
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 2/2560 

เม่ือวันศุกรท์ี่  24  กุมภาพันธ์  2560 
ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 

 *********************** 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี       กรรมการ 
3. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
8. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. อาจารย์สุภาวดี บุญช่ืน รักษาการหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
13. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
14. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
15. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
16. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
17. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
18. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
22. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.      รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
2.      ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  ผศ.สุวิสา   มหาสันทนะ แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล และ 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
2.  ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
3.  อาจารย์ประศักด์ิ สันติภาพ แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 
4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 
  1) การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ตําแหน่ง  ศาสตราจารย์                    
ผศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล   ภาควิชาระบาดวิทยา            ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

  2)  มหาวิทยาลัย กําหนดการจัดงานครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี  
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวันอันสําคัญย่ิงของมหาวิทยาลัย กําหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา จึงเรียนเชิญทุกท่านเข้ารว่มงานดังกล่าว ซึ่งได้จัดกิจกรรม ได้แก่ 
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ พิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ปาฐกถา
เกียรติยศศาสตราจารย์ นพ.กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9 พิธีแสดงมุฑิตาจิต พิธีมอบรางวัลและเข็มเคร่ืองหมาย
มหาวิทยาลัย และบริการตรวจสุขภาพ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 

1) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นประธานต้อนรับและเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ กับ 
Dr.Jigmi Singay, Director for International Health and Relations, Indian Institute of Health 
Management Research 

2) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
และคณะสาธารณสุขศาสตรใ์นการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย 4 เดือน  

3) วันที่ 6 - 7  กุมภาพันธ์ 2560 ประชุม Executive Council Meeting in Korea 
4) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล  

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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5) วันที่ 16 - 18  กุมภาพันธ์ 2560 สมัมนาทางวิชาการเรื่อง อุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน จังหวัดเชียงใหม่  

 6)  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด
ราชบุรี เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้าโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท
เบ็ดเสร็จประจําปีการศึกษา 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

  7) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กับอธิบดีกรมควบคุมโรค ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
     1.2.1  รายช่ือผู้ที่มีสิทธิประดับเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา ในคณะสาธารณสุขศาสตร์   
1.2.2   การติดตามผลการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) ของส่วนงาน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) ดําเนินด้าน

สารบรรณให้เต็มประสิทธิภาพ โดยให้ทุกสว่นงานถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ  
-   หนังสือออกจากส่วนงานถึงมหาวิทยาลัยมหิดลต้องออกเลขท่ีหนังสือจากสารบรรณ/ ธุรการ

ส่วนงานและสง่ผ่านระบบ MUSIS เท่าน้ัน 
-   ให ้scan หนังสือแนบไฟล์สง่ด้วยทุกคร้ังก่อนส่งหนังสือฉบับจริง 

1.2.3  เรื่องเปลี่ยนแอร์และหลอดไฟ โดยขอสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานตามที่เคยแจ้งที่
ประชุมฯ สรุปผลคือ ผู้เข้าประมูลไม่มีคณุสมบัติในการประมูล ดังน้ันทางกรมพัฒนาหลังงานจึงยกเลิกโครงการ
และเปลี่ยนระบบให้เป็นการของบประมาณสนับสนุนเพ่ือติดต้ัง แอร์ หลอดไฟ และแผงโซลาเซลล์ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการโดย ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ และงานกายภาพฯ  

