
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ 4/2558 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  24  เมษายน  2558 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
5. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรรมการ 
8. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
13. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
14. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
16. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
18. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
19. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
20. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
21. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
24. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
25. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
26. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 1 

1. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
  2 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 3 

1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 4 

2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  10.15 น. 7 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนการ8 

ประชุม คณบดีได้รับมอบหนังสือเสริมสร้างความรู้สําหรับเยาวชน จํานวน 2,000 เล่ม ไว้ใช้ในกิจกรรมของคณะ9 

สาธารณสุขศาสตร์ จากพันเอกสนิธชนก สังขจันทร์ รองผูบั้ญชาการกองพลทหารราบที ่9 ค่ายสุรสีห ์จังหวัด10 

กาญจนบุรี ซึ่งได้มีความร่วมมือกับโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ดําเนินโครงการโดย 11 

รศ.สรา อาภรณ์ จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 12 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 13 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 14 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี15 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 16 

  1)  จากการข ้าร่วมสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 17 

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้สรุปข้อคิดในการจัดทํา PA (Performance 18 

Agreement) ที่มหาวิทยาลัยควรนํามาปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัแต่ละส่วนงานมากย่ิงขึ้น โดยจะเชิญ19 

ผู้แทนของแต่ละส่วนงานมาร่วมปรับปรุงและแก้ไข PA ต่อไป  20 

  2)  โครงการ Mahidol-Liverpool Ph.D.Scholarships มีจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยมหิดล21 

ร่วมมือกับ University of Liverpool เมื่อปีการศึกษา 2553 เพ่ือให้ทุนศึกษาต่อในสาขา Chemical and 22 

Material Sciences, Environmental Sciences หรือ Structural and Molecular Biology ภายใต้โครงการ 23 

Mahidol-Liverpool Stang Mongkolsuk Ph.D.Scholarship ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้ขยายสาขาการ24 

ให้ทุนเพ่ิมเติมคือ สาขา Health Science ภายใต้โครงการ Mahidol-Liverpool Chamlong Harinasuta 25 

Ph.D.Scholarships และในปี การศึกษา2556 ได้ขยายสาขาการให้ทุนเพ่ิมเติมในสาขา Engineering และ 26 

Health & Life Science ภายใต้ช่ือโครงการ Liverpool – Mahidol Partnership Scholarship โครงการ27 

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผูช่้วยอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่สําเร็จ28 

การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Liverpool 29 

เป็นระยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 มีผู้รับทุนทั้งสิน้ 10 ราย 30 

  3)  คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Rabies Day 2015 ที่จะมีขึ้นใน31 

วันที่ 27 กันยายน 2558 โดยทุกคณะ/สถาบันได้มีส่วนร่วมในการนําความรู้ความเช่ียวชาญท่ีแต่ละสว่นงานมี 32 
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มาประยุกต์เข้ากับเรื่องโรคเรบีส์ หรือโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งน้ีได้เชิญทุกส่วนงานเป็นเจ้าภาพ และคิดรูปแบบ1 

กิจกรรมสําหรบังาน World Rabies Day 2015 โดยมีเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว (เบิกได้ตามท่ีจ่าย2 

จริงไม่เกิน 10,000 บาทต่อส่วนงาน)  3 

 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 4 

1) วันที่ 1 เมษายน 2558 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ 5 

2) วันที่ 3 เมษายน 2558 เข้ารว่มพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันฝึกอบรม6 

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์กับ สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 4 แห่ง 7 

3) วันที่ 20 เมษายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร8 

มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 9 

4) วันที่ 20 เมษายน 2558 ประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตาม10 

เกณฑ์ AUN-QA 11 

5) วันที่ 22 เมษายน 2558 ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยา12 

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 13 

6) วันที่ 23 เมษายน 2558 เข้าร่วมโครงการ HR สัญจร MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรสว่นงาน 14 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 15 
 16 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 17 

     1.2.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน ครั้งที่ 5/2558 (ประจําเดือนพฤษภาคม 18 

2558) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ตามกําหนดเดิม 19 

1.2.2  คณะกําหนดจัด Workshop กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิรูปคณะสาธารณสุขศาสตร ์20 

สําหรับผู้บริหารทุกระดับ และกําหนดการท่ีผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เย่ียมนักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน21 

อนามัยชนบทเบ็ดเสร็จประจําปีการศึกษา 2557 ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันพุธที่ 3 – วันพฤหัสบดีที ่22 

4 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 23 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 24 

1. การจัด Workshop ด้านยุทธศาสตร์ เสนอให้จัดภายในคณะ เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลา  25 

