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ผู้มาประชุม
1. รศ.พิพัฒน์
2. รศ.ภูษิตา
4. รศ.จักร์กริช
5. อาจารย์เชต
6. ผศ.ขวัญใจ
7. รศ.ลีรา
8. ผศ.ณัฐกมล
9. ผศ.พีระ
10. ผศ.ประยุทธ์
11. ผศ.เรวดี
12. รศ.สุนีย์
13. รศ.สุปรียา
14. รศ.วิศษิ ฏ์
15. รศ.พิศษิ ฐ์
16. ผศ.จงจินต์
17. รศ.สุธรรม
18. ผศ.ทัศนีย์
19. รศ.วันทนี
20. รศ.เนาวรัตน์
22. รศ.จีรนันท์
23. รศ.นิทศั น์
24. อาจารย์ธวัช
25. นางสาวปุณณภา
26. รศ.จรวยพร

ลักษมีจรัลกุล
อินทรประสงค์
หิรัญเพชรรัตน์
ใจกัลยา
อํานาจสัตย์ซื่อ
กิตติกูล
ชาญสาธิตพร
ครึกครื้นจิตร
พุทธิรักษ์กุล
จงสุวัฒน์
ละกําปั่น
ตันสกุล
ฉวีพจน์กําจร
วัฒนสมบูรณ์
ผลประเสริฐ
นันทมงคลชัย
ศิลาวรรณ
พันธุ์ประสิทธิ์
เจริญค้า
แกล้วกล้า
ศิริโชติรัตน์
เพชรไทย
ระวานนท์
สุภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ประยูร

