School of Medicine, University of 16 

Kobe, Japan เรื่อง Eco-health and disaster management เวลา 7.00 – 10.00 น.  17 

 -  วันที ่19 ธันวาคม 2557 คณะจัดบรรยาย เรื่อง Health economics and public health 18 

โดย Assist Prof. Wanrudee Isaranuwatchai, จาก Institute of Health Policy, Management and 19 

Evaluation, University of Toronto, Canada เวลา 9.00 – 12.00 น.  20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 23 

เน่ืองจากรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาติดภารกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาจึงนําเสนอ24 

เรื่องแจ้งเพ่ือทราบแทนดังน้ี 25 

 1.6.1  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความเหน็ชอบการขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 

หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย รหัสประจําตัวขึ้นต้นด้วย 58xxxxx  27 

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 28 

     1.6.2  ในปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับปรุงการบันทึกผลการประเมนิรายวิชา (GR37 29 

EXAMINATION GRADES) ประจําภาคการศึกษา เป็นระบบ online โดยกําหนดให้ผู้รบัผิดชอบรายวิชา หรือผู้ที่30 

ได้รับมอบหมายบันทึกผลการประเมินรายวิชาผ่านระบบ internet ที ่website ของบัณฑิตวิทยาลัย                31 

(ที ่http://www.grad.mahidol.ac.th) โดยใช้ User Name และ Password เดียวกันกับ User Name และ 32 

Password ที่ใช้งานในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา ดังน้ัน จึงขอความกรุณาท่าน33 
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ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบวิชาประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชาทราบเพ่ือดําเนินการบันทึกและจัด1 

ส่งผลการประเมินรายวิชาตามรายละเอียดขั้นตอน 2 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 

   4 
 5 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  6 

  ไม่มีเรื่องแจ้ง 7 
 8 

 1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     9 

 1.8.1  การดําเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ Green Meeting ขณะนี้ได้ส่งเอกสารการสมัครเข้า10 

โครงการไปยังสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเรียบร้อยแล้ว    11 

1.8.2   การปิดบันไดทางเช่ือมช้ัน 4 ระหว่างอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และอาคารสาธารณสุขตาม12 

รอยพระบาทพระบิดา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความความปลอดภัยสามารถควบคุมการเข้าออกอาคาร13 

สาธารณสุขวิศิษฏ์ได้  14 

1.8.3   งานกายภาพฯ ได้มอบหมายให้บุคลากร รบัผิดชอบดําเนินการสํารวจความเรียบร้อยของแต่15 

ละอาคารเป็นประจําทุกเดือน 16 

1.8.4  งานกายภาพฯ กําลังดําเนินการพัฒนาระบบการแจ้งซ่อมและติดตามงานซ่อมภายในคณะ 17 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบ 18 

1.8.5  การเสนองบประมาณแผ่นดินปี 2559 ได้จัดทําโครงการปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์ 19 

เพ่ือให้สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศกึษาและเป็นหอประชุม รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 20 

1.8.6  คณะทนัตแพทย์ศาสตร์ แจ้งว่า การไฟฟ้าจะเข้าดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ใน21 

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00 – 16.00 น. บริเวณอาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ และอาคารจรสั ยามะรัต 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 25 

 1.9.1  เรื่องแจ้งจาก รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรกึษาคณบดี 26 

 1) สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management  ของคณะมี27 

จํานวน 14 ราย 28 

 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent 29 

Management ทั้ง 14 ราย ขอให้ภาควิชาพิจารณางานวิจัยที่สอดคล้องกับขอบข่ายงานของภาควิชา และต้องปรับ30 

ตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 4 ปี การประเมินเน้นตาม KPI ที่กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินจะใช้31 

เหมือนกับตําแหน่งอาจารย์  32 

 สําหรับการต่อเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน ในปี 2557 จะดูผลงานวิชาการ โดย33 

ต้องมีผลงานในฐานข้อมูลสากลเฉลี่ย 1 เรื่อง/คน/ปี 34 
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 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 1 