2. เน่ืองจากมีการแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในเดือนเมษายน แล้ว    26 

    จึงทําให้รับนัดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถร่วมประชุมฯ ตามกําหนดเดิมได้ 27 

3. เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันที ่3 มิถุนายน 2558 ตามท่ีได้แจ้งไว้28 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2558 ส่วนการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์ น่าจะรอ29 

ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยก่อน 30 

 ประธานฯ แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดประชุมยุทธศาสตร์ รอบแรก เมื่อวันที่ 21 - 22 31 

มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มกีารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์ SWOT โดยการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 32 
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กลุ่มคล้ายกับโครงสร้างคณะ และมหาวิทยาลัยจะประชุมการจัดทํายุทธศาสตร์เพ่ือหาข้อสรุปใน วันที ่19 – 20 1 

มิถุนายน 2558 ประธานฯ จะนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในโอกาสต่อไป 2 

1.2.3 รายงานการจัดงานวันสงกรานต์ สรงน้ําพระ รดนํ้าขอพรจากผู้อาวุโส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 3 

เมษายน 2558  มผีู้เข้าร่วมงาน 223 คน เป็นบุคลากรคณะฯ 209 คน (ร้อยละ 69.43 ของบุคลากรทั้งหมด) 4 

ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 85 คน สายสนับสนุนวิชาการ 125 คน ผู้เกษียณ 11 คนบุคคลภายนอก 3 5 

คน ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 70 คน (ร้อยละ 31.39 ของผู้เข้าร่วมงาน) คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง6 

พอใจมากและมากที่สุดมีสัดส่วนสูงสุดในทกุด้าน โดยด้านความสะดวกในการลงทะเบียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึง7 

พอใจมากที่สุด (4.47) รองลงมาเป็นด้านการต้อนรับ (4.43) และด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมน้อยที่สุด (4.13) 8 

ผู้เข้าร่วมงานทราบข่าวการจัดงานทาง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มากที่สดุ (ร้อยละ 51.42) รองลงมาคือ ระบบ E-9 

office (ร้อยละ 38.57 หัวหน้าภาควิชาและเพ่ือนร่วมงาน (ร้อยละ 34.28) ) และ เว็บไซต์ (ร้อยละ 32.85) 10 

ตามลําดับ ส่วนสิ่งที่เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม ได้แก่ รู้จักสามัคค ีกลมเกลียวและสมัพันธไมตรี สร้างความสุข11 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ความรักและความสนุกสนานในองค์กร และมีข้อเสนอแนะควรเร่ิมกิจกรรมประมาณ 12 

เวลา10.00 น. 13 

1.2.4 สรุปการดําเนินงาน E - Office เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ใช้เต็มรูปแบบวันที่ 14 14 

กุมภาพันธ์ 2555 จากการเก็บข้อมูลของหน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป พบว่าในปีงบประมาณ 2556 และ 15 

2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2555 จํานวนหน้าและค่าใช้จ่ายการถ่ายเอกสารของงานสารบรรณและ16 

หน่วยงานระดับคณะลดลงโดยในปีงบประมาณ 2556 ค่าใช้จ่ายของหน่วยสารบรรณและหน่วยงานระดับคณะ17 

ลดลง ร้อยละ 30.25 และ ร้อยละ 70 ตามลําดับ ในปีงบประมาณ 2557 ลดลง ร้อยละ 54.22 และ ร้อยละ 18 

73.72 ตามลําดับ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 19 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ และเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ครั้งที่ 5/2558 จากวัน20 

ศุกร์ที ่22 พฤษภาคม เปน็วันที่ 3 มิถุนายน 2558 และเย่ียมนักศึกษาฝึกภาคสนามในวันที่ 4 มิถุนายน 21 

2558 ตามที่นดัหมายไว้เดิม 22 
 23 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 24 

 1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2558  25 

   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 2 26 

(มกราคม – มีนาคม 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 27 

     -  ไตรมาสที่ 1 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  28 

            -  ไตรมาสที่ 2 แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 79,484,830.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 29 

62,303,299.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.38 งบประมาณท่ีได้รับเหลือ 154,224,729.54 บาท  คิดเป็นร้อยละ 30 

71.23   31 

   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 32 

ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 33 
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  1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ 1 

(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนเมษายน 2558  2 

จํานวนโครงการที่ขออนุมัติดําเนินโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่าย รวม 22 โครงการ วงเงิน 3 

856,000.00 บาท (ระดับคณะ 10 โครการ = 646,000.00 บาทและระดับภาควิชา 10 โครงการ = 4 

