
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 4/2560 

เม่ือวันศุกรท์ี่  28  เมษายน  2560 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

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

1. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
2. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
5. ศ.ลรีา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
6. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
7. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
8. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
9. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
10. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
11. อาจารย์กิตติพงษ์  หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
12. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
13. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
14. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
15. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี  
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี  
3. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  
4. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ  
5. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
6. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
7. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
8. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี  
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  ผศ.สราวุธ เทพานนท์ แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
2.  อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 
3.  อาจารย์นพนันท์ นานคงแนบ แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ รศ.ภูษิตา 
อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม และได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี  

คณบดี ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้ประธานที่ประชุม แจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สรุปดังน้ี 
 1.1.1  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญส่วนงานและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง บทบาทของ
มหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 โดยท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.40 – 10.35 
น. ณ มหิดลสทิธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล   

 1.1.2  วันที่ 19 – 22 เมษายน 2560 คณบดีฯ ประชุม the 2nd ASEAN conference on Health 
Impact Assessment(HIA) ,Hue City ,Vietnam 

1.1.3 ภารกิจต่างๆ 
1) วันที่ 3 เมษายน 2560 ร่วมงานแถลงข่าวและร่วมลงนามเป็นพันธมิตรศูนย์ชัวร์ก่อน

แชร์ กลไกการเฝ้าระวังสื่อและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือประชาชน 
2) วันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมระยะสั้นในหัวข้อ Maternal & 

Child Health Promotion แก่นักศึกษาด้านสาธารณสุข จากประเทศอินโดนีเซีย 
3) วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมระยะสั้นในหัวข้อ Maternal & 

Child Health Promotion และมอบประกาศนียบัตร 
4) วันที่ 27 เมษายน 2560 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเบ้ืองต้นตาม

เกณฑ์คุณภาพ (AUN-QA) 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
  รองคณบดี ติดภารกิจ  จึงได้เสนอตามเอกสารเรื่องแจ้งเพ่ือทราบให้ที่ประชุมทราบ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สรุปดังน้ี 
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     1.2.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประเภท ข้าราชการ และลูกจ้างรอบแรก มี
กําหนดให้ส่งผลการประเมินภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ยังได้รับเอกสารไม่ครบ จึงได้ทําหนังสือติดตามคร้ังที่ 
1 โดยมีกําหนดให้ส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ขณะนี้ยังมีหลายภาควิชายังไม่ได้ส่งเอกสาร 