ฟองสถิตย์กุล

คณบดี

2

2. ผศ.บุณยฤทธิ์
3. นางนภาพร

1
2 ผู้เข้าร่วมประชุม
3 1. ศ.เพ็ญศรี
4 2. รศ.วิทยา

ปัญญาภิญโญผล
ม่วงสกุล

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี

พิชัยสนิธ
อยู่สุข
พานิชเจริญ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5 3. นางสาวนวพร
6
7 เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
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รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ รศ.จรวยพร
สุภาพ รองคณบดีเป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี
ประธานฯ นําเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี ดังนี้
1.1.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1) ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง อ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) นโยบายและยุทธศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยจะทํางานร่วมกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
กําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเชิญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วยและจะส่งต่อนโยบายมหาวิทยาลัย ไปที่ส่วนงาน โดยกําหนดวันระดม
ความคิดเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นวันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบนโยบายเกี่ยวกับการใช้มหิดลสิทธาคาร ให้สามารถ
ใช้ได้โดยมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย แต่ควรมีการจัดแบ่งรายได้กลับเข้ามาเพื่อดูแลอาคารเพื่อไม่ให้
เป็นภาระมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรกเกี่ยวกับนโยบาย โดยมีอธิการบดี เป็น
ประธาน และชุดที่สอง เกี่ยวกับการดําเนินงาน มีคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นประธาน
4) วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครั้งที่ 4 เวลา
12.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร โดยอธิการบดีแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง นโยบายและทิศทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดให้ประชาคมนําเสนอข้อคิดเห็น จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมงาน
1.1.2 เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี
1) วันที่ 6 มกราคม 2558 ประธานกล่าวต้อนรับ และร่วมการเจรจาความร่วมมือด้าน
การศึกษา และวิจัยกับ Dalla Lana School of Public Health (DLSPH), University of Toronto
ประเทศแคนาดา
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2) วันที่ 7 มกราคม 2558 คณบดีเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งอธิการบดี
3) วันที่ 7 มกราคม 2558 คณบดีเข้าร่วม The Meeting agenda for Dr.Hu and
colleagues to visit Thai Health Promotion Foundation and to meet high level officials of the
Ministry of Public Health
4) วันที่ 14 มกราคม 2558 คณบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
เรื่อง Health Promotion ให้แก่นักศึกษาMaster of Public Health จาก Bina Husada College Science
,Palembang ประเทศอินโดนีเซีย
5) วันที่ 15 - 16 มกราคม 2558 คณบดีเข้าร่วม Management Board Meeting and
APACPH Accreditation Workshop at Seoul, Republic of Korea
6) วันที่ 17 มกราคม 2558 คณบดีได้ลงนามความร่วมมือกับ International Cyber
University for Health at Yousei University, Seoul, Republic of Korea
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี
1.2.1 สรุปการจัดงาน “สาสุข สดใส รับปีใหม่ 2558 ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา
11.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา มีผู้ร่วมงาน
292 คน เป็นบุคลากรคณะ 255 คน (85.0%) ประกอบด้วยสายวิชาการ 110 คน และสายสนับสนุนวิชาการ
145 คนและบุคคลภายนอก 37 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 89 คน (30.48% ของผู้ร่วมงาน) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 4.67 ในด้านการต้อนรับ และน้อยที่สุด 4.44 ในด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับข้อมูลมากที่สุดทาง
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รองลงมาทางระบบ E-office และจากภาควิชาและหน่วยงาน ตามลําดับ และ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญปีใหม่ ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 102 รางวัล
1.2.2 สรุปการจัดงานพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ “สาสุข สดใส รับปีใหม่ 2558 ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ มีผู้ร่วมงาน 243 คน เป็นบุคลากร
คณะ 201 คน (67.0% ของบุคลากรทั้งหมด) ประกอบด้วยสายวิชาการ 82 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 119
คน และบุคคลภายนอก 42 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 97 คน ( 39.92 % ของผู้ร่วมงาน) มีความพึงพอใจในการ
จัดงานอยู่ในระดับ ดีและดีมากทุกองค์ประกอบโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.68 มีประโยชน์ต่อการสร้างความรัก
ความผูกพันต่อคณะ รองลงมา 4.66 มีประโยชน์ต่อการสร้างสุขให้กับตนเอง 4.62 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
และ 4.61 การต้อนรับ และน้อยที่สุด 4.51 ความสะดวกในการลงทะเบียน ได้รับข้อมูลมากที่สุดทางโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ รองลงมาระบบ E-officeและ จากภาควิชาและหน่วยงาน ตามลําดับ
1.2.3 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ
บุญหลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
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1.2.4 สรุปการประชุม APACPH Accreditation Workshop 16th January 2015 Seoul,
Republic of Korea มีสาระสําคัญ คือ 1) Overview of APACPH Accreditation Framework, 2) Rep. of
Korea’s Accreditation Criteria, 3) Cross-Comparison of Accreditation Criteria 4) Finalizing
Accreditation Criteria Discussion and Development และได้นําเสนอตัวอย่าง Self-Evaluation
Documents for Master of Public Health Program Accreditation, Faculty of Public Health,
Mahidol University
ข้อสรุปจากการประชุม คุณสมบัติและจํานวนของ คณะกรรมการ APACPH Accreditation
Reviewer ค่าใช้จ่าย กระบวนการรับรอง และจะนําเสนอหลักสูตร MPH จะเข้าสู่กระบวนการรับรองในปี
2015 เริม่ จาก University of Indonesia (March 2015) , University of Malaya, Yonsei University and
Accreditation Task Force Korean Association of Graduate Schools of Public Health และ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ประชุม : รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการใช้จา่ ยเงินและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมโดยสรุปดังนี้
ก. การใช้จา่ ยเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2557) ตามทีค่ ณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 293,505,100.00 บาท จําแนกเป็น
เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 168,482,800.00 บาท และเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน จํานวน
125,022,300.00 บาท แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 68,816,630.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน
76,977,071.18 บาท สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท คิดเป็นร้อยละ73.77
ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.2558-1)
ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนธันวาคม 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ค. รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานงบประมาณไทยเข็มแข็ง ปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.2 แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2558
ตามที่คณะขอความร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงานให้เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ
(Performance Agreement) ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 31 โครงการ วงเงินทั้งหมด 1,178,500.00
บาท จําแนกเป็น
1. โครงการระดับคณะ จํานวน 17 โครงการ เป็นเงิน 796,000.00 บาท และ
2. โครงการระดับภาควิชา จํานวน 14 โครงการ เป็นเงิน 382,500.00 บาท

