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26. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
27. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
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  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 2 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 3 

2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา  9.10 น. 6 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจในช่วงแรกของการประชุม จึง7 

มอบหมายให้ รศ.จรวยพร สภุาพ รองคณบดีทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ก่อนการประชุม ประธานฯ ได้8 

แนะนําบุคลากรใหม่ คือ อาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ ภาควิชาอนามัยครอบครัว จากน้ันได้ดําเนินการประชุม9 

ตามระเบียบวาระ และในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล เสร็จภารกิจจึงได้ทําหน้าที่10 

ประธานการประชุมต่อ 11 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 13 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี14 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 15 

  1)  กองวิเทศสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “Study Aboard Fair” โดยได้รับ16 

ความร่วมมือจากสถาบันและมหาวิทยาลัยทีเ่ป็นคู่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล คือ University of Liverpool, 17 

Australian Embassy, Campus France, NUFFIC-NESO, Fullbright Thailand เป็นต้น  18 

  2)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กําหนดแบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 19 

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Learning Outcomes) พร้อมทั้งได้ทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 20 

ประจําปี พศ 2557 ในระบบ ONLINE โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 2,315 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น21 

จํานวน 3,810 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.76) พบว่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ระดับ 0.95 22 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 23 

1) วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของสํานักอนามัย ครั้งที่ 2/ 2557 24 

2) วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ประชุมวิชาการทางไกล (Inter teleconference) เรื่อง 25 

International Health and Disaster Management  ร่วมกับ University of Tokyo และ ประชุมหารือ26 

ร่วมกับ Prof.Amartya Sen, President of Nalanda University 27 

3) วันที่ 23 ธันวาคม 2557ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ28 

เพ่ือพัฒนาการศึกษาฯคร้ังที่ 7/2557  29 

4) วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครู เรื่อง เด็กไทยดูดีมีพลานามัย ที ่30 

5) ทีมบริหารพบภาควิชาเพ่ือขอปรึกษาหารือในเดือนธันวาคม คือ ภาควิชาสุขศึกษาและ31 

พฤติกรรมศาสตร์ และภาควิชาระบาดวิทยา 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 1 

     1.2.1  สรุปการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน และ2 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 7.30 – 9.00 น. 3 

ณ โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ มีผู้เข้าร่วมพิธีจํานวน 214 คน เป็นบุคลากรคณะฯจํานวน 180 คน (ร้อย4 

ละ 59.80) จากบุคลากรทั้งหมด 301 คน ผู้เข้าร่วมพิธีจําแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 79 คน สายสนับสนุน5 

วิชาการ 101 คน นักศึกษา 26 คน และบุคคลภายนอก 8 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 123 คน (ร้อยละ 6 

57.48 ของผู้เข้าร่วมพิธี) ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในการจัดพิธีดังกล่าวระดับดีมากในสัดส่วนมากที่สุด7 

ทุกกิจกรรม  โดยกิจกรรมด้านพิธีการ/กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.48 และด้านอาหารว่างเคร่ืองด่ืม8 

คะแนนแฉล่ียน้อยที่สุด 4.34 และมีสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการร่วมงานคือความรัก ความสามัคคี  ศูนย์รวมใจของ9 

พวกเราคือในหลวง  10 

1.2.2  มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดต้ังกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมี                11 

ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ เป็นผู้อํานวยการ ได้มีกิจกรรมในชุมชนรอบๆ ศาลายาอย่างต่อเน่ือง และได้ม ี          12 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมของมหาวิทยาลัย 13 

มหิดล ในวันที ่18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อํานวยการ14 

สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นวิทยากร ได้ให้คํานิยาม แนวทางการดําเนินงาน และผู้เขา้ร่วมประชุมได้15 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานในเร่ืองน้ีของคณะและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งทางกลุ่มภารกิจฯจะมีการ16 

จัดทําฐานข้อมลูของ MU Engagement โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 17 

     1.2.3  กําหนดจัดกีฬาสานสัมพันธ์ เครอืข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที ่6 ในวันที่ 14 มกราคม 2558                   18 

เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา ข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะ19 

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น เจ้าภาพ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 23 

  1.3.1 รายงานความกา้วหน้าการใช้จา่ยเงินและงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด24 

เอกสารประกอบการประชุมโดยสรุปดังน้ี 25 

      ก.  การใช้จา่ยเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – 26 

พฤศจิกายน 2557) ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 293,505,100.00 บาท จําแนกเป็น          27 

เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 168,482,800.00 บาท และเงินงบประมาณรายได้ส่วนงาน จํานวน 28 

125,022,300.00 บาท  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 68,816,630.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 29 

48,316,524.46 บาท สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 245,188,575.54 บาท 30 

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

ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557  32 
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1.3.2  แจ้งวงเงินขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและคําขอต้ังงบประมาณเงิน1 

รายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ปี 2560 – 2562) 2 

            ก. ตามท่ีขอความร่วมมือจากภาควิชาและหน่วยงานให้ส่งแผนความต้องการคําขอต้ังงบประมาณ3 

แผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2559 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี (ปี 2560 – ปี 2562) ดําเนินการส่งคํา4 

ขอต้ังงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยเรียบรอ้ยแล้ว เฉพาะหมวดที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ต้ังงบประมาณ รวม5 