210,000.00 บาท) เพ่ิมจากเดือนมีนาคม 2558 จํานวน 6 โครงการ แต่ขอยืมเงินทดรองจ่ายเดือนมีนาคมไม่5 

เปลี่ยนแปลง จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 80,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.35 จากจํานวนโครงการอนุมัติ6 

ทั้งหมด 22 โครงการ ดังน้ันจึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดําเนินการต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการ7 

ประชุม 8 

  1.3.3  รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลโครงการและตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 9 

(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2558) งาน10 

แผนพัฒนาฯ จึงแจ้งคณะกรรมการประจําคณะและขอให้ผู้ที่รับผิดชอบเร่งดําเนินการต่อไปด้วย เพ่ือจะได้ทัน11 

กําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เน่ืองจากงานแผนพัฒนาฯ ต้องนําข้อมูลจากภาควิชา/ หน่วยงานมารวบรวม12 

สรุปเพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ MUKPI พร้อมหลักฐานประกอบเชิงประจักษ์ 13 

 1.3.4  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ปี 14 

พ.ศ. 2556 – 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

    1.3.5  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการดําเนินการประเมินคุณภาพตนเองภายในส่วนงาน ปี 16 

2557 ระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

 1.3.6  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล 18 

  1)  รายช่ือบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย 19 

ประจําปี 2557 ดังน้ี 20 

     -  ช้ันมหาวชิรมงกุฎ   จํานวน 1 ราย  21 

     -  ช้ันประถมาภรณ์ช้างเผือก  จํานวน 3 ราย  22 

     -  ช้ันประถมาภรณ์มงกุฏไทย  จํานวน 2 ราย 23 

  2)  จํานวนบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมทั้งหมด 301 คน 24 

     - สายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 147 คน   25 

     - สายสนับสนุน จําแนกตามประเภทการจ้าง สังกัดภาควิชา ทั้งหมด 50 คน  26 

     - สายสนับสนุน จําแนกตามประเภทการจ้าง สังกัดสํานักงานคณบดี ทั้งหมด 104 คน 27 

  3) เรื่องแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  รายละเอียดเอกสารประกอบการ28 

ประชุม 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 1 

        1.4.1  แหลง่ทุน Newton Fund ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Medical Research Council 2 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 3 

ประกาศรับสมคัรทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม “National Strategic Diseases of Thailand” ซึ่งให้การ 4 

สนับสนุนทุนวิจัย 2 หัวข้อ ได้แก่ Infectious diseases และ Cancer (รายละเอียดได้ส่งไฟล์แนบไปยัง 5 

ภาควิชาแล้ว) ทั้งน้ีผู้สนใจต้องเสนอช่ือหัวหน้าโครงการวิจัยทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งช่ือ 6 

โครงการวิจัยภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และส่งฉบับเต็มภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 7 

        1.4.2  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เสนอช่ือนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงาน8 

ประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2558/2559 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 9 

www.nrct.go.th หรือ www.rrm.nrct.go.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 10 

      1.4.3  คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ได้ร่วมกันเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์คณะ11 

สาธารณสุขศาสตร์ด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 – 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

  1.4.4  คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องร่วมกับงานวิจัยและวิชาการได้สรุปผลลัพธ์13 

ด้านการวิจัยในช่วง 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) (บางส่วนเป็นโครงการ14 

ต่อเน่ือง) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 15 

  1.4.5  คณะกรรมการเครือขา่ยวิจัยสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรฯ์ จะจัดประชุมครั้งที่ 2 ใน16 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง17 

แหล่งทุน Newton Fund, aging population conic diesis  18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์21 

1.5.1  วันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2558  งานวิเทศฯ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง Hospital 22 

Management ให้แก่ผู้รับทนุจากองค์การอนามัยโลก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  23 

(Democratic People’s Republic of Korea) จํานวน 4 คน  24 

1.5.2 วันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2558 งานวิเทศฯ จะจัดฝึกอบรมหลักสตูร Health & Disease in 25 

Thailand – FIELD EXPERIENCE ให้แก่นักศึกษาแพทย์จาก University of Wisconsin – Madison จํานวน 26 

15 คน 27 

1.5.3 วันที่ 3 เมษายน 2558  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนาม  28 

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข29 

ศาสตร์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 4 แห่ง ได้แก่ 30 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์          31 

ศิริราชพยาบาล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1           32 
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ช้ัน 2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ีงานวิเทศฯ ได้ดําเนินการจัดส่งข้อความพร้อมภาพ1 

ประชาสัมพันธ์ ไปยังงานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 2 

1.5.4 ประชาสัมพันธ์ข้อความอักษรว่ิงทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) ดังน้ี 3 

1) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 

ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล จัดการประชุมวิชาการสุขศึกษา5 

แห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “บทบาทประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ระหว่างวันที่  14-16 6 

พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 7 

2) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ8 

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ จัดการประชุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ครั้งที่ 16 เรื่อง "ความท้าทายการ9 

พยาบาลสาธารณสุข : กุญแจในการสร้างเสริมสุขภาพทกุช่วงวัยในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 21 - 22 10 

พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 11 

3)  การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558  12 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร 13 

1.5.5  ประสานกับ IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือถ่ายทอดสดพิธีเปิดและประชาสัมพันธ์ออนไลน์14 

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 ใน15 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เผยแพร่ทาง INTRANET ของมหาวิทยาลัยมหิดล 16 

1.5.6  โครงการ visiting scholar ขณะนี้งานวิเทศฯ ได้รวบรวมช่ืออาจารย์ที่ภาควิชาเสนอช่ือเข้า17 

มา จึงขอให้ภาควิชาที่มี visiting professor ส่งช่ือมายังงานวิเทศฯ เพ่ือจัดช่วงเวลาที่จะมี visiting professor 18 

แต่ละคนไม่ให้มาช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีผลต่อการให้ทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล 19 

1.5.7  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเข้มข้นใน20 

การคัดเลือกนักศึกษา  21 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 24 

 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 1 25 

เมษายน 2558 ดังน้ี 26 

  1)  แนะนําคณบดีและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ 27 

เป็นคณบดี  28 

  2)  วิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้นําด้านการศึกษาหลังปริญญาในระดับแนวหน้า29 

ของเอเชีย” 30 

  3)  บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

  4)  ข้อมูลการประชุมวิชาการของสถาบันต่างๆ (รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 32 

www.grad.mahidol.ac.th)  33 
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  5)  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ เรื่องพิจารณา เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 1 

 1.6.2 ฝ่ายบรหิารการศึกษาของคณะ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบผล2 

การเรียนของนักศึกษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. และวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 3 

เวลา 9.00 – 12.00 น. 4 

 1.6.3 ฝ่ายบรหิารการศึกษาของคณะ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกัน5 

คุณภาพระดับนานาชาติ AUN-QA” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 16.00  น. 6 

 1.6.4 ฝ่ายบรหิารการศึกษาของคณะ จะจัดอบรม Turn it in ให้กับนักศึกษาของคณะ โดยเชิญ7 

วิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. 8 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 9 
 10 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  11 

1.7.1 ข้อมูลจาํนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนเมษายน 2558 มีดังน้ี 12 

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

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

1.7.2 ข้อมูลจาํนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ทีป่ระสงค์เลือกสาขาวิชาเอกของ13 

หลักสูตร วม.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ดังน้ี  14 

สาขาวิชาเอกวทิยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม จํานวน 46 คน 
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร จํานวน 37 คน 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 5 คน 
สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน จํานวน 14 คน 
สาขาวิชาเอกวทิยาศาสตรก์ารอาหารเพื่อสุขภาพ จํานวน 14 คน 

 15 
1.7.3 ผลการติดตาม มคอ.3 ,มคอ. 4 และ มคอ.5, มคอ.6 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 16 

และหลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  17 

- ปีการศึกษา 2556 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ได้รับ มคอ.3 และ มคอ.4 ครบแล้ว ส่วน 18 

มคอ.5 และ มคอ.6 ยังได้รับไม่ครบ ขาดอีก 3 รายวิชา 19 

- ปีการศึกษา 2557 สําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้รบั มคอ.3 และ มคอ.4 ครบแล้ว ส่วน 20 

มคอ.5 และ มคอ.6 ไม่ครบ ขาดอีก 6 รายวิชา และสําหรบัภาคการศึกษา 2/2557 ยังได้รับ  21 

มคอ.3 และ มคอ.4 ไม่ครบ ขาดอีก 4 รายวิชา สําหรับ มคอ.5และ มคอ.6 รอส่งสิ้นภาค22 

การศึกษาที่ 2/2557  23 
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1.7.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาฯ 1 

จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)”  เมื่อวันที่ 2 

22 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารเทพนม เมอืงแมน และห้องประชุมช้ัน 4 และ 5 อาคารเพ็ญศรี 3 

พิชัยสนิธ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบ อาจารย์อาวุโส คือ ศ.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รศ.ชนินทร์ เจรญิกุล และ           4 

รศ.วิทยา อยู่สขุ ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาต่างๆ ผลสรุปของงานสัมมนาคร้ังน้ีจะนําไปใช้พิจารณาใน5 

การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 6 

1.7.5 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสติ7 

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เรือ่ง สรุปผลการจัดงานสาธารณสุข8 

สัมพันธ์ ครั้งที ่33 “มะพร้าวเกมส์” ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 4 – 6 เมษายน 25558 9 

และได้มีการเลอืกต้ังนายกสมาพันธ์ฯ โดย นายเรืองวิชย์ อาจวิชัยย์ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกเป็นรองนายกสมาพันธ์ฯ ฝา่ยบริหาร 11 

1.7.6 สโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา 2558 เมื่อ12 

วันที่ 22 เมษายน 2558  ผลการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศกึษาฯ คือ นายธนพล วรรณภาค นักศึกษาหลักสูตร 13 

วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ช้ันปีที่ 2 มีนักศกึษาใช้สิทธ์ิเลอืกต้ัง ทั้งสิ้น 79.64%  14 

1.7.7 งานบริหารการศึกษาฯ จัดการอบรม เรื่อง “การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติ15 

ส่วนตัว ฉบับภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี อ.ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล อาจารย์ประจํา16 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 17 

เมษายน 2558 เวลา 17.30 – 20.00 น.  18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     21 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เขา้ร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยใน22 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายช่ือห้องปฏิบัติการวิจัย 23 

ดังน้ี 24 

1) ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ช้ัน 5 ห้อง 25 

6512 26 

2) ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ช้ัน 4 27 

    ห้อง 6417-6419 28 

3) ห้องปฏิบัติการภาควิชาโภชนวิทยา อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 8 ห้อง 1801 29 

4) ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 4 ห้อง 1 30 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 31 

 32 
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 1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  1 

 1.9.1  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งเรื่องจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 2 

 1)  การรายงานความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management ต้ังแต่รอบเดือน3 

เมษายน 2558 ให้รายงานเป็นรูปแบบเอกสารได้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงโปรแกรม MU Work 4 

Points หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป 5 

 2)  มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้ง (ด่วนที่สุด) ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ6 

ในปีที่ 2 กรอกข้อมูลการเสนอขอทุน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยแนบมา และส่งกลบัภายในวันที่ 27 เมษายน 7 

2558 เพ่ือจะนําเข้าเสนอที่ประชุม กบค. ของมหาวิทยาลัยต่อไป  ทั้งน้ี หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยน้ัน งาน8 

บริหารทรัพยากรบุคคล ได้ส่งให้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 9 

สําหรับรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 2 มทีั้งหมด 7 คน 10 

 3) จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management ปัจจุบัน มีจํานวน 17 11 

ราย (ณ เดือนเมษายน 2558) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 12 

 4)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาบุคลากร ประจําเดือน 21 มนีาคม – 15 มษายน 2558 ของบุคลากร13 

สายวิชาการ และ สายสนับสนุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 14 

 เรื่องแจ้งจากสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม (OPHETS)  15 

 ขณะนี้ได้ปรับปรุงภายในอาคารเทพนม เมอืงแมน และอาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ เพ่ือรองรับการ16 

ฝึกอบรมและบริการวิชาการต่างๆ ทางทีมงานฝึกอบรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานกับภาควิชาต่อไป   17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 
 1.9.2   เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์คณะ 20 

1) การขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ สําหรับสภาอาจารย์ คณะให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะฯ 21 

ว่าด้วยสภาอาจารย์ฯ พ.ศ.2555 หมวด 5 วิธีการดําเนินงาน ใน 3 เรื่อง คือ: 1) แผนงานปี 2558 และ22 

งบประมาณ  2) ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ 3) ขอห้องทํางานตามมติประชุมสภาอาจารย์ เมื่อ 11 23 

กุมภาพันธ์ 2558 เลือกห้องที่อาคาร 7 ช้ัน 3 ห้องเดิมของ รศ.มยุนา ศรศีุภนันท์ ที่ยังว่างอยู่ ทั้งน้ีได้เสนอในที่24 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วและติดตามทวงถามความคืบหน้าเมื่อวันที่ 25 

25 และ 27 มนีาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

2) การจัดหาสถานที่ทํางานใหมใ่ห้ผู้จัดการตลาดนัด ตามมติของการประชุมสภาอาจารย์ ครั้ง27 

ที่ 7/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ใหผู้้บรหิารคณะแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม  (ปัจจุบันยังคงอยู่ที่ 28 

อาคาร 6 ช้ัน 1 หน้าลิฟท)์ ประเด็นน้ีก็ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 29 

2558 และติดตามทวงถามความคืบหน้าอีกในวันที่ 25 และ 27 มีนาคม 2558 เช่นเดียวกัน 30 

3) ประธานสภาอาจารย์คณะได้เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 4/2558 เมือ่วันพุธ31 

