รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
***********************
ผู้มาประชุม
1. รศ.ประยูร
2. ผศ.บุณยฤทธิ์
3. รศ.พิพัฒน์
4. รศ.ภูษิตา
5. รศ.จักร์กริช
6. อาจารย์เชต
7. รศ.ลีลา
8. ผศ.ณัฐกมล
9. ผศ.พีระ
10. ผศ.ประยุทธ์
11. รศ.สุนีย์
12. รศ.สุปรียา
13. อาจารย์กิติพงษ์
14. รศ.พิศษิ ฐ์
15. ผศ.จงจินต์
16. รศ.สุธรรม
17. ผศ.ทัศนีย์
18. รศ.วันทนี
19. รศ.เนาวรัตน์
20. รศ.จีรนันท์
22. นางนภาพร
23. นางศิริลกั ษณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.พิพัฒน์
2. ผศ.ขวัญใจ
3. ผศ.สุวฒ
ั น์

ฟองสถิตย์กุล
ปัญญาภิญโญผล
ลักษมีจรัลกุล
อินทรประสงค์
หิรัญเพชรรัตน์
ใจกัลยา
กิตติกูล
ชาญสาธิตพร
ครึกครื้นจิตร
พุทธิรักษ์กุล
ละกําปั่น
ตันสกุล
หาญเจริญ
วัฒนสมบูรณ์
ผลประเสริฐ
นันทมงคลชัย
ศิลาวรรณ
พันธุ์ประสิทธิ์
เจริญค้า
แกล้วกล้า
ม่วงสกุล
พวงแก้ว
ลักษมีจรัลกุล
อํานาจสัตย์ซื่อ
ศรีสรฉัตร

ประธานกรรมการ
คณบดี
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา
กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี
กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจํา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. อาจารย์วันวิสาข์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.วราภรณ์
2. ผศ.พิมพ์สุรางค์
3. ผศ.จุฑาธิป
4. ผศ.สุวิสา
5. นางสาวนวพร

ศรีสุเมธชัย

ผู้แทนคณาจารย์ประจํา

กรรมการ

เสถียรนพเก้า
แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ
และการประชาสัมพันธ์
ศีลบุตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาสันทนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กายภาพและสิ่งแวดล้อม
พานิชเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 9.10 น.
รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี
1.1.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1) ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม ครั้งที่ 511 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559
มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 7ราย ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 9
ราย (วิธีปกติ จํานวน 8 ราย และวิธีพิเศษ จํานวน 1ราย) ตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย ตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จํานวน 1 ราย และตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จํานวน 2 ราย ซึ่งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง
เป็น รองศาสตราจารย์
2) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือแต่ละส่วนงาน แจ้งบัณฑิตร่วมรณรงค์ไม่ลงภาพ
บัณฑิตสวมชุดครุยที่มีท่าทางไม่เหมาะสมผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งบัณฑิตมหิดล
1.1.2 เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี
1) วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ประชุมวิชาการเรื่อง Center of Excellence : Past,Present
and Thailand 4.0
2) วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ร่วมต้อนรับและรับสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจําปี 2558
3) วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ศาลายา

3

4) วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ประชุมจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใต้
กรอบองค์การอนามัยโลก คศ.2017 - 2021
5) วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดรั้วราชพฤกษ์ ประจําปีการศึกษา
2559
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี
1.2.1 งานบริหารงานทั่วไป ได้พัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ PH-Reservations
Room จัดอบรมการใช้งาน และเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
1.2.2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือแจ้งกําหนดวันส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานถึง
ทุกหน่วยงาน ให้ส่งผลการประเมินภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
1.2.3 งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบจากทุกภาควิชา/
หน่วยงานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างแอร์ ในการทําความสะอาดแอร์ตามสัญญาจ้างของคณะ
1.2.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ออนไลน์ e-ICT เสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน
ที่ประชุม : รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.1 รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559
ก. รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2559) จําแนกตามไตรมาสดังนี้
- ไตรมาสที่ 4 แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 56,490,190.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน
25,599,636.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.32 งบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 28,147,825.19 บาท คิดเป็นร้อยละ
9.28 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป. 301 หรือ
2559-1) ปีงบประมาณ 2559 ประจําเดือนกรกฎาคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.2 แจ้งกําหนดการจัดส่งแผนความต้องการ ขอตั้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน
ปีงบประมาณ 2561 และแผนความต้องการล่วงหน้า 3 ปี รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
1.3.3 เตรียมรายงานผลการดําเนินงานโครงการและตัวชี้วัด MUKPI ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2559) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม
1.3.4 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจําเดือนสิงหาคม 2559
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
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1.3.5 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ประจําเดือนสิงหาคม 2559 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ติดภารกิจ รองคณบดีแจ้งเรื่องแทนดังนี้
1.4.1 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการวิจัย กําหนดจัดโครงการ แหล่งทุน/
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพบนักวิจัย (ครัง้ ที่ 2) แนะนําทุนวิจัย สกว. ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรม ชุดโครงการ “การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. หรือ วันที่ 8 กันยายน
2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น. ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากวิทยากร ณ ห้องประชุม
สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ โดย ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ผู้ประสานงานชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Innovative House และ นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Innovative House แหล่งทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อแนะนําการให้ทุน
สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผลักดันการใช้ตราสัญลักษณ์ Innovative House ซึ่ง
เป็นตรารับรองสินค้าว่าผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม และขาย
ได้จริงในเชิงพาณิชย์
1.4.2 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนคู่มือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้เหมาะสม ทัง้ นี้ เริ่มประกาศใช้ วันที่ 1
ตุลาคม 2559 มีประเด็นปรับใช้ ดังนี้
1) เอกสารรับรองโครงการวิจัย มีการเพิ่มชื่อผู้วิจัยร่วมทุกคน
2) การส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะผู้วิจัยทุก
คนต้องแนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
3) การทําวิจยั กับเด็ก อายุ 7 - 12 ปี ให้เพิม่ เติมเอกสารชี้แจงสําหรับเด็ก (Assent form)
1.4.3 กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งเอกสารเพื่อขอการรับรอง TCI กลุ่ม 1
ไปยังสํานักงาน TCI แล้ว และได้จัดพิมพ์วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม
2559) เสร็จตามกําหนดเวลา (ซึ่งได้แจกในทีป่ ระชุมประจําคณะครั้งนี)้
1.4.4 ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว (THOHUN) ได้เชิญ
ผู้แทนคณะเข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก USAID ประจําปี 2018 วันที่ 30 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดังที่ทราบจากเอกสารเวียนทาง e-mail ถึงทุกภาควิชา แล้ว มีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม
พัฒนาโครงการ จํานวน 2 โครงการวิจัย โดยมีรศ.อรวรรณ แก้วบุญชู หัวหน้าโครงการที่ 1 และผศ.ทวี สายวิชัย
หัวหน้าโครงการที่ 2 มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ จะเป็นผู้ประสานให้เกิดกลุ่มวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยต่อไป
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ทั้งนี้ทั้ง 2 โครงการจะต้องส่งชื่อโครงการภายในวันที่ 4 กันยายน 2559 และต้องเตรียมข้อมูล เอกสารวิชาการ
ไปร่วมพัฒนาโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว
1.4.5 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมระดมสมองในหัวข้อ
“โครงการท้าทายไทย : Active and Productive Aging” ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กล่าวโดยสรุป วช. ต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มนักวิจัยทีท่ ํางานด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยมีโจทย์หลัก
“ทําอย่างไร ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และมี Vitality อยู่ในสังคมที่มีโครงสร้างของครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีความสุข” ทั้งนี้ต้องการทั้งนวัตกรรมเชิงกายภาพ และนวัตกรรมการจัดการด้านต่างๆ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย เชื่อมต่อภาพปัจจุบันและภาพอนาคต (เน้นภาพอนาคต) ลักษณะทุนวิจัยจึงต้องการให้
ทุนกับทีมวิจัยที่มีความหลากหลายทางวิชาการ บูรณาการเป็นทีมวิจัยร่วมกันตอบโจทย์ โดย วช. จะมีทีมงาน
คอยประสานให้เกิดเป็นโครงการขนาดใหญ่เชิงบูรณาการต่อไป ในการนี้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ จะได้หาทีมงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมหาก วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย (เช่นเดียวกับกลุ่มวิจัยด้าน One Health และ
Medical Hub ด้านแพทย์แผนไทย ซึ่งกําลังดําเนินการพัฒนาโครงการวิจัย)
1.4.6 ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้ขอความร่วมมือให้เป็นกิจกรรมร่วม 3 คณะ (รวมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนด้วย) คณบดีฯ ได้มอบหมาย
ให้รองคณบดีฝา่ ยวิจัยฯ ให้ความร่วมมือเช่นเดียวกับโครงการในระยะที่ 1 ในช่วงแรก มี 2 ช่วงเวลา คือ วันที่
24 - 26 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559 ที่จังหวัดตาก คณะฯ ได้
ดําเนินการจัดทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ทีมละ 5 คน)
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ติดภารกิจประชุมแทนคณบดี รองคณบดีแจ้งเรื่องแทนดังนี้
1.5.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียโดย QS และ Times Higher Education
พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 45 และ มหิดล อยู่ในอันดับที่ 61 ของ QS ranking ในขณะที่
