
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 1/2557 

เม่ือวันศุกรท์ี่  24  มกราคม  2557 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

 *********************** 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
3. รศ.พักตร์พิมล มหรรณพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ กรรมการ 
5. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
8. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
9. รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
10. รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
11. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
12. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
13. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
14. ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
15. รศ.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
16. รศ.พิศิษฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
18. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
19. รศ.ประมุข โอศิริ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
20. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
21. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. รศ.สุปรียา ตันสกุล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
23. รศ.นิทัศน์ 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. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
2. รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  อ.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ ผู้ช่วยคณบดี 
2.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 และ 22 มกราคม 2557 ดังน้ี 

1) มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดลําดับUI Green อันดับ 1 ของประเทศไทย /อันดับ 31 
ของโลก  

2) งาน Soft opening มหิดลสทิธาคารประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกสว่น
งาน และกําหนดพิธีเปิดมหิดลสิทธาคาร ในวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารีฯ เป็นองค์ประธาน  

3) คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 150 ปี (1 มกราคม) วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ บุคคลสําคญัของโลก UNESCO โดยจะจัดจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จย่า และพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

4) ข้อบังคับสถาบัน MITI ผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และจะ
นําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

5) มีการปรับปรุงข้อบังคับเรื่องจรรยาบรรณ/ การดัดแปลง/ คลาดเคลื่อน/....จรรยาบรรณ
ร้ายแรง/ และความผิดวินัยร้ายแรง 

6) การกําหนดสัดส่วน Inter Professional Education /General Education มีทั้งหมด     
30 หน่วยกิต  ส่วนมหาวิทยาลัยได้กําหนด 16 หน่วยกิต โดยเป็นหลักสูตรทั่วไป 14 หน่วยกิต และวิชาเลือก 2 
หน่วยกิต 

7) MUGH/ เครือข่ายชุมชน/ Aging/Adolescent/ Water Mgt./ World Kitchen.... 
8) ขอความร่วมมือจากส่วนงานประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน เข้าร่วมงาน Research Expo 

ในวันที่ 27 - 28 มกราคม 2557 สําหรับนักศึกษาไม่เสียคา่ลงทะเบียน 
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9) ขอความร่วมมือจากส่วนงานแจ้งช่ือบัณฑิตจบการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2557 เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 

1) วันที่ 3 มกราคม 2557 เป็นประธาน งานปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร ์
2) วันที่ 9 และ 22 มกราคม 2557 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า MU 

Blue Night รวมใจมหิดล 
3) วันที่ 14 - 15 มกราคม 2557 เข้าร่วมเจรจากับทางสาธารณสุขจังหวัดสะหวันนะเขต 

ประเทศลาว เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
4) วันที่ 17 มกราคม 2557 เป็นประธานเปิดงานค่ายยุวชนสาธารณสุข 
5) วันที่ 20 มกราคม 2557 เข้ารับประทานรางวัลศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงทองคํา ในสาขา

การบริหารงานบุคคลดีเด่นจากท่านพลเอกพิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี 
ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
     1.2.1  สรปุการจัดงาน “PH รวมใจรับปีใหม ่สร้างสุขปีมะเมีย 2557” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 

ธันวาคม 2557   เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา มี
ผู้ร่วมงาน 277 คน  เป็นบุคลากรคณะ 242 คน (77.81 %) ประกอบด้วยสายวิชาการ 106 คน และสาย
สนับสนุนวิชาการ 136 คนและบุคคลภายนอก 35 คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน 103 คน(37.18 %ของผู้ร่วมงาน) 
โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  4.49 ในด้านการต้อนรบั และนอ้ยที่สุด 4.11 ในด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้รับข้อมูล
มากที่สุดทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รองลงมาจากภาควิชาและหน่วยงาน และ ระบบE-office ตามลําดับ มี
ผู้สนับสนุนของขัญปีใหม ่ปี 2557 รวมทั้งสิน้ 156 รางวัล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.2.2  สรุปการจัดงานพิธีทําบุญตักบาตร เน่ืองในวาระขึ้นปีใหม ่ปีมะเมีย 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 
มกราคม 2557  ณ โถงช้ัน 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ มีผู้ร่วมงาน 243 คน เป็นบุคลากรคณะ 199 คน( 63.99 
% ของบุคลากรทั้งหมด) ประกอบด้วยสายวิชาการ 82 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 117 คน และ
บุคคลภายนอก 44 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 84 คน ( 42.21% ของผู้ร่วมงาน) มีความพึงพอใจในการจัดงาน
อยู่ในระดับ ดีและดีมากทุกองค์ประกอบโดยมีคะแนนเฉลีย่สูงสุด 4.51 ในพิธีสงฆ์ และน้อยที่สุด 4.25 ในด้าน
ตกแต่งสถานที่และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมปริมาณเพียงพอ ได้รับข้อมูลมากที่สุดจากภาควิชาและหน่วยงาน 
รองลงมาทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และระบบ E-office ตามลําดับ      
 1.2.3  คณะทนัตแพทยศาสตร์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครัง้ที่ 5 แจ้งขอ
เลื่อนการจัดการแข่งขันฯ จากวันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นเดือนมีนาคม 2557  ส่วนกําหนดการ วัน เวลา
จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
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 1.2.4  การพิจารณาเสนอรายช่ือ “บุคคลต้นแบบ” (MU Brand Ambassador) มหาวิทยาลัยเลื่อน
การส่งรายช่ือออกไปเป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนงานสามารถเสนอรายช่ือได้มากกว่า 1 ช่ือ คือ 1 คน /       
Core value รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  
     1.2.5  คณะฯ ดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกึอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ปและสาธารณสุข
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค.ศ.2014 จํานวน 20 คน  จะมีพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2557 เวลา 14.00 น.  ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะเข้าร่วมพิธีฯ  
 1.2.6  สรุปการประชุมพิจารณาต้ังช่ืออาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ดังน้ี 
  อาคาร 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 
  อาคาร 2 อาคารศาสตราจารย์พิชิต สกุลพราหมณ ์
  อาคาร 3 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทสัน์ 
  อาคาร 4 อาคารศาสตราจารย์ นพ.จรัส  ยามะรัต 
  อาคาร 5 อาคารศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน 
  อาคาร 6 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา 
  อาคาร 7  อาคารศาสตราจารย์ นพ. สวัสด์ิ แดงสว่าง         
  อาคาร 8 อาคารศาสตราจารย์ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ   
                      ซึ่งคณะกรรมการฯ จะจัดทําหนังสือแจ้งไปยังช่ือผู้ที่ได้รับการต้ังช่ืออาคารหรือทายาท เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและยินยอมให้ใช้ช่ือต่อไป            
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารและทรัพยากรบุคคล 
 ไม่มี 