ที่ 1 เมษายน 2558 มีเรื่องแจ้งดังน้ี 32 
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- ประธานสภาอาจารย์ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการ1 

ฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร และ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย 2 

- ประธานสภาอาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนา เรือ่ง “บทบาทสภาคณาจารย์ต่อการปฏิรูป3 

มหาวิทยาลัย” จัดโดยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2558 4 

- การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2558 จะ5 

กําหนดแบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์6 

และมนุษยศาสตร์ ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบสภาคณาจารย์ฯ ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์7 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  โดยสภาอาจารย์ระดับส่วนงานทําการ8 

เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นอาจารย์ตัวอย่าง แห่งละ 1 ช่ือ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ประชุม9 

สภาคณาจารย์ให้การรับรองผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ในเดือนพฤศจิกายน 2558 รับโล่รางวัลในงานวัน10 

คล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (2 มีนาคม 2559) 11 

  - สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหิดล จะร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จดัสัมมนาเกี่ยวกับการ12 

ขอตําแหน่งทางวิชาการ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2558  13 

  ประธานฯ แจ้งว่า  โครงการต่างๆ ที่สภาอาจารย์คณะ เสนอมาน้ัน จะพิจารณาอนุมัติในแต่ละ14 

โครงการ ตามกิจกรรมที่ดําเนินการ ทั้งน้ีในการบริหารจัดการของคณะ น้ันมีข้อจํากัดหลายด้านแต่จะพยายาม15 

พิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 16 

  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอว่าเรื่องการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ขอให้สภาอาจารย์คณะ มี17 

วิธีการหาอาจารย์ตัวอย่างจากหลายวิธีการ นอกจากการเสนอช่ือจากภาควิชา ส่วนเรื่องขอการสนับสนุน18 

เจ้าหน้าที่ขอให้ทําโครงการ โดยอาจจะทํางานเฉพาะช่วงเวลา และมีภาระงานท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปประเมินการ19 

ทํางาน 20 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 21 
 22 
  1.9.3  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งอาจารย์ในภาควิชาที่ทําโครงการของ 23 

สสส. ขอให้เตรียมเอกสารทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย ใบเสร็จใหค้รบ เน่ืองจาก สตง. จะเข้าตรวจสอบเอกสาร24 

ข้อมูลด้านการเงินในสถาบันการศึกษาเป็นพิเศษ  25 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 26 
 27 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่3/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่27 มีนาคม 2558 28 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558  วันศุกร์ที ่27 มีนาคม 2558  โดยไม่มีการแก้ไข  29 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    1 

 3.1  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 2 

   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดประชุม3 

วิชาการฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558   การเตรียมการจัดการประชุมวิชาการฯ มีความชัดเจนมากขึ้น ในส่วน4 

ของกําหนดการและองค์ปาถก ในการปาฐกถาพิเศษ มีรายละเอียดดังน้ี  5 

เรื่อง “เทิดหลา้การพัฒนาสาธารณสุข ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  6 

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรนิทร์ 7 

เรื่อง “การสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมในศตวรรษที่ 21 กับอนาคตประเทศไทย” 8 

โดย ศาตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 9 

เรื่อง “ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข” โดย รศ.พญ.พรพันธ์ุ  บุณยรัตพันธ์ุ 10 

    เรื่อง “ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม” โดย  นายปราโมทย์  ไมก้ลัด 11 

  ส่วนวิทยากรห้องประชุมย่อย อยู่ระหว่างการประสานติดต่อ คาดว่าในเดือนพฤษภาคมจะได้12 

กําหนดการและวิทยากรที่ชัดเจน 13 

  ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมีากขึ้น มีการแขง่ขันกันสูง  จึงขอให้ทุกคน14 

ต่ืนตัว เราจะต้องหาจุดแข็ง ซึ่งการประชุมสาธารณสุขแห่งชาติครั้งน้ี จะเป็นเวทีที่คณะจะได้แสดงให้เห็นความ15 

แข็งแกร่งด้านวิชาการของคณะ 16 

  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ได้นําเสนอแผ่นพับและโปสเตอร์ต่อที่ประชุม ซึ่งภาควิชาขอให้ส่ง17 

ไฟล์แผ่นพับไปยังภาควิชาเพ่ือง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ 18 

  ประธานฯ แจ้งว่า การจัดงานคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สัมพันธ์ 2558” ซึ่งจะจัดในวันที่ 20 19 

สิงหาคม 2558 ได้จัดประชุมคณะทํางานประกอบด้วยอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้เตรียมกรอบการ20 