 1. แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นแบบเดิม หรอืแบบ MU Score  2 

 2. แนวทางการทํา PA รายบุคคล  3 

 3. ผลสืบเน่ืองหลังจากการประเมิน เช่น การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุมาตรฐาน โดย4 

คณะน่าจะมีมาตรการรองรับต่อยอดหลังการประเมิน  5 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การประเมินต้องมีการหารือกันในแต่ละสถานการณ์ ต้องมีแบบ6 

ประเมินที่เหมาะสมของแต่ละคณะ ทั้งรายละเอียดและขัน้ตอนเกณฑ์การประเมิน และสามารถใช้ปฏิบัติอย่าง7 

เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานของคณะ ซึ่งทางงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯ จะส่งแบบฟอร์มให้ภายในวันที ่8 

15 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องการประเมิน PA รายบุคคลจะเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องมีประชุมหารือใน9 

ครั้งต่อไป   10 

 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงการ Talent Management จะประเมินออนไลน์ ส่วน11 

การประเมิน PA รายบุคคล สายวิชาการคณะจะประเมินโดยใช้แบบฟอร์ม MU Score และแต่ละคณะมีเกณฑ์12 

แตกต่างกัน แบบสรุปสุดท้ายต้องดูว่าคนในคณะจะมีคะแนนเท่าไร ขอความร่วมมือกรอกคะแนนใหค้รบเพ่ือดู13 

คะแนนรวมทั้งหมดของบุคลากรของคณะ มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะดําเนินการตามมาตรฐานของแต่ละคณะไป14 

ก่อน  15 

 2)  สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการผู้เข้าร่วมโครงการ Research Reward  ประจําปี 2557  มี16 

จํานวน  45  ราย 17 

 3)  สรุปบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบกําหนดการขอตําแหน่งทางวิชาการ  ประจําปี 18 

2557 รวม 115 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 19 

 4)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาตนเองของบุคลากร ประจําเดือน ตุลาคม 2557  รวม 302 ราย 20 

แยกเป็นสายวิชาการ มีจํานวน 145 ราย และบุคลากรสายสนับสนุน มจีาํนวน 157 ราย   21 

 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในปีงบประมาณ 2558 คณะกําหนดให้บุคลากรของคณะทุก22 

คนต้องเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่างน้อยตนละ 50 ช่ัวโมง 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

 1.9.2  โครงการตลาดนัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 

   รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า แจ้งสรุปผลการสํารวจโครงการตลาดนัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี27 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 61.5 มีคะแนนความพึงพอใจ ดังน้ี 28 

- สถานที่    ความพึงพอใจเฉลี่ย 7.5 คะแนน 29 

- ผู้ขาย    ความพึงพอใจเฉลี่ย 7.2 คะแนน 30 

- ประเภทสินค้า (อาหาร เสื้อผา้) คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 7.1 คะแนน 31 

- ระยะเวลาและความถ่ีในการจัด คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 8.0 คะแนน 32 
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  นอกจากน้ีมีปัญหา ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ เช่น สถานที่คับแคบ มกีลิ่นอาหาร ปัญหาการ1 

ถ่ายเทอากาศ ร้านค้าควรแยกโซนอาหาร เสื้อผ้า เพราะกลิ่นรบกวน ไมค่วรปรุงอาหารในตลาดนัด อยากให้มี2 

ความหลากหลายของสินค้า งดการใช้โฟม เป็นต้น 3 

 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศฯ แจ้งว่า ได้หารือกับผู้จัดการตลาดนัดจะดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่4 

ตลาดนัด โดยจะทําหลังคาถาวรแทนเต็นท์ช่ัวคราว และจะเดินสายไฟติดผนังเพ่ือความปลอดภัย และได้5 

ประชาสัมพันธ์ร้านค้าขอให้งดใช้โฟมแล้ว 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
  8 
  1.9.3  ปัญหาสถานที่ของคณะ  9 

   รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า ขอให้คณะดําเนินการการปรับปรุงห้องนํ้าอาคาร 3   10 

   ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ทีมบริหารอยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูล ปัญหา ข้อเสนอแนะ และ11 

ข้อคิดเห็นต่างๆ จากทุกภาควิชา จากน้ันคณะจะจัดลําดับความสําคัญเพ่ือดําเนินการพัฒนาคณะอย่างเป็นระบบ 12 

โดยเน้นให้ความสําคัญสําหรบัส่วนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ 13 

   รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า เรื่องห้องนํ้าจะดําเนินการในส่วนโครงสร้างหลักก่อน ส่วนภาควิชาที่ได้14 

หารือขอสนับสนุนงบประมาณ สามารถปรบัปรุงได้ตามงบประมาณของภาควิชา 15 

    ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล แจ้งว่า กระเบ้ืองบันไดทางเดินขึ้นอาคาร 6 กระเบ้ืองหลุดขอให้16 

แก้ไข 17 

    รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจง้ว่า เครื่องปรับอากาศเสีย ที่ห้องเรียนช้ัน 8 ห้องพักอาจารย์ช้ัน 9 18 

ต้องใช้เวลานานพอสมควร รอช่างซ่อมจากภายนอก 19 

    รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า การเช่ือมต่อและเดินสายไฟของเจ้าหน้าที่งานกายภาพฯ ขอให้20 

ดําเนินการโดยบุคลากรของงานกายภาพที่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าโดยตรง เน่ืองจากห้องพักอาจารย์ของภาควิชา21 

ฯเคยมีปัญหาไฟซ๊อต และฝากให้ช่วยตรวจสอบและทําการล้างเครื่องกรองนํ้าด่ืมที่อาคารเรียนของนักศึกษาให้22 

สะอาดเน่ืองจากมีตะกอนออกมามาก นักศกึษาใช้ด่ืมไม่ได้ 23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 
  1.9.4  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ภาควิชาอนามัยชุมชนจะจัดทําบุญภาควิชา ในวันที่ 15 26 

ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะฯ และบุคลากรทุกทา่น 27 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 28 
 29 
ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่10/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่31 ตุลาคม 2557 30 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557  เมื่อวันศุกร์ที ่31 ตุลาคม 2557  โดยไม่มกีาร31 

แก้ไข 32 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 33 
 34 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

   ไม่มี 2 

 3 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  4 

4.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง)     5 

ภาคพิเศษ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 6 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการ7 

ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ของสถาบันอุดมศึกษา 2553 ข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษารับ8 

ผู้รับสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทยีบเท่า เข้าศึกษาใน9 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ารศึกษาในระบบ  ซึ่ง 10 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) ภาคพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ได้งดรับนักศึกษา ต้ังแต่11 

ปีการศึกษา 2554 และขณะน้ีนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาไปหมดแล้ว ไม่มีจํานวนนักศึกษาคงค้าง ซึง่สอดคล้อง12 

ตามประกาศฯ ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ13 

เห็นชอบปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง) ภาคพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551         14 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจาก พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะเปิดรับสมัคร15 

สมาชิกสภาวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตคณะอาจจะต้องเปิดหลักสูตร ส.บ.  โดยการพัฒนาจากหลักสูตร ส.บ. (4 ปี) 16 

วิทยาเขตอํานาจเจริญ 17 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เหตุผลที่เสนอขอปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง)     18 

ภาคพิเศษ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เน่ืองจากเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ในสว่นการรับสมัครสมาชิก19 

สภาวิชาชีพของสภาการสาธารณสุขชุมชนน้ัน คณะกรรมการของสภาวิชาชีพฯ มีมติให้หลักสูตรสาธารณสุขทุก20 

หลักสูตรทีส่ังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. มีสิทธิ21 

สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพฯ ได้ รวมทั้งวุฒิบัตรด้านสาธารณสุข ทั้งน้ีการรับสมัครสมาชิกจะมีตัวแทนเป็น22 