 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
1.4.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2557 

  ก.  การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สว่นงาน ประจําเดือนธันวาคม 2556 
ตามท่ีคณะได้ต้ังเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประจําเดือนธันวาคม 2556 ไว้ จํานวน 29,784,440.00 บาท มีผลการใช้
จ่ายเงินจริง จํานวน 23,964,024.87  บาท น้อยกว่าแผนที่กําหนดไว้ จํานวน  5,784,415.13 บาท  

ข.   งบประมาณการใช้จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามท่ีคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จํานวนทั้งสิ้น 331,605,100.00 บาท จําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 166,499,100.00 บาท และเงิน
งบประมาณรายได้ส่วนงาน 165,106,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2556 จํานวน 64,171,078.26 บาท คงเหลือเงิน จาํนวน 267,434,021.74 บาท  คิดเป็นร้อยละ 80.65 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
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ค. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.2557-1 ปีงบประมาณ 2557     
ไตรมาสที่ 1 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.4.2  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) ปีงบประมาณ 2557  จํานวน 33 โครงการ วงเงิน 6,438,400.00 บาท มีภาควิชา/ หน่วยงาน
เสนอขออนุมัติดําเนินการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายทั้งหมด 21 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 63.64 วงเงิน 
5,491,000.00 บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ตามท่ีอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาเย่ียมชมคณะ เพ่ือจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และทาง
คณะต้องจัดส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานไปยังมหาวิทยาลัย ภายหลังการเย่ียมชม ภายใน 15 วันทําการ ซึ่งทาง
คณะได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 จึงขอให้ผู้เก่ียวข้องเร่งดําเนินการตามเป้าหมายและ
จัดส่งข้อตกลงฯ ระหว่างภาควิชากับส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 มายังคณะใหม่อีกคร้ัง/ โครงการท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนงาน รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่ได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2557  ที่งานแผนพัฒนาฯ 
    1.4.3  รายงานความก้าวหน้าการนําข้อมูลเข้าคลังความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฐานข้อมูล 
phklb) ในปีงบประมาณ 2556 ภาควิชา/ หน่วยงานนําข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ จํานวน 833 เรื่อง และใน
ปีงบประมาณ 2557 จะต้องนําเข้าระบบเพ่ิมขึ้นอีก จากปีงบประมาณ 2556 จํานวน 64 เรื่อง รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
  1.4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับบอุดมศึกษา รอบสามคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2554 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
    

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
1.5.1  สรุปเรื่องการดําเนินงานด้านวารสาร 

1)  วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 
-  ฉบับที่ 3 ปีที่ 43 (กันยายน – ธันวาคม 2556) จํานวน 8 เรื่อง ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ

จัดพิมพ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
-  ปีที่ 44 พ.ศ. 2557 มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือรอลงตีพิมพ์ จํานวน 29 เรื่อง 
2)  วารสาร Asia Journal of Public Health (E-journal) 
- ฉบับที่ 3 ปีที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2555) ออนไลน์แลว้ 5 เรื่อง 
- ฉบับที่ 1 ปีที่ 4 (มกราคม – เมษายน 2556) พร้อมออนไลน์แล้ว 4 เรื่อง + 1 เรื่องย้ายมา    

จาก จพสท. ผา่นการพิจารณาจาก readers แล้ว รอ edit ภาษาอังกฤษ) 
- ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2556) จํานวน 4 เรื่อง กําลังอยู่ในขั้นตอนการ   
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พิจารณาของ readers และจาํนวน 1 เรื่องย้ายมาจาก จพสท. รวม 5 เรื่อง 
- ฉบับที่ 3 ปีที่ 4 (กันยายน – ธันวาคม 2556) จํานวน 2 เรื่องย้ายมาจาก จพสท. ขาด

ต้นฉบับอีกจํานวน 3 เรื่องจึงจะครบ 5 เรื่อง 
- อย่างไรก็ตาม การจัดเรื่องขึ้น online สามารถดําเนินการได้เลยโดยไม่ต้อง รอครบ 5 เรือ่ง 
3) วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) 

รับเรื่องมาจํานวน 49 เรื่อง พฤษภาคม 2555 เริ่มดําเนินงาน ตุลาคม 2555 
- จัดพิมพ์ 1 ฉบับ ปี 2556  จํานวน 25 เรื่อง 
-  คงเหลือ 20 เรื่อง เน่ืองจากทางวารสาร จพสท. ปรับนโยบายในการรับเรื่องลงตีพิมพ์ ปี 
2557 ต้องเป็น RCT research และเต็มโควต้ารับ Supplement  2557  
- ส่งไปรับการพิจารณาเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร Asia-Pacific Journal of Public Health 
(APJPH) 7 เรื่อง 

1.5.2  ประชาสัมพันธ์การออกรายการวิทยุTRS Family- Health สถานีคลื่นวิทยุ FM MHz 99.5 
Theme “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขเพ่ือประชาชน” กําหนดการออกรายการวิทยุ ครั้งที่ 1/2557              
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 9.30 - 9.45 น. หัวข้อ “เด็กไทย เสี่ยงภัยโรคหัวใจในอนาคต” โดย  
รศ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์  ภาควิชาโภชนวิทยา โดยการสนทนา/ พูดคุยกับพิธีกร คุณชัยสงค์ ชูฤทธ์และ             
คุณสายพิณ ผาสุพงษ์ ประมาณ 15 นาทีเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ประชาชน 