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
2558 ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2558 โดยมีมติที่ประชุมและ
ข้อเสนอแนะ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.3 แจ้งผลการดําเนินงานตัวชี้วัด Corporate KPIs ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 5 ตัวชี้วัด ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2560) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.4 แจ้งผลสําเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2557 ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนุมัติเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 ให้กับภาควิชา/หน่วยงานเพื่อผลักดันและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ จํานวนทั้งหมด 33 โครงการ วงเงิน 6,608,400.00 บาท มีผลการใช้จ่ายจริง จํานวน
1,816,669.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.49 และผลความก้าวหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.28 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม
1.3.5 แจ้งผลความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
ทางคณะได้จัดทําหนังสือรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2558 (2 วัน) และกําหนดวันตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ วันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 โดย รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชา
อนามัยครอบครัว เป็นประธานตรวจประเมินภายในคณะ และมหาวิทยาลัยกําหนดให้สว่ นงานจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจําปี 2557 ประกอบด้วย
1. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) (จํานวนไม่เกิน 10 หน้า)
2. กระบวนการหมวด 1 – 6 และผลลัพธ์หมวด 7 (จํานวนไม่เกิน 90 หน้า)
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดรูปแบบและตัวอักษรในการจัดทํารายงานดังกล่าวด้วย และทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้
ส่วนงานจัดส่งรายงานประเมินตนเองอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยจักส่งให้กรรมการตรวจประเมิน
ส่วนงานได้ศึกษาล่วงหน้า
คณะกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (ExPEx) แบ่งเป็น 4 รุน่
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 27 มกราคม 2558
ผู้บริหาร
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
หัวหน้างาน เลขานุการภาควิชา
รุ่นที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2558
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะจะจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้บริหารเกี่ยวข้องอย่างไรกับ ExPEx” โดย รศ.สมภพ
ประธานธุรารักษ์ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
1.4.1 ตามที่ฝ่ายวิจัยฯได้ประชุมอาจารย์ที่สนใจเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตอบโจทย์จาก
แหล่งทุน 2 แหล่งทุน (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2557 มี
อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน 2 โครงการ (แห่งละ 1 โครงการ โดยจากภาควิชาอนามัยครอบครัว 1
โครงการ และภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ)
1.4.2 ตามที่ฝ่ายวิจัยฯ ได้เชิญอาจารย์ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสนับสนุนโครงการ Research
Rewards พ.ศ. 2557 และ 2558 พร้อมทั้งเชิญชวนให้สมัครสําหรับปี 2558 (ซึ่งจะมีผลให้เข้าร่วมโครงการได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) นั้น ปรากฏผลลัพธ์ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวม 54 คน จาก 12
ภาควิชา (เพิ่มขี้นจากปี พ.ศ. 2557 จํานวน 9 คน)
1.4.3 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสํานักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.): ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 145 ทุน เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
สําหรับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโททีท่ าํ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
ภาคเอกชน ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รายละเอียดและ
การสมัครทุน และส่งข้อเสนอโครงการทาง www.rrimag.org เปิดรับวันที่ 12 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2558
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะส่งข้อเสนอโครงการ ลงทะเบียน หรือ Update ประวัติใน Biodata ทางเว็บไซต์
http://biodata.trf.or.th ภายในเดือนมกราคม 2558
1.4.4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดประชุมวิชาการ Joint TPAA-Chula
International Medical Congress 2015 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Growing Old Graciously: Focused on
Aging Population" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558 ณ อาคาร อปร คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่เสีย
ค่าลงทะเบียน สามารถส่งรายชื่อได้ที่ศูนย์ประชุมวิชาการ โทรสาร 0-2652-4203 หรือทาง E-mail:
sccmdcu@gmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 รับจํานวน 200 คน
1.4.5 สรุปผลลัพธ์ด้านการวิจัย: จํานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 (เดือน มกราคม - ธันวาคม 2557) รวมประมาณ 80 เรื่อง
1.4.6 ตามที่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มรี างวัล
“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น” ประจําปี พ.ศ. 2558 ได้ขอให้คณะพิจารณา
เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 งานวิจัยและวิชาการ ได้จัดลําดับผู้ที่มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องของคณะ ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 (ทั้งจํานวนความต่อเนื่องของผลงาน และค่า impact
factor รวม และอายุกรณีรุนใหม่) เพื่อให้คณะกรรมการวิจัยพิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบัติทมี่ ูลนิธิฯ
กําหนด ผลการพิจารณาที่ประชุมมีความเห็นให้เสนอชื่ออาจารย์ 2 ท่าน ตามประเภทของรางวัลดังนี้
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1) ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน์ สําหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น
2) รศ.ดร. ลีรา กิตติกูล
สําหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
1.5.1 การประชุม APACPH MBM และ Accreditation meeting ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีไต้
ซึ่งสาระสําคัญในการประชุมคือ การสรุปเกณฑ์และกระบวนการ site visit ซึ่งจะนําเสนอผล Accreditation ใน
การประชุมครั้งต่อไป เดือนตุลาคม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในการไปร่วมประชุมครั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนาม
ความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ International Cyber University of
Health ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา online ได้ ค่าลงทะเบียนเทอมละ 100 $US
เริ่มเดือนเมษายน 2558 และได้ประสานเบื้องต้นเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา course online ที่