Times Higher Education จัดมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย แต่เป็นอันดับที่ 90 ใน
ภูมิภาคเอเชีย
2) ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กําหนดให้การสร้างความเป็นสากล (Globalization) เป็น
องค์ประกอบสําคัญของการดําเนินยุทธศาสตร์ทุกด้าน โดยมีเป้าหมายสําคัญ 7 ด้านดังนี้
(1) ส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลความร่วมมือที่ยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา ตลอดจน
Organizational
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
Globalization
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(2) เสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในต่างประเทศ การสร้างเครือข่าย
และความเป็นสากล ของนักศึกษาและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
(3) เพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
(4) ส่งเสริมความเป็นสากลและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนเชิง
วิชาการ และ กิจกรรมนอกห้องเรียน
(5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
โดยกลไกและกิจกรรมต่างๆ
(6) ส่งเสริมทักษะความเป็นสากล ตลอดจนทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมของผู้บริหาร
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(7) พัฒนาการทํางานเป็นทีมเพื่อรองรับการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธ์และนโยบาย
ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
3) ทิศทางการขยายแผนการเพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Fulltime Students
Recruitment) เน้นตลาด มหาวิทยาลัยในกรุงพนมเปญและนครคุนหมิง
4) โครงการความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศฯ จะมี กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดย ศิษย์เก่า MPH ของคณะ Assoc. Prof. Shafi Bhuiyan ภายใต้หัวข้อเรื่อง "MCH
Handbook Development Initiatives in the World and International Collaboration Experiences"
1.5.2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ มีกําหนดจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ
Training for the trainer (รุ่นที่ 3) เรื่อง Strategies in health promotion across lifespan สําหรับ
บุคลากรจากประเทศมัลดีฟส์ จํานวน 10 คน ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
1.5.3 โครงการความร่วมมือ (MOU)
1) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30-17.30 น. คณะฯมีพิธีลงนามความร่วมมือด้าน
วิชาการและวิจัย (MOU) กับ Dalla School of Public Health, University of Toronto พร้อมกับมี round
table discussion on Occupational/Environmental health, molecular epidemiology, early life
determinants of developmental trajectories และ environmental birth cohort studies
2) ผู้บริหารของคณะฯ มีกําหนดเข้าร่วมพิธีลงนามขยายเวลาความร่วมมือกับ KNU ในวันที่ 20
กันยายน 2559 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัด international symposium ร่วมด้วย จึงขอเชิญคณาจารย์
ที่ไปประชุม APACPH ที่สนใจ แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ฟังบรรยายพิเศษ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
1.5.4 โครงการ academic mobilization ประจําปีการศึกษา 2559
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ China
Medical University (outbound) ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2559 จะนําเสนอผลการเข้าร่วม
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โครงการจึงขอเชิญภาควิชาและผู้สนใจเข้ารับฟังการนําเสนอของนักศึกษา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา
12.00-13.30 น.
2) นักศึกษาแลกเปลี่ยน ระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน จาก มหาวิทยาลัยวู่ฮั่น ประเทศ จีน
กําหนดนําเสนอผลการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Global health / public health system in SEA
(inbound) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-13.00 น.
3) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 คณะให้การต้อนรับ Prof. Jung Der
Wang ซึ่งเดินทางมาสอบและบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก
4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 คณะให้การดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน จาก มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาวิจัยด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน(inbound)
ที่ประชุม : รับทราบ
1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
1.6.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมือ่ วันที่ 3
สิงหาคม 2559 มีสาระที่เกี่ยวข้องที่สําคัญ ดังนี้
1) บัณฑิตวิทยาลัย เปิดหลักสูตร M.A. (ASEAN Studies) ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว
2) กําหนดการจัดทํารายงานผลการดําเนินการงานหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปีการศึกษา
2558 และการจัดทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ประจําปี
การศึกษา 2559 เอกสารประกอบการประชุม
3) ทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ วงเงิน 1,500,000 บาท ได้
อนุมัติไปรวม 62 ราย เป็นเงิน 1,181,100 บาท ครั้งที่ 11 ล่าสุด อนุมัติไป 4 ราย
4) ผลการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2558 ดังนี้
5) กําหนดวันฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
