
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑ 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑ 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

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

ผู้มาประชุม 6 

๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ. สุนีย์ ละกําป่ัน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา       กรรมการ 
๓. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๔. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๕. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๖. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๗. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๘. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 

๙. รศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 

๑๐. ผศ. ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๑. รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๓. อ. ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๔. รศ. สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. รศ. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๖. ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๗. อ. ประศักด์ิ สันติภาพ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๑๘. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๙. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๐. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๑. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
๒๒. นางเปรมประภา นุตโรจน์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

๑. ผศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการ 
๒. ผศ. พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๓. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
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๔. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 2 

 ๑.   รศ. จรรยา เสียงเสนาะ ผู้จัดการสํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 

 ๒.   ผศ. อัมรนิทร์        คงทวีเลิศ     แทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 

 ๓.    ผศ. พร้อมลกัษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 5 

 ๔.   ผศ. สุคนธา ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 6 

 ๕.   ผศ. ทวี สายวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 

 ๖.   นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 

 9 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 10 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อน11 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนําบุคลากรใหม่ นางสาวฐติิรัตน์ บุญสวัสด์ิ ตําแหน่งนักวิชาการ12 

ศึกษา งานวิจัยและวิชาการ สํานักงานคณบดี และต้อนรับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คือ รศ.สราวุธ 13 

เทพานนท์ จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 14 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 15 

  ๑.๑  ห้องปฏิบัติการ “งานบริการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา” ได้รับ16 

รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย 17 

  ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) แจ้งผลการตรวจประเมิน18 

ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านความปลอดภัย (เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) ว่า หอ้งปฏิบัติการ Lab 19 

service คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ห้องงานบริการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา) มีระดับ20 

คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับสารเคมี สอดคล้องตามมาตรฐาน 21 

ESPReL และให้คณะ ส่งผูแ้ทนเข้ารับโล่รางวัล ในพิธีมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย 22 

ในงาน Safety day ครั้งที่ ๒  “A Day of Fire Safety” ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ 23 

น. ณ ห้องโถงต้อนรับ อาคารมหิดลสทิธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 24 

  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากที่ได้เข้าประชุมร่วมกับงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของ25 

มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่าถ้าห้องปฏิบัติการไม่ได้มาตรฐานจะมีผลต่อการขอทุนวิจัย คณะต้องทําให้ห้อง Lab 26 

ของคณะมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน และได้ให้นโยบายกับงานบริหารเคร่ืองกลางของคณะ ในเรื่อง27 

มาตรฐาน การแยกระหว่าง ห้อง Lab เพ่ือการศึกษา และห้อง Lab สําหรับให้บริการ และวางแผน business 28 

model  29 

  รองคณบดีฝ่ายแผนฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มาตรฐาน30 

ห้อง Lab เป็นตัวช้ีวัดใหม่ งานวิจัยที่ใช้ห้อง Lab ไม่ได้มาตรฐานจะไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 31 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและร่วมชื่นชมยนิดี 32 
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 1 

ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๑  เม่ือวันศุกร์ที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  2 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  โดยแก้ไข 3 

ดังน้ี 4 

 หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๗  คําว่า “Sciencessม” แก้เป็น  “Sciences” 5 

 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไขตามที่เสนอ 6 
 7 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    8 

 ๓.๑  การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 9 

   ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มหีนังสือ (ลับ) ที่ ศธ ๐๕๑๗/ ล.๐๐๕๒๔ ลงวันที่ ๔ 10 

เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งว่าตามที่ คณะฯ ได้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปี11 

การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑ พระองค์ ความละเอียดทราบแล้วน้ัน  เน่ืองจากได้มีผู้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่12 

สมควรได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ิมอีกจํานวน ๑ 13 

ท่าน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ธีระ รามสูตร ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการให้ปริญญา14 

กิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘(๘.๒) ได้ระบุว่าให้คณะกรรมการประจําส่วนงาน  ที่เก่ียวข้องกับปริญญาน้ัน 15 

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ และคณะกรรมการประจําส่วนงาน 16 