คณะ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ pre-conference ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
1.5.2 วันที่ 14 - 16 มกราคม 2558 คณะจัดฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง Health Promotion ให้แก่
นักศึกษา MPH จาก Bina Husada College of Health Science, Palembang และอาจารย์ 3 คน จาก
ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 21 คน โดยมี ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เป็นประธานโครงการและทีมคณาจารย์ผู้จัด
โครงการอบรม Health Promotion
1.5.3 วันที่ 27 มกราคม 2558 คณบดีและทีมผู้บริหาร จาก Institute of Global Health,
Wuhan University, China จํานวน 6 คน จะมาพบและเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ด้านการ
สาธารณสุขและสุขภาพประชากรโลก โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และความร่วมมือด้านการวิจัย
ด้าน Global Health ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เวลา 14.30 - 16.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการ
ประจําคณะร่วมต้อนรับ
1.5.4 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเรียนเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ ฟังบรรยาย จาก Prof.
Richard Camens ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านโมเดลอากาศ จาก SPH-UNC-CH เรื่อง
Potential Health Effects of Global Climate and Environmental Change แจ้งชื่อได้ที่ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพประชากรโลก ณ ห้องบรรยาย 7518 อาคาร 7 ชั้น 5 เวลา
13.30 - 16.00 น. ในการนีข้ อเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือ
เรื่องเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 เวลา 11.30 - 12.30 น.
1.5.7 วันที่ 8 มกราคม 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ พร้อมเจ้าหน้าที่งานวิเทศฯ เดินทางไป
มอบกระเช้าของขวัญ แก่ ผูอ้ ํานวยการกองบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และผู้อํานวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสขึ้นปี และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติแผนกลยุทธการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี
1.5.8 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” จํานวน 2 ตอน เรื่อง หลักสูตร "การพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย" โดย รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
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ที่ประชุม : รับทราบ
1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
1.6.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2557
1) ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ยังทําหน้าที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรักษาการรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จนกว่าท่านรักษาการอธิการบดีจะได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี จึงจะ
ลาออก และจัดให้มีการสรรหาคณบดีคนใหม่ต่อไป
2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 15
หลักสูตร ไม่มหี ลักสูตรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
3) หลักสูตรทีผ่ ่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 14 หลักสูตร ไม่มีหลักสูตรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
4) ข้อมูลการประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม
5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับหรือรับรองหลักสูตร สามารถจัดทําเล่มเอกสารหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
เดียวได้ ทั้งนี้หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่จัดทําเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อ
และรายละเอียดตามที่ สกอ. กําหนดด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
6) บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประจําปี 2557 ในวันที่ 5 กุมพันธ์ 2558 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยจัด
ให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทบัณฑิตศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยต่อการพัฒนาโดยศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา ใน 4 สาขาทั้งระดับ
ปริญญาโท และเอกได้แก่ กลุม่ วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์
7) ที่ประชุม เห็นชอบ อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และ
สารนิพนธ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์หลักสูตรภาคพิเศษ
ระดับปริญญาโท - อัตราค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ฉบับละ 54,000 บาท - อัตราค่าลงทะเบียนวิทยาสารนิพนธ์
ฉบับละ 27,000 บาท รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม
8) ที่ประชุม เห็นชอบ กําหนดจํานวนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) สําหรับปริญญาเอก และ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) สําหรับปริญญาโท แผน ข (สารนิพนธ์) เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการ
จัดเก็บค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และแยกจากค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
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สําหรัปริญญาเอกและเพิ่มการจัดเก็บค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท สารนิพนธ์ รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม
9) ที่ประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกีย่ วกับวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
10) ขณะนี้ พบว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่จะมีอายุครบระยะเวลาสูงสุดที่ให้ใช้ใน
การศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557 (วันที่ 17 กรกฎาคม 2558) ระดับปริญญาโท จํานวน 362 คนระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 137 คนรวม จํานวน 499 คน ที่ประชุมมีมติ ในกรณีต้องการขยายเวลา ให้กําหนดวันสอบ
ด้วย การขอขยายเวลาศึกษาต่อเป็นการดําเนินการภายใน สําหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาสูงสุดที่กําหนด ต้องแจ้งข้อมูลปัญหา/ อุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษา และแผนการ
ดําเนินการที่จะทําให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ขอขยายเวลาศึกษาต่อ
1.6.2 จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญาโท 17
หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร รวม 35 สาขา) ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 มีจํานวน 226 คน จํานวนที่
คาดว่าจะรับ 449 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 และมีจํานวน 7 สาขาที่มีผูสมัครเท่ากับหรือเกินเป้าที่คาดว่าจะรับ
คิดเป็นร้อยละ 20
1.6.3 การจัดกิจกรรมแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กบั นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแนะนําการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ให้กับ