1.2.2  ค่าไฟฟ้าอาคารต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  
   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1และ
ไตรมาส ที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2559– 31 มีนาคม 2560) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 
     -  ไตรมาสที่ 1  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท 
            -  ไตรมาสที่ 2  แผนการใช้จ่ายเงิน จํานวน 76,701,800.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 
62,820,627.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.90 จํานวนเงินคงเหลือทั้งปีงบประมาณ 164,550,647.95 บาท คิด
เป็นร้อยละ 72.37 
   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 
ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ค. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ขอ้มูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 ไม่มกีารเบิกจ่าย
เพ่ิมจากเดือนมีนาคม 2560  
   ภาระผูกพันข้ามปี วงเงินทั้งสิ้น 50,889,028.09 บาท ผลการเงินจ่ายจริง จํานวน 
46,126,683.78 (ร้อยละ 90.64) คงเหลือ 4,762,344.31 บาท  
 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ / จัดจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2559 - 2560  
   ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2560) 
     คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 11,700,000 บาท มี
การเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย จํานวน 1,672,800.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 19.57 บาท  
   ข. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Performance 
Agreement) ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน) รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   ค. รายงานผลการดําเนินโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)
ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 
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  1.3.3  กําหนดการตรวจประเมินการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี 2560 
ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาการคลีนิก ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานคณะกรรมการฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 
  1.3.4  รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับภาควิชา ประจําเดือนเมษายน 2560 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  1.3.5  การประเมินผลดําเนินงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  1.3.6  เตรียมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์พ.ศ.2559 – 2562   
 สืบเน่ืองจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 – 2579 เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์และบริบทสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ดังน้ันเพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฯ 
คณะจึงจําเป็นต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของคณะใหม ่จึงคาดว่าจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ  โดยเชิญ สกอ. บรรยายให้ข้อมลูแผนการศึกษาแห่งชาติเบ้ืองต้น ในวันที่ 3 
สิงหาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์และในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 จะหารอืเรื่องธรรมาภิบาลของ
คณะ และส่งต่อให้ผู้บริหารชุดใหม่ จัดที ่อําเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี  
  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า คณบดีเสนอให้สภาคณาจารย์ จัดสํารวจความ
คิดเห็นประชาคมในเรื่องวิธีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะอย่างไร สําหรับผู้บริหารชุดใหม ่
  รศ.สุธรรม นันทมงคงชัย แจ้งว่า ไม่เห็นด้วยกับการไปจัดประชุมที่ต่างจังหวัด เน่ืองจากการจัด
มีค่าใช้จ่ายมากและวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ภาควิชาอนามัยครอบครัว ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และ
เสนอให้จัดในคณะ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ขอให้คณะมองข้อดีข้อเสีย 
  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ขอให้พิจารณาสถานการณ์ทางการเงิน การจัดประชุมต่างจังหวัดมี
ค่าใช้จ่าย เสนอให้จัดที่คณะเพ่ือจะประหยัดงบประมาณ และประหยัดเวลาการเดินทาง 
  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า เห็นด้วยในการจัดประชุม โดยเสนอให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่
คณะ เป็นเวลา 2 วัน เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับช่วงเวลาการจัดประชุม ส่วนการ
จัดนอกสถานที่ เป็นมุมมองเพ่ือ refreshment ให้กับบุคลากรของคณะ 
  รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า มุมมองจุดประสงค์การไปประชุมต่างจังหวัดเพ่ือให้บุคลากรได้ออก
นอกสถานที่ แต่เห็นว่าการประชุมต่างจังหวัดจะไม่ได้ประเด็นสําคัญมากนัก แต่ประเด็นความสําคัญของการ
ประชุมเพ่ือการดําเนินการที่จริงจัง จึงเห็นว่าประชุมในคณะ  โดยจัดทาํร่างไว้ก่อนโดยผู้ที่เก่ียวข้องมาช่วยหารือ 
ส่วนการประชุมต่างจังหวัดอาจจะเป็นแนวทางอ่ืนโดยความสมัครใจไปประชุม 
  ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ แจ้งว่า บรรยากาศการประชุมต่างจังหวัดช่วยให้ประสบ
ความสําเร็จได้ ส่วนการประชุมที่อําเภอบางแสนเห็นว่าไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประหยัดเวลาและงบประมาณ 
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นอกจากน้ีช่วงกลางคืนยังมีช่วงเวลาที่ทํางานด้วยกัน ได้อยู่ด้วยกัน ได้รู้จักกันมากขึ้น สร้างความผูกพันในองค์กร 
สร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกัน ส่วนการประชุมในคณะบรรยากาศในห้องประชุมจะมีการเข้า-ออกจาก
ห้องตลอดเวลา ทําให้ไม่มสีมาธิในการประชุม ในงบประมาณที่จะใช้คณะมีงบประมาณจากโครงการพัฒนา
บุคลากร ที่คณะจัดทํางบประมาณรองรับไว้ 
  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ภาควิชามีการจัดประชุมต่างจังหวัด ซึ่งแต่ละคร้ังมีการ
ประชุมจริงจัง  ทําให้ไม่ได้เหน็บรรยากาศภายนอกห้องประชุม จึงปรับแนวคิดจัดประชุมในโรงแรมของ
กรุงเทพฯ แต่รับประทานอาหารดีๆ เห็นว่าเหมาะสมกับการประชุม 
  อาจารย์กิตติพงศ์ หาญเจริญ แจ้งว่าการประชุมต่างจังหวัดทําให้บุคลากรใหม่ มีโอกาสได้เจอ
อาจารย์และบุคลากรในคณะมากขึ้น เห็นด้วยที่จัดประชุมต่างจังหวัด โดยที่มีกิจกรรมและสามารถตอบโจทย์
ของการจัดประชุมได้ ซึ่งให้คณะพิจารณางบประมาณและความเหมาะสมควบคู่ด้วย 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยสรุปดังน้ี 