6) บัณฑิตวิทยาลัย จัดทํา Website โครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะส่วนบุคคล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 กําหนดให้เข้าร่วมกิจกรรม 4 ด้าน โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางหลักสูตร หรือคณะจัดได้ 3 ด้าน และกําหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยจัด 1 ด้าน
7) ที่ประชุมพิจารณา กําหนดการจัดเก็บค่าสอบภาษาอังกฤษ
(1) ค่าสอบ TOEFL IPT (ครั้งละ 1,500 บาท) เริ่มตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
(2) ค่าสอบ MU GRAD TEST (ครั้งละ 700 บาท) เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
1.6.2 ผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 จํานวนคาดว่าจะรับ 397 คน/ผ่าน
สัมภาษณ์ 297 คน/ลงทะเบียนจริง 247 คน (62%)
1) หลักสูตรระดับปริญญาโทที่รับ นศ. ได้เท่ากับหรือมากกว่า จํานวนที่คาดว่าจะได้รับ
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4 หลักสูตรได้แก่
- วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(15 : 15 = 100 %)
- วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) (15 : 15 = 100 %)
- พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (16 : 15 = 107 %)
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (45 : 30 = 150%)
2) หลักสูตรระดับปริญญาโทที่ไม่สามารถรับ นศ. ได้เลย จํานวน 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล)
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข)
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข)
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน)
(3) หลักสูตรระดับปริญญาโท ที่รับนักศึกษาได้ >ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าจํานวนที่คาดว่าจะ
รับ มีจํานวน 14 หลักสูตร
1.6.3 ผลระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม ค่าเฉลีย่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สําเร็จการศึกษาเฉลี่ย
2554
2555
2556
2557
2558
หลักสูตรระดับปริญญาโท
2.8
3.0
3.0
3.2
3.5
จํานวนนักศึกษาที่จบ (คน)
(225)
211
204
277
207
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.4
5.3
5.1
5.4
6.0
จํานวนนักศึกษาที่จบ (คน)
(15)
(6)
(14)
(9)
(8)
1.6.4 ผลการดําเนินการการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามวงรอบ ในปี พ.ศ. 2559
หลักสูตร วท.ม.(สศ) ภาคปกติและภาคพิเศษ (วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข, วิชาเอกการบริหารกฏหมาย
การแพทย์ฯ, วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล) ครบวงรอบในปี พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างดําเนินการ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม
1.6.5 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
ความเป็นเลิศ (PA) ปีงบประมาณ 2559 ในเดือนสิงหาคม ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 การอบรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 จัดประชุมคณะทํางานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เพื่อกําหนดโครงการ/ แผนงาน/ กิจกรรม
3) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม โดย
ให้สโมสรบัณฑิตศึกษา
4) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จัดอบรมการวางแผนการเงินและการลงทุนระยะยาว โดย
สโมสรบัณฑิตศึกษา
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1.6.6 คณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 ตามคําสั่งที่
270/2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ดําเนินการประชุมเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่
4 และ 19 สิงหาคม 2559
ที่ประชุม : รับทราบ
1.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา
1.7.1 แจ้งจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนสิงหาคม 2559
หลักสูตร วท.บ.
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) ชั้นปีที่ 2 (รหัส 58) ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56)
สาธารณสุขศาสตร์
153
117
103
117
อาชีวอนามัยฯ
63
62
57
61
หมายเหตุ
นศ.ชั้นปีที่ 1 วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) - สละสิทธิ์ จํานวน 2 คน
นศ.ชั้นปีที่ 2 วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) - ลาออก จํานวน 2 คน , สละสิทธิ์ จํานวน 5 คน
นศ.ชั้นปีที่ 1 วท.บ.(อาชีวอนามัยฯ) - สละสิทธิ์ จํานวน 1 คน
นศ.ชั้นปีที่ 2 วท.บ.(อาชีวอนามัยฯ) - ลาออก จํานวน 2 คน
นศ.ชั้นปีที่ 3 วท.บ.(อาชีวอนามัยฯ) - ลาออก จํานวน 1 คน , สละสิทธิ์ จํานวน 1 คน
รับเพิ่มจากวท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) จํานวน 6 คน
1.7.2 คณะกรรมการระดับปริญญาตรี มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กําหนดให้มี
อาจารย์เข้าพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ศาลายา ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง MU Friend
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้คําแนะนําและคําปรึกษาต่างๆ แก่นักศึกษา
1.7.3 แจ้งกิจกรรมต่างๆ
1) วันที่ 15 สิงหาคม – 10 กันยายน 2559 กิจกรรมการสอนน้องร้องเพลงของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2) วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 1 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
3) วันที่ 30 สิงหาคม 2559 พิธีแสดงความยินดีบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
1.8.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการ
ประชาสัมพันธ์
1) บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ "สูงวัย ใจเกินร้อย" โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.11)
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- เรื่อง “อาหารที่มีประโยชน์กับผู้สูงวัย” โดย ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
- เรื่อง “การดูแลสุขภาพฟันของผู้สูงอายุ” โดย อ.ชนพงษ์ โรจนวรฤทธิ์ ภาควิชาระบาดวิทยา
2) บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ThaiPBS โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง "กินไข่สัมพันธ์กับโรคหัวใจจริงหรือไม่" และ
"คําแนะนํากินอาหารผสมถ่านชาร์โคล" โดย ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความร่วมมือจากภาควิชาทุกภาควิชา ในการส่ง
ข่าวมาที่หน่วยประชาสัมพันธ์ ขอให้จัดทําข้อความเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เรียบร้อยมา เพื่อความรวดเร็วขึ้น
4) การจัดงานวันมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจําปี 2559 กําหนดการจัดงานขึ้น ในวันที่ 21
กันยายน 2559 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาคารตามรอยพระบาทพระ
บิดา ซึ่งมีผู้เกษียณอายุงาน จํานวน 11 คน และผู้ต่อเวลาการปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน
ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้ที่ต่อเวลาการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จัดงานให้เฉพาะผู้เกษียณอายุ โดยผู้ที่ต่อเวลาการปฏิบัติงานจะให้จัดงานเกษียณ 65 ปีหรือออกจาก
การปฏิบัติงานในปีนั้นๆ
5) การจัดงาน “วันมหิดล” ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ได้ทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางพวงมาลาที่คณะนั้น ทางสํานักพระราชวังแจ้งว่า
ในปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไม่สามารถเสด็จมาวางพวงมาลาได้
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8.2 หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน มีเรื่องแจ้งดังนี้
1) ภาควิชาได้จัดโครงการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
อนามัยชุมชน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาอนามัยชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบของ สกอ. และ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน
2) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้เข้าร่วมประชุม UKM ความร่วมมือมหาวิทยาลัย 6
สถาบัน มีนายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน หารือในเรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
KM 3.0 (Delivery culture) ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8.3 เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์
1) การใช้พื้นที่และอาคารที่ศนู ย์วิจัยและบริการวิชาการ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
- การแต่งตั้งผู้อํานวยการฯ เพื่อการกํากับดูแล
- การกําหนดอัตราการใช้-เช่า สถานที่ที่เป็นมาตรฐาน เหมือนที่กรุงเทพ แต่ราคาจะมีความ
แตกต่างกันตามสภาพและพื้นที่
- การคิดและคํานวณค่าเช่าพื้นที่อื่นๆ
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- ความก้าวหน้าของคณะในการเปิดหลักสูตร/ การใช้พื้นที่
ประธานฯ แจ้งว่า การแต่งตั้งผู้อํานวยการอยู่ระหว่างพิจารณาและทาบทามผู้ที่เหมาะสม ซึ่ง
จะเป็นผู้ที่มีเครือข่าย ประสานงาน และอยู่ในพื้นที่
รองคณบดี แจ้งว่า คณะได้จัดทําประกาศคณะ เรื่อง อัตราการใช้อาคารพื้นที่ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการเรียบร้อยแล้ว และแจ้งประกาศทาง e-office แล้ว
รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า แจ้งว่า ขอให้มีประกาศในเว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลภายนอกด้วย
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เสนอว่า ก่อนที่จะเปิดให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาใช้บริการ น่าจะมี
กิจกรรมของคณะไปใช้ก่อน
ประธานฯ แจ้งว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ส.ม. (ภาคพิเศษ) ทีส่ ูงเนิน จะต้องมี
งบประมาณและการบริหารจัดการ และจะต้องมีกรรมการเพิ่มอีกหนึ่งชุดมารับผิดชอบโดยเฉพาะ และในช่วง
เวลานี้มีแผนจะมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดทําแปลงปลูกพืชสมุนไพร เพื่อทําลูกประคบ การอบรมเรื่องแพทย์
แผนไทย และระหว่างนี้หลักสูตร ส.บ.(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเช่าสถานที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ส.บ.(ต่อเนื่อง) การเช่าใช้พื้นที่ 1 ห้องเรียน และพื้นที่โรงอาหาร จ่ายค่าเช่าพื้นที่ 320,000 บาทต่อปี
และใช้เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ระยะเวลาสัญญาเช่าปีต่อปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคณะ ซึ่งหลักสูตรนี้คณะไม่มี
การจัดการเรียนการสอนและไม่มีแผนที่จะเปิดสอน
2) กรณีสอบถามและรับข้อร้องเรียนจากบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
- ปัญหากลิ่นเหม็นจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน อาคาร 4 (สันต์ศิริ ศรมณี)
- บัตรเข้าออก อาคาร 1 ที่พบว่าบุคคลภายนอกมีบัตร แต่บุคคลภายในไม่มบี ัตร
- ที่นั่งอาคาร 1 ถูกใช้เป็นโต๊ะสําหรับรับประทานอาหาร ซึ่งทําให้สกปรก รวมถึงขยะที่ถูกทิง้
ไม่เป็นที่
รองคณบดีฯ ชี้แจงข้อสอบถามดังนี้
- เนื่องจากเป็นกลิ่นจากระบบบําบัดน้ําเสีย ขอรับไปดูรายงานคุณภาพน้ําเสียว่ามีค่าผิดปกติ
หรือไม่
- ปัญหาเรื่องบัตรเข้า-ออกอาคาร 1 ขณะนี้บัตรที่แจกไปหายจํานวนมาก ส่วน
บุคคลภายนอกคือบุคคลที่มาเช่าพื้นที่อาคาร 1 สําหรับผูท้ ี่ไม่มีบัตรจะมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยจะทําหน้าที่เปิดประตูให้ เนื่องด้วยระบบ keycard ของอาคาร 1 เป็น