นักศึกษาของคณะเอง และเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลผ่านนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ ในการนําไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ต่างคณะและสถาบันต่อไป
1.6.4 ปฏิทินการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบของคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ประธาน
หลักสูตร ได้รับทราบแล้ว
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมและสอบสารนิพนธ์ของคณะ
โดยเฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรไทยภาคปกติ ค่อนข้างน้อย คณะน่าจะมีแนวทางในการ
ปรับปรุง
ประธานฯ แจ้งว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมและสอบสารนิพนธ์น้อย การปรับที่เป็นไปได้
คือการเพิ่มเป็นค่าเดินทาง ค่าพาหนะ จากเงินรายได้ของหลักสูตร นอกจากนั้นคณะกรรมการหลักสูตร ส.ม.
หลักสูตรไทยทีเ่ พิ่งหมดวาระไป ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยการเพิ่มจํานวนหน่วยกิตสารนิพนธ์ จาก 3
หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต
รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า กรณีผู้สมัครเข้าระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ มีจํานวนลดลง
เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาการรับสมัครเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาปริญญาตรียังไม่จบการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยควรปรับช่วงเวลาการรับสมัครให้เหมาะสมกับการเปิดการเรียนการสอนแบบอาเซียน และเสนอให้มี
แนวทางที่ชัดเจนสําหรับบางหลักสูตรทีม่ ีความต้องการการรับสมัครรอบที่ 3
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รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า ขอให้คณะสอบถามนโยบายบัณฑิตวิทยาลัยที่ชัดเจน ในเรื่องการ
อนุมัติขยายเวลาการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาครบ 5 ปี แต่ยังไม่จบการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้มีการนําเสนอ บฑ. 42
รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ ขอให้อาจารย์ประเมินความก้าวหน้าตามการทํางานของนักศึกษา
ที่ประชุม : รับทราบ
1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา
1.7.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ลาออก 1 คน คือ นางสาวฉัตรสิริ วงศ์สุภาร์ รหัส
5708013 หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) เนื่องจากมีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเรียนในหลักสูตรอื่น
1.7.2 คณะกรรมการระดับปริญญาตรี มีมติกําหนดปฏิทินการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2558 เอกสารแจกในที่ประชุม
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า วันปฐมนิเทศการฝึกงานภาคสนาม ในวันที่ 18 เมษายน จะตรง
กับช่วงสงกรานต์ อาจจะมีการกําหนดวันปฐมนิเทศก่อนวันสงกรานต์ หรืออาจเลื่อนการเตรียมวิชาการฝึก
ภาคสนามให้เร็วขึ้น
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า จะนําปฏิทินการศึกษาดังกล่าวไปปรับปรุงและ
นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
1.7.3 คณะกรรมการระดับปริญญาตรีร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 1 และ 2 จะจัดโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะปลายทาง ประจําภาคการศึกษาปลาย ในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยจะชี้แจงและย้ําเตือนกฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
1.7.4 งานบริหารการศึกษาฯ จะจัดโครงการแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 12.45 –
16.30 น. ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 2 โดยจะแนะแนวหลักสูตรและตอบปัญหา
วิชาการ และชมนิทรรศการ
1.7.5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะจัดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 10 หรือ Health
Camp # 10 ในวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นกั เรียนระดับมัธยศึกษาตอนปลายทั้ง
ประเทศให้รู้จกั คณะ และให้ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขให้แก่ผู้เข้าโครงการ
1.7.6 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 “มะพร้าวเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม 280 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน
และอาจารย์ 7 คน
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
1.8.1 ขอวันและเวลาเข้ารับการประเมิน Green Meeting จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยของแต่ละ
ภาควิชา โดยสามารถแจ้งได้ที่ งานกายภาพฯ คุณชัยยศ หรือคุณอุดม โทรศัพท์ภายใน กด 0 หรือ 5103 หรือ
ทางอีเมล chaiyout.kan@mahidol.ac.th
1.8.2 คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์สนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ให้
ดําเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ 4 ห้อง
ได้แก่ ห้องจากภาควิชาจุลชีววิทยา ห้องจากภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา ห้องจากภาควิชาโภชนวิทยา และห้อง
จากงานปฏิบัติการกลาง
ที่ประชุม : รับทราบ
1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอืน่ ๆ
1.9.1 เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์
รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ประธานสภาอาจารย์มีเรื่องแจ้งต่างๆ ดังนี้
1) การจัดงานแสดงความยินดี แก่ รศ.สุคนธา คงศีล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ที่ได้รับ
เลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1610 มี
ผู้ร่วมงาน 42 ท่าน
2) ประธานสภาอาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่
7 มกราคม 2558 มีเรื่องแจ้งดังนี้
2.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมครบวาระการดํารงตําแหน่ง มีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 23
ธันวาคม 2557 – 22 ธันวาคม 2558 สรุปผลการเลือกตั้ง ดังนี้
- ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท.
- ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา รองประธาน ปอมท. คนที่ 1
- ผศ.มนตรี เข็มราช รองประธาน ปอมท. คนที่ 2
- ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง เลขาธิการ ปอมท.
2.2 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรมีการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เสนอที่ประชุมสภา
คณาจารย์พิจารณารับรองผลการตัดสินคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2557
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2557 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ มาทั้งหมด
14 คน จาก 14 ส่วนงาน และมีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จํานวน 4 คน (เรียงตามลําดับตัวอักษร) ดังนี้
1. ศ.พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล คณะวิทยาศาสตร์
2. ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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3. รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4. รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2.3 แผนการดําเนินงานของสภาคณาจารย์ ปี 2558