หน่วยในการรับสมัครสมาชิกโดยตัวแทน ได้แก่ องค์กร/ สว่นราชการ/ สถาบันการศึกษา 23 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง)     ภาค24 

พิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ 25 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 26 
 27 
4.2 การพิจารณาแต่งต้ัง Prof. RICHARD COKER เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)   28 

รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ด้วยภาควิชาระบาดวิทยา ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ29 

เห็นชอบแต่งต้ัง Prof. RICHARD COKER เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) ภาควิชาระบาดวิทยา โดย30 

พิจารณาเห็นว่า Prof. RICHARD COKER มีความเช่ียวชาญ ด้านระบาดวิทยาและโรคติดเช้ือ โดยเฉพาะอย่างย่ิง31 

เช้ือวัณโรค เป็นต้น ทั้งน้ี ได้แนบประวัติ ประสบการณ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Prof. 32 

RICHARD COKER เพ่ือประกอบการพิจารณา เอกสารประกอบการประชุม 33 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง Prof. RICHARD COKER เป็นอาจารย์สมทบ 1 

(Adjunct Staff) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ปี 2 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 3 
 4 

4.3  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง   5 

    หัวหน้างาน พ.ศ. .... 6 

  รศ.วิทยา  อยู่สุข แจ้งว่า โดยเป็นการสมควรให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง7 

หัวหน้างาน ในสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 10 งาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการ8 

ปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ ให้จ่ายเงิน9 

ค่าตอบแทนพิเศษแก่หัวหน้างานในอัตราคนละไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือน ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้น10 

ไป 11 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ และได้เสนอข้อสังเกตในเร่ืองการ12 

ประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเน่ืองจากมีเงินประจํา13 

ตําแหน่งแล้ว 14 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 15 
 16 

 4.4  (ร่าง) คําสั่ง การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ และต่อเวลา17 

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะเกษียณอายุราชการ/ เกษียณอายุปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ  18 

2558 19 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า เพ่ือให้การต่อเวลาราชการของข้าราชการและการต่อเวลาปฏิบัติงาน20 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ/เกษียณอายุปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2558  ของ21 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนักงาน22 

คณบดี จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ 23 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ สอบถามเร่ืองการเป็นประธานคณะกรรมการฯ และการต่อเวลาการ25 

ปฏิบัติงานของ รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษาคณบดี  26 

   รศ.วิทยา  อยู่สุข แจ้งว่า คณะกรรมการฯ ชุดน้ีทําหน้าที่กลั่นกรองผลงาน เพ่ือนําเสนอต่อ27 

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ส่วนการต่อเวลาปฏิบัติงานของตนเองนั้นเป็นพนักงานส่วนงาน สาย28 

วิชาการ สัญญาจ้างต่อเวลาปีต่อปี ในช่วงแรกจะดูแลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มีด้านงานคลัง และพัสดุที่29 

เก่ียวพัน ซึ่งกรณีภาควิชาต้องการจ้างพนักงานอายุ 65 ปี สามารถจ้างได้โดยใช้เงินหลักสูตรหรือภาควิชา  30 

   ประธานฯ แจ้งว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ขอให้รศ.วิทยา อยู่สุข มาช่วยดูแลงานบริหาร31 

ทรัพยากรบุคคลไปก่อน เน่ืองจากยังไม่มีการแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอเวลาช่วงระยะแรกก่อนที่            32 

รศ.วิทยา อยู่สขุ  จะไปรับผิดชอบสํานักงาน OPHETS  33 
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  รศ.สุธรรม นันทมลคลชัย แจง้ว่า เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมจึงเสนอให้คณบดี หรือรองคณบดี1 

เป็นประธานคณะกรรมการฯ ชุดน้ีแทน 2 

 3 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอกลับไปทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 4 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 5 
 6 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  7 

   5.1  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาค ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง8 

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ จะเกษียณอายุงานตามวาระผู้บริหารในเดือนธันวาคม 2557  9 

 ที่ประชุม :  ชื่นชมและแสดงความขอบคณุ 10 
 11 
   5.2  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจ้งว่า การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยที่เสนอผ่านคณะโดย 12 