ทั้งสิ้น 236,123,728.00 บาท  6 

        ข. สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ครั้งที่ 7 

1/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเหน็ชอบให้ต้ังงบประมาณปี 2559 วงเงิน 8 

120,954,700.00 บาท และขอให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต สรุปได้ ดังน้ี 9 

1) ตามท่ีคณะต้ังประมาณการรายรับ วงเงิน 93,700,000.00 บาท แต่เน่ืองจากได้สอบถาม 10 

มหาวิทยาลัยแล้ว ไม่สามารถต้ังงบประมาณแบบขาดดุลได้ ดังน้ัน จึงขอต้ังประมาณการรายได้ปี 2559 เท่ากับ11 

รายจ่าย วงเงิน 120,954,700.00 บาท โดยเพ่ิมวงเงินการจัดหารายได้อ่ืนๆ อีก 27,254,700.00 บาท (ประมาณ12 

การรายได้อ่ืน ๆ เดิม 7,500,000.00 + เพ่ิมใหม่เป็น 27,254,700.00 บาท) 13 

2) ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 120,954,700.00 บาท ลดลงจากปีที่14 

ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558) จํานวน 4,067,600.00 บาท (125,022,300.00 – 120,954,700.00 บาท) คิด15 

เป็นร้อยละ 3.25 ซึ่งในปี 2558 คณะได้คาดการณ์รายได้ที่จะจัดเก็บได้ จํานวน ประมาณ 93,700,000.00 บาท 16 

ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 2559 คณะต้องจัดหารายได้เพ่ิมอีก จํานวน 27,254,700.00 บาท เพ่ือให้สมดุลกับ17 

ประมาณการรายจ่ายที่เสนอขอต้ังจํานวน 120,954,700.00 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

1.3.3  คณะกรรมการบริหารคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินงานที่เป็น 19 

เลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพฯ มีมติการ20 

ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี ้21 

1)  กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวันอังคารที่ 22 

23 และวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 23 

2) กําหนดแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับภาควิชาตามเกณฑ์ EdPEx โดยให้24 

เขียนรายงานท้ังหมดรวม 5 หมวด 25 

3) พิจารณาเห็นชอบให้ รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว เป็น26 

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี 2558 27 

4) กําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา วันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 28 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
 30 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 31 

1.4.1  รายการวิทยุ TRS Family-Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5 ของมูลนิธิทรัพย์สินส่วน32 

พระมหากษัตริย์ ปี 2558 ได้ปรับผังรายการใหม่ กําหนดการออกรายการวิทยุทุกวันอาทิตย์ ในเดือนคู่ 33 
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1.4.2  สรุปผลการดําเนินงานผลลัพธ์ด้านการวิจัย ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 11 เดือน              1 

(1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2557) ประจําปี 2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 2 

-  สรุปจํานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปีปฏิทิน 2552-2557 3 

-  จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน 2552-2557 จําแนกตามภาควิชา 4 

-  จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ปีปฏิทิน 2552-2557 จําแนกตามภาควิชา 5 

-  จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน 2557 จําแนกตามค่าควอร์ไทล ์ 6 

   (Quartile) 7 

  1.4.3  สกอ. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Window ปริญญาโท สําหรบัอาจารย์ที่ควบคุม8 

วิทยานิพนธ์ ปี 2558 จํานวน 145 ทนุๆ ละ 300,000 บาท รายละเอียดเพ่ิมเติมจากเว็บไซด์ สกอ. 9 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา สอบถาม เรือ่งประกันคณุภาพการศึกษา ในอนาคตบัณฑิตวิทยาลัยจะ10 

หารือว่าช่ืออาจารย์และนักศกึษาทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ จะสามารถอ้างอิงด้วยกัน 11 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณทีี่ paper ที่เขียนว่าเป็นส่วนนึงของวิทยานพินธ์ จะนับให้12 

เป็นของนักศึกษาปรญิญาโท ปริญญาเอก แต่ถ้าไม่เขียนจะจัดให้เป็นของอาจารย์ ต่อไปเรือ่งระบบคณุภาพจะตรวจ13 

ระบบคณุภาพตัวหลักสตูร อาจจะต้อง identify สําหรับอาจารย์ที่จบการศึกษาไม่นาน กรณีที่เป็นส่วนนึงของ14 

วิทยานิพนธ์ของตัวเองและนักศึกษาที่คุมวิทยานิพนธ์ไม่นับสาํหรับประกันคณุภาพการศึกษา แต่การยืนกลั่นกรอง15 

ของนักศกึษายงัไม่มีข้อมูลว่าสามารถกลัน่กรองได้หรือไม ่ 16 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า การตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์17 

เทคโนโลยีจะต่างกัน คอื ทางวิทยาศาสตรจ์ะมีช่ืออาจารย์และผู้ร่วมวิจัย แต่ทางสังคมศาสตร์นักศึกษาชื่อเดียว18 

สามารถตีพิมพ์ได้ 19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์22 

1.5.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุม คณะกรรมการเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้ง23 

ที่ 4/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 24 

 1)  ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบคุลากร เรียนรูภ้าษาพม่า ออนไลน์ ผ่านเครอืข่าย25 

คอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ภาษาเพ่ือนบ้าน (เวียตนาม เขมร ลาว 26 

มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย) รายละเอียดได้ที่ www.aeclang.lc.mahidol.ac.th 27 