1
2
3
4

วัน เดือน ปี
2 มีนาคม 2558
มีนาคม - ตุลาคม 2558
3 - 4 เมษายน 2558
กลางเดือนมิถุนายน 2558
กรกฎาคม – กันยายน 2558
กรกฎาคม – ตุลาคม 2558
ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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21
22
23

4 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม
พิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2557
ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2558
จัด Retreat ในต่างจังหวัด
จัดเสวนาวิชาการการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
เตรียมงานของฝ่ายอาจารย์สกั ขีพยาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2557
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
สรุปผลการดําเนินงานทัง้ วาระ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 - 5 พฤศจิกายน
2558
ประชุมสภาคณาจารย์ครัง้ สุดท้าย และส่งมอบงานให้สภาคณาจารย์ชุดใหม่

ที่ประชุม : รับทราบ
1.9.2 เรื่องแจ้งงานบริหารทรัพยากรบุคคล จาก รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา
1) จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management ปัจจุบันมีจํานวน 15
ราย (เดือนธันวาคม 2557) รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม
2) จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นเสนอขอเข้าร่วมโครงการ Research Reword ประจําปี
2558 มีจํานวน 54 ราย (อาจารย์ 15 ราย ผศ. 23 ราย และ รศ. 16 ราย) รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม
3) จํานวนชั่วโมงการพัฒนาบุคลากร เดือนธันวาคม 2557 ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 145 ราย รายละเอียดเอกสารแจกในทีป่ ระชุม
ที่ประชุมให้คณะโดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนับจํานวนชั่วโมง
การพัฒนาบุคลากรว่า ต้องเป็นภายนอกเท่านั้น หรือการพัฒนาบุคลากรภายในสามารถนับชั่วโมงได้
ที่ประชุม : รับทราบ
1.9.3 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ศิษย์เก่าคณะได้รับรางวัล
มหิดลทยากร ประจําปี 2557 โดยจะเข้ารับรางวัลในงาน “46 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” ใน
วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.9.4 หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ แจ้งว่า ภาควิชาจะจัดงานทําบุญภาควิชา ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
2558 ขอเชิญคณะกรรมการและบุคลากรเข้าร่วมงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
1.9.5 ประธานฯ แจ้งว่า คณะจัดการอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีพิธีเปิดการอบรมฯ ในวันจันทร์ที่ 26
มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 12/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยเสนอให้มี
การแก้ไขดังนี้
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 8 และ 9 คําว่า “สกอ.” แก้เป็น “สกว.”
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 10 -19 ข้อความ “รองคณบดี...สามารถตีพิมพ์ได้” ตัดออก
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่
15 มีข้อสรุป ดังนี้
1) กําหนดชื่อการประชุม : การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ ๒๑ (Public
Health and Environment in the 21st Century)
- ปาฐกถาพิเศษ ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง ผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นองค์ปาฐก ได้แก่
รองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รมว. กระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน), อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2) สถานที่จัดประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
3) ราคาค่าอาหารหัวละ 510 บาท/วัน
4) (ร่าง) กําหนดการประชุม
วัน
เวลา
6 ส.ค. 2558 8.00 – 8.30 น.
8.30 – 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.
9.20 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พร้อมกับในห้องประชุมและชมวิดีทัศน์
พิธีเปิดการประชุม
ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง (40 นาที)
เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการองค์ความรู้ใหม่/ นวัตกรรม
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10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.30 น.
7 ส.ค. 2558 8.00 – 8.30 น.
8.30 – 8.45 น.
8.45 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

และโปสเตอร์/ ทานอาหารว่าง
บรรยายพิเศษ (1) : 2 หัวข้อ (หัวข้อละ 45 นาที)
อาหารกลางวัน/ นิทรรศการ-โปสเตอร์
อภิปราย (1)
อภิปราย (2)
อภิปราย (3)
อาหารว่าง/ นิทรรศการ-โปสเตอร์
อภิปราย (5)
อภิปราย (6)
อภิปราย (7)
ลงทะเบียน
พร้อมกับในห้องประชุมและชมวิดีทัศน์ 2
บรรยายพิเศษ (2) : 2 หัวข้อ (หัวข้อละ 45 นาที)
อาหารว่าง/ นิทรรศการ-โปสเตอร์
นําเสนอ (วาจา) 1 นําเสนอ (วาจา) 2 นําเสนอ (วาจา) 3
อาหารกลางวัน/ นิทรรศการ-โปสเตอร์
อภิปราย (9)
อภิปราย (10)
อภิปราย (11)
อาหารว่าง/ นิทรรศการ-โปสเตอร์
เวทีสาธารณะ
พิธีปิดการประชุม

อภิปราย (4)
อภิปราย (8)

นําเสนอ (วาจา) 4
อภิปราย (12)