ดําเนินงาน รูปแบบ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน  21 

  รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 จะประชุมคณะทํางานคร้ังที่ 3 22 

  ประธานฯ แจ้งว่า คณะทํางานจัดงานจะนําเสนอความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานต่อที่23 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฯ พิจารณา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.  24 

  ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 25 
  26 
 3.2  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 27 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายแพทย์สาธารณสุข28 

จังหวัดสระบุรี พร้อมกับคณบดี เพ่ือหารือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งผู้ว่าราชการฯ เสนอว่าให้มกีารฝึก29 

ปฏิบัติงานภาคสนามครบทุกพ้ืนที่ในจังหวัดสระบุรี กองอํานวยการฝึกภาคสนามได้เข้าเตรียมพ้ืนที่แลว้ เรื่องที่30 

พักและซ่อมบ้านพักของนักศึกษายังไม่เรียบร้อย และต้องดูแลมากขึ้นเพ่ือการป้องกันฝนสาดในช่วงฤดูฝน  31 

  การจัดพิธีปฐมนิเทศฝึกภาคสนาม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ช่วงเช้า หลังจากน้ันจะประชุม32 

เตรียมการซักซ้อมการเดินทาง และนําเสนอผลการฝึกภาคสนามเบ้ืองต้น ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง 33 
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  นักศึกษาจะออกเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญ1 

คณะกรรมการประจําคณะเข้าร่วมพีธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา และส่งนักศึกษา2 

เดินทาง ต้ังแต่เวลา 7.30 น. สําหรับอาจารย์ที่จะเดินทางไปร่วมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ อําเภอ3 

มวกเหล็ก มีรถออกเวลา 8.00 น. โดยขอให้แจ้งความจํานงเพ่ือจะได้จัดรถให้เพียงพอ 4 

  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากภาควิชาอนามัยชุมชนออกฝึกปฏิบัติงาน5 

ภาคสนาม จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับภาควิชาใช้ e-mail ในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก  6 

  สําหรับพ้ืนที่อําเภอมวกเหล็ก มีปัญหาเรื่องโรคไม่ติดต่อ หรือ NCD ปัญหาด้านสุขาภิบาล7 

สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ นํ้า ฝุ่น สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย และปญัหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น                8 

การเก็บอุปกรณ์ต่างๆ การทาํงานที่ไม่ถูกลักษณะ จากการสังเกตจากการฝึกภาคสนามที่ผ่านมา นักศกึษายังไม่9 

สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วข้างต้นให้ครอบคลุมตามหลักวิชาการได้ แต่จะดําเนินการเฉพาะรูปแบบสื่อ เช่น10 

แผ่นพับ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งในความเป็นจริงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามเป็นการฝึกในพ้ืนที่ชุมชน มีวัด 11 

โรงเรียน ที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบได้ จึงขอเชิญอาจารย์ที่ร่วมนิเทศช่วยกระตุ้นนักศึกษาผลิตผลงานที่เป็น12 

การพัฒนารูปแบบที่แก้ปัญหาสาธารณสุข 13 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและ14 

ความปลอดภัย เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ดังน้ันการเรียนภาคทฤษฏีพ้ืนฐานวิชาชีพยังมีน้อยมาก จึงเสนอให้มีการ15 

หารือร่วมกันเพ่ือเสริมความสามารถของนักศึกษา และความรู้เฉพาะทางด้านนวัตกรรมมากขึ้น 16 

  รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ได้มีการประชุมและประเมินผลหลังการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 17 

อาจารย์ที่ติดตามงานแจ้งว่างานด้านอาชีวอนามัยฯ จะเป็นปัญหาต้นๆ แต่เมื่อเรียงลําดับความสําคัญของปัญหา18 

แล้ว งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะตกเป็นลําดับท้าย สาเหตุหน่ึงอาจจะมาจากนักศึกษาที่ออกฝึก19 

ภาคสนามเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3  เมื่อเข้ากลุ่มจึงไม่สามารถนําเสนอต่อรุ่นพ่ี กลุ่มจึงไม่เห็นความสําคัญของ20 

ปัญหา ปีน้ีจะรบัปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับแก้ เช่น มีคู่มือด้านกายรยศาสตร์ที่จะให้ไปพร้อมกับนักศึกษา  21 

  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมีการปรับปรุงหลักสูตร และเห็นว่าการฝึกงาน22 

ภาคสนามการสอนในพ้ืนที่จรงิเป็นเรื่องสําคัญ กรณกีารฝึกภาคสนามใหญ่จะปรับให้นักศึกษาเน้นเรื่องความ23 

ปลอดภัยในงานเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม 24 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้อาจารย์นิเทศเตรียมตัวล่วงหน้ามากขึ้นในการให้คําปรึกษานิเทศงาน25 

นักศึกษาเน่ืองจากรู้ปัญหากอ่นแล้ว ขอให้มีการประชุมอาจารย์นิเทศลว่งหน้า อาจจะมีการเก็บตัวอย่างมา26 

วิเคราะห์ โดยสามารถส่งกลบัมาตรวจที่คณะ สามารถจดักลุ่มนักศึกษาจาก 17 ทีม เป็นกลุ่มแต่ละด้าน  ให้รู้จัก27 

การวิเคราะห์ เช่น NCD, สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีแจ้งว่าอธิการบดีจะขอความร่วมมือคณะในการดําเนินงานฝึก28 

ภาคสนามของสหวิชาชีพ 29 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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3.3  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 1 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์2 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอถอนเร่ืองน้ีออกจากเรื่องสืบเน่ือง 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

3.4  การรับรองคุณวุฒิหลักสตูรของ ก.พ. 6 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่ง7 

สําเนาหนังสือที่ออกโดยมหาวิทยาลัยทวงถามเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขขอ้มูลการรับรองคุณวุฒิปริญญาของ8 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทางคณะได้ส่งสําเนาให้หัวหน้าภาคที่เก่ียวข้องแล้วน้ัน ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการประสานงาน9 

ของเจ้าหน้าที่กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กับเจ้าหน้าที่ ก.พ. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ10 

เอกสารทั้งสองฝ่ายใช้สื่อสารกัน 11 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ส่งหนังสือสอบถาม12 

และตรวจสอบหลักสูตรปรญิญาตรี โท และเอก ซึ่งงานบริหารการศึกษาฯ ได้ส่งหนังสือไปยังหลักสูตรเพ่ือให้13 

ตรวจสอบว่าหลักสูตรได้ระบุไว้ในฐานข้อมลูของสภาการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือประโยชน์ต่อการสมัครเข้าเป็น14 

สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และแจ้งช่ือหลักสูตรทีม่ีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเพ่ือให้ครอบคลมุถงึบัณฑิตที่15 

จบการศึกษาแล้ว 16 

  รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า โครงการร่วม 3 ภาควิชา มีโครงการ วท.ม. (สาธารณสขุ17 

ศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ขาดไป  18 

  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า จากหนังสือสภาการสาธารณสุขชุมชนส่งมายังคณะ19 

ต้องการให้คณะตรวจสอบหลักสูตรในสถาบนัการศึกษาที่ไม่มีระบุ เปรียบเทียบระหว่าง กพ. กับ สกอ. ว่าเป็น20 

หลักสูตรที่ได้รบัการรับรองและประกาศใน ก.พ. แล้ว จึงขอให้ภาควิชาตรวจสอบให้ละเอียดอีกคร้ัง 21 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 22 
 23 

3.5  การต่อเวลาราชการของข้าราชการ 24 

 รศ.วิทยา อยู่สขุ แจ้งว่า เน่ืองจาก กบค. เลื่อนการประชุมในวันที่ 17 เมษายน 2558 ออกไปทํา25 

ให้ยังไมไ่ด้ข้อสรุป แต่จากการหารือกับรองอธิการบดี แจ้งว่าจะใช้หลักเกณฑ์จะคล้ายเกณฑ์เดิม จึงขอให้ผู้ที่เข้า26 

ข่ายเตรียมเอกสารผลงาน ซึ่งต้องรอให้มหาวิทยาลยัตืความก่อน ส่วนผูท้ี่ได้ ผศ. จะต้องได้ รศ. ก่อนวันที่ 30 27 

กันยายน 2558 คณะจะเปิดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเป็นเกณฑ์ความต้องการของคณะ 28 

  ที่ประชุม   :   รับทราบ 29 
  30 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  31 

   ไม่ม ี32 

 33 



 

 

15 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  1 

 5.1 ประธานฯ แจ้งว่า  ผู้จัดการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 2 

ได้หารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดี และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องการเข้า3 

ร่วมในโครงสร้างคณะ ซึ่งศจย. มีทุนและการตีพิมพ์ที่มีประโยชน์ต่อคณะ คณะจะหาตําแหน่งในโครงสร้างที่4 

เหมาะสมต่อไป ในหลักการอธิการบดีและรองอธิการบดีเห็นชอบ โดยจะหารือรอบสุดท้ายร่วมกันอีกคร้ัง เพ่ือ5 

เสนอมหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบต่อไป 6 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 7 

 8 

ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 9 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