1. ขอให้พิจารณาความคุ้มค่าในการจัดการประชุมในคณะ และต่างจังหวัด 
2. ในการจัดต่างจังหวัดอยากไปสบายไม่เก่ียวข้องกับการประชุม 
3. เห็นว่าผลสรุปการประชุมต่างจังหวัด ได้ผลสรุปการประชุมไม่ต่างกับการประชุมในคณะ 
4. เสนอให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่คณะ ส่วนการไปต่างจังหวัดให้เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ แยกจาก

การประชุม 
5. จัดในคณะแต่ปรับให้มีบรรยากาศน่าสนใจ 
6. เสนอว่าจัดประชุมที่คณะ แต่ให้รับประทานอาหารท่ีดีๆ 

  ประธานฯ แจ้งว่า ขอใช้เสียงส่วนใหญใ่นการพิจารณาการจัดประชุมฯ โดยอาจจะจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่คณะ การจัดอาหารแบบดี มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในคณะ 
และจะขอหารอืในทีมบริหารเพ่ือปรับรายละเอียดการจัดประชุมให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
    1.4.1  มหาวิทยาลัยฯ จะจัดปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” 

โดยเฉพาะในด้าน Health & Wellness  ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
Thailand 4.0 ที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยการสร้างนวัตกรรมใน 
10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเทคโนโลยีหลักที่เก่ียวข้อง ให้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนในแต่ละ
อุตสาหกรรมและสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทั้งของไทยและของโลก ในการน้ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอรายละเอียด
ผลงานหรอืผลติภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุม่สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(Health and Wellness) จากส่วนงานต่างๆ  ฐานข้อมูลของงานวิจัยและวิชาการของคณะฯ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ ได้ให้งานวิจัยและวิชาการประสานงานขอผลงานของอาจารย์ที่มีผลงานด้านนวัตกรรมในช่วง 2 - 3 ปี ทีม่ี
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การย่ืนจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ได้แก่ รศ.ดร. ประมุข ผศ.ดร.สุภัทร์  ผศ.ดร.สุพพัต และ ผศ.ดวงใจ เพ่ือ
จัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ภายในสปัดาห์น้ี 

    1.4.2   ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมการสร้างนักวิจัยเพ่ือทํางานร่วมกับภาคเอกชน  จึง
กําหนดให้มีทนุต่อยอดผลงานวิจัย และ/หรือ ริเริ่มงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ในการน้ี มหาวิทยาลยัฯ ได้จัดการ
ประชุมเพ่ือช้ีแจงลักษณะทุนและแนวทางการจัดทําข้อเสนอโครงการ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 
9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง สํานักงานอธิการบดี  ผู้สนใจสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย http://intranet.mahidol/op/orra/  ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ทั้งน้ีรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้ให้งานวิจัยและวิชาการเวียนหนังสือผ่านทาง             
e-mail ของทุกภาควิชาแล้ว นอกจากน้ีรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และผูแ้ทนงานวิจัยและวิชาการ จะเดินทางไปร่วม
ประชุมด้วย 
      1.4.3  มหาวิทยาลัยฯ โดยงานสื่อสารองค์กร ขอให้ทุกสว่นงานส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2559-2560 ซึ่งเป็นผลงานที่น่าจะสร้างผลกระทบให้แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง และ/หรือเป็น
งานที่มีการต่อยอดทางพาณิชย์ เสนอเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือก 
จากฐานข้อมูลของงานวิจัยและวิชาการของคณะฯ จํานวน 10 ผลงาน ให้มหาวิทยาลัยฯพิจารณาต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  1.4.4  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหน่ึงเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) จะจัด
ให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Project Proposal Development ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมออร์คิด ช้ัน 11 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา กรุงเทพฯ เพ่ือให้สมาชิกที่สนใจร่วมกัน
เขียนโครงการสําหรับกิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นในปี 2018 โดยแบ่งแผนการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 กรอบใหญ่ ได้แก่            
1. AMR (Antimicrobial Resistance) 2. Risk Communication 3. E-Learning Development รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ ได้เชิญอาจารย์/ นักวิจัยที่สนใจหารือ มีทีมงานที่สนใจส่งข้อเสนอและเข้ารว่มประชุม 1 ทีมงาน เพ่ือ
ร่วมเขียนโครงการ โดยมี Concept proposal เรื่อง Risk communication to promote Rabies Free Zone 
(งบที่เสนอขอจํานวน 1,573,910 บาท)   
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
1.5.1  เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560  คณะจัดโครงการศึกษาดูงานเรื่อง "Reproductive 