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า เกณฑ์การจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ ของ สกอ. จะมีการ
ประเมินทุกการประชุม เช่น การจัดจะต้องมีคู่จัดการประชุมระดับชาติไม่น้อยกว่า 2 แห่ง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประชุมฯ ต้องมีบุคลากรภายนอกไม่น้อยกว่า 25% ขอให้ระบุตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิให้
ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษานําเสนองานผลวิจัยได้รับการรับรองการจบการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ มีการแบ่งเป็น 2 ชุด คือ
พิจารณาผลงานวิชาการภายใน และมีกองบรรณาธิการที่มี ศ., รศ. ดร., ผศ.ดร. จากภายนอก 25% – 30%
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 มีหัวข้อ เรื่อง
“Evidence - based Global Health beyond 2015: Integration and Innovation approach” ซึ่งจะ
ดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุนจาก WHO และ SEAPHEIN
ที่ประชุมขอให้นําหัวข้อเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการก่อนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า การเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ประจําปีการศึกษา
2557 จะเริม่ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
เอกสารแจกในที่ประชุม
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ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. จะประชุม
เตรียมซักซ้อมเตรียมการอาจารย์ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ขอเชิญอาจารย์นิเทศงานทุกท่านเข้าร่วมประชุม
และขอให้คณะพิจารณาวันเยี่ยมนักศึกษาฝึกภาคสนามของผู้บริหาร ซึ่งเป็นช่วงปลายสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึก
ภาคสนาม ตามกําหนดเวลาจะไม่ตรงกับช่วงประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อดําเนินการเตรียมการ
ประธานฯ แจ้งว่า เรื่องการเยี่ยมนักศึกษาฝึกภาคสนามและการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะสัญจรจะหารือกับคณบดีและทีมบริหาร แล้วจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของ ก.พ.
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า เนื่องจากมีนักศึกษาปริญญาตรีของภาควิชาได้ไปสมัครงานที่
กรมควบคุมโรค แต่ถูกระบุวา่ สาขาวิชาไม่ตรงกับที่ประกาศรับสมัคร ไม่มีรับการรับรองว่าจบการศึกษาอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพราะการตีความของ กพ. ในประกาศปี 2556 มีเพียง 9 สาขาวิชา ระบุสาขาวิชาเอกไม่ครบ จึงได้
แก้ปัญหาโดยรับรองให้เป็นกรณีเป็นรายบุคคล ขอให้คณะดําเนินการและเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สกอ., ก.พ., มหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ขณะนี้ได้แก้ปัญหาคือชี้แจงเป็นกรณีๆ ไป แต่ต่อไปการ
รับรองจาก ก.พ. จะต้องมาจากคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของวิชาที่ชัดเจน และจะชี้แจงให้นักศึกษา
รับทราบในวันปัจฉิมนิเทศ หรือในสื่อออนไลน์
ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาประสานขอรายละเอียดไปยัง สกอ. เพื่อ
หาแนวทางการดําเนินงานต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจําปี
การศึกษา 2557
ประธานฯ แจ้งว่า คณะได้ดําเนินการทาบทาม รศ.สุวิทย์ ชุมนุมศิริวัฒน์ และได้รับการยินยอม
ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอประวัติเพื่อส่งมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า โครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ STIKES BALI
(Institute of Health Sciences Bali) ประเทศอินโดนีเซีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม
2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมจํานวน 12 คน เอกสารแจกในทีป่ ระชุม
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า การแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับประเทศมาเลเซีย ขอเลื่อนจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 เป็นช่วงหลังเดือนเมษายน 2558 เนื่องจากประเทศมาเลเซียประสบปัญหาน้ําท่วม ส่วนการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศบาหลี เดิมกําหนดเดือนพฤษภาคม 2558 แต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ทาง
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ประเทศบาหลีติดภารกิจรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยพยาบาล และเป็นช่วงปิดเกาะของประเทศบาหลี
คณะจึงประสานเลื่อนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขณะนีไ้ ด้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างขออนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.เรวดี จงสุวฒ
ั น์ แจ้งว่า ขอให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามีกรอบ แนวทาง
การดําเนินงานให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เนื่องจากนักศึกษาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนจะมีปัญหาขาดเวลา
เรียนจํานวน 4 ครั้ง ซึ่งบางวิชาจะให้เรียนเพิ่มเติมหรือให้เอกสาร/ งานเพิ่มเติม จึงขอให้คณะมีแนวทาง
นโยบายที่ชัดเจน ส่วนนักศึกษาที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะ น่าจะมีวิธีบริหารจัดการให้เวลาภาควิชา
เตรียมการล่วงหน้า
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า คณะมีแนวทางด้านการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก กรณี
ที่เรียนไม่ครบเวลา ให้สอบถามกับอาจารย์ประจํารายวิชา โดยที่คณะจะสนับสนุนด้านสือ่ การสอน หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ
รศ.พิศษิ ฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า หัวหน้าภาควิชาต้องหารือกับอาจารย์ประจํารายวิชา เนือ่ งจากเป็น
โอกาสที่ดีของนักศึกษาเอง อาจจะบันทึกวิดโี อ หรือ ให้ทํารายงานการไปศึกษาดูงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
3.6 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รศ.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ แจ้งว่า การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ประจําปีการศึกษา 2557 จะฝึกภาคสนามในพื้นที่ลาดกระบัง นักศึกษาจํานวน 55 คน ระยะเวลา