มีสิทธิที่จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควรเพ่ิมเติมได้อีกโดยให้พิจารณาไปพร้อมกัน แต่ทั้งน้ีรวมแล้วแต่ละ17 

ส่วนงานมีสิทธิเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน  ส่วนงานละ ๓ คน  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้เป็นการประชุมโดยวิธี “ลับ”และไม่บันทึกรายงานการ19 

ประชุม และให้ประธานฯ เสนอผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 20 

 มติที่ประชุม   :   ไม่บันทึกผลการประชุม และเหน็ชอบให้ดําเนนิการต่อไป 21 
  22 

 ๓.๒  เรื่องผลกระทบกับการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีของคณะ จาก (ร่าง)ระเบียบและข้อบังคับตาม23 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ๒๕๕๖ 24 

   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า จาก ร่างระเบียบและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ25 

การสาธารณสุขชุมชน ๒๕๕๖ ที่ทางสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้เวียนแจ้งขอให้คณะเสนอข้อคิดเห็นร่าง26 

ระเบียบและข้อบังคับฯ ทั้ง ๑๔ ฉบับ (download เอกสารได้ที่27 

https://ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=13) และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติในหลักการ 28 

ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก ยกสถานะ “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็นอุดมศึกษาเฉพาะทาง จัด29 

การศึกษาตามระดับปริญญาในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และเวชศาสตร์ เป็นนิติบุคคลขึ้น30 

ตรงกับกระทรวงสาธารณสุข ผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข (ขอ้มูลจาก31 

https://www.hfocus.org/content/2018/04/15680) 32 
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คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรีของคณะ ได้มีการประชุมวาระพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในร่าง1 

ระเบียบและข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชนดังกล่าว โดยเฉพาะ ฉบับที่ ๑๐ ร่างข้อบังคับสภาการ2 

สาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 3 

พ.ศ. .... ฉบับที่ ๑๒ ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา4 

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... และฉบับที่ ๑๔ ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการรับรอง5 

หลักสูตรและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 6 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ มีข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบและข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่7 

มีผลกระทบต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ ในอนาคตหลายประการ ที่สําคัญโดยสรุปดังน้ี 8 

๑.๑ “หลักสูตร” ในประกาศฉบับที่ ๑๒ หมายความว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9 

หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตร ี10 

๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ต้องมีการเรียนเก่ียวกับการตรวจประเมินและบําบัดโรค11 

เบ้ืองต้น ตลอดจนรายวิชาที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยให้มีวิชาภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 12 

 ๑.๓ อาจารย์ประจําหลักสูตร ในประกาศของสภาฯ มีคุณสมบัติที่เพ่ิมมากกว่าประกาศของ 13 

สกอ. คือ  14 

    (ข) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนท่ีไม่หมดอายุ  15 

    (ค) มีคุณวุฒิปริญญาโททางการสาธารณสุขชุมชน หรือสาขาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน และ  16 

        (ง) มีประสบการณ์การปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมี17 

ประสบการณ์สอนทางการสาธารณสุขชุมชนในสถาบันการศึกษาสาธารณสุขชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  18 

  อาจารย์ธวัช เพชรไทย แจ้งเพ่ิมเติมว่า เรื่องการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพวิทยาศาสตร์19 

และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สืบเน่ืองจากสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีการเสนอต่อ20 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบรรจุให้ งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาชีพควบคุม โดยอาศัย21 

อํานาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสง่เสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑  โดย ที่22 

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๙ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ             23 

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการเพ่ิมเติมวิชาชีพวิทยาศาสตร์24 

และเทคโนโลยีควบคุม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการศึกษาหลักเกณฑ์และ25 

มาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือตราเป็นพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ26 

เทคโนโลยีควบคุม สาขาวิทยาสาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล ร่วมเป็น27 

คณะอนุกรรมการฯ ขณะนี้กระบวนการดําเนินการได้ผ่านการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสีย28 

ทุกภาคส่วน โดยการตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้ได้ผ่านกระบวนการจัดการ29 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ เรื่องการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30 

ควบคุม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  31 

นอกจากน้ี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.วิทยา อยู่สุข พยายามผลักดันให้เข้า32 