Health and Management of Maternal and Child Health” ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาผดุงครรภ์ 
ช้ันปีที่ 3 รุ่นที ่1 จํานวน 48 คน จาก Institute of Health Science, Midwifery Program, Health 
Polytechnic of Makassar, Indonesia ซึง่เป็นปีที่ 2 แลว้ โดยรุ่นที่ 2 มีกําหนดจัดในวันที่ 16 - 17 
พฤษภาคม 2560  

1.5.2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะจัดใหก้ารต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา postgraduate 
จาก health promotion and behavior program คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย Gadjah Mada, 
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Indonesia เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรด้าน
สาธารณสุขและการส่งเสริมสขุภาพ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. 

1.5.3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะจัดใหก้ารต้อนรับ นักศึกษา MPH และอาจารย์ จาํนวน 28 
คน จาก NSU, Bangladesh  มาศึกษาดูงานและฟังบรรยายเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขและการจัดการเรียน 
การสอนของคณะ เป็นกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

1.5.4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม
นานาชาติ เรื่อง Community Health and Diseases in Thailand สําหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Wisconsin Madison, USA จํานวน  
21 คน และอาจารย์จํานวน 2 คน ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 เป็นปีที่ 9 และรว่มฟังการ
นําเสนอและร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 

1.5.5 Academic mobility  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2560 มีนักศึกษา MPH 
จาก University of Toronto ประเทศแคนาดา จํานวน 1 คน มาฝึก Internship ที่คณะ โดยจะร่วมออก
ภาคสนามกับภาควิชาอนามัยชุมชน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะ และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกภายใต้ MOU ระหว่างสถาบัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสขุภาพกลุ่มมารดาและทารก กลุ่มผูสู้งอายุ และผู้พิการ
ในชุมชน 

1.5.6  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ของคณะ จํานวน 4 คน (1 กลุ่ม) ได้แก่ นางสาว          
กฤตยาพร พานประเสริฐสม นางสาวภิญญาพัชร์ อริยคุณาพันธ์ นางสาววีรดา ทิพจรูญ และนางสาว 
ชนัญญา เลาวกุล ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการเดินทางเพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมต่างชาติสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2560 (Backpack 2017) กําหนดเดินทาง ไปที่
ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2560  ซึ่งคณะกําหนดจัดอบรมภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน และ
จัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาทั้ง 4 คน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาต่อไป 

1.5.7  ตามท่ีคณะได้ดําเนินการจัดทําโครงการหลักสูตร Double degree program รว่มกับ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต มาต้ังแต่ พศ. 2559 น้ัน ขณะนี้ร่างความร่วมมือได้ผ่านความ
เห็นชอบจากทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกียวโตและบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดลแลว้ รอผล
การพิจารณาของกองวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีกําหนดการลงนามความร่วมมือการจัดทํา MOU 
ร่วมกันระหว่างสถาบันในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีหลักสูตรนํารอ่งจํานวน 2 หลักสูตร ที่อยู่ระหว่าง
เตรียมพร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 1.5.8  การประชุม The 49th APACPH Conference ภายใต้ Theme “SDGs, New Approach 
for Public Health” ในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2560 ที่ Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ ลงทะเบียน 
early bird ภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2560  
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 1.5.9  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 หลักสูตร Dr.PH. Global Health  ได้เชิญ พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนา
ย่ิงยง จากกรมควบคุมโรค บรรยาย เรื่อง Global Health Issue: Challenges & Practical Solution ณ ห้อง 
7504  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ติดภารกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเรื่องแจ้งเพ่ือ