ระบบที่ติดตั้งตั้งแต่สร้างอาคาร ซึ่งยี่ห้อทีใ่ ช้อยู่ไม่มีการผลิตบัตรเพิ่มอีก ถ้าจะเปลี่ยนต้อง
เปลี่ยนทั้งอาคาร
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งเพิ่มเติมว่า กรณีโรงอาหารขอให้มีการแก้ไขให้นักศึกษาของคณะ
มีที่นั่งรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น และเรื่องบริเวณด้านข้างหอประชุมราชพฤกษ์ ติดกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมี
การตีเส้นเป็นที่จอดรถ ซึ่งเห็นว่าบริเวณไม่เหมาะให้จอดรถเพราะติดทางเลี้ยว ขอให้ผบู้ ริหารหารือในการแก้ไข
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.8.4 รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย ขอฝากประเด็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ โดยอนุมัติในหลักการ แต่
ถ้าผ่านไปโดยไม่มีการแก้ไขจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งเห็นว่าข้อเสนอแนะในที่ประชุมน่าจะมีการปรับแก้ไข
2) การกําหนดกิจกรรมของคณะไม่ควรทับซ้อนกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรม
รองไม่ควรอยู่ในวันเดียวกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
1.8.5 รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า อธิการบดีจะมาทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปี
2560 กับคณะ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 – 12.00 น. และวันที่ 28 กันยายน 2559 คณบดีจะต้อง
ทําข้อตกลงกับการปฏิบัติงาน (PA) ปี 2560 กับอธิการบดี ที่สํานักงานอธิการบดี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 7/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยไม่มีการ
แก้ไข
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ แจ้งว่า แนวโน้มสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ยอมรับเป็นหลักสูตร
ส.บ. เป็นวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเท่านั้น หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 กรรมการชุดใหม่จะมีความชัดเจนมากขึ้น
จากที่ ผอ.สกอ. ได้มาพูดที่คณะแจ้งไว้ว่า ถ้าจะเป็นหลักสูตร วท.บ. จะต้องมีมคอ.1 โดยเฉพาะแต่ละสาขา ซึ่ง
คณะน่าจะต้องมีนโยบายของคณะ และถ้ามีการดําเนินการจากคณะทํางานสภาคณบดีฯ จะเป็นข้อต่อรองที่น่าจะ
ทําให้สกอ. รับรอง ส่วน Outcome learning 7 ข้อ ที่เน้นด้านสาธารณสุขชุมชนมาก ไม่สอดคล้องกับ มคอ.2 ไม่
เกี่ยวข้องกับสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานฯ แจ้งว่า กรรมการชุดใหม่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนยังไม่พร้อมเรื่องวิชาการที่จะดู
เรื่องหลักสูตร ยังอ้างอิงสภาคณบดีฯ อยู่ ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน เปลีย่ นคณะกรรมการ ยังดําเนินการต่อไปได้
เป็นหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 30 หน่วยกิต แต่ต่อไปแต่ละสาขาก็จะออกไปเป็นอิสระ มี license มี
specialist หลักสูตรที่พร้อมและมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนสามารถออกไปเป็นอิสระได้ก่อน
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรรณ แจ้งการประชุมหารือร่วมกัน ของ 3 สถาบัน (มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เรื่องหลักสูตร วท.บ. (อนามัยชุมชน)
มติที่ประชุมยืนยัน หลักสูตร วท.บ. (อนามัยชุมชน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํารายงาน
หลักการและเหตุผล รวมทั้งการเปรียบเทียบหลักสูตร และจะเสนอ ชี้แจง และทําความเข้าใจกับประชาคม
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คณะฯ สภาคณบดีฯ สกอ. และสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนต่อไป ซึ่งจะนําเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสําคัญ ในการ
ประชุมวิชาการอนามัยชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 การจัดโครงสร้าง Cluster
รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ ได้เสนอโครงการปี 2560
โครงการสาธารณสุขนําสุขภาพสู่มวลชน ในพื้นที่รอบๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค จะประชุม
เดือนกันยายน 2559 เพื่อส่งมอบงานให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา 2558
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ปีการศึกษา
2558 นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนาม จํานวนทั้งสิ้น 390 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 50 คน การฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนาม ณ ตําบลวังม่วง ตําบลแสลงพัน และตําบลคําพราน อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง
วันที่ 25 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 หรือ 5 สัปดาห์ (ขึน้ กับรายวิชาที่เรียน) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาแบบมีสว่ นร่วม เพื่อการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน งบประมาณที่ใช้ จํานวน
1,258,071.66 บาท ลดลงจํานวน 188,345.75 บาท เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ขอหารือแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ (ต่อไปอาจเปลี่ยนชื่อเป็นการฝึก
ปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ) ของนักศึกษาคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพิ่มเติมว่า ระดับปริญญาตรีจะบังคับฝึกภาคสนามทุกสาขา 3 หน่วย
กิต ปริญญาโทที่ยังบังคับอยู่คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ซึ่งเดิมหลักสูตรปริญญาโท
จะออกฝึกภาคสนามส่วนกลางที่เป็นวิชาปรับพื้นฐาน สําหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนด้านสาธารณสุข และฝึก