ไปอยู่ในสภาสาธารณสุขชุมชน  33 
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รศ.ประมุข โอศิริ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบ1 

โดยตรง เน่ืองจากบัณฑิตที่จบการศึกษามีกระทรวงแรงงานรับรอง 2 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้อาจจะกระทบลูกศิษย์ ต้องทําหลักฐานว่าหน่วยงาน3 

มหาดไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เมืองใหญ่ ต้องการอะไร และมคีวามคิดเห็นอย่างไรต่อร่างระเบียบและ4 

ข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชน คณะ ต้องทําให้ลูกศิษย์สามารถมีทางเลือก จงึขอมอบหมายให้ รอง5 

คณบดีฝ่ายการศึกษาฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้ววางแผนสอบถามความเห็น ซึ่งมี ๓ ภาควิชาที่อาจจะกระทบ คือ 6 

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาโภชนวิทยา  7 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ภาควิชาโภชนวิทยาก็ไม่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจากตําแหน่ง8 

นักกําหนดอาหาร เป็นวิชาชีพแล้ว โดยผ่านทางกองประกอบโรคศิลป์ ยังมีบางส่วนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์9 

อาหาร ซึ่ง ๙๐% ทํางานในโรงพยาบาล และบางส่วนทํางานในกระทรวงสาธารณสุข ภาควิชาฯ ได้ปรับ10 

โครงสร้างหลักสูตรให้เข้ากับการกําหนดอาหาร และจากการหารือในภาควิชาฯ ถ้าปรับปรุงหลักสูตรออกนอก11 

วงเล็บสาธารณสุขศาสตร์ จะลดหน่วยกิตสาธารณสุขลง 12 

อ.ธวัช เพชรไทย แจ้งเพ่ิมเติมว่า ศ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล ได้ให้ข้อมลูไว้ว่า พ.ร.บ.วิชาชีพ13 

สาธารณสุขชุมชน จะเป็นหลักสูตร ส.บ. ปรญิญาวิชาชีพ สถาบันการผลิตจะต้องต้ังเป้าว่าจะผลิตบัณฑิตไป14 

ทิศทางใด คือ ส.บ. หรือ วท.บ.ซึ่ง ถ้าหลักสตูรจะผลิตบัณฑิตเพ่ือไปทางสาธารณสุขชุมชน ต้องเป็น ส.บ. แต่ถ้า15 

ผลิตบัณฑิตไปภาคธุรกิจ ต้องเป็น วท.บ. ซึ่งคณะน่าจะต้องมีการพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรใน16 

อนาคตให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย 17 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า 18 

๑) แต่ละภาควิชาต้องรับผิดชอบนักศึกษาที่จบแล้วใหม้ีงานทํา คณะ ต้องใช้เกณฑ์ของสกอ. 19 

ถ้ากําหนดให้เป็นวิชาชีพ ก็ต้องเป็นปริญญาวิชาชีพ 20 

๒) คณะไม่ปิดก้ันให้ผลิตบุคลากรสายวิชาการ ถ้าภาควิชาตัดสินใจให้เป็นวิชาการต้องผลักดัน21 

ให้สอดคล้องกับ สภาวิชาชีพ/ สภาวิชาการ ดังน้ันจึงต้องมีวิธีการเขียนโดยให้ข้อมูลผู้ใช้22 

บัณฑิต และสอดคล้องกับสภาวิชาชีพน้ันๆ ให้ชัดเจน 23 

อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย แจ้งว่า จากที่ได้ประสาน ศ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล ท่านแจ้งเรื่อง24 

สืบเน่ืองต้ังแต่สภาคณบดีฯ มีการรับเขียน มคอ.๑ ให้เป็น ส.บ. (วิชาชีพ) แต่สามารถเป็น วท.บ.(สาธารณสุข25 

ศาสตร์) ได้ ถ้าสภาวิชาชีพฯ ยินยอม ซึ่งปรญิญาจะม ีส.บ. และ วท.บ. ไม่ได้ ถ้าสภาคณบดีฯ อยากได้มาตรฐาน26 