ประธานฯ แจ้งว่า ได้สั่งการให้ดําเนินการเป็นการด่วน ทําหนังสือขอรับมอบอํานาจจากอธิการบดี
เพ่ือดําเนินการของบประมาณในนามนิติบุคคล 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2560  
   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 
– ธันวาคม 2559) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 
     -  ไตรมาสที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 60,998,907.53 บาท  
            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 41,499,862.89 บาท จํานวนเงินงบประมาณคงเหลือ
ทั้งสิ้น 185,871,412.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.75 
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   ข. รายงานผลการใช้เงินกันเหลื่อมปี ข้อมลู ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 รวมวงเงินทั้งสิน 
50,889,028.09 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 46,126,683.78 บาท คงเหลือเงิน 4,762,344.31 บาท 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ค. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.301) 
ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนมกราคม 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ / จัดจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2559 – 2560  
  ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ข. เงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
  ค. งบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก) 
ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) จํานวน 34 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,619,300.00 
บาท ได้ส่งของเสร็จเรียบร้อยทุกรายการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 1.3.3  รายงานความก้าวหน้าโครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 
Agreement) ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 1.3.4  รายงานความก้าวหน้างานประกันคุณภาพ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
  ก. ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน SAR ตามเกณฑ์คุณภาพ 
EdPEx อย่างไร ให้เป็นระบบ” เป็นวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1811  
  ข. การดําเนินงานประเมิน Preliminary AUN-QA ปี 2560 กําหนดการประเมินหลักสตูร
ภายในส่วนงาน ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 โดยมีรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เป็นประธาน
คณะกรรมการประเมินฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ค. สรุปจํานวนผู้เข้ารับการอบรมและไม่เข้ารับการอบรม EdPEx/ AUN-QA 2558 – 2559 มีผู้
ผ่านการอบรมแล้ว จํานวน 182 คน และยังไม่ผ่านการอบรม จํานวน 91 คน รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 1.3.5  รายงายความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 
  ก. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) และได้กําหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 
9.00 – 12.00 น. รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ข. รายงานการควบคุมภายในระดับภาควิชา ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
1.4.1  วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 1.4.2  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมการช้ีแจงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 และข้อบังคับฯ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ได้แก่วันที่ 19 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป โดยให้บังคับใช้กับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย  โครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับเงินจากรัฐบาล
ซึ่งจัดสรรใหแ้ก่มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินรายได้ของคณะ และ
เงินจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกเว้นรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยขอให้ส่วนงานจัดหน่วยงานรองรับ หรือให้หน่วยงานที่มีอยู่แล้วทํางานประสานกัน ในการน้ีฝ่าย
วิจัยโดยงานวิจัยและวิชาการพร้อมที่จะทํางานร่วมกับงานการคลัง พัสดุฯ และงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
คณะฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
     -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย 
ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรบัทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   -  แนวปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนด้านงบประมาณ การรับ-จ่าย และ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  
  1.4.8  มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศให้ทุนต่อยอดงานวิจัยเพ่ือร่วมกับภาคเอกชน จะให้ทุนสนับสนุน
โครงการ 50,000 – 2,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบและทดสอบเบ้ืองต้น เช่น ค่าวัสดุโปโต
ไทป์ซอฟท์แวร ์พิจารณาอนุมัติเป็นคร้ังๆ สามารถขอสนับสนุนได้ทั้งปี รายละเอียดแจ้งทาง e-mail ภาควิชา 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
1.5.1  วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ SEAPHEIN Meeting 

ครั้งที่ 8th เรื่อง “Moving SEAPHEIN to Influence Public Health Management Education and 
Action” ณ เมือง Jaipure, ประเทศอินเดีย สรุปผลการประชุมคือ (1) สํานักงานเลขานุการของ SEAPHEIN 
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ต้ังอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ (2) ที่ประชุมแต่งต้ังให้ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเหรัญญกิของคณะกรรมการอํานวยการ ของ SEAPHEIN             
(3) คณบดีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการกิตติมศักด์ิ
ของ APACPH ซึ่ง Dr. Jigmi จะมาประชุมหารือการดําเนินงานของ SEAPHEIN และการขอทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานจาก WHO  

นอกจากนี้ได้มีโอกาสเย่ียมชมสถาบันและมกีารประชุมร่วมกับอธิการและคณบดี ของ 
Indian Institute of Health Management Research (IIHMR) Delhi ซึ่งเป็น WHO Collaborating 
Center for District Health Systems based on Primary Health care สรุปผลการประชุมคือ จะเร่ิมการ
จัดทํา MOU และ พัฒนา activity plan ร่วมกันโดยจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยน faculty staff และการทําวิจัย 
ด้าน Universal Health Coverage, Non-communicable Diseases, Maternal and Child Health, 
Family Planning, and Reproductive Health 

1.5.2 ร่างการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในเดือนมกราคมและกมุภาพันธ์ 2560  ได้มีการ                 
ร่าง MOU ระหว่างสถาบันจํานวน 1 ฉบับกับ IIHMR และมีการต่ออายุ MOU ของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่                
(1) TMU, Taiwan (2) International University of Health and Welfare, Japan, และ (3) (ICUH) 
International Cyber University for Health 