 2)  ทุน capacity building for institutions in Myanmar (รัฐบาลนอร์เวย์) ต่อเน่ือง 28 

phase 2 ซึ่ง ระยะน้ีได้ขยายไปถึงประเทศ less developed countries (LDC) เป็นทุนระดับปริญญาโท 29 

จํานวน 60 ทนุ และ ปริญญาเอก จํานวน 50 ทุน และมทีุนอบรม on-site short course training program 30 

จํานวน 8 - 10 โครงการ 31 
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 3)  มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายทุนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภายใต้โครงการ1 

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 2 

11 ทุน 3 

 4)  ทุนกลุม่โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2558 4 

      -  MU Global Education Scholarship 5 

      -  MU Seed Funding for Visiting Professors/ Visiting Scholars from ASEAN 6 

สําหรับ สนับสนุนอาจารย์และนักวิชาการอาคันตุกะของมหาวิทยาลัยมหดิล ประจําปี 2558 จากประเทศ7 

อาเซียนและประเทศในกรอบอาเซียน + 6 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ กองวิเทศสัมพันธ์ 8 

http://www.op.mahidol.ac.th/orir/index.htm ภายใต้หัวข้อ “ข่าวการศึกษา” 9 

1.5.2 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร ใหก้ารต้อนรับ 10 

Prof. Amartya Sen อธิการบดี Nalanda University ประเทศอินเดีย ผู้รับรางวัลโนเบล เพ่ือปรึกษาหารือใน11 

การก่อต้ังคณะสาธารณาสุขศาสตร์ของ Nalanda University  12 

1.5.3 งานวิเทศฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการผดุงครรภ์13 

จํานวน 46 คน จาก  Faculty of Medicine, Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย ในการศกึษาดูงาน14 

เรื่อง Midwifery Program 15 

1.5.4 งานวิเทศฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ช้ันปี 16 

ที่ 4 จํานวน 13 คน ที่เข้าร่วมจัดรายการเสียงตามสาย สบาย สบาย สาธารณสุข “PH RADIO” ปีงบประมาณ 17 

2557 18 

1.5.5 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” จํานวน 2 ตอน เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาควิชา19 

ระบาดวิทยา ตอน “หลักสูตรระบาดวิทยาและโรคติดเช้ือ” โดย รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร 20 

1.5.6  งานวิเทศฯ กําหนดจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง Health Promotion ให้แก่ อาจารย์และ21 

นักศึกษา MPH จาก Bina Husada College of Health Science, Palembang จาก ประเทศอินโดนีเซีย  22 

จํานวน 24 คน ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2558 23 

1.5.7  ขอเชิญกรรมการประจําคณะ เข้าร่วมต้อนรับผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศที่ร่วมประชุม 24 

Prince Mahidol Award  และยินดีต้องการมาเย่ียมชมคณะ ในวันที่ 24 - 27 มกราคม 2558 กําหนดการแจ้ง25 

ให้ทราบต่อไป 26 

1.5.8  Prof. Richard Camens ผู้เช่ียวชาญด้านอากาศ จาก SPH-UNC-CH ยินดีมาบรรยายให้27 

นักศึกษาของคณะ ในเดือนมกราคม 2558 28 

1.5.9  คณะมกํีาหนดจัด Tele-conference ร่วมกับมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น อีกคร้ังใน29 

หัวข้อ international health ในวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 12.00 – 13.00 น.ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง  30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 
 33 
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1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 1 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 3 2 

ธันวาคม 2557 3 

  1)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการประจําบัณฑิต4 

วิทยาลัย จาก ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ เป็น รศ.จักร์กรชิ หิรัญเพชรรัตน์ 5 

  2)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 16 6 

หลักสูตร รวมทั้ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (หลักสูตรภาคปกติ7 

และภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.2555 8 

  3)  หลักสูตรทีผ่่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับ9 

บัณฑิตศึกษา จํานวน 13 หลกัสูตร แต่ยังไมม่ีของคณะสาธารณสุขศาสตร ์10 

4)  การประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ ดังน้ี 11 

     -  การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 (The 2nd 12 

International Conference on Innovation in Education (ICIE 2015) จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 13 

มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้ ในวันที่ 16 - 18 มนีาคม 2558 (ปิดรับผลงานวันที่ 15 ธันวาคม 2557)  14 

  -  ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจําปี 15 

2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (TSAE 2015) จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์16 

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 - 19 มนีาคม 2558  (ปิดรับผลงานวันที่ 30 17 

มกราคม 2558)  18 

  - การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนําเสนอผลงานวิจัย จัดโดย 19 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 (ปิดรับผลงานวันที่ 20 

31 มกราคม 2558) 21 

  5)  จํานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ปริญญาตรีช้ัน22 

ปีสุดท้ายเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที ่1  รายละเอียด23 

เอกสารประกอบการประชุม  24 

  6)  บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งปรบัปรุงกระดาษสําหรับการจัดทําหนังสือรับรอง/ Grade Report/ 25 

Transcript เพ่ือให้มีความยากต่อการปลอมแปลง เอกสารประกอบการประชุม 26 

     1.6.2  งานตามภารกิจ 27 

  1)  ดําเนินการเสนอและได้รบัการต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ด้านการศึกษา  28 

  2)  ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 17 29 

ธันวาคม 2557 จํานวน 5 คน  30 

  3)  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุข31 

นานาชาติ ครั้งที่ 7 กําหนดจัดการประชุม ในวันที่ 6 – 7  สิงหาคม 2558  32 
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  4)  การจัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ แบบ Executive Program ซึ่ง1 