ให้เขียน มคอ.๑ อีก ๑ ฉบับ หรือส่งรายวิชา (วท.บ)ของคณะให้สภาวิชาชีพฯ ตีความว่าสามารถยอมรับได้27 

หรือไม่  28 

ประธานฯ ได้เสนอแนวทางดําเนินการ โดยสรุปดังน้ี 29 

๑) ขอให้สภาที่ถูกกฎหมายเห็นชอบในจํานวนหน่วยกิตของหลักสูตร และยอมรับ ใหผ้ลักดัน30 

สายวิทยาศาสตร์ให้เข้าไปอยู่ในสภาวิชาชีพควบคุม  31 

๒) เชิญศิษย์เก่ามาให้ข้อมูลแล้วมาต่อสู้ในการเสนอให้ออกกฤษฎีกา ประชาพิจารณ์ เพ่ือ32 

ยืนยันว่าบัณฑิตมีความก้าวหน้าปฏิบัติงานได้  33 
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๓) ระดมผู้สื่อข่าว เพ่ือให้ข้อมูลและสื่อกับสังคมให้เห็นความสําคัญของบัณฑิต1 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสตูร วท.บ. เพ่ือไปช่วยสังคมตาม Health in policy ของ WHO  2 

๔) เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้ข้อมูลให้เข้าใจ3 

สถานการณ์เก่ียวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ 4 

๕) มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งต่อที่ประชุมสภาคณบดีฯ ในแนวทางการ5 

ดําเนินการของคณะคือให้ลูกศิษย์ของเรามีงานทํา ถ้ามีคณะอ่ืนสนใจแนวทางเดียวกันก็ยินดี  6 

นอกจากน้ี ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากการไปประชุมที่กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย ได้ข้อมูล7 

จากกระทรวงสาธารณสุขว่า ประเทศไทยไม่มีแผนกําลังคนด้านวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการมีคนทํางาน8 

ประมาณ ๒๐,๕๐๐ คน กําลงัผลิต ๖๐,๐๐๐ คน ทําให้มกีารว่างงานเกิดขึ้น ซึ่ง WHO กําหนดว่าวิชาชีพทุก9 

วิชาชีพต้องดูแลต้ังแต่แรกรับเข้ามา หลักสูตรใช้หลักการ Transformative Education และ Continuing 10 

professional development และ Accreditation ซึ่งแพทย์และพยาบาลดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยใช้11 

หลัก IHPP  12 

รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ระยะแรกที่เกิดปัญหา ภาควิชาอนามัยชุมชน 13 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัพะเยา ได้เดินหน้าวาง 14 

Road map เพ่ือไปหารือกับ สกอ. แต่เมื่อโครงการวิจัยฯ ให้เพ่ิมแทรก วท.บ. จึงระงับไป และในเรื่องการศึกษา15 

ข้อมูลอัตรากําลังด้านสาธารณสุข อ.บุญเรอืง ขาวนวล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีความไม่ชัดเจน ผลสรุปกําลังคน16 

ด้านสาธารณสุขผลิตล้นตลาด จึงเป็นที่มาของกระทรวงสาธารณสุขจํากัดจํานวนผลิตกําลังคน  17 

ประธานฯ แจ้งว่า ในหลักสูตรเก่ียวกับส่งเสริมสุขภาพ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18 

เสนอให้ทบทวนทิศทาง ถ้าหลักสูตรเป็น วท.บ.แต่จะทํางานด้านสาธารณสุข ซึ่งจะต้องมี Continuing 19 

education เพ่ือจะไปสอบให้ได้ หรือเปิดหลักสูตร วท.บ.+ส.ม. ปรับวิธีการเรียนการสอน ใช้วิธีคิดระบบหน่วย 20 

กิตแบบอังกฤษ  21 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า ปัจจุบันหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุข) เป็นช่วงปรับปรุง22 

หลักสูตร ส่วนอนาคตจะขอนําความคิดเห็นจากที่ประชุมฯ เพ่ือไปวางทิศทางของคณะฯ 23 

ผศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ในภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้หารือในการปรับ24 

หลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสม ซึ่งบัณฑิตที่จบไปแล้วส่วนใหญท่ํางานหลากหลาย เช่น โรงพยาบาลชุมชน 25 

โรงพยาบาลต่างๆ หน่วยงานต่างๆ มีส่วนน้อยที่ทํางานใน รพ.สต. ซึ่งถ้าให้นักศึกษามาเรียนเพ่ิมเพ่ือให้ได้ตาม26 

ข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชน จะทําให้มีทางเลือกมากข้ึน จึงขอไปหารือในภาควิชาที่มีแนวโน้มเป็น 27 

วท.บ.(เฉพาะสาขา) เพ่ือให้หลักสูตรสอดคลอ้งตามความต้องการและตลาด  28 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า มีทางเลือกเพ่ิมเติมจากความร่วมมือระหว่างภาควิชา29 

อนามัยชุมชนและภาควิชาสุขศึกษาฯ ด้าน Health Promotion ขึ้นกับนักศึกษาชอบและสนใจด้านไหน 30 

รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ภาควิชาได้มีการหารือกันไว้แต่ยังไม่ใช่ในช่วงเวลาน้ี ซึ่งการพัฒนา31 

หลักสูตรจะค่อยๆ ดําเนินการไป และมทีิศทางที่จะดําเนินการแน่นอน 32 
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ประธานฯ เสนอว่าภาควิชาอนามัยครอบครัวน่าจะเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรด้วย ทิศทางปัจจุบัน1 

คือทุกภาควิชาจะมีสภาวิชาชีพเป็นของตัวเองที่จะผลักดันให้ผ่านเพ่ือให้บัณฑิตมีงานทํา ซึ่งคณะสาธารณสุข2 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดําเนินการต่อในทิศทางน้ี  3 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ สอบถามเรื่องที่คณะฯ ได้สํารองเงินในการทําวิจัยเรื่องมาตรฐาน มคอ.๑ 4 

ให้กับ สกอ. สบืเน่ืองจากสมัยที่ รศ.พิทยา จารุพูนผล เป็นประธานสภาคณบดีฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า5 

คณะฯ สํารองเงินไปก่อน ซึ่งจาก TOR สกอ.จ่ายเงินมาให้งวดเดียว และเรื่องมาตรฐาน มคอ.๑ จะได้รับการ6 

รับรองจาก สกอ. หรือไม่ จึงขอสอบถามมาตรฐาน มคอ.๑ ว่าจะดําเนินการไปในทิศทางใด 7 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งว่า รศ.วิทยา อยู่สุข ประธานสภาคณบดีฯ แจ้งในที่ประชุมว่าได้8 

ส่ง มคอ. ๒ เลม่ หลักสูตร ส.บ. ๑ เล่ม และ วท.บ. ๑ เลม่ ตามท่ี สกอ.ใหดํ้าเนินการ 9 

นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงการวิจัยฯ มคอ.๑ ได้รับงบประมาณจาก สกอ. งวด10 

ที่ ๑ จํานวนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท มีรายจ่ายเกือบ ๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะฯ ได้สํารองเงินประมาณ 11 

๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ในนามประธานสภาคณบดีฯ 12 

เน่ืองจากสภาคณบดีฯ ไม่ได้ดําเนินงานแบบนิติบุคคล ส่วนเอกสารได้ส่งงวดที่ ๑ แล้ว ส่วนเล่มล่าสุดที่ สกอ.ให้13 

แยกหลักสูตร ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ เป็นผู้รับผิดชอบ  14 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอมอบหมายให้นางนภาพร ม่วงสกุล สรุปสถานะการเงินโครงการวิจัยฯ 15 

และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ ตามเล่มล่าสดุจาก ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ 16 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 17 
 18 

 ๓.๓  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะ19 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ด้วยประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร21 

เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน China Medical Board พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการประกาศใช้มาต้ังแต่ ๒๔ 22 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการบริหารจัดการและนโยบายการพัฒนาด้านการ23 

วิจัยในปัจจุบัน ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะ มคีวามเหมาะสม 24 

และตอบสนองกับนโยบายการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะในปัจจุบัน จงึขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะ25 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละอียดเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ27 

เห็นชอบ 28 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้29 

ปรับแก้ไขดังน้ี 30 

๑. ข้อ ๗.๔ (๑) ขอ้ความ “(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list หรือเทียบเท่า)”แก้เป็น “ที่มหาวิทยาลัย31 

ยอมรับ”  32 

๒. ข้อ ๔.๘ เพ่ิมขอ้ความ “หรือ นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ”  33 
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๓. ข้อ ๓ ข้อความ “ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์” แก้เป็น “บุคลากรสายสนับสนุน” 1 

รศ.สุปรียา ตันสกุล สอบถาม เรื่องเงินกองทุน CMB ในส่วนของภาควิชาที่ได้สมทบไว้ 2 

นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า กองทุน CMB อยู่ในระบบการเงินของมหาวิทยาลัย ดอกผลท่ีได้ตัด 3 

เข้าเป็นเงินรายได้คณะ และคณะมีการบันทึกข้อมูลเงินทนุที่ภาควิชานํามาสมทบ 4 

ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้เงินทุน CMB มีเงินเหลือน้อยมาก จะให้ฝ่ายการเงินรายงานสถานะ5 

การเงิน กองทุน CMB ในการประชุมครั้งต่อไป 6 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 7 
 8 

 ๓.๔  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ/ วิจัยใน9 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 10 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ด้วยประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร11 

เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการประกาศใช้มาต้ังแต่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 12 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการบริหารจัดการและนโยบายการพัฒนาด้านการวิจัยและการ13 

เผยแพร่ผลงานวิจัยในปัจจุบัน ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน14 

ให้อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ใหส้ามารถตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารวิชาการ15 

ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากลท่ีมคีุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ี จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะ16 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการ17 

ระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 18 

   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้19 

ปรับแก้ไขดังน้ี 20 

๑. ข้อ ๔ (๒) ตัดคําว่า “วิจัย” ออก 21 

๒. ข้อ ๙ “The study was partially supported for publication by Faculty of 22 

Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand.” 23 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 24 
 25 

 ๓.๕  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตําราและหนังสือทาง26 

วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 27 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ด้วยประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร28 

ทุนสนับสนุนการพัฒนาตําราและหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดําเนินการประกาศใช้มาต้ังแต่ ๒๘ 29 

มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการบริหารจัดการและนโยบายการพัฒนาทาง30 

วิชาการในปัจจุบัน ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ 31 

ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้สรา้งสรรค์และผลิตผลงานทางวิชาการที่ทันสมัย เหมาะกับ32 

ความก้าวหน้าทางเศรษฐสังคม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางสาธารณสุขในปัจจุบัน ตลอดจนเพ่ือเป็นการ33 
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สนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะ  ในการน้ีจึง1 

ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตําราและ2 

หนังสือทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ใหท้ี่ประชุมพิจารณาให้ความ3 

เห็นชอบ 4 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมมีติให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 5 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 6 

 7 

 ๓.๖  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่องกําหนดให้ใช้โปรแกรมไลน์ กลุ่ม Mahidol PublicHealth (ID LINE : 8 

@Mu_publichealth) เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 9 

   ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ดี 10 

และรวดเร็ว เพ่ือที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารต่างๆ11 

แก่บุคลากร คณะ จึงได้ติดต้ังโปรแกรมไลน์ กลุ่ม Mahidol PublicHealth (ID LINE : @Mu_publichealth) 12 

ขี้น และได้เปิดใช้ ไลน์ กลุ่ม Mahidol PublicHealth มาระยะหน่ีงแล้ว  ดังน้ันเพ่ือเป็นการประกาศใช้ช่องทาง13 

การติดต่อสื่อสารเพ่ิมเติมและเป็นการแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ช่องทาง ไลน์ กลุม่ Mahidol PublicHealth  14 

เพ่ือให้บุคลากรของคณะฯ ได้ทราบและเลอืกใช้เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม คณะ จึงได้จัดทํา (ร่าง) 15 

ประกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง กําหนดให้ใช้โปรแกรมไลน์ กลุม่ Mahidol PublicHealth (ID LINE : 16 