1.5.3  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิธีปิดการฝึกอบรมระยะที่ 3 หัวข้อเรื่อง Strategies for 
Health Promotion across Lifespan ใหแ้ก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จากประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์  
ระหว่างวันที่ 5 – 18 กุมภาพันธ์ 2560  ต้องส่งรายงานทั้ง 3 ระยะ ภายในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งได้มกีาร
ปรึกษาเก่ียวกับความเป็นไปได้ของโครงการติดตามต่อเน่ือง การจัดอบรมครั้งน้ีจะมีเงินเข้าคณะหลังหัก
ค่าใช้จ่ายประมาณ 68,346 บาท 

1.5.4  ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรชาวต่างชาติในสังกัด เข้าร่วมงาน Mahidol University 
International Night ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น. พร้อมแต่งกายชุดประจําชาติ 

1.5.5  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กําหนดจัดการต้อนรับและ
ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ Faculty of Public 
Health Diponegoro University, Semarang Indonesia ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ ช้ัน 2 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

1.5.6  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 คณะให้การต้อนรับ Prof. Ikuharu Morioka และ
นักศึกษาพยาบาลจํานวน 3 คน จาก School of Health and Nursing Science, Wakayama Medical 
University มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และงานวิจัยกับนักศึกษา และอาจารย์ของภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข 
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1.5.7  วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะได้รับการประสานจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการต้อนรับ 
อธิการบดี จากKathmandu University ประเทศเนปาล เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ 
โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ขอเชิญรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมต้อนรับ 

1.5.8  วันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะได้รับการประสานจาก NSU, Bangladesh ในการนํานักศึกษา 
MPH และอาจารย์ จํานวน 28 คน มาศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขและการจัดการ
เรียนการสอนของคณะฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

1.5.9  วันที่ 20 มีนาคม 2560 ขอเชิญรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร MPH              
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบัน Kanagawa Prefecture โดย                     
Dr.Masa Takamatsu (MD) จาก HGPI, Tokyo ซึ่งกําลังดําเนินโครงการ “Medical Innovation School” 
เป็นมหาวิทยาลัยด้านสาธารณสุขภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น นําทมีโดย Dr. Kenji Shuto                   
อดีตผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและการจัดทํา
หลักสูตรร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณบดี เวลา 13.00 - 15.00 น.                

1.5.10 วันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 คณะจัดโครงการอบรมนานาชาติเรื่อง Community 
Health and Health System in Thailand สําหรับนักศกึษา health science จํานวน 12 คน และอาจารย์
จํานวน 2 คน จาก the California State University-Dominguez Hills, USA 

1.5.11  กิจกรรมการเตรียมสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ลงทะเบียนรับการ
ทดสอบทั้งสิ้น 55 คน เป็นนักศึกษา 45 คน บุคลากร 10 คน 

1.5.12  สรุปยอดเงินเข้าคณะภายหลังหักค่าใช้จ่ายจากโครงการฝึกอบรมนานาชาติ ปีงบประมาณ 
2559 จํานวน 415,742.60 บาท  โดยมีจํานวนผู้รับบริการ 188 คน จาก 5 ประเทศ ขอขอบคุณหัวหน้า
ภาควิชาและคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําโครงการดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 1.5.13  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ Skype หารือร่วมกันระหว่าง University of Toronto และ 
สสส. โดยเจรจาความร่วมมือ คือ 1) แผนพัฒนาหลักสูตร MPH (Health promotion) 2) การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา field training  3) สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมือ่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2560 มีสาระที่เก่ียวข้องที่สําคัญ ดังน้ี 

1) หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของบัณฑิตวิทยา 
ในเดือนมกราคม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
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2) บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบัณฑิต
วิทยาลัย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 ทดแทนประกาศฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2558 โดยกําหนดการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประมวลความรู้ 
โดยให้ใช้สําหรับนักศึกษารหัสประจําตัวขึ้นต้นด้วย 58xxxxx เป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559) 

3) บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ประสบภัย ในปี พ.ศ. 2560 ให้ทุนไม่เกิน 30 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นกับปัญหาที่ประสบ มี 
นักศึกษาขอทุนแล้ว จํานวน 12 คน เป็น นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 คน 

4) จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 
(1 พฤศจิกายน 2559 -  27 มกราคม 2560) จํานวน 1,020 คน มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 664 คน ข้อมูล           
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้สมัคร 1,505 คน และที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,080 คน 

      สําหรับกรณีนักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยไม่
รับรองผลภาษาอังฤษ TOEFL ที่จัดสอบในประเทศนั้น และบัณฑิตไม่สามารถจัดสอบ MU Grad Test ใน
ต่างประเทศได้ อนุโลมให้รับนักศึกษาประเทศนั้นเข้ามาศึกษาก่อนได้ โดยให้สถานภาพ “Probation” (P) 
นักศึกษาผู้น้ันจะต้องสอบ MU Grad Test ให้มีผลผ่านขั้นตํ่า ภายในเวลา 2 เดือนนับจากที่เปิดภาคการศึกษาที่ 
1 ในปีการศึกษา 2560  

5) รายงานความก้าวหน้า Graduate Student Barometer 
6) บัณฑิตวิทยาลัยจัด On-site Interview and Active Recruitment Registration 

ครั้งที่ 1 : 7 มีนาคม 2560 Jakarta, Indonesia / 9 มีนาคม 2560 Bali, Indonesia 
ครั้งที่ 2 : 17 มีนาคม 2560 Yangon, Myanmar 
ครั้งที่ 3 : 25 มีนาคม 2560 Kathmandu, Nepal 

7) ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพ่ือขอจบการศึกษา สําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท (กรณี Beall’s list ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และ
จะไม่มีการ update อีกต่อไป และที่ประชุมมีมติ ให้ใช้ข้อมูล Beall’s list ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 สําหรับ
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หลังวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ไปก่อนในระยะเวลา 6 เดือน หาก
มีข้อมูลใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว จะพิจารณาในหลักเกณฑ์ต่อไป และสําหรับวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อน
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ให้พิจารณา ณ วันที่ submit เป็นเกณฑ์ 

8) ที่ประชุมมีประเด็นซักถามเก่ียวกับ การขอเปิดหลักสูตร... (ภาคพิเศษ) โดยไม่ต้องเปิด ภาค
ปกติ ได้หรือไม่ คําตอบ สามารถเปิดได้เลย 

9) ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. .... มีจํานวน 10 หมวด รวม 43 ข้อ และที่ประชุมได้พิจารณาไปแล้ว ถึงข้อ 17.4.8 อาจารย์ผู้สอน และจะ
ได้พิจารณาต่อในการประชุมครั้งต่อไป 

     1.6.2  ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารการศึกษา มีหนังสอืเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2560 แจ้งให้ทุกส่วนงานที่มีการเปิดหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร ในวงรอบหลักสูตร ในปี
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การศึกษา 2559 หรือในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ใหอ้อกแบบ มคอ.2 ตามหลักเกณฑ์ Outcomes Based 
Education (OBE) ที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์พัฒนาคุณภาพหลักสูตร AUN-QA  

   งานบริหารการศึกษาฯ ได้เรียนเชิญ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารการศึกษา มาบรรยายถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง นโยบายการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร และ
การออกแบบ มคอ.2 ตามหลักเกณฑ์ OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ AUN-QA ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น. โดย รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษา ร่วมบรรยาย  
   - ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จํานวน 126 คน  
   - คณะสาธารณสุขศาสตร์  จํานวน 71 คน (อาจารย์ 54 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน) 

  - คณะและส่วนงานอ่ืน จํานวน 14 แห่ง จาํนวน 55 คน 
 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้หารือในที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการสอบ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ประสานการจัดสอบ MU grade taste ภาคปกติและภาคพิเศษ 
ร่วมถึงจัดติวภาษาอังกฤษ และอํานวยความสะดวกให้นักศึกษา ในการจัดห้อง อาจารย์ จะมีการจัดสอบ 
ประมาณเดือนพฤษภาคม ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษา  
   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

1.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  
1.8.1 เรื่องแจ้งจากสภาคณาจารย์ 

1) ผลสํารวจการบริหารงานของทีมผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ซึ่งดําเนินการสํารวจในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 

- เพ่ือทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหาร ในการดําเนิน 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559-2562 

- เพ่ือทราบความพึงพอใจต่อผู้บริหารแต่ละตําแหน่ง  
- เพ่ือทราบความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสําคัญในปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อประชาคม 

โดยรวม 
- เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคณะ/ กิจกรรม/ โครงการ ที่ผู้บริหาร 

ควรดําเนินการต่อไป 
ซึ่งผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการสํารวจน้ี สามารถนําไปสู่ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการประจํา

คณะและทมีผูบ้ริหารคณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารที่จะนําไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 
2559 - 2562  ได้มากขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาการทํางานของผู้บริหารในแต่ละตําแหน่งต่อไป 
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  ที่ประชุมได้รับทราบการนําเสนอผลการประเมิน แล้วเสนอให้สภาคณาจารย์ทบทวนวิธีการ
นําเสนอรายงานผลการสํารวจ ดังน้ี 