ทราบแทนดังน้ี 
 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2560 

1) บัณฑิตวิทยาลัย มีหนังสือ (ศธ 0517.02/ 01988 วันที่ 6 มีนาคม 2560) ขอยืนยันแนว
ทางการปฏิบัติในการการเพ่ิมเติมข้อมูล OBE ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ใน มคอ.2 จํานวน 5 ตาราง ไปยัง
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และได้รับการตอบยืนยัน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยกําหนด
ดังน้ี 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ตารางที่ 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

          ของหลักสูตร 
ตารางที่ 4  แสดงกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ตารางที่ 5  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 
โดยใส่ตารางที่ 2 ไว้ในหมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร โดยเพ่ิมเป็นหัวข้อ 1.3 ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
   เพ่ิมเติมในทางปฏิบัติการกลั่นกรอง มคอ.2 ที่มี OBE ประกอบด้วยน้ัน (ณ วันที่ 25 เมษายน 
2560) บัณฑิตวิทยาลัย ให้หลักสูตรของส่วนงานท่ีจัดทํา OBE ประกอบใน มคอ.2 ดําเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ของส่วนงานที่ผ่านการอบรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย
มาแล้ว พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ก่อนนําส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  

2) คณะสาธาณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินค่าบํารุงส่วนงาน (งวดระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) จากเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนเงิน 
1,232,667.- บาท (ได้รับมากที่สุดในจํานวน 31 ส่วนงาน) 

3) มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 ในวัน
อังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดให้
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นักศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสําเร็จการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2559 ภายในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 กําหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพ่ือเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

4) บัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ล่าสุด ณ วันที่ 22 มี.ค. 2560 จํานวนรวม 1,482 คน (ป.โท 848 คน และ ป.เอก 633 คน) 
มีผลคะแนน แต่ยังไม่ผ่าน 1,074 คน และยังไม่มีผลคะแนน 407 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

5) บัณฑิตวิทยาลัย เปิดจัดสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MU Grad Test 
ทุกวัน ประจําเดือนเมษายน 2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (วันละ 2 รอบ รวม 21 รอบๆ ละ 69 คน = 
2,898 คน) และเฉพาะวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช (1 รอบบ่าย จํานวน 
200 คน) รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,098 คน  

6) บัณฑิตวิทยาลัย รายงาน จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ 
Online Admission ประจําปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2560) 
จํานวน 407 คน แบ่งเป็นผู้มีคะแนนภาษาอังกฤษ มีจํานวน 219 คน และผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ มี
จํานวน 186 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

7) บัณฑิตวิทยาลัย รายงานโครงการ On-Site Interview & Active Recruitment                 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า และประเทศเนปาล 

 1.6.2  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศเพ่ิมโอกาสเข้าศึกษาบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 โดย
ขยายเวลารับจากเดิม ปิดรับสมัคร จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2560 เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 และสําหรับ
ผู้ที่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถย่ืนผลภาษาอังกฤษได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 

 1.6.3  การอบรมเพ่ือเตรียมรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 (ส่งการบ้าน criteria 1 - 5 และเรียนรู้การ
เขียน criteria 6 - 11) 

 1.6.4  ผลการเจรจาหารือระหว่างรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ (อ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง) บัณฑิตวิทยาลัย หาแนวทางการจัดติวและสอบ MU Grad Test 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และดูสถานที่ เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2560 น้ัน ผลการหารือมีความก้าวหน้า ดังน้ี 

 1) ห้องคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 อาคาร 7 จํานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอ และระบบ Internet ยัง             
ไม่เสถียรพอ จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับใช้เป็นสถานที่สอบ MU Grad Test  

    2) การจัดคอร์สติวภาษาอังกฤษ โดยจะใช้ห้องกานดา วัฒโนภาส อาคาร 4 มีความเหมาะสม 
และบัณฑิตวิทยาได้เห็นชอบจะจ่ายค่าเช่าห้องในราคาพิเศษ (50% ของราคาปกติ)  โดย อ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ วางแผนจัดตารางคอร์สติว จัดในเวลาปกติ และวันเสาร์ เพ่ือรองรับ



 

 