1.5.3  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย RESEARCH CARE&TALK ปี 2557 
กําหนดจัด 3 ครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 11.30-14.00 น. โดยครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 
2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ครัง้ที่ 3 วันที ่23 กรกฎาคม 2557  และสัมมนาวิจัย กําหนดจัด 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และครัง้ที่ 2 วันที ่26 มีนาคม 2557 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์
 1.6.1  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
(สทท.11) เวลา 05.55-06.00 น. จํานวน 2 ตอน จะออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2557 ดังน้ี 

     ตอนที่ 1 เรื่อง  “ประโยชน์จากของเด็กเล่น” 
  ตอนที่ 2 เรื่อง  “การดูแลความปลอดภัยจากของเล่นเด็กระหว่างโรงเรียนและที่บ้าน” 
      โดย ผศ.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

     และบันทึกเทปรายการ “สูงวัย...ใจเกินร้อย” ออกอากาศทางทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย  (สทท.11) ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 -14.00 น. จํานวน 1 ตอน เรื่อง “การดูแลสุขภาพของเด็ก
ในช่วงหน้าหนาว” โดย รศ. สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว 
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 1.6.2  เผยแพร่บทความ เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติ  ครั้งที่ 45  ของเครือข่ายสถาบัน
สาธารณสุขเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health; APACPH) 
ประจําปี 2013 เรื่อง Global Health ในสารมหิดล  ฉบับที่ 12 ประจําเดือนธันวาคม 2556 หน้าที่ 22 คอลมัภ์ 
Special Scoop 

1.6.3 วันที่ 14 -  15  มกราคม 2557 งานวิเทศฯ  ได้เตรียมความพร้อม ในการนําทีมผู้บริหาร
เดินทางไปดูพ้ืนที่ ณ สถาบันสุขภาพสะหวันนะเขด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการทุน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจาํปี 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ
เอก 

1.6.4 วันที่  27 มกราคม  2557 นักศึกษาปริญญาเอกและอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จาก 
Hasanuddin University  ในการศึกษาดูงานในหัวข้อ “Reproductive Health and Family Care”  

1.6.5 งานวิเทศฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแสดง
ดนตรีในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 100 ปี จากมูลนิธิ China Medical Board  ซึ่งจะมีผูร้่วมงานเป็นนักวิชาการช้ัน
นําจากยุโรป อเมริกา ประเทศแถบเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัยแพทย์ และ
คณะที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทยรวม 200 กว่าท่าน ในวันที่ 27  มกราคม 2557 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา  
1.7.1 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่1/2557 วันที่ 15 

มกราคม 2557 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร คือ  
   - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.2554  
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  
   - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลกัสูตรนานาชาติ)  
    ฉบับปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 

2) กําหนดการสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหดิล กําหนดวัน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที ่10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสทิธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอกําหนดวันสุดท้ายที่จะรบัเอกสารหลักฐานการขอสาํเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาที่ต้องการขอสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2557 คือ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557  
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นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสําเร็จ 
การศึกษา ประจําปี การศึกษา 2556 ภายในไม่เกินวันศุกร์ท่ี 
18 เมษายน 2557 

นักศึกษา 
ระดัปริญญาโท/ เอก 

นักศึกษาระดับ 
ป.บัณฑิต/ 

ป.บัณฑิตชั้นสูง 
1. ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับ 
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

/ / 

2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 / / 
3. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทาง 
ภาษาต่างประเทศ 

/ / 

4. สอบ Comprehensive exam ปรากฏผล “ผ่าน” 
(เฉพาะผู้เรียนหลักสูตรปริญญาโทแผน ข) 

/ - 

5. สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปรากฏผล “ผ่าน” / - 
6. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณแ์ละ CD / - 
7. ส่งหลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ / - 
8. หลักสูตรส่ง บฑ.5 เสนอขออนุมัติปริญญา / - 
9. หลักสูตรส่ง บฑ.34 เสนอขออนุมัติประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

/ / 

 

1.7.2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เข้ารับการเย่ียมประเมินขีดความสามารถด้านการผลิต และการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย จาก คณะกรรมการดําเนินงาน ของ WHO ซึ่งนําทีมโดย ดร. แสง
โฉม ถนอมสิงห์ จากสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งโครงการน้ีทางองค์การอนามัยโลกได้ขอความร่วมมือจาก
กระทรวงสาธารณสุขผ่านทางสถาบันพระบรมราชชนก และคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เสร็จและนําเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมกรรมการฯ  

1.7.3 เรื่องทุนการศึกษาภายใต้โครงการ capacity building for Institute in Myanmar ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดสรร
ทุน ระดับปริญญาโท 1 ทุนและปริญญาเอก 1 ทุนน้ัน ขณะนี้ได้สรุปข้อมูลผู้สมัคร ที่ได้รับแจ้งช่ือจากรัฐบาล
พม่าจํานวน 3 รอบ สําหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร MPH มีผู้สมัครจํานวน 9 คนและ หลกัสูตร 
Dr.PH มีผู้สมัครจํานวน 9 คน ซึ่งทางกองวิเทศสัมพันธ์ได้เรียกประชุมเพ่ือจัดสรรทุนใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2557 โดยคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้หลักสูตรสาธารณสขุดุษฎีบัณฑิตได้ เป็น 4 ทุน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้ให้ทุน ซึ่งขณะน้ีรอยืนยันอย่างเป็นทางการอีกคร้ัง โดยหลักสูตรฯ จะดําเนินการเรียกสอบ
สัมภาษณ์ผู้สมคัรทางโทรศัพท์เพ่ิมเติม ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธันวาคม 
2557 

1.7.4 ความก้าวหน้า โครงการวิจัย ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 มีการประชุมทีมวิจัย 
Mahidol Hospice Model ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลและเตรียมลงพ้ืนที ่ครั้งที่ 3 
ประมาณเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างวางแผนของบประมาณจากแหล่งอ่ืนร่วมด้วย 
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1.7.5 ความก้าวหน้า  โครงการวิจัย  เรื่อง การจัดทํามาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร ์ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้วิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2557 เพ่ือสรุปมติโครงสร้างหลักสูตร และกลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดประชุมวิพากษ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร ์(มคอ. 1)  ครั้งที ่1 ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย การจัดประชุมวิพากษ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ประชาพิจารณ์ฯ ในครั้งน้ี   จะจัดจํานวน 4 ครั้ง คือ 