ภาคสนามเฉพาะสาขา
ประธานฯ แจ้งว่า เห็นด้วยกับแนวปฏิบัติเรื่องนโยบายการเปลี่ยนชื่อ เพื่อรองรับการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 20
รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า ในปัจจุบันระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ
การบริหารจัดการจะเปลี่ยนไปเนื่องจากจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วมาเรียน น่าจะเป็นสิทธิของหลักสูตรใน
การบริหารจัดการ
รศ.สุนีย์ ละกําปั่น แจ้งว่า การฝึกภาคสนามเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ในการลงชุมชน การ
ฝึกของหลักสูตร ส.ม. ไม่เหมือนกัน
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รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรจะชัดเจนมากกว่าที่จะมี
การแยกสาขา อาจจะใช้โอกาสช่วงหลักสูตรออกแบบกระบวนการออกชุมชนที่เหมาะสมกับอาชีพ เช่น กลุ่ม
อาชีวอนามัยฯ, อนามัยสิ่งแวดล้อม, food science ซึ่งจะมีกรรมการมาหารือ โดยเชิญประชุมกรรมการจาก
ภาควิ ชาที่ มี การเรีย นการสอนระดั บปริ ญ ญาตรี และมีการเรี ย นการสอนระดั บปริญ ญาโท ที่มี การออกฝึ ก
ภาคสนาม 5 ปีย้อนหลัง เพื่อออกแบบระบบกลไก
รศ.ลีลา กิตติกูล แจ้งว่า ในส่วนของภาควิชาจุลชีววิทยาได้ปรับปรุงหลักสูตร เห็นว่าภาควิชา
ระบาดวิ ท ยาได้ มี ก ารออกฝึ ก ภาคสนามและมี ชุ ม ชนที่ ทํ า การออกฝึ ก ภาคสนาม คาดว่ า จะไปร่ ว มออกฝึ ก
ภาคสนาม โดยเป็นวิชาเลือกสําหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีพื้นฐานสาธารณสุข จึงขอเสนอในส่วนของคณะ
น่าจะมีการหารือร่วมกันทั้งคณะ โดยมีแนวคิดว่าจะเชิญภาควิชาปรสิตวิทยาฯ มาออกฝึกภาคสนามร่วมกัน
ผศ.ณั ฐ กมล ชาญสาธิต พร แจ้ง ว่า เดิม ภาควิ ช าชีว สถิ ติเ คยเข้ าร่ วมฝึก ภาคสนาม แต่ ด้ว ย
ปัจจุบันการฝึกภาคสนามเปลี่ยนแปลง นักศึกษาหลักสูตร ส.ม.ที่เป็นหัวหน้าทีมไม่เพียงพอ ต้องให้นักศึกษา
ปริญญาโทจากภาควิชาอื่นๆ เป็นหัวหน้าทีม จึงเป็นภาระหนักเพราะนักศึกษาไม่ได้ฝึกเพื่อเป็นผู้นําและสามาระ
วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้งานในชุมชนได้ ต่อไปภาควิชาปรับปรุงหลักสูตร คาดว่าจะไม่ได้ฝึกภาคสนาม
กับส่วนกลาง แต่ไปออกฝึกภาคสนามกับหลักสูตร ส.ม. หรือหลักสูตรอื่นๆ เป็นรายวิชา
ที่ประชุมเห็นชอบให้ระดับปริญญาตรี เป็นการบังคับให้ทุนหลักสูตรมีการฝึกภาคสนาม ออก
ฝึกภาคสนามแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า การฝึกภาคสนามเป็นจุดแข็งของนักสาธารณสุข การทํางานเป็นทีม
ภาวะผู้นํา การสื่อสารชุมชน เป็นการเสริมทักษะนอกจากการเรียน จึงเห็นด้วยระดับปริญญาตรี ควรมีการฝึก
ภาคสนาม
ส่วนหลั กสูตรปริญญาโท ในแต่ละสาขามีความเฉพาะของหลักสูตร แต่ทักษะเรื่องการฝึ ก
ภาคสนามที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ซึ่งการฝึกภาคสนามทั้งหมด 5 สัปดาห์ ช่วง 3 สัปดาห์แรกให้ฝึกพื้นฐาน
พร้อมกัน ช่วง 2 สัปดาห์หลังสามารถทําโครงการเฉพาะได้
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งสรุปดังนี้
1) ระดับปริญญาตรีบังคับทุกหลักสูตร มีแบบ 5 สัปดาห์ และ 3 สัปดาห์ ในอนาคต
ภาควิชาอาจจะจัดเป็นวิชาบังคับ prerequisite นักศึกษาที่ออกภาคสนามจะต้องลงทะเบียนวิชานี้ด้วย เป็นวิชา
เลือกเตรียมความรู้พื้นฐาน
2) ระดั บ ปริ ญ ญาโทบั ง คั บ หลั ก สู ต รส.ม. (ภาคปกติ ) ส่ ว นหลั ก สู ต รอื่ น ๆ ให้ ห ลั ก สู ต ร
พิจารณา โดยจะเชิญทุกหลักสูตร 5 ปีย้อนหลังเป็นกรรมการ เพื่อออกแบบหลักสูตรและหารือร่วมกัน
2. นโยบายการฝึกภาคสนามในพื้นที่เดียวกัน ของนักศึกษาคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพิ่มเติมว่า การฝึกในพื้นที่เดียวกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ และทํา
การเซ็นสัญญาที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อยอด ที่ผ่านมาได้เข้าพื้นที่ดําเนินการระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเห็นว่านักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ฝึกภาคสนามควรจะต้องคิดนวัตกรรม บริหารจัดการ การแก้ปัญหา
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รศ.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ แจ้งว่า ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ มีแนวโน้มที่จะจัดการฝึกภาคสนาม
ของภาควิชาเอง จัดหลักสูตรปรับปรุงใหม่ เตรียมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดิมฝึกภาคสนามของคณะ เป็นฝึกงานใน
โรงงาน แนวความคิดของภาควิชาจะหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ นักศึกษาจะได้งานในพื้นที่นั้นๆ
ประธานฯ แจ้งว่า ทักษะช่วง 3 สัปดาห์แรกสําคัญ เช่น การทํางานเป็นทีม การสื่อสารในชุมชน
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ ไม่มีสอนในห้องเรียน
3. ความยั่งยืนในการร่วมฝึกภาคสนามของนิสิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานฯ แจ้งว่า ขอหารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวทางในแต่ละปี ซึ่งอาจมี
ความไม่แน่น่อนในการฝึกภาคสนามร่วมกัน
4. นโยบายการฝึกปฏิบัตงิ านพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ของคณาจารย์บรรจุใหม่
ประธานฯ แจ้งว่า เสนอให้เป็นนโยบายบรรจุอาจารย์ใหม่เข้าร่วมฝึกภาคสนาม
ที่ประชุม : เห็นชอบให้ผเู้ กี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาแต่งตั้ง Professor Dr. Susan R. Waskie และ Dr. James William Rudge เป็น
อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)
รศ.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ขอเสนอแต่งตั้ง Professor
Dr. Susan R. Waskie ตําแหน่ง อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) โดยพิจารณาเห็นว่า Professor Dr. Susan R.