OPHETS หัก 15% และจัดสรรให้ภาควิชา 2% ขอให้คณะพิจารณาว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนอัตราการจัดสรรให้13 

ภาควิชาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ภาควิชาสามารถนํางบประมาณไปบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภายในภาควิชา  14 

    ประธานฯ แจ้งว่า สัดส่วนการจัดสรรยังคงเดิมเน่ืองจากต้องหารายได้เข้าคณะจํานวนมาก 15 

ส่วนหน่ึงเงินรายได้คณะมาจาก OPHETS และทาง OPHETS จะขยายหอ้งนวดเพ่ือรองรับการใช้บริการและหา16 

รายได้เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีขอความร่วมมือทกุภาควิชา ประหยัดการใช้ไฟฟ้า และขอให้ช่วยคณะ เช่น การจัด17 

หลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือให้มีเงินรายได้เพียงพอในการดําเนินงาน 18 

 ที่ประชุม :  รับทราบ 19 
 20 
   5.3  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า การประชาสัมพันธ์หลักสตูรรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 21 

2558 ทางเว็บไซต์ พบว่าหลักสูตร วท.ม. (สศ.) ไมม่ีระบุสาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาพิเศษ) ทําให้22 

เกิดความเข้าใจว่าไม่เปิดหลักสูตร 23 

    รศ.สุธรรม นันทมงคงชัย แจ้งว่า หลักสูตร วท.ม. (สศ.) ได้ส่งเรื่องไปที่คณะเพ่ือทํา24 

ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมจากบัณฑิตวิทยาลัย เฉพาะทางเว็บไซต์ 25 

    ประธานฯ เสนอว่า ขอให้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ทุกหลักสูตรของคณะโดยด่วน 26 

 ที่ประชุม :  รับทราบ 27 
 28 
   5.4  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 29 

    ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เสนอขอหารือเรื่องการงดการจัดการเรียนการสอนทุกวันพุธบ่าย 30 

การจัดตารางสอน ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เพ่ือจัดตารางเตรียมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  31 

    รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ช่วงเวลาการฝึกภาคสนาม จะมผีลการต่อการจบ32 

การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร ส.ม.(ไทย) จึงได้หารือกับหลักสูตร ส.ม.(ไทย) แล้วได้ข้อสรุปว่าการฝึก33 

ภาคสนามจะใช้ช่วงเวลาเดิมและทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดําเนินการแก้ปัญหาต่อไป 34 
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    ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งกําหนดการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามดังน้ี 1 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 -  ปฐมนิเทศนักศึกษา 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 -  นักศึกษานําเสนอผลการฝกึปฏิบัติงานเบ้ืองต้น 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 -  นักศึกษาออกพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน 
วันที่ 6 มิถุนายนาคม 2558 -  นักศึกษาชุดแรกกลับ 
วันที ่19 มิถุนายน 2558 -  นักศึกษาชุดที่สองกลับ 

    รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ขอหารือการเตรียมการวิชาการฝึกภาคสนาม 2 

อาจจะปรับตารางสอนให้มีวิชาการเตรียมวิชาการฝึกภาคสนามที่ชัดเจน โดยไม่เก่ียวข้องกับวันพุธบ่าย เน่ืองจาก3 

วันพุธบ่ายเป็นวันงดการเรียนการสอน จึงเห็นว่าวันพุธเป็นวันที่สามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมอ่ืนๆ ให้นักศกึษาได้ 4 

เช่น การจัดเตรียมข้อมูลก่อนจบการศึกษาให้กับนักศึกษาปีที่ 4 ซึ่งถ้าทีป่ระชุมเห็นชอบจะไปหารือกับประธาน5 

หลักสูตรเพ่ือหาช่วงเวลาที่จะปรับตารางสอน 6 

    ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 7 

1. ควรจะมีปฏิทินกิจกรรมที่ชัดเจน  8 

2. ถ้าจะปรับตารางสอน เทอม 2 ขอให้คณะจดัทําประกาศอย่างเร่งด่วน 9 

3. ภาควิชาโภชนวิทยาได้จัดทําตารางสอนและประกาศล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งอาจารย์ใน10 