 

คร้ังท่ี ภูมิภาค วันท่ี สถานท่ี วันรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม 
1 ภาคเหนือ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
22 ม.ค. – 3 ก.พ. 2557 

2 ภาคกลาง 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 ม.ค. – 13 ก.พ. 2557 

3 ภาคใต้ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

22 ม.ค. – 13 ก.พ. 2557 

4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 มีนาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 ม.ค. – 3 มี.ค. 2557 

 

ในการน้ีขอเรียนเชิญหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เก่ียวข้อง สมัครเข้าประชุมได้ที่ 
website: www.ph.mahidol.ac.th/TQF  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งเพ่ิมเติมมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ มี 5 สาขา ซึ่งได้ดําเนินการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3  สาขา คือ 
วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน  ส่วน 2 สาขา คือ 
สาขาโภชนวิทยา และสาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  (มีเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหิดล) จะประชุมกันภายใน
คณะ  สําหรับโครงสร้างรวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ 
จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต ประกอบไปด้วย 

- กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน/วิชาชีพทางสาธารณสุข    ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา     ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต   
โดยที่กระบวนการในการจัดทํามาตรฐานคณุวุฒิฯ  และการจัดประชุมวิพากษ์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/

ประชาพิจารณ์ฯ กระบวนการดําเนินการทั้งหมดจะสิ้นสุดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 นอกจากน้ีคณะจะจัด
ประชุมนอกรอบในสาขาย่อยอีกคร้ัง ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต  ปริญญาเอก  จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต เมื่อประชาพิจารณ์แล้วจะนําเสนอต่อสภาคณบดีฯ 
ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และจะเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
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ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ภาควิชาโภชนวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ 
(สาธารณสุขศาสตร์)  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีมานานแต่ไม่ได้รับการบรรจุเข้า มคอ.1  ขอให้พิจารณาในการบรรจุใน 
มคอ. 1 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ในการทํา มคอ.1 ครั้งน้ี สําหรับสาขาโภชนวิทยา 
มีเฉพาะสาขาวิชาการกําหนดอาหาร ในการจัดทํา มคอ.1 ใน 5 สาขา มีหลักสูตรมากกว่า 40 หลักสูตรที่เปิด
สอนด้านสาธารณสุข ส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ อาจจะพัฒนาทํา มคอ.1 และสามารถ
เพ่ิมหน่วยกิตได้อีก โดยต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1  ระดับปริญญาตรี  สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ได้   หรือมีการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  ในสภาวิชาชีพได้ 

ประธานฯ แจ้งว่า ช่ือหลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะใช้ช่ือไม่เหมือนกัน แต่ มคอ.1 ครอบคลุม
ได้ สกอ.จะพิจารณาโครงสร้างของหลักสูตร แต่ขอให้โครงสร้างหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกัน กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กําหนดได้ สําหรับรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่างๆ จากที่ประชุมครั้ง
น้ี ขอให้ทางคณะผู้ดําเนินการรับไปเป็นข้อเสนอแนะในการดําเนินการต่อไป 

รศ.จักร์กริช หริัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า หลักสตูร วท.ม. และหลักสูตรวท.ม. (สส) มีความหลากหลาย  
สําหรับหลักสตูร วท.ม. (สส) มี  2 หลักสูตร ที่ไม่ได้รวมใน หลักสูตร วท.ม.(สศ) 6 วิชาเอก คือ หลักสูตรวท.ม. 
(สส) สาขาวิชาสุขศึกษาและสง่เสริมสุขภาพ และ วท.ม. (สส)  สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด  
สําหรับ ร่าง มคอ.1 ระดับปริญญาโท  หลกัสูตร วท.ม. (สส)  กําหนดไว้จะต้องเรียนกลุ่มวิชาแกน/วิชาชีพทาง
สาธารณสุข จาํนวน 5 กลุม่วิชา จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต วทม. (สส) 
   หลักสูตร วท.ม. (สศ)  สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด เรียนเฉพาะรายวิชา PHBS 602 
PHEP 602 (อยู่ในกลุ่มวิชสถิติการวิจัย/ชีวสถิติ  กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด) ส่วนอีก 3 รายวิชา เลือกเรียน
รายวิชาใดวิชาหน่ึง  3 รายวิชา ซึ่ง รวมจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  จํานวนหน่วยกิตไม่ตรงกัน มี
ผลกระทบการปรับปรุงหลักสูตรวท.ม. (สศ) 

1.7.6 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ สามารถเข้ารับบริการปรึกษาด้านวิจัย 
(research clinic and consultation) โดย Prof. Wah Yun Low ได้ที่อาคาร 7 ช้ัน 5 ห้อง 7511 ทุกวัน
อังคารและพฤหัสบดี รายละเอียดเอกสารในที่ประชุม 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา     
 1.8.1  โครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข (Health Camp) ครั้งที่ 9 จัดเมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 

2557 มีนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จํานวน 178 คน  จากจํานวนที่ลงทะเบียนทัง้หมด 
202 คน เน่ืองจากการเดินทางไม่สะดวก โดยมีนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรม รวม 598 คน (นักศึกษาปีที่ 1 
จํานวน 224 คน นักศึกษาปีที ่2 จํานวน 168 คน นักศึกษาปีที่ 3 จํานวน 16 คน นักศึกษาปีที่ 4 จํานวน 12 
คน)  
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1.8.2   กําหนดจัดงานปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ทุกหลักสูตร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2557 

1.8.3   กําหนดการสมัภาษณ์รับนักศึกษาระบบโควต้า ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มีนาคม 
2557   

1.8.4  กําหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 
1.8.5 ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ช้ันปีที่ 1 และ 

ปีที่ 2  ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 รศ.จักร์กริช หริัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า ขอให้กําหนดรูปแบบ การจัดพิธีปฐมนิเทศ ซึ่งเสนอให้มี

นักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก เข้าร่วมด้วย 
1.8.6 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหดิล ประจําปี 2557 กําหนดพิธีเปิด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2557 และพิธีปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2557 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและบริหารสนิทรัพย์ 
 1.9.1  วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ร่วมประชุม “เวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําความเห็นประกอบ 

ในการดําเนินโครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)” ณ 
ห้องศรีสุนทร 2 โรงแรมระยองสตาร์ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดโดย องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  

 1.9.2  วันที ่10 มกราคม 2557 ประชุมหารือร่วมกับทีมงานสํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ใน
การกําหนดรายละเอียด แผนงาน/ โครงการ และงบประมาณที่จะดําเนินการร่วมกันในการจัดทําโครงการ 
Bangkok Green Growth โดยทําหน้าที่เป็น Local consultant ร่วมกับเจ้าหน้ที่กรุงเทพมหานครและ OECD 
ในปีงบประมาณ 2557 น้ี ณ ช้ัน 2 อาคาร 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์   

 1.9.3 วันที่ 7 มกราคม 2557 ประชุมทีมงานโครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean 
and Green) เพ่ือจัดทํา(ร่าง) ข้อเสนอ แผนงาน/โครงการ การตรวจประเมินตัวช้ีวัดและเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ความสะอาดและร่มรื่น (ระยะที่ 4) โดยเน้นที่ โรงแรม (50 แห่ง) ศูนย์การค้า (25 แห่ง) และสํานักงานเขตฯ   
(50 แห่ง) ของกรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 4,600,000 ล้านบาท  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

  1.10 เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ  
1.10.1  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม นําเสนอผลการดําเนินงานภาควิชา โดย

สรุปดังน้ี 
1) วิสัยทัศน์ คอื มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากล   
2) หลักสูตรทีภ่าควิชารับผิดชอบ 
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ระดับปริญญาตรี = 23 รายวิชา (54 หน่วยกิต) 
   - วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ช้ันปีที่ 3 และปีที่ 4 

ระดับปริญญาโท = 27 รายวิชา (72 หน่วยกิต) 
    - วท.ม. (สขุาภิบาลส่ิงแวดล้อม) แบ่งเป็น 3 วิชาเอก 
       วิชาเอกการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมเขตเมือง 

           วิชาเอกการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม 
           วิชาเอกการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 

   - ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
3) ผลงานวิจัยของภาควิชาในปี 2556 ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ Proceeding เช่น  

-  สํารวจการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียช้ีวัดในซูชิและปัจจัยที่เก่ียวข้องในร้านจําหน่ายซูชิ 
-  การวิเคราะห์การปนเป้ือนของโลหะหนักในนํ้าผิวดิน ตะกอนดิน และปลานํ้าจืดใน  

ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-  การตกค้างของสารกําจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในนํ้าผิวดินที่ ตําบลคลองจิก    

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4) กิจกรรมดําเนินการของภาควิชาในปี 2556 
- ประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่ไบเทค บางนา  
- อาจารย์และนักศึกษาปี 3 ปี 4 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ 
- มอบทุนสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 
- ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างภาควิชากับผู้อํานวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

5) แนวทางทางการดําเนินการของภาควิชาในปี 2557 ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 
(พ.ศ.2556 - 2560) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มี
มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับ
สากลและมีประโยชน์ต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการบริการวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทีม่ีคุณภาพ
และมาตรฐานทางวิชาการสอด คล้องกับความต้องการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาอัตลักษณ์ทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาควิชาให้มีความเป็น
เลิศได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคม 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ขอฝากให้ภาควิชาศึกษาเรื่อง การสร้างห้องนํ้า 
ห้องส้วมไฮเทคในท้องถิ่นขาดแคลน (ไม่มีนํ้าและไฟฟ้า) และ การตรวจสอบ ห้องส้วมในอาคาร เรื่องการแพร่
เช้ือ จากการทิ้งกระดาษชําระ ที่ทิ้งในถังหรอืชักโครก ที่อาจจะทําให้เกิดการสะสมแบตทีเรียในอากาศได้  
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รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า นอกจากน้ันยังมีเรื่องการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนที่อาจจะต้องดําเนินการ เรื่องการทิ้งผ้าอนามัยซึ่งถือว่าเป็นขยะติดเช้ือ แต่ในทางกฎหมายไม่ถือเข้าข่าย
ขยะติดเช้ือ 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าจะนําไปเข้าปรึกษาในการประชุมภาควิชา
ต่อไป 
 ที่ประชุม   :   รับทราบและชื่นชมผลงาน  

 

1.10.2  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ นําเสนอผลการดําเนินงานของ
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดังน้ี 

เป้าหมายและวัตถุประสงคค์ณุภาพ 
1. ความพึงพอใจในการบริการในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 4.0 ใน 5.0  
 ตัวช้ีวัด คือ ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยต่อปี 
2. ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ ไม่มากกว่า 14 วันทาํการ 
     ตัวช้ีวัด คือ จํานวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดทําและรายงานผล โดยเริ่มนับจากวันสุดท้ายของ
 การตรวจสุขภาพจนถึงวันที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการต่อปี 
3. จํานวนข้อร้องเรียนรวม ไม่มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 
     ตัวช้ีวัด คือ จํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้รับบริการเฉลี่ยต่อปี 
ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ 2556  

     1. งานบริการส่งเสริมสุขภาพ: บริการนอกคลินิก บริการในคลินิก หอ้งปฏิบัติการโลหิตวิทยา  
2. งานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3. งานวิจัยและฝึกอบรม 
โครงการท่ีได้รบัทุนสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2556 เชน่ 
- โครงการประเมินการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนทุกสิทธิใน

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
- การตรวจประเมินมาตรฐานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรับรางวัลจากกรุงเทพมหานคร 
- การป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 
ปี 2554 รวม 12 โครงการ เป็นจํานวนเงิน  271,944,700 บาท 
ปี 2555 รวม 18 โครงการ เป็นจํานวนเงิน   39,376,850 บาท 
ปี 2556 รวม 30 โครงการ เป็นจํานวนเงิน   58,510,311 บาท 
SWOT Matrix Analysis ของ OPHETS ปี 2555 -2556 รายละเอียดเอกสารประกอบการ

ประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบและชื่นชมผลงาน 
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  1.10.3  ผศ.ทศันีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากคณะ เป็นผูป้ระสานร่วมกับเครือข่าย
สาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมา มีความก้าวหน้าการประสานการดําเนินงานร่วมกับ สปสช. เขต 9 มี 2 
โครงการ จะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2557  
  1. โครงการเสริมสร้างหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ที่เสี่ยงและท้องก่อนวัยอันควร 
งบประมาณ 500,000 บาท 
  2. โครงการสอนนักศึกษาเรื่องหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า งบประมาณ 200,00 บาท  
  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า การประชุมจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และจะมีการประชุมให้
นักศึกษาจัดทาํแผนงาน/ โครงการ เพ่ือตอบตัวช้ีวัดของโครงการ แต่เน่ืองจากคณะไม่มีนักศึกษาที่จังหวัด
นครราชสีมา จงึเสนอให้ประธาน/ ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดําเนินการ
โครงการระยะแรก จะทําหน้าที่ประเมิน ติดตาม และกํากับ 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า จากการที่คณะได้สร้างเครือข่าย
สาธารณสุขร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.นัยนา บุญทวียุวัฒน์ ดําเนินการและเป็นประธานฯ การ
ดําเนินการขับเคลื่อนและผลกัดัน เมื่อ รศ.นัยนา บุญทวียุวัฒน์ เกษียณอายุราชการจึงขอให้ ผศ.ทัศนีย์         
ศิลาวรรณ เป็นประธานฯ และดําเนินการต่อ  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่12/2556  เม่ือวันศุกร์ที ่27 ธนัวาคม 2556 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยไมม่ีการ
แก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
3.1   การฝกึปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2556 
 ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสระบุรี สาธารณสขุจังหวัดสระบุรี  
  ผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ แจ้งว่า  หลังจากคณบดีได้พบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
สาธารณสขุจังหวัดสระบุรีแลว้ ฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายวิชาการฝึกภาคสนามได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการระดับอําเภอ นายกอบต. และชุมชน จึงได้ช้ีแจงบทบาทในการสนับสนุน สื่อในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ และระดมความคิดในการสนับสนุนการฝกึภาคสนาม ขณะน้ีได้ลงข้อมูลรายละเอียด ทาง 
Website และ Facebook การฝึกภาคปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะสามารถติดตาม
ข้อมูลทางช่องทางดังกล่าว 
  นอกจากน้ีได้แจ้งกําหนดการเย่ียมนักศึกษาฝึกภาคสนาม ของอธิการบดี และคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จัดเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 - ช่วงเช้า 8 ทีม และ จุดที่ 2 - ช่วงบ่าย 9 
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ทีม โดยมีตัวแทนนักศึกษานาํเสนอผลการดําเนินการทางวิชาการ และทีมผู้บริหารสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 
ให้เวลาจุดละประมาณ 1.30 ช่ัวโมง ซึ่งจะเชิญผู้บริหารของจังหวัดร่วมทีมเย่ียมฯ และรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน ในช่วงเช้าก่อนเย่ียมทีมนักศึกษา ขอให้ทมีคณะกรรมการประจําคณะ ร่วมพบปะพูดคุยกับ
อาจารย์สนับสนุนวิชาการฝึกภาคสนามฯ ที่กองอํานวยการ 
  ประธานฯ แจ้งว่า การไปเย่ียมฝึกภาคสนามคร้ังน้ีจะมีอธิการบดีร่วมเดินทางไปเยี่ยมด้วย ซึ่ง
ต้องการดูกระบวนการวิชาการของนักศึกษา ขอให้จัดตัวแทนแต่ละทีม เช่น หัวหน้าทีมและผู้ที่เก่ียวขอ้ง ทุก
สาขาวิชานําเสนอในภาพรวม การบูรณาการให้เห็นภาพกระบวนการชัดเจน เครื่องมือที่นํามาใช้ในการฝึก
ภาคสนามท่ีเป็นจุดเด่น แผนการดําเนินการต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการ ประสบการณ์ที่ได้รับ 
  รองคณบดี แจง้ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จะจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัญจร
ครั้งที่ 2/2557 ณ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะทําหนังสือเชิญและแจ้งกําหนดการให้ทราบ 

 ประธานฯ แจ้งว่า เน่ืองจากเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านทมีบริหารของคณะ นอกจากประชุม
คณะกรรมการประจําคณะแลว้ จะร่วมกันหารือประเด็น ยุทธศาสตร์ แนวทาง กระบวนการ ในเดินหน้าพัฒนาคณะ
ในต่อไป 

 ผศ.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ แจ้งว่า ทางกองอํานวยการฝึกภาคสนาม ขอจัดการและประสานงานเฉพาะ
ส่วนเย่ียมการฝึกภาคสนาม ในส่วนการประสานคณะกรรมการประจาํคณะ และที่พักของคณะกรรมการฯ ขอให้
คณะเป็นผู้ดําเนินการ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบและให้ดําเนนิการต่อไป 
 