ได้หารือร่วมกับประธานหลักสูตร ส.ม. ในเรือ่งการจัดการและงบประมาณ ประมาณ 350,000 บาท เปิดการ2 

เรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ การศึกษาดูงานต่างประเทศ คาดว่าจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2558  3 

  1.6.3  บัณฑิตวิทยาลัย จัดอันดับสาขาวิชายอดนิยมในมหาวิทยาลัยมหดิล 10 อันดับ โดยมี4 

สาขาวิชาของคณะ ติด 1 ใน 10 คือ อันดับที่ 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ) 5 

อันดับที่ 6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)์ สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด 6 

  ประธานฯ ขอความร่วมมืออาจารย์บันทึกเกรดออนไลน์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557  7 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า ถ้าดําเนินการส่งเกรดออนไลน์ไม่ทันกําหนด ขอให้ติดต่อไป8 

ยังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง 9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  12 

1.7.1  นักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รหัส 57) ลาออก จํานวน 4 คน ข้อมลูเดือนธันวาคม 2557 เหตุผลคือ 13 

ประสงค์เรียนคณะอ่ืน 14 

1.7.2 ดําเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินโดยวาจาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีช้ันปีที่ 415 

หลักสูตร วท.บ. (สศ.) และ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ให้ประธานหลักสูตรแล้ว  16 

1.7.3 การติดตามการส่ง มคอ.3, มคอ.5 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ และหลักสูตร วท.บ. 17 

(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ขอให้ส่งมายังงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศกึษา ภายใน 30 วัน หลัง18 

สิ้นสุดการเรียนการสอน 19 

1.7.4 การประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน ในระบบประเมินออนไลน์ (e - Evaluation 20 

System) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบ21 

ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินได้ตลอดปีการศึกษา เพราะในกรณีของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน22 

โดยอาจารย์หลายท่าน จะทาํให้นักศึกษาสามารถเข้าประเมินหัวข้อการสอนและอาจารย์ผู้สอนได้อย่างถูกต้อง23 

แม่นยําย่ิงขึ้น ทางงานบริหารการศึกษาได้รับเรื่องไป และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 24 

1.7.5 ดําเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยเรื่อง จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะรับในระบบ 25 

admission ของปีการศึกษา 2558 คือจํานวนเดิม หลักสตูร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 70 คน และหลักสูตร 26 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 40 คน 27 

1.7.6 คณะกรรมการระดับปริญญาตรี ได้พิจารณาแบบประเมินนักศึกษาเพ่ือการพิจารณาทุน28 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2557 เพ่ือจะได้นําผลการ29 

ประเมินมาประกอบการคัดเลือกนักนักศึกษาที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการน้ี โดยเกณฑ์ในการประเมิน30 

ประกอบด้วย (1) ผลการเรียน (2) ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (3) ความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับ31 

โครงการแลกเปลี่ยนน้ันๆ (4) การเป็นผู้นํานักศึกษาหรือการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนร่วม และ (5) ความ32 

ประพฤติ  33 
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รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า วิธีการประเมินโดยวาจาของนักศึกษา ในปี 2557 1 

ดําเนินการโดยแยกนักศึกษาเป็นสาขาวิชา ไม่มีอาจารย์เข้าร่วมการประเมิน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสะท้อน2 

ความคิดผ่านเจ้าหน้าที่ของงานบริหารการศึกษาฯ นักศึกษาส่วนใหญม่คีวามพึงพอใจ มีความรัก และผูกพันต่อ3 

คณะ  4 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 5 

1. เสนอให้เขียนขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมและจํานวนความถี่ของข้อเสนอแนะ 6 

2. หลักสูตรสามารถดําเนินการประเมินระบบอ่ืนๆ ได้ 7 

3. ขอให้มีการประเมินรูปแบบแสดงผลเป็นความถ่ี 8 

4. เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ประเมินนักศึกษาต้องมีทักษะ วุฒิภาวะ หรือได้รับการอบรม 9 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 
 11 
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     12 

 1.8.1  การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวันที ่26 ธันวาคม 2557 เริม่ดําเนินการตาม  13 

แนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meeting) และการดําเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ Green 14 

Meeting ขอให้ภาควิชาแจ้งวัน และเวลาทีส่ะดวกในการรับการประเมิน ไปยังงานกายภาพฯ โทร กด 0 หรือ 15 

5103    16 

รศ.สุธรรม นันทมลคลชัย ขอให้สรุปเรื่องแจ้งเก่ียวกับ Green Meeting เพ่ือนําไปแจ้งต่อยังบุคลากร17 

ในภาควิชาต่อไป 18 

อาจารย์ธวัช เพชรไทย แจ้งว่า โครงการ Green Meeting ขอให้มองภาพรวมของคณะ เช่น การคัด19 

แยกขยะ ด้านสิ่งแวดล้อม 20 

1.8.2   งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ21 

การแจ้งซ่อมและติดตามงานซ่อมภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว โดยมไีอคอน E-physical อยู่ที่22 

หน้าเว็บไซด์คณะ  23 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอให้มี KPI ด้านระยะเวลาดําเนินการของงานกายภาพฯ  24 

1.8.3   งานกายภาพฯ ได้จัดทําแบบฟอร์มการมาติดต่อให้กับผู้มาติดต่อกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 