ประมาณ 6 สัปดาห์ งบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท/ สัปดาห์/ คน
ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
พร้อมเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย
เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. ....
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯแจ้งว่า ตามที่คณะฯ ได้ออกประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2551 นั้น
เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในคนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
คน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 คณะฯ จึงได้จัดทํา
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(ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยเสนอขอการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. .... จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่า ไม่เห็นด้วยที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม Exemption เพราะเป็น
การดําเนินงานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นการสนับสนุนให้งานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนขอการรับรองจริยธรรมด้วย
และเห็นด้วยเก็บค่าธรรมเนียมโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุน แต่จะมีกรณีโครงการอยู่ระหว่างขอทุน
เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วอาจจะได้ทุน จํานวน 2,000,000 บาท อาจนําเข้ามาพิจารณาใหม่อีกครั้งเพื่อจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามวงเงินที่ได้ทุนวิจัย
รศ.สุนีย์ ละกําปั่น เสนอว่า บางกรณีที่อยู่ระหว่างการหาแหล่งทุน ควรจะเก็บอัตราตามประกาศ
ไปก่อน และนําเข้ามาพิจารณาใหม่ตามวงเงินที่ได้รับทุน
รศ.ลีรา กิตติกูล เสนอว่า ขอสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนและนักศึกษาที่ทาํ งานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับ
คนต้องขอจริยธรรม ซึ่งคาดว่ารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยคนใหม่ จะกําหนดให้กรอกแบบฟอร์มว่าผ่านการขอรับรอง
จริยธรรมและได้รับการยกเว้นสําหรับงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนเมื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า คณะอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการรับรองเรื่อง Biosafety เพราะ
เป็นความต้องการของแหล่งทุน ซึ่งจะมีทุนประมาณ 3 – 5 ทุน/ ปี ส่วนการขอจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์ทดลองสามารถขอได้ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับตามที่ที่ประชุมเสนอ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
5.1 รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า กรณีจริยธรรมวิจัยในคน ผู้ที่ต้องการการเก็บข้อมูลบุคลากร
อาจารย์ นักศึกษาภายในคณะ จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด หากเอกสารไม่ผ่านการ
รับรองจริยธรรมมาก่อน จึงขอเสนอแนวทางปฏิบัติ คือ ถ้ามีหนังสือเพื่อขอเก็บข้อมูลภายในคณะ ขอให้ส่ง
เอกสารถึงงานวิจัยหรือประธานคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อพิจารณาว่าผ่านการขอจริยธรรมหรือไม่ ซึ่งถ้า
ไม่ผ่าน คณะจะให้ดําเนินการยื่นขอการรับรองจริยธรรมของคณะ ผ่านประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเรื่อง สามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/
กรณีเป็นทําสารนิพนธ์หรืองโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นงานที่ไม่มีความเสี่ยงสูง ไม่ต้องการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และไม่เป็นคําถามที่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง อาจไม่ต้องขอการรับรองจริยธรรม
ที่ประชุม : รับทราบ
5.2 รศ.สุปรียา ตันสกุล สอบถามเรื่อง มคอ.1 และสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า ผลการวิจัยได้ผ่านสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้ว ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2557 แต่สกอ. ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับผลงานวิจัย ที่จะเซ็นอนุมัติเรื่องเงิน เมื่อส่ง
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รายงานแล้วต้องใช้เวลาตรวจรับประมาณ 3 เดือนในการตรวจรับ หลังจากนั้นจะทํา มคอ.2 , 3 และ 4 ต่อไปได้
ทําให้ระยะเวลาที่กําหนดไว้ต้องเลื่อนออกไป
รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิฯ มคอ.1 ได้ดําเนินการปรับปรุงแล้ว มีทั้งหมด 5
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/ อนามัยชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/ อนามัย
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์/ ส่งเสริมสุขภาพ สาขาโภชนวิทยา/ อาหารและโภชนาการ ในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรของทุกสถาบัน
ที่มีปริญญาด้านสาธารณสุข สภาวิชาชีพฯ และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ตกลงกันว่า ให้ทุกสถาบัน
ส่งเรื่องไปยังสกอ. จากนั้นสกอ. จะส่งต่อไปยังสภาวิชาชีพฯ โดยที่สภาวิชาชีพฯ จะส่งเรื่องต่อไปยังสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เพือ่ ประเมินหลักสูตรและใช้ (ร่าง) มคอ.1 ที่ดาํ เนินการแล้วเป็นหลัก โดยทีเ่ รื่องที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะทําในนามสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ ขณะนี้ระบบการรับสมัครสมาชิกสภา
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีการสมัครออนไลน์ได้ สมาคมวิชาชีพฯ ต่างๆ สามารถให้สมาชิก
หรือผู้จบการศึกษาทางด้านสาธารณสุขสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะมีสิทธิเลือกกรรมการชุดถาวร
ที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
นางสาวนวพร พานิชเจริญ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางนภาพร ม่วงสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
รศ.จรวยพร สุภาพ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