 3.2  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งสรุปความก้าวหน้า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ดังน้ี   
ประเทศ ช่วงเวลา ปริญญาตรี (คน) ปริญญาโท (คน) จํานวน (คน) อาจารย์ (คน) 
มาเลเซีย 4 – 28 ก.พ. 57 - 5 5 1  
อินโดนีเซีย 1 – 29 มี.ค. 57 5 7 12 1 (ผศ.โสภา) 
สปป.ลาว 20 มี.ค. – 20 เม.ษ. 57 25 5 30 3 (อ.อลงกรณ์) 
ไต้หวัน มิ.ย. – ก.ค. 57 15 5 20 2 
เวียตนาม 1 – 30 พ.ค. 57 12 3 15 2 
 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1  การพิจารณาแต่งต้ัง Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  แจ้งว่า  ด้วยงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้
เสนอขอแต่งต้ัง Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa ตําแหน่งอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยพิจารณาเห็นว่า Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมีผลงาน
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วิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa เป็นอาจารย์อยู่ที่ 
Kagawa Nutrition University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้
นักศึกษาปริญญาเอก มีความประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านโภชนวิทยา และโครงการความร่วมมือกับ 
รศ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์  
  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้พิจารณาทํากรอบการดําเนินงาน เชิญบรรยาย และร่วมมือดําเนินการ
กับคณะ  
  รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า เน่ืองจาก Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa มีความ
เช่ียวชาญด้านโภชนวิทยา อาจจะให้ภาควิชาโภชนวิทยาเป็นผู้นําเสนอเป็นอาจารย์สมทบ เพ่ือจะได้ระบุภาระ
งานและการประเมินทําให้การประสานการดําเนินการที่ชัดเจน 
  ประธานฯ แจ้งว่า Kagawa Nutrition University ได้มีกิจกรรมบูรณาการการวิจัยร่วมกับ
คณะ มามากกว่า 10 ปี และได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของ Kagawa Nutrition University ในวาระ
ครบรอบ 70 ปีในการร่วมมือ ซึ่ง Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ขับเคล่ือนด้าน
ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การวิจัย ซึ่งคณะมีแผนการลงนามความร่วมมือกัน ซึ่งทุกภาควิชาสามารถ
ประสานความร่วมมือได้ แต่ขอเน้นที่ภาควิชาโภชนวิทยา  
  ผศ.เรวดี  จงสวัุฒน์ แจ้งว่า จะเชิญ Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa มาร่วมสอนใน
หลักสูตรปรญิญาเอกของภาควิชาโภชวิทยา 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า ภาระงาน อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) จะครอบคลุมเรื่องการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ อาจารย์สมทบที่เชิญมาจะไม่ได้มาประจํา แต่จะมีงานประจําอยู่ที่ต้นสังกัด 
งานวิเทศฯ เห็นว่าอาจารย์สมทบจะมีความเช่ียวชาญด้านต่างๆ และมีประโยชนฺต่อคณะ ทุกภาควิชาสามารถขอ
ความร่วมมือได้โดยตรง จึงไม่ได้กําหนดภาระงานเฉพาะ  และภาควิชาที่ต้องการเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นอาจารย์
สมทบ สามารถแจ้งงานวิเทศฯ ให้ประสานงานต่อได้ 
  รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ แจ้งว่า อาจารย์สมทบ จะมีภาระงานท่ีต้องประเมินเพ่ือให้ทราบ
บริบทการทํางานและให้มีการปฏิบัติตามประกาศของคณะ 
  รองคณบดี แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัยส่งประกาศแนวทางการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็น
กรอบที่คณะสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาทําการสอน ควบคุมวิทยานิพนธ์ บริการวิชาการ และร่วมทําการวิจัย 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง Asst.Prof.Dr. Masaharu Kagawa เป็นอาจารย์
สมทบ (Adjunct Staff) คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
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4.2 การพิจารณาแต่งต้ัง ดร.อุทัย  สุดสขุ เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)   
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  แจ้งว่า  ด้วยงานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้
เสนอขอแต่งต้ัง ดร.อุทัย  สุดสุข เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยพิจารณาเห็น
ว่า ดร.อุทัย  สุดสุข มีความสําคัญในวงการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่การพัฒนา
และขับเคล่ือนความก้าวหน้าทางการสอน การวิจัย งานบริการวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น จึงเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ ดร.อุทัย สุดสุข อยู่ระหว่างเขียนตําราปรัชญาด้านสาธารณสุข และ 
พจนานุกรมสาธารณสุข มอบให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ/ ภาควิชาสามารถเชิญสอนในเรื่องการ
บริหารสาธารณสุขแก่หลักสูตรต่างๆ  
  รองคณบดีฝ่ายบริการและบริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ในปัจจุบัน ดร.อุทัย สุดสุข เป็นที่ปรึกษา 
เขียนตําราและช่วยงานอยู่ที่ OPHETS  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง ดร.อุทัย  สุดสุข  เป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct 
Staff) คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 

4.3 การขอต่อเวลาราชการของข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต่อเวลา
ราชการข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มกีารประชุมเพ่ือดําเนินการพิจารณา
การต่อเวลาราชการของข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2557 ตามหลกัเกณฑ์/วิธีการและเง่ือนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการ และต่อเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจําป ี2557 ซ่ึงในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มีคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุ 60 ปี จํานวน 7 ราย 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติและผลงานวิชาการของคณาจารย์ที่เสนอขอต่อเวลาปฏิบัติงานในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 20 มกราคม 2557 โดยสรุปผลการประชุมดังน้ี 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์ไม่ต่อเวลาปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย คือ 
รศ.อรนุช ภาช่ืน ภาควิชาอนามัยชุมชน 

2.  ข้าราชการ ไม่ต่อเวลาเน่ืองจากมีคุณสมบัติ ไม่ครบ จํานวน 1 ราย คือ 
    รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณาจารย์ในภาควิชาได้ลงมติไม่ต่อเวลาราชการและ 

ต่อเวลาปฏิบัติงาน โดยได้ทําหนังสือแจ้งใหป้ระธานคณะกรรมการฯ ทราบ มีจํานวน 3 ราย ดังน้ี 
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1) รศ.วงเดือน ป้ันดี ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 
    2) รศ.มยุนา ศรีสุภนันต์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

    3) รศ.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
4. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ภาควิชามีมติเสนอให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย คือ  
    รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติผูท้ี่ภาควิชา มีมติให้เสนอต่อเวลาจํานวน 1 ราย คือ    

รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ซึ่งคุณสมบัติและผลงานย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังน้ี 
1.  คุณสมบัติการต่อเวลาปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ กําหนด 
2.  มีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือ 

Corresponding author มี จํานวน 2 เรื่อง ในปี 2555, 2554 
3.  มีผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่รอตีพิมพ์ (Inpress) จํานวน 3 เรื่อง 