10 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ กําหนดช่ัวโมงเรียนคอร์สละ 10 ช่ัวโมง แบ่งเป็นสัปดาห์
ละ 2.5 ช่ัวโมง จํานวน 4 สัปดาห์ 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  
1.7.1  แจ้งวันกําหนดส่งผลการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2/2559 สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 - 4  

   รายวิชาแบบบรรยาย ส่งเกรดก่อนวันที่ 24 เมษายน 2560  
   รายวิชาฝึกปฏิบัติ ส่งเกรดก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  

เพ่ือให้ทันวาระเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในคณะกรรมการระดับต่างๆ คือ 
เสนอขออนุมัติสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจําคณะ และส่งรายช่ือนักศึกษาให้สภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติจบ ภายในวันจันทร์ที ่5 มิถุนายน 2560  

1.7.2  กําหนดวันปัจจิมนิเทศ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 
2560 

1.7.3  การเลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากเดิมกําหนดไว้เป็น วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (กําหนดเดิมตามปฏิทินปี
การศึกษา 2560)  เน่ืองจาก ครม. ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 
10 แล้วจะแจ้งวันปฐมนิเทศทีกํ่าหนดขึ้นใหมใ่ห้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ   
 1.8.1  เร่ืองแจ้งจากสภาคณาจารย์ประจําคณะ  
 รศ.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งเรื่องต่างๆ ดังน้ี   
 1)  การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ..... บุคลากรสาย
วิชาการ ทั้งน้ี สภาคณาจารย์รับเป็นผู้ดําเนินการประชาพิจารณ์ดังกล่าว ตามเวลาและสถานที่ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 

 2)  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอวิสัยทัศน์ของ ว่าที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ในวันพุธที่ 7 มถิุนายน 2560 ช่วงเช้า 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.8.2 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษและการ
ประชาสัมพันธ์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงฯ ติดภารกิจ จึงได้เสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบต่อที่ประชุมรายละเอียดตาม
ประกอบการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
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เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) และ
กล่าวถึงความร่วมมือกับสํานักข่าวไทย อสมท. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และองค์กรพันธมิตร 
ในงานแถลงข่าว "สํานักข่าวไทย อสมท เปิดศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์" เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลบน
โลกออนไลน์เพ่ือนําข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” 
สํานักข่าวไทย (อสมท.) ช่อง 9  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.8.3  ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญ 14 หลักสูตร 
จากการประเมินประมาณ 40 หลักสูตร ที่ผา่นการประเมินหลักสูตร AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยแลว้ ที่มีแววดี 
คาดว่าน่าจะสามารถเข้ารับประเมินในระดับอาเซียน ซึ่งของคณะมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ส.ม. นานาชาติ 
และหลักสูตร วท.ม.(สส) สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์โดยให้ 14 หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรจัดทํา SAR ฉบับ
ภาษาอังกฤษส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทําให้หลักสูตร วท.ม.(สส) สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ เป็นภาษาไทยไม่สามารถดําเนินการได้ทัน จึงได้ส่งหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) 1 หลักสูตร 
หลังจากน้ันจะประชุมเตรียมความพร้อม เพ่ือส่งให้ทันกําหนด มหาวิทยาลัยจะส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาตรวจสอบที่จะสามารถเข้ารับการประเมินได้ จึงจะส่งกลับมาใหห้ลักสูตรเขียน Executive Summary 
เพ่ือจะส่งจองลําดับการรับการประเมินในปี 2018 มหาวิทยาลัยจะรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองด้วยหลักสูตร วท.ม.(สส) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม ี4
หลักสูตรแต่มปีริญญาเดียว จะมีปัญหาในการประเมินเน่ืองจากผู้ประเมินจะไม่เข้าใจระบบของหลักสูตรและ
ปริญญา เมื่อจะส่งเพ่ือเข้ารับการประเมินต้องส่งครบทุกหลักสูตรพร้อมกันทั้งหมด ประกอบด้วยโครงสร้างของ
หลักสูตรทุกสาขาให้เป็นภาพรวมท้ังคณะ และเขยีน SAR พร้อมกันด้วย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีหลักการถ้า
ภายใน 2 ปี หลักสูตรใดที่ไมม่ีนักศึกษาจะปิดหลักสูตร และเมื่อหลังจากบริษัท Triss ประเมินแล้ว มีแนวทางจะ
ยุบส่วนงานจัดต้ังเป็น Cluster ทั้งน้ีรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะจัดการสัมมนาหลักสูตร และจะหารือว่าจะมี
การบรรจุในกําหนดการของการจัดสัมมนาหรือไม่ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า น่าจะมีการเปรียบเทียบการแยกหลักสูตรของ
ปริญญาตรี และปริญญาโท เรียนรู้ระหว่างกัน หารือผลดี – ผลเสีย หาแนวทางในอนาคต จะหารือใน
คณะกรรมการการศึกษาต่อไป 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่3/2560  เม่ือวันศุกร์ที ่24 มีนาคม 2560 และรับรอง 
                         รายงานการประชุม ครั้งพเิศษที่ 1/2560  เม่ือวันพธุที่ 5 เมษายน 2560 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 และรับรอง 
                         รายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2560  เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 โดยไม่มกีารแก้ไข 
 ที่ประชุม :  รบัรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 
   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  