(1) ปรับข้อมูลทางสถิติให้ถูกต้องตามหลักการทางสถิติ 
(2) นําเสนอประเด็นที่ประชาคมต้องการให้ปรับปรุง หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์  
(3) ความพึงพอใจน่าจะมีประเด็นแต่ละด้าน  

2)  สภาอาจารย์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอช่ือ ผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (วาระใหม)่ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ บริเวณช้ัน 
1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.8.2  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หวัหน้าภาควิชาโภชนวิทยา แจ้งว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ภาควิชาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Collage of Nutrition, TMU ได้เข้าพบคณบดีและเจรจาความร่วมมือ
เรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยน ผลสรุปสามารถรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประมาณ 2 – 5 คน ในวิชาวิจัยของภาควิชา 
(senior project) ประมาณเดือนกรฎาคม นอกจากน้ี Collage of Nutrition, TMU มหีลักสูตรระดับปริญญา
ตรี โท เอก และมีแผนประชาสัมพันธ์หลักสตูรในกลุ่มประเทศอาเซียนมาเรียน โดยมีทุนการศึกษาหลายทุนและ
หลายรูปแบบ ถ้ามีการลงนามความร่วมมือจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักศึกษาที่ภาควิชามีความสนใจ
และมีความเป็นไปได้ที่ภาควิชาจะส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อไป  

 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้มีความร่วมมือร่วมกันและศึกษาดูงานระหว่างคณะ             
และ Collage of Public Health โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ (visiting scholar) ในเดือนกรกฎาคม 2560 

 ประธานฯ ขอให้ภาควิชานํากิจกรรมศึกษาดูงานเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของภาควิชา 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.8.3  ผศ.สุวิสา มหาสันทนะ แจ้งว่า การเรียนการสอนทางไกล หลักสูตร ส.ม.ภาคพิเศษ              
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชการ อําเภอสูงเนิน โดยใช้ระบบช่องสัญญาณของมหาวิทยาลัยมหิดล จากการ
ทดสอบระบบจริง อุปกรณ์ การส่งสัญญาณอินเตอร์เนต มีความคล้ายกับหลักสูตร อํานาจเจริญ ต้องซื้อกล้อง
และอุปกรณ์เพ่ิมเติมเล็กน้อย ไม่เกิน 10,000 บาท  

 ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้หลักสูตรมีความพรอ้ม คาดว่าจะเปิดหลักสูตรในการศึกษา 2561      
หลังจากมีประชาสัมพันธ์ทางส่ืออนไลน์มีผูส้นใจหลักสูตรสอบถามการเปิดหลักสูตรและสนใจเข้าศึกษาหลักสูตร 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

     1.8.4  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยปรับค่านิยม จาก M – Mastery             
เป็นนายแห่งตน เป็น “รูแ้จ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล” ในส่วนของคณะจะประชุมคณะกรรมการค่านิยมของคณะว่า
จะดําเนินการปรับหรือไม่ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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    1.8.5  ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ แจ้งว่า ภาควิชาได้เปิดคลินิกรับปรึกษา
ปัญหาชีวสถิติ ทุกวันพุธ บ่าย ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนออนไลน์เว็บไซต์ของภาควิชา ขอเชิญผู้สนใจจากทัง้ภายใน-
ภายนอกเข้ารับบริการได้ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.8.6  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า ภาควิชาโภชนวิทยาจัดอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพ
และการชะลอวัย รุ่นที่ 2 มีผู้อบรมประมาณ 40 คน ทุกวันอาทิตย์ เริ่มวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่จะมีดารา
นักแสดงเข้าร่วมการอบรมครัง้น้ีด้วย 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ขอผลสรุปในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม เพ่ือจัดทํา KM ของ
คณะเพ่ือเก็บข้อมูลไว้ในคลังความรู้ ซึ่งจะจดัส่งแบบฟอร์มไปยังภาควิชาเพ่ือกรอกข้อมูล 

ประธานฯ เสนอว่า ให้บันทึกเทปสัมภาษณ์นักแสดงที่เข้าร่วมอบรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 1.8.7  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกันสมาคมวิชาชีพ 
สุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
โครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะจัด
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0” ในวันที่ 18 – 20 
พฤษภาคม 2560 ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย ซึ่งจะจัดพิมพ์เป็น proceeding  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่1/2560  เม่ือพฤหัสบดีที ่26 มกราคม 2560 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560  วันพฤหัสบดีที ่26 มกราคม 2560  โดยไม่มกีาร
แก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
 3.1  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ. 
   ไม่มีความก้าวหน้า 
 