โดย ปี 2556 มี 2 เรื่อง, ปี 2557 มี 1 เรื่อง โดยเป็น Corresponding author ทั้ง 3 เรื่อง  
ซึ่ง ตามหลักเกณฑ์/วิธีการและเง่ือนไขคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 2557 น้ัน พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะต่อ
อายุการปฏิบัติงาน ต้องมีผลงานทางวิชาการ เฉลี่ยปีละ 1 ช้ินงาน จะเป็นผลงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างคละกันก็ได้ มิใช่กําหนดให้ต้องเสนอทุกข้อ แต่เน่ืองจากผลงานทางวิชาการของ รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ที่
ภาควิชาเสนอขอต่ออายุการปฏิบัติงาน ยังมีผลงานทางวิชาการไม่ครบจํานวน 3 ช้ินงาน (1 ช้ินงาน/ปี ) คือ   
ขาด 1 ช้ิน/ งาน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการที่รอตีพิมพ์ มีจํานวน 3 เรื่อง และเป็น 
Corresponding author ทั้ง 3 เรื่อง ดังน้ันคณะกรรมการฯ จึงขอให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ประสานกับ 
รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ว่าผลงาน 3 เรื่อง ที่รอตีพิมพ์ มีเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะสามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ก่อน
วันที่ 31 มีนาคม 2557 หรือไม่ เพราะผลงานทางวิชาการยังขาดอีก 1 เรื่อง ซึ่ง รศ.นวรัตน์ สุวรรณผอ่ง แจ้งให้
ทราบว่ามีผลงานทางวิชาการที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 
1 เรื่อง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รศ.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ต่อเวลาปฏิบัติงาน โดยให้รอ
ผลงานวิชาการอีก 1 เรื่อง   
                  ทั้งน้ีในส่วนกรณีของ รศ.ประมุข โอศิริ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณา
เรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี เน่ืองจากภาควิชาได้มีการประชุมภาควิชา
แล้วมีผลคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ คณะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้ต่อเวลาปฏิบัติงานไม่ถึงก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิ
ออกเสียง เน่ืองจากมีผู้ไม่ออกเสียง และรศ.ประมุข โอศิริ ได้ทําบันทึกถึงคณบดีแจ้งขอยกเลิกหนังสือที่แจ้งผล
การพิจารณาของภาควิชาไม่ต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และขอใช้หนังสือฉบับ
ใหม่แทนน้ัน ทีป่ระชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ.สมพร กันทรดุษฎี 
เตรียมชัยศรี ทีห่ัวหน้าภาควิชาได้ทําหนังสือถึงคณบดีเพ่ือขอยกเลิกหนังสือฉบับเดิม และรศ.ประมุข โอศิริ ได้
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบคร้ังน้ี ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอภิปรายในประเด็นต่างๆ
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แล้ว แล้วมีมติให้เป็นเรื่องการหารือในเรื่องกระบวนการ ดังน้ันจึงเสนอให้ทางรศ.ประมุข โอศิริ นํากลับไปหารือ
กันในภาควิชา แต่ทั้งน้ีต้องอยู่ในกรอบเวลาและแนวทางทีค่ณะได้กําหนดไว้แล้ว 

มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหร้ศ.นวรัตน์ สวุรรณผ่อง ต่อเวลาปฏิบัติงาน และเห็นชอบให้ดําเนนิการ
ต่อไปโดยมีเงือ่นไขรอผลงานวิชาการอีก 1 เรื่อง   
 

4.4 การเลือกสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริหารสินทรัพย์ แจ้งว่า ศูนย์บริหารสินทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งใหค้ณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เลือกสัดส่วนการลงทุน
ในการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้คณะ ในช่วงปีงบประมาณ 2557 โดยศูนย์บริหารสนิทรัพย์ได้กําหนด
ทางเลือกในการจัดสัดส่วนการลงทุนไว้ 4 แบบ คือ 

ประเภทกองทุน รายการลงทุน สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุน (%) 
(OP2) (OP3) (PO4) (OP9) 

A1 :กองทุนม่ันคงสูง(OP2)  1 พันธบัตรรัฐบาล/ พันธบัตรกองทุน 
2 เงินฝากกองทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 3 
CONDO-D 

75 25 0 0 

A2 :กองทุนตราสารหนี ้(OP3) 1 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
2 กองทุนรวม, หุ้น 

60 40 0 0 

A3:  กองทุนหุ้น (PO4) หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 60 37 3 0 
A4:กองทุนสินทรัพย์/
อสังหาริมทรัพย์ (OP9) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

60 31 6 3 

  
ในการน้ีจึงขอนําเสนอแผนการลงทุนแบบ A1 เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ประเภท รายการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

 
จํานวนเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 17 มค.57 

A1 กองทุนม่ันคงสูง OP2 1.เงินฝากกองทุนมหาวิทยาลัย 
(MU)และเงินฝากธนาคาร 

2. CONDO-D 

 2,631,510.86 
 

 
14,970,000.- 

รวม  86.298% 17,601,510.86 
A2 กองทุนตราสารหนี ้OP3 1 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 

2 กองทุนรวม, หุ้น 
  

- 
2,794,574.29 

รวม  13.702% 2,794,574.29 
รวมเงินลงทุนท้ังหมด  100% 20,396085.15  
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
 

  5.1  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า จากการที่คณะไม่มีพ้ืนที่/ ห้องเรียน
สําหรับนักศึกษา ที่ศาลายา ซึ่งแต่ละปีต้องใช้งบประมาณเช่าห้องเรียนให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปีที่ 2 จงึได้เรียน
อธิการบดีทราบในวันที่ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และได้หารือร่วมกับกองกายภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องการขอใช้พ้ืนที่ของคณะ ในพ้ืนที่ศาลายาในโซนการศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ จะมีหอ้งเรียน 
ขนาด 300 ทีน่ั่ง จํานวน 2 ห้อง  ห้องเรียน ขนาด 60 ทีน่ั่ง จํานวน 2 ห้อง สํานักงาน และพ้ืนทีท่ํากิจกรรมของ
นักศึกษา ซึ่งคณะจะจัดทําโครงการไว้ในเบ้ืองต้น  
 ที่ประชุม  :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  12.45  น. 
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