   3.2  กลุ่มภารกิจ Cluster 
   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
   3.3  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 2559 

    อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน ได้นําเสนอรายงานผลการดําเนินการ ดังน้ี 
 การปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคารสาธารณสุข
วิศิษฏ์ มีรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จํานวน 210 คนเข้าร่วม
การปฐมนิเทศ โดยผู้อํานวยการฝึกภาคสนามกล่าวรายงาน ความพร้อมในการฝึกภาคสนามและซักซ้อมการ
เดินทางรวมท้ังข้อปฏิบัติ จากน้ันนักศึกษาทั้ง 10 ทีม นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติเบ้ืองต้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาย   
 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 นักศึกษาเดินทางโดยรถบัสจํานวน 5 คัน คันละ 2 ทีม จํานวนคันละ 
42 คน โดยมีอาจารย์ควบคุมการเดินทางคันละ 1-2 คน โดยก่อนการเดินทางได้มีการทําพิธีบวงสรวงพระราชา 
นุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ จากน้ันออกเดินทางเวลา 7.30 น. ถึงเทศบาลตําบล เวลา 9.30 น. 
 การปฐมนิเทศที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี                 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คือ นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม เป็นประธานในพิธี  มีรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และนายอําเภอบางแพ กล่าวต้อนรับและให้
โอวาทแก่นักศึกษา  
 ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําชุมชนในอําเภอบางแพ อาทิ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางแพ ผู้แทนผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรบางแพ หัวหน้าชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อยอําเภอบางแพ ผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางแพ ผู้อํานวยการโรงเรียน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกอสม. เมื่อเสร็จพิธีปฐมนิเทศ ผู้นําชุมชนได้นํานักศึกษาแต่ละทีมเข้าที่พักนักศึกษาในแต่ละหมู่บ้าน ทุก
อย่างดําเนินการไปได้ด้วยดี  

ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. คณาจารย์ได้เดินทางเยี่ยมนักศึกษาในบ้านพัก              
แต่ละทีมเพ่ือทราบข้อขัดข้อง และดูแลความปลอดภัย ซึ่งบางทีมพักอยู่ในสถานท่ีสาธารณะ แต่ไม่มีกุญแจ ทาง
กองอํานวยการฝึกภาคสนามได้ประสานหน่วยงานราชการที่ ดูแลความปลอดภัยให้ ช่วยตระเวน                 
ตรวจตรา และได้นําแผงก้ันมากั้น ส่วนความสะดวกสบาย เช่น ปัญหาห้องนํ้า แสงสว่าง ทางกองอํานวยการได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนปัญหาการเจ็บป่วย มีนักศึกษาป่วย จํานวน 5 คน ดังน้ี 
  นักศึกษาหญิงแพ้อากาศ หายใจไม่สะดวก ได้ดําเนินการรักษาโดยใช้เวชภัณฑ์ที่เตรียมมา 