เพ่ือแก้ปัญหาการมาจอดรถของบุคคลภายนอก รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

1.8.4  หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อสารสนเทศ กําลังดําเนินการจัดทําช่ืออาคารเป็นภาษาอังกฤษและ27 

ติดต้ังบริเวณประตูทางเข้าอาคารทุกอาคาร     28 

1.8.5  กําหนดเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558 ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 32 

 1.9.1  เรื่องแจ้งจากรศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 33 
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 1) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 1 

คณะกรรมการบริหารโครงการ Talent Management ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง2 

ที่ 5/2557 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เก่ียวกับการแต่งต้ังที่ปรึกษาส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 2 3 

คน/ ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน เพ่ือให้การดูแลและให้คําปรึกษาด้านบริหารจัดการตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของ4 

มหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 

และด้านบริหาร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละภาควิชาฯ 6 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 7 

       1.1 ที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน (รวมทั้งด้านบริหารจัดการตามภารกิจหลักของสาย8 

วิชาการ) ที่ประชุมมีมติให้หัวหน้าภาควิชา เป็นที่ปรึกษา 9 

       1.2  ด้านการวิจัย ที่ประชุมมีมติให้หัวหน้าภาควิชาพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมและมี10 

ความเช่ียวชาญด้านวิจัยในหวัข้อเรื่องของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา 11 

2) ไม่มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management ประจําเดือน  12 

พฤศจิกายน 2557  (เน่ืองจากไม่มีการบรรจุบุคลากรใหมใ่นเดือน พฤศจิกายน 2557) 13 

3)  จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ย่ืนเสนอขอเข้าร่วมโครงการ Research Reward ประจําปี 14 

2558 (วันตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาจากภาควิชาฯ) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 33 ราย 15 

4)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาบุคลากร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 ของบุคลากรสาย16 

วิชาการและสายสนับสนุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

1.9.2  แจ้งข้าราชการและผูร้ับบํานาญที่เป็นสมาชิก กบข ประสงค์จะกลับไปใช้สิทธ์ิใน20 

บําเหน็จบํานาญ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จ บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  และ พ.ศ. 2557 21 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก กบข และผู้รบับํานาญที่ยังเป็น  22 

พนักงานมหาวิทยาลัย   รวมทั้งข้ราชการที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม  2540  23 

สามารถแจ้งความประสงค์กลับไปใช้สิทธิใน บําเหน็จ บํานาญตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ พ.ศ.24 

2494 และ พ.ศ. 2557 ได้ โดยติดต่อขอและยื่นแบบแสดงความประสงค์ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ต้ังแต่25 

วันที่ 15 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  หากในกรณีที่ย่ืนหลังวันที่ 15 มิถุนายน  2558 ขอให้ 26 

ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ฯ ได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนข้าราชการบํานาญให้ย่ืนแบบ27 

แสดงความประสงค์ฯ  ที่ กองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2558 โดยให้ย่ืนเอกสารประกอบ 28 

คือ 29 

                     1.1 แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ. 2494 (แบบ ข 1  30 

เฉพาะข้าราชการ) 31 

                     1.2  แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบํานาญฯ พ.ศ. 2494 (แบบ บ 1 ผู้รับบํานาญ) 32 
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                     1.3  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ กระแสรายวัน  (เฉพาะ1 

ข้าราชการ)    2 

                       1.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ร้องรองสําเนาถูกต้อง) 1 ชุด 3 

ทั้งน้ีงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้จัดส่งแบบฟอร์มต่างๆ ให้ภาควิชา/ งาน            4 

ทาง E-office เรียบร้อยแล้ว ติดต่อสอบถามวิธีการคํานวณผลประโยชน์ความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจ ได้ที่             5 

นางดวงฤทัย ก้องเกียรติ และนางสาวสุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น โทร 1103, 1517 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
  8 
 1.9.3   ประธานฯ แจ้งว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้ที่ได้เป็นบุคคลต้นแบบ ประจําปี 9 

2558 ดังน้ี 10 

Mastery – เป็นนายแห่งตน   คือ ผศ.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 11 

Altruism – มุ่งผลเพ่ือผู้อ่ืน   คือ ผศ.อังสนา บุญธรรม 12 

Harmony – กลมกลืนกับสรรพสิ่ง   ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 13 

Integrity – มัน่คงยิ่งในคุณธรรม   คือ ผศ.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล 14 

Determination – แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ คือ รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ 15 

Originality – สร้างสรรค์สิ่งใหม่   คือ ผศ.วิริณธ์ิ กิตติพิชัย 16 

Leadership – ใฝใ่จเป็นผู้นํา   คือ รศ.จักร์กรชิ หิรัญเพชรรัตน์ 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 
  1.9.4  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า การแขง่ขันกีฬาสีของคณะจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 20 

โดยจะประชุมประธานและเลขานุการของแต่ละสี และโครงการสวัสดิการคณะสนับสนุนงบประมาณ ในการ21 

บริหารจัดการสีละ 10,000 บาท 22 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 23 
 24 
  1.9.5  รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ประธานสภาอาจารย์มีเรื่องแจ้งดังน้ี 25 

  1)  ขอให้บรรจุวาระแจ้งเพ่ือทราบของสภาอาจารย์ในการประชุม 26 

     ประธานฯ แจ้งว่า ให้บรรจุลงในวาระแจ้งเพ่ือทราบอ่ืนๆ 1.9.1 เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 27 