ภาควิชาได้ทํา Course Syllabus แล้ว  11 

4. อาจจะจัดประชุมคณะกรรมการปริญญาตรีก่อน เพ่ือหาช่วงเวลาที่ว่าง 12 

 ที่ประชุม :  รับทราบ 13 
 14 
   5.5  ประธานฯ แจ้งว่า จากการที่ได้เข้าพบภาควิชา พบว่าหลายภาควิชามีปัญหาจากจํานวน15 

นักศึกษาที่ลดลง คณะต้องหาวิธีการปรับปรุงและดึงดูดให้มีผู้สนใจหลกัสูตรของคณะมากข้ึน อาจจะเป็น16 

โปรแกรมใหม่ หรือ Joint degree program เน่ืองจากแนวโน้มทางด้านสาธารณสุขเน้นด้าน Evidence base 17 

ซึ่งคณะต้องต้ังวิเคราะห์สถานการณ์หลักสตูร คํานวณนักศึกษาที่ลดลง ทั้งปริมาณและคุณภาพ ความต้องการ 18 

ความคาดหวังของนักศึกษา ขอความร่วมมือภาควิชาอาจจะวิแคราะห์และสํารวจข้อมลูจากศิษย์เก่า และมอง19 

ภาพรวมคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ จะร่วมกันคิดแนวทาง และประสานไปยังคณะกรรมการบริหาร20 

หลักสูตรต่างๆ เพ่ือดําเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการหารือร่วมกันระหว่างสาขาวิชาหรือข้ามกลุ่มวิชา  21 

    รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่า อยากเห็นระบบและภาพรวมของคณะ อาจจะมีการ22 

นําเสนอวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และทศิทางของคณะ ด้านการศึกษา หลักสูตร การบริการวิชาการ เพ่ือ23 

ภาควิชาจะสามารถวิเคราะห์ว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะได้อย่างไรและบทบาทใด 24 

    ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ เสนอว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างกําลังเก็บรวมข้อมูลผู้เข้าศกึษาในแต่ละ25 

หลักสูตรของภาควิชา และขอให้คณะสร้างความแข็งแรงของ Cluster ก่อนที่จะสร้างหลักสูตรใหม ่และการ26 

ผลักดันงานวิจัยให้ได้ตามเป้าหมาย 1 เรื่อง/คน/ปี  27 
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    ประธานฯ เสนอว่า เน่ืองจากข้อมูลการดําเนินงานมาจากท้ังคณะและภาควิชา การ1 

ดําเนินการควรทําแบบคู่ขนานแล้วนํามาหารือร่วมกัน เช่น ด้านหลักสูตร งานวิจัย 2 

    รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ เสนอว่า ถ้าภาควิชารู้จุดเด่นของตัวเอง ก็จะสามารถร่วมมือ    3 

กับภาควิชาอ่ืนได้ เช่น ปัจจุบันในโรงงานจะเน้นเรื่องโภชนาการและการสร้างสุขภาพ ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุง4 

หลักสูตรให้มีองค์ความรู้เพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ ที่มีความสําคญั อาจเริ่มจากการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระหว่าง5 

สาขาวิชา  6 

    รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ เสนอว่า เรื่องการรับนักศึกษาจากต่างประเทศ เรื่องการศึกษาดู7 

งานของอาจารย์ที่ต่างประเทศ จะมีทุนหลากหลายแต่ต้องรู้ช่องทาง ขอให้งานวิเทศฯ หาข้อมูลใหม้ากขึ้น และ8 

คณะต้องประสานให้อาจารย์ Visiting Professor มาให้ข้อมูลแนวคิดที่หลากหลายแก่คณาจารย์เพ่ิมเติม 9 

 ที่ประชุม :  รับทราบ 10 

 11 

ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 12 

    13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