 3.2  การจัดโครงสร้าง Cluster 
   รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งความก้าวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ ผลการจัดกิจกรรม ณ ชุมชน
หัวโค้งรถไฟยมราช เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  กลุ่มภารกิจได้ให้ความรู้ด้านโภชนาการ การออกกําลัง
กาย และรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ การเย่ียมบ้านของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พบว่า 
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ประชาชนมีภาวะการติดเตียง มีการได้รับการบริการจากศูนย์บริการสาธารณสุข การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีใช้
งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท ทําให้มีงบประมาณเหลือ 
  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ยังมีระยะเวลาพอที่จะสามารถจัดทาํโครงการ CSR ได้อีก  
สามารถจัดร่วมกับ cluster อ่ืนๆ โดยจัดกิจกรรมให้ครบวงจร ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ยุง ขยะ  
  ประธานฯ แจ้งว่า การลงพ้ืนที่ในชุมชนให้มคีวามต่อเน่ือง เช่น การทําวิจัย, thesis ฝาก cluster 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หารือและประสานต่อไป 
  อาจารย์สุภาวดี บุญช่ืน แจ้งว่า ภาควิชาปรสิตวิทยาฯ ได้ลงพ้ืนที่ที่โรงเรียนสวนมิสกวัน ได้ให้
ความรู้หนอนพยาธิ ยุง เหา ห้องนํ้า เด็กๆ ให้ความสนใจต้องการให้กลับไปอีก 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า จะเชิญกลุ่มทนัตะยุวฑูตตสุขภาพ มาหารือและขอข้อมูลที่จะ
ดําเนินการต่อ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 3.3  การฝึกปฏิบัติงานอนามยัชนบทเบ็ดเสรจ็ ปีการศึกษา 2559 
   อาจารย์ประศักด์ิ  สันติภาพ แจ้งกําหนดฝึกปฏิบัติงานเบ้ืองต้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11 มกราคม ถึง 20 เมษายน 2560 ขณะน้ีได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝกึ
ภาคสนาม ประชุมคณะกรรมการ และคณาจารย์สนับสนุนวิชาการ หัวหน้าและรองหัวหน้าทีมนักศกึษา ครั้งที่ 1 
แล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมนักศึกษาด้านบริหารจัดการ จัดทําคู่มือวิชาการฝึกภาคสนามเตรียมการปฐมนิเทศ 
การเดินทาง และอ่ืนๆ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  พ้ืนที่การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2560 กําหนด
พ่ืนที่ ณ ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยได้เข้าพบนายอําเภอบางแพ และสาธารณสุขอําเภอ
บางแพ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการและเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม ประชุมผู้นําตําบลบางแพ ใน
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาล นายกเทศมนตรี เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการ และ
จัดหาที่พักนักศึกษา  
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณบดีและผูอํ้านวยการฝึกภาคสนาม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและเรียนเชิญในพิธีปฐมนิเทศ และ
ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฯการดูแลรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

3.4  สืบเน่ืองมาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 
26 มกราคม 2560  ได้ร่วมกันพิจารณาวาระที่ 4.1 แนวทางการกําหนดช่ือปริญญา  ในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 
2559 กําหนดช่ือปริญญาตามคุณวุฒิสาขาวิชา ที่แสดงถึงการมีความรู้ตามหลักการพ้ืนฐานของศาสตร์ที่
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ครอบคลุมสาขาวิชา เพ่ือให้การกํานดช่ือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของประเทศไทย ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ได้มีมติ ดังน้ี    

1) เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  จํานวน 1 
หลักสูตร 5 สาขาวิชาเอก  เป็นจํานวน 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา คือ วท.บ. สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนด
อาหาร, วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ, วท.บ. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสขุภาพ, 
วท.บ. สาขาวิชาอนามัยชุมชน, และ วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

2) มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือร่างหนังสือขอเพ่ิม ช่ือสาขาวิชาในกลุ่มปริญญาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพ่ือเสนอไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินการต่อไป    

จากที่ประชุมคณะกรรมการระดับปริญญาตรีได้มีมติร่วมกันดังน้ี  
(1) ขอไม่ต้ังคณะทํางานตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะเสนอ และให้คณะกรรมการระดับปริญญาตรี 