ถ้าสภาอาจารย์นําเสนอเรื่องแจ้งมาที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม 28 

  2)  สภาอาจารย์ได้ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ปี 2557 คือ รศ.สุคนธา คงศีล โดย          29 

สภาอาจารย์จะจัดงานแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 15.30 น. 30 

ณ ห้องประชุม 1610 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 32 
 33 
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  1.9.6  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข แจ้งว่า จะจัดงานทําบุญภาควิชา ในวันที่ 8 1 

มกราคม 2558 ขอเชิญคณะกรรมการฯ เขา้ร่วมงาน 2 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 3 
 4 
  1.9.6  หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แจ้งว่า จะจัดงานทําบุญภาควิชา ใน5 

วันที่ 9 มกราคม 2558 ขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงาน 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 
 8 
  1.9.7  หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งว่า จะจัดงานทําบุญภาควิชา ในวันที่ 14 มกราคม 2558 9 

ขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงาน 10 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 11 
 12 
  1.9.8  หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  แจ้งว่า ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขและ13 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมจัดงานทําบุญภาควิชา ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้า14 

ร่วมงาน 15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 
  1.9.9  หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชาจะจัดงานสานสัมพันธ์ 50 18 

ปี “สุขศกึษามหิดล” ในวันที ่17 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 20 
 21 
  1.9.10  คณบดีได้กล่าวต้อนรับ ผศ.ณฐักมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ และรศ.ลีรา 22 

กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา  23 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 24 
 25 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่11/2557  เม่ือวันศุกร์ที ่28 พฤศจิกายน 2557 26 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557  เมื่อวันศุกร์ที ่28 พฤศจิกายน 2557  โดยไม่มี27 

การแก้ไข 28 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 29 
 30 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    31 

 3.1  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 32 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การฝึกภาคสนามจะใช้พ้ืนที่ในอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย33 

ทางทีมงานได้เตรียมสํารวจพ้ืนที่การฝึกภาคสนามในตําบลต่างๆ เพ่ือหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น34 

ด้านที่พัก เป็นต้น ซึ่งปีการศึกษา 2557 นักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(สศ.) จะออกฝึกภาคสนามเต็ม 5 สัปดาห์ 35 
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ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ที่จะออก 3 สัปดาห์เหมือนเดิม มีผลทําให้มี1 

นักศึกษาและอาจารย์นิเทศ อยู่ครบ 5 สัปดาห์ จํานวนเพ่ิมขึ้นและนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย2 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีจํานวนเพ่ิมขึ้น จึงต้องขยายทีมเพ่ิมขึน้อีก 1 ทีม และการเปลี่ยนช่วงเวลาการฝึกภาคสนาม3 

เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเข้าฤดูฝนอาจจะมีปัญหาบ้านพักหลังคารั่ว นอกจากน้ีถุงนอนที่เก็บที่ไว้ศูนย์วิจัยฯ 4 

ชํารุดทั้งหมด เดิมจะจัดซื้อปีละ 50 ชุด ใช้เวลา 5 ปี จะครบจํานวนนักศึกษา แต่เน่ืองจากชํารุดจึงต้องจัดซื้อใหม่5 

ทดแทนของเดิม  6 

 ในปีการศึกษา 2557 มีนักศกึษาออกพ้ืนที่ทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็น 18 ทมีรายละเอียดดังน้ี 7 

นักศึกษา จํานวน (คน) 

1. นศ. คณะฯ ป. โท ออกพ้ืนท่ี 3 สัปดาห์ 23 

2. นศ. คณะฯ ป. โท ออกพ้ืนท่ี 5 สัปดาห์ 8 

3. นศ. คณะฯ ป. ตรี ออกพ้ืนท่ี 3 สัปดาห์ 58 

4. นศ. คณะฯ ป. ตรี ออกพ้ืนท่ี 5 สัปดาห์ 133 

5. มศว. ออกพ้ืนท่ี 3 สัปดาห์ 159 

6. ส.บ. อํานาจเจริญ ออกพ้ืนท่ี 3 สัปดาห์ 19 
 8 
   ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า หลักสูตร วท.บ.(สศ) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 9 

ภาควิชาโภชนวิทยา จะปรับหลักสูตรการฝกึภาคสนามจาก 3 สัปดาห์ เป็น 5 สัปดาห์ จะมีอาจารย์นิเทศเข้าร่วม10 

เพ่ิมขึ้น  11 

   ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า หลังจากการฝกึภาคสนาม คณะน่าจะต้องมีความต่อเน่ืองในพ้ืนที่ 12 

เช่น ด้านการวิจัยหรือฝึกภาคสนาม ซึ่งภาควิชาอนามัยชุมชนจะเปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ อยู่ระหว่าง13 

การประสานงานภายใต้ข้อตกลงของ สปสช. ในด้านบริหารจัดการ จะเป็นการจัดการศึกษาแบบให้ผูเ้รียนเสีย14 

ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเรียน และสามารถเบิกคา่ใช้จ่ายส่วนอ่ืนได้ ซึ่งจะทําให้ได้ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ฝึกภาคสนามให้มี15 

การดําเนินงานต่อเน่ืองหลังฝึกภาคสนาม จะหารือร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาต่อไป 16 

   คณบดีฯ แจ้งว่า การฝึกภาคสนามคือ จุดแขง็ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่17 