Waskie มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งยังมีประสบการณ์
ในเชิงวิชาการเป็นจํานวนมาก
ทั้งนี้ Professor Dr. Susan R. Waskie เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบ
(Adjunct Staff) มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทําโครงการร่วมกับ
ศ.พรพิมล กองทิพย์ แบบประเมินการเรียนการสอน งานวิจัย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
อาจารย์กิตติพงษ์ หาญเจริญ ภาควิชาระบาดวิทยา ได้เสนอขอแต่งตั้ง Dr.James William
Rudge โดยพิจารณาเห็นว่า Dr.James William Rudge เป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัย
ทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว การแพร่เชื้อ และจําลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล Dr. James
William Rudge เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) มาตั้งแต่วันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการแต่งตั้ง อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดทําภาระงาน Professor Dr. Susan R.
Waskie โดยต่อวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี
2. Dr. James William Rudge โดยมีวาระการปฏิบัติงาน 1 ปี
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
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4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวท.ม. (สศ) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ
ระบาดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร วท.ม. (สศ) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 โดยผ่านความ
เห็นชอบและการกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาโท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 และ
คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยมีสาระการปรับปรุงหลักสูตร
ดังนี้
1. ปรับปรุงปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมในโครงสร้างหลักสูตรจากเดิมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
3.1 ยกเลิกการเรียน 1 รายวิชา
3.2 เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3.3 เปลี่ยนชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3.4 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4. หมวดวิชาแกน
4.1 ยกเลิกการเรียน 4 รายวิชา
4.2 เพิ่มรายวิชา 3 รายวิชา
4.3 เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
5. หมวดวิชาบังคับ
5.1 ปรับปรุงคําอธิบายและเปลี่ยนชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
6. หมวดวิชาเลือก
6.1 ปรับปรุงหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
6.2 เพิ่มรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
6.3 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกต ดังนี้
1. การใช้ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา Fundamental(s) คําแปล ขั้นหลักมูล / พื้นฐาน
2. มีวิชาเลือก 1 วิชา น่าจะมีให้เลือกมากกว่านี้
รองคณณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ประเด็นสําคัญเรื่องการฝึกภาคสนามและเปิดหลักสูตร
ภาคพิเศษ โดยปรับปรุงเพื่อรองรับผู้สนใจภาคพิเศษ ส่วนชื่อวิชารอกรรมการส่วนกลางพิจารณาใช้คําที่เหมือน
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ทั้งมหาวิทยาลัย วิชา สศบส 602 ใช้คําอธิบายรายวิชาตามที่แจ้งไว้ ถ้ามีการในปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาจะ
ดําเนินการในการปรับปรุงย่อยต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีเห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.3 ขอความเห็นชอบนโยบาย “การบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดมี ีกระบวนการบริหาร
จัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมติในการประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ร่วมกันกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม
ในการนี้ ฝ่ายแผนพัฒนาฯ ขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วแจ้งให้ภาควิชา/ หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
4.4 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณ
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้กําลังจะสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 แล้ว
ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2560
ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกอบกับคณะฯ กําลังดําเนินการขอตั้งงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผ่นดินและรายได้ส่วนงาน ประจําปี
งบประมาณ 2561 และแผนความต้องการงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี (ปี 2562-2564)
ดังนั้น เพื่อให้ การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 ข้อ 16 คณะกรรมการงบประมาณของส่วนงานต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงขอเสนอ (ร่าง) คําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและติดตามงบประมาณมา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบกับ (ร่าง) คําสั่งคณะกรรมการ โดยเสนอรายชื่อกรรมการและ
กรรมการเพิ่มเติมดังนี้
1. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย ผู้แทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ
2. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
ผู้แทนกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. อาจารย์กิตติพงษ์ หาญเจริญ ผู้แทนกลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค
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4. รศ.จีรนันทร์ แกล้วกล้า
ประธานคณาจารย์
5. ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.45 น.
นางสาวนวพร พานิชเจริญ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางนภาพร ม่วงสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผศ.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