รับผิดชอบดําเนินการ 
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ยืนยันไม่ย่ืนขอรับรอง

หลักสูตรต่อสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
(3) สาระสําคัญในร่างหนังสือที่จะเสนอ สกอ. คือ 

3.1 ขอเพ่ิมช่ือ “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Science)”  ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดปริญญา พ.ศ. 2559 ขอ้ 5.1.2 ปริญญา
วิทยาศาสตร์ (2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ข้อ 2.5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
(Public Health Science) อาทิ อนามัยสิง่แวดล้อม อนามัยชุมชน  สขุศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ  โภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร  วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือสุขภาพ  อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
3.2  เสนอว่าหลักสูตรระดับปริญญาโท/ ปรญิญาเอก ควรพิจารณา เพ่ิมช่ือสาขาวิชา ในข้อ 5.1.2 
(2) เช่นกัน ทั้งน้ีที่ประชุมคระกรรมการระดับปริญญาตรี เสนอให้รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
พิจารณาดําเนินการต่อไป  

      ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการพิจารณา (ร่าง)หนังสือที่จะนําเสนอ สกอ.
แล้วมีประเด็นข้อสังเกตเพ่ิมเติม โดยสรุปดังน้ี 

1. น่าจะมีการรับฟังเสียงจากผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ผู้ใช้บัณฑิต รวมท้ังตําแหน่งงาน
ในปัจจุบันและอนาคต 

2. สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีทศิทางทางผลิตบัณฑิตอย่างไร เรื่องน้ีเสนอให้ทางสภาคณบดีฯ 
ดําเนินการ 

3. มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และถ้าคณะมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านสภาวิชาชีพฯ 
อนาคตคณะจะมีผู้สนใจมาเรยีนน้อยลงหรือไม่ และถ้าอนาคตข้างหน้ามีนักศึกษามาสมัครลดลง คณะจะมีแผน
ดําเนินการอย่างไร 
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รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งเพ่ิมเติมว่า ผลสรุปดังกล่าวได้วิเคราะห์จากข้อคิดเห็นจาก
ศิษย์เก่าและผูท้ี่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผลสรุปปัจจุบัน ส่วนมหาวิทยาลัยอ่ืนได้มีการสอบถามแนวทางทราบว่าบาง
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเช่นเดียวกัน จึงขอความอนุเคราะห์ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยผลักดันให้เกิดขึน้ ต่อไปในอนาคตหลังปี 2561 หลักสูตร วท.บ.(สศ.), ส.บ. จะยังมีการเปิดหลักสูตร
หรือไม่จะต้องวิเคราะห์ต่อไป และขอมติที่ประชุมในวันน้ีขอส่งเรื่องเสนอ สกอ.ต่อไป ซึง่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้ดําเนินการต่อไป 
 ที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 
 