 นักศึกษาหญิงถูกตะขาบกัดน้ิว ได้ให้ยาแก้ปวด แก้แพ้ 
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 นักศึกษาหญิงถูกแมลงกัดเปลือกตาบวมแดง ได้ให้ยาแก้ปวด แก้แพ้ และครีมทา 
 นักศึกษาชายมีโรคประจําตัว คือ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสมํ่าเสมอ มีอาการใจสั่น  

  ได้นําส่ง ร.พ.บางแพ ทําการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ พบว่า อาการไม่รุนแรง จึงได้นํา 
  นักศึกษาเข้าพักที่ทีม 

 นักศึกษาชาย ถูกแมวกัดที่มือ ได้นําส่ง ร.พ.บางแพ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและพิษ 
  สุนัขบ้า  
กิจกรรม/ เหตุการณ์ในระยะต่อไป 

 นักศึกษาหลักสูตร M.P.H. จาก University of Toronto, Canada เข้าร่วมฝึกภาคสนาม 1 
คน ระหว่างวันที่ 1 - 23 พฤษภาคม 2560 

 คณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จํานวน                 
5 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้กระบวนการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 27 -29 
เมษายน 2560 

อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน แจ้ง ร่างกําหนดการผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะฯ และพ้ืนที่ เย่ียมช่ืนชม
การฝึกภาคสนามฯ ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

3.4  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ขณะนี้มีจํานวนผู้ลงทะเบียน ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 

จํานวน 278 คน และขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียน ทาง website 
http://www.muphconference2017.com 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งแทนรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาว่า จํานวน Abstract ที่ส่ง
เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ มีจํานวน 89 เรื่อง 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า การจัดนิทรรศการ บริเวณ โถงช้ัน 1 อาคาร
สาธาณณสุขวิศิษฏ์  ประกอบด้วยนิทรรศเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 บอร์ดสําหรับนําเสนอผลงานวิชาการ  

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ขอให้หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบนักศึกษาที่ต้องการนําเสนอผลงาน
เพ่ือใช้จบการศึกษาปีการศึกษา 2559 โดยส่งรายช่ือนักศึกษาให้งานบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือดําเนินการเอกสารให้
จบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 อาจจะพิจารณาลงในวารสาร Asia Journal Public Health แทน 

  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย สอบถามกระบวนการการทํา Proceeding ที่ออกไม่ทันในวันประชุม
วิชาการฯ วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 จะมีกระบวนการเร่งดําเนินการได้หรือไม่ กรณีออก  Proceeding 
ไม่ทัน น่าจะให้โอกาสถอนเรื่องหรือลงในวารสาร Asia Journal Public Health ขอให้สอบถามนักศึกษาก่อน 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หลังจากได้ช่ือนักศึกษาแล้วจะเชิญอาจารย์ที่ปรึกษามา
หารือก่อน เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในการนําเสนอผลงาน 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
  ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  

5.1   ประธานฯ แจ้งว่า เน่ืองจากคณะได้กําหนดจัดการประชุม APACPH และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตรงกับกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
5/2560 และ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ซึง่ ครม. ประกาศให้เป็น
วันหยุดราชการ ตรงกับกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2560 จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือ
เลื่อนการประชุมฯ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากการประมวลผลการเรียนการสอน 
เพ่ือขอสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2559 ยังไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จทัน
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้ เน่ืองจากรอผลคะแนน
รายวิชาฝึกภาคสนาม ที่ผู้รับผิดชอบวิชาแจ้งว่าสามารถส่งได้ครบถ้วน ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 และ
การเสนอเรื่องเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมิถุนายน 2560 กองบริหาร
การศึกษา กําหนดให้ส่งรายงานสรุปผู้สําเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  

 ที่ประชุมได้หารือแล้วมีมติเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ดังน้ี 
- การประชุมฯ ครั้งที่ 5/2560 จากวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นวันพุธที่ 31 

พฤษภาคม 2560  
- การประชุมฯ ครั้งที่ 7/2560 จากวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 

กรกฎาคม 2560  
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2560 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากเดิมกําหนดวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จะขอ
เลื่อนเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ในช่วงเช้าวันเดียวกัน 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  11.45  น. 
     
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุญยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