ไม่สามารถเรียนได้จากห้องเรียน อยากให้ภาควิชา/ หลักสูตร กลับเข้ามาร่วมการฝึกภาคสนาม และขอให้เป็น18 

ประเด็นสําคัญของคณะที่จะหารือและพัฒนาต่อไปข้างหน้า 19 

   นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า เรื่องค่าเทอมของคณะ หลักสูตรปริญญาตรี มีราคาถูกกว่า20 

สถาบันอ่ืนๆ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจํานวน ลดลงทุกปี  21 

   รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า การฝึกภาคสนามของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 22 

จะขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณางบประมาณในการประชุมครั้งต่อไป 23 

   ประธานฯ แจ้งว่า การฝึกภาคสนาม สามารถดําเนินการให้เป็นการบริการวิชาการเพ่ือสังคมได้ 24 

โดยต้องมีการประเมินผลการดําเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ต่อคณะ และมกีารดําเนินการอย่างต่อเน่ืองใน25 
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พ้ืนที่ ในการน้ีคณะอยู่ระหว่างการแต่งต้ังคณะกรรมการบริการเพ่ือสังคม เพ่ือดําเนินการให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด1 

ของ สกอ. และ สมศ. 2 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 3 
 4 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  5 

4.1  การขอต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่จะเกษียณอายุ 6 

ปีงบประมาณ 2558 7 

รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 8 

จํานวน 1 ราย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตามหลักเกณฑ์/ วิธีการและเง่ือนไขในการต่อเวลาราชการของ9 

ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2558   และตามประกาศ 10 

ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 11 

พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 4 มกราคม 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ12 

ต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 29 มกราคม 2553  และ ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 13 

17 กุมภาพันธ์ 2554 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

ในปีงบประมาณ 2558  คณะฯ  มีคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ 60 ปี จํานวน 5 ราย  เป็น 15 

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปน้ี 16 

1  ข้าราชการ สายวิชาการ   จํานวน 2 ราย 17 

                                 1)  รศ.กนกรัตน์      ศิริพานิชกร    ภาควิชาจุลชีววิทยา 18 

      2)  ผศ.ปัญญรัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 19 

2  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 2 ราย  20 

1)  รศ.นิทัศน์    ศริิโชติรัตน์         ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 21 

2)  ผศ.ภิฤดี   ภวนานันท์            ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 22 

                           3   พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จํานวน 1 ราย  23 

1) รศ.สุปรียา  ตันสกุล             ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์  24 

                   คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 25 

มหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและผลงานวิชาการของคณาจารย์ที่ภาควิชาเสนอช่ือขอต่อเวลา26 

ปฏิบัติงานจํานวน 1 ราย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557  โดยสรุปดังน้ี                     27 

                    ข้าราชการ ไม่ต่อเวลาเน่ืองจากมีคุณสมบัติ ไม่ครบ จํานวน 2 ราย คือ รศ.กนกรัตน์ ศิริพานิชกร  28 

และ ผศ.ปัญญรัตน์   ลาภวงศ์วัฒนา   29 

                    พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่อเวลาเน่ืองจากมีคุณสมบัติไม่ครบ จํานวน 1 ราย คือ ผศ.ภิฤดี   30 

ภวนานนท์         31 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ภาควิชา มีมติเสนอให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน และมีคณุสมบัติครบ จํานวน   32 

1 ราย คือ รศ.นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์    33 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ.นิทัศน์ ศริิโชติรัตน์ ซึ่งมี1 

คุณสมบัติและผลงานย้อนหลงั 3 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 2 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 3 
 4 
4.2 เรื่องการพิจารณาเสนอช่ือผู้แทนคณะกรรมการประจํา 1 คน เพ่ือทําหน้าที่กรรมการใน5 

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา   6 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที ่439/2557 เรื่องแต่งต้ัง7 

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 คน และหน่ึงคนเป็น "ผู้แทนคณะกรรมการ8 

ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์"  9 

   ดังน้ันเพ่ือการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และมปีระสิทธิภาพ 10 

จึงขอที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอช่ือเพ่ือเป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําฯ ทําหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนา11 

คุณภาพการศึกษา  จํานวน 1 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอช่ือ รศ.สุปรียา ตันสกุล เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ13 

สาธารณสุขศาสตร์ 14 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 15 
 16 

4.3  การพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีกิตติมศักด์ิ  17 

ประจําปีการศึกษา 2557 18 

  คณบดีฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือแจ้งให้คณะฯ พิจารณาเสนอช่ือ19 

ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่มควรได้รับปริญญากิตติมศกัด์ิ ประจําปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 20 

มหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2554 จํานวน 1 ราย ซึ่งคณะได้มีหนังสือเวียนแจ้ง ลงวันที่ 18 21 

ธันวาคม 2557 ใหค้ณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 22 

ประจําปีการศึกษา 2557 ตามแบบเสนอขื่อ และจัดส่งเป็นเอกสาร “ลับ” ไปที่คณบดี ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 23 

2557 บัดน้ีได้ครบกําหนดเวลาแล้วมีผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รบัปริญญากิตติมศักด์ิ 24 

ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 3 ราย ดังน้ี 25 

1. Dr. Donald A. Henderson  (นายแพทย์โดนัล เอ เฮนเดอร์สัน) 26 

2. นายแพทย์หทยั  ชิตานนท์ 27 

3. รองศาสตราจารย์สุวิทย์  ชุมนุมศิริวัฒน์ 28 

    ที่ประชุมฯ ได้ดําเนินการพิจารณาเสนอช่ือด้วยวิธีลับ ผลการพิจารณาเรียงลําดับดังน้ี 29 