 3.5  การประชุม The 8th International Conference on Public Health and The 1st APACPH 
Bangkok Region Conference 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง               
"Towards Achieving Sustainable Development Goals, 2030" ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560  
ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก APACPH และกําหนดจัด workshop ช่วง pre-conference 2 เรื่อง คือ 
Writing for publication และ spiritual healing meditation ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  โดย
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาไทยของคณะและสถาบันเครือข่าย ThaiPHEIN, SEAPHEIN, 
APACPH และสมาคมพยาบาลสาธารณสุขฯ สามารถลงทะเบียนได้ทาง website ของคณะ ต้ังแต่วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560  คาดว่าจะมผีู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 – 250 คน 
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา อาจารย์ นักปฏิบัติงาน นักวิจัย 
ที่อยู่ในเครือข่าย มีการนําเสนอทั้งหมด 10 ห้อง สามารถส่ง Abstract ทั้ง Oral และ Poster ค่าลงทะเบียน 
สมาชิก (APACPH) 1,500 บาท บุคคลภายนอก 2,500 บาท ส่วนเครือข่ายฯ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (APACPH) 
2,000 บาท  
  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในการจัดการประชุมที่คณะคร้ังน้ีเป็นโอกาสที่ดี ที่ให้นักศึกษา อาจารย์
ได้นําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งภายในงานประชุมจะมีรางวัลสําหรับผลงานวิจัยดีเด่น ขอเชิญอาจารย์ของคณะ เข้าร่วม
ประชุมและนําเสนอผลงาน 
   รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย แจ้งว่า ขอให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้รางวัลผลงานวิจัย ยอดเย่ียม/
ดีเด่น/ ชมเชย แยกประเภทรางวัล สาขาให้ชัดเจน จะได้เชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย  
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้เปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมส่งผลงาน 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า วารสารสาธารณสุขไม่ได้มแีผนจัดทํา supplement แต่อยู่ระหว่าง
ตัดสินใจว่าถ้ามีอาจารย์สนใจจะเปิด Asia Journal Public Health ขอเชิญอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
คุณภาพและยังไม่ผ่าน (ผลงาน 3 เรื่องใน 5 ปี)  ให้ส่งผลงานวิจัยนําเสนอเพ่ือให้มี Proceeding ลงใน Asia 
Journal Public Health ซึ่งจะพยายามผ่อนผันเกณฑ์ให้ได้ตีพิมพ์มากที่สุด ถ้าอาจารย์เข้าร่วมประชุมและ
นําเสนอผลงานเป็น Proceeding หรือลงในวารสาร จะเสนอให้คณะจ่ายค่าลงทะเบียนให้ ส่วนนักศกึษา
ลงทะเบียนโดยขอทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 
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  รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า นักศึกษาที่นําเสนอผลงานขอให้ใสช่ื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพราะสามารถนับตัวช้ีวัดได้ 
  ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุม APACPH Regional Conference ครั้งแรก
ในประเทศไทย และได้ประสานขอสนับสนุนทุนและวิทยากรจาก APACPH จึงอยากให้บุคลากรในคณะมีโอกาส
เข้าร่วมการประชุม จึงให้ใช้สทิธ์ิจากโควต้างบประมาณสนับสนุนการประชุมฯ ที่คณะจดัสรรให้ภาควิชาคนละ 
5,000 บาทมาใช้ครั้งน้ีได้ ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/ คน 
  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า เน่ืองจากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จะจัดประชุม
วิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ มีค่าลงทะเบียนประมาณ 5,000 บาท จึงสนับสนุนค่าลงทะเบียนประชุม APACPH 
เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งประธานฯ แจ้งว่าจะยังไม่ขอพิจารณาในตอนน้ี 
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานวิชาการ 
(Scientific Committee) ได้ดําเนินการออกแบบการรับสมัคร และข้อแนะนําการส่ง Abstract และ 
Manuscripts สําหรับตีพิมพ์ Proceedings เพ่ือส่งให้ ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ดําเนินการให้ฝ่าย IT 
จัดทําระบบออนไลน์ใน Website ขอความร่วมมือจากภาควิชา/ หลักสูตรแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมโดยขอทุนจากบัณฑิตศึกษา 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติและภาคพิเศษ  มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 23 
ธันวาคม 2559 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาค
ปกติและภาคพิเศษ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิต พ.ศ. 2556  กําหนดไว้ว่า “หมวดที่ 3 ข้อ 20 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  (20.1) องค์ประกอบ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย  1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการ และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนงานอย่างน้อย 1 คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมี
อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีกรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มากกว่า 1 หลักสูตร (20.2)  ให้หัวหน้าส่วนงาน
ต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ (20.1) ”ดังกล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



 

 

16 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
  5.1  การจัดงานวันสถาปนาคณะ  
  ที่ประชุมสอบถามเรื่องการจัดงานวันสถาปนาคณะ (25 พฤษภาคม 2560) ตรงกับวันจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ และการจัดงานคืนสู่เหย้า 
  ประธานฯ แจ้งว่า กิจกรรมวันสถาปนาคณะจะจัดประมาณ 07.00 น. จะให้เสร็จภายในช่วงเช้า 
จากน้ันจะเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติต่อเน่ือง ส่วนการจัดงานคืนสู่เหย้าอยู่ระหว่างการตัดสินใจเน่ืองจาก
มีหลายงาน ซึ่งทางหลักสูตร ส.ม.(นานาชาติ) จะมีการจัดงานคืนสู่เหย้าในช่วงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า เน่ืองจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ    
ได้แยกจัดการประชุมสลับปีเพ่ือไม่ให้ซับซ้อนกัน ในปี 2561 จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จึงเสนอให้จัดงาน
คืนสู่เหย้าพร้อมกัน ส่วนในอนาคตอาจจะจัดคืนสู่เหย้านานาชาติพร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  11.40  น. 
     
 
 นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 

ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
นางนภาพร  ม่วงสกุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