1. รองศาสตราจารย์สุวิทย์  ชุมนุมศิริวัฒน์ 30 

2. นายแพทย์หทยั  ชิตานนท์ 31 

3. Dr. Donald A. Henderson  (นายแพทย์โดนัล เอ เฮนเดอร์สัน) 32 

โดยที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนออันดับแรกก่อน ซึ่งเมื่อได้รับการยินยอม33 

ให้เสนอช่ือแลว้ให้ดําเนินการเสนอช่ือไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 34 
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มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ทาบทามและเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 1 
 2 
 4.4  การพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจําปี3 

การศึกษา 2557 4 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า เพ่ือให้การเตรียมการฝึกปฎิบัติงานภาคสนาม ( 15 พฤษภาคม – 5 

19 มิถุนายน 2558) ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนองบประมาณการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท6 

เบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2557  จํานวน 1,700,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารแจกใน7 

ที่ประชุม   8 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการงบประมาณฝึกภาคสนามตามท่ีเสนอ 9 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า การพิจารณาให้เป็นไปตามหมวดค่าใช้จ่าย ขอให้เก็บเอกสารหลักฐาน 10 

เพ่ือการเบิกจ่ายให้ตรงตามหมวด และใหส้่งเอกสารตามกําหนด 11 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 12 
 13 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  14 

 5.1  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ ์แจ้งว่า การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย 15 

ก.พ. ในการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรในประกาศปี 2556 ไมไ่ด้ระบุสาขาวิชาเอก ทําให้เมื่อสมัครงานราชการ หรือ16 

สอบชิงทุนไม่ได้รับการรับรอง แต่ประกาศปี 2553 มีระบุสาขาวิชาครบ (ต่อไปจะมีประกาศยกเลิกของปี 2553) 17 

ในอนาคตหลักสูตรต้ังแต่ปี 2556 นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาปี 2556 ต้องเข้าการรับรองวิชาชีพ จึงขอให้คณะ18 

วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการส่งหลักสูตรไปที่ ก.พ. เพ่ือให้ได้การรับรอง 19 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา นํา20 

กลับไปพิจารณา เรื่องระบบ กลไก ในคณะกรรมการปริญญาตรี หรือหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งในรายละเอียด แล้ว21 

นําเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 22 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 23 
  24 
 5.2  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุข25 

นานาชาติ ครั้งที่ 7 กําหนดจัดการประชุม ในวันที่ 6 – 7  สิงหาคม 2558 26 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ขณะนี้ได้ให้แต่ละชุดกรรมการพิจารณารายช่ือเพ่ือแต่งต้ัง27 

คณะกรรมการ เพ่ือเสนอคณบดีลงนามภายในเดือนธันวาคม 2557 และมีแผนดําเนินการประชุมคณะกรรมการ28 

อํานวยการเพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวข้องหัวข้อการประชุม ในวันที่ 19 มกราคม 2558 สําหรบัคณะกรรมการฝ่าย29 

วิชาการ จะประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อการประชุม และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ประมาณวันที่ 16 มกราคม 30 

2558  31 
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   คณบดี แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้แต่ละภาควิชาช่วยหารือในภาควิชา เพ่ือกําหนดหัวข้อ Theme 1 

ของภาควิชาที่จะนําเสนอใน session ที่กําหนด และขอให้เสนองานที่เป็นนวัตกรรม และงานเด่นของแต่ละ2 

ภาควิชาด้วย 3 

  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่า ขอให้มกีารประชุมเพ่ือหา Theme ที่สําคัญเพ่ือตกผลึก4 

ความคิดที่จะใช้ในการประชุมวิชาการ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ช้ีแจงว่า การกําหนดช่ือจะมีการหารือใน5 

การประชุมคณะกรรมการฝา่ยวิชาการ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ซึ่งมหีัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาเป็น6 

กรรมการอยู่แล้ว 7 

 ที่ประชุม :   รับทราบ 8 
 9 
 5.3  การดําเนินการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร ์และวิทยาลัยนานาชาติ 10 

  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งว่า เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 

และวิทยาลัยนานาชาติ ในวันน้ีจึงจัดให้มีการลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 ส่วนงาน 12 

  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ แจ้งว่า เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนการทํางานร่วมกัน13 

ในอนาคต ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย การบริการวิชาการ จึงเห็นควรให้มีการลงนามความ14 

ร่วมมือกัน และแจ้งว่าวิทยาลัยนานาชาติเป็นสถาบันการจัดหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของรัฐ เริ่มก่อต้ังในปี 15 

2529 แบ่งโครงสร้างหลักสูตรเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสังคม กลุ่มธุรกิจ กลุม่วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรม ซึ่ง  16 

จะสามารถประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านอาชีวอนามัยและ17 

ความปลอดภัยร่วมกันได้ และขอเชิญคณะกรรมการประจาํคณะไปเย่ียมชม เพ่ือหาแนวทางบูรณาการการ18 

ดําเนินร่วมกัน 19 

  คณะกรรมการประจําคณะ ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะ20 

สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยรศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์               21 

และ รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 22 

 ที่ประชุม :   รับทราบและแสดงความยนิดี 23 

 24 

ปิดประชุมเวลา  13.00  น.     25 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