@Mu_publichealth) เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 17 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 18 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 19 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 20 
 21 
 ๓.๗  (ร่าง) ประกาศคณะ เรื่อง อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) พ.ศ. .... 22 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล23 

เรื่องอาจารย์สมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และอาจารย์สมทบน้ีเป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ในการจัด24 

อันดับมหาวิทยาลัยโลกทุกระบบ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์สมทบไปในทิศทางเดียวกับ25 

มหาวิทยาลัย มีความชัดเจนและสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จงึขอยกเลิก ประกาศคณะ26 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง อาจารย์สมทบและผู้เช่ียวชาญสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๔  และจัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะ27 

สาธารณสุขศาสตร์ เรื่องอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) พ.ศ.... ฉบับใหม่ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ วิธีการ28 

แต่งต้ัง ภาระหน้าที่ วาระ สิทธิประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการสิน้สุดวาระ อย่างชัดเจน  รายละเอียด29 

เอกสารประกอบการประชุม 30 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 31 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 32 
 33 
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  ๓.๘   (ร่าง) คาํสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ และต่อเวลา1 

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ/ เกษียณอายุปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2 

๒๕๖๒ 3 

   เพ่ือให้การต่อเวลาราชการข้าราชการและการต่อปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะ4 

เกษียณอายุราชการ/ เกษียณอายุปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย5 

และมีประสทิธิภาพ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา (ร่าง) คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการ6 

พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ และต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษยีณอายุ7 

ราชการ/ เกษียณอายุปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 8 

   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการ9 

ของข้าราชการ และต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษยีณอายุราชการ/ เกษียณอายุ10 

ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วมีมติกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 11 

๑. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   ประธาน 12 

๒. หัวหน้าหน่วยงานที่มีผู้ย่ืนขอต่อเวลาปฏิบัติงาน กรรมการ 13 

(หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)   14 

๓. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร  กรรมการ 15 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  กรรมการ 16 

๕. ประธานสภาอาจารย์คณะ   กรรมการ 17 

๖. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ 18 

มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 19 

 20 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 21 

๔.๑  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 22 

    รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม แจ้งความก้าวหน้าดังน้ี 23 

    ๑)  การเตรียมความพร้อมของกองอํานวยการและที่พักนักศึกษา  24 

-  ดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่กองอํานวยการและพ้ืนที่สําหรับติดต่อ25 

ประสานงานระหว่างการฝึกภาคสนามศูนย์วิจัยฯ 26 

-  จัดเตรียมห้องพักสําหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ออกฝึกภาคสนาม 27 

-  ดําเนินการสํารวจที่พักนักศึกษาทั้ง ๑๐ แห่ง พร้อม ซ่อม/บํารุง ที่พักนักศึกษาให้อยู่ใน28 

สภาพดี สามารถเข้าพักได้    29 

-  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ถุงนอน จักรยานและอ่ืนๆ ตามความจําเป็น เพ่ือ30 

นําไปไว้ที่ทีมก่อนที่นักศึกษาจะเข้าพ้ืนที่ 31 
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   ๒)  นักศึกษาต่างชาติ จาก Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๔ คน 1 

(หญิง ๒ คน ชาย ๒ คน) ร่วมฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี2 

กําหนดการดังน้ี 3 

  - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เช้า เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศท่ีคณะ บ่ายบรรยายกระบวนการฝึก4 

ภาคสนาม โดย ผู้อํานวยการฝึกภาคสนาม 5 

  - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ร่วมพิธีถวายสักการะฯ และเดินทางไปสูงเนินด้วยรถตู้ บ่ายเข้าร่วม6 

พิธีปฐมนิเทศ 7 

  - ๒๑ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมกระบวนการฝึกฯ กับทีมนักศึกษา โดยจัดให้8 

อยู่ในทีมที่มีที่พักเพียงพอ ผอ. ฝึกฯ จะทําหน้าที่ดูแลทั้งด้านความป็นอยู่และวิชาการ โดยจะสรุปและสังเคราะห์9 

การเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 10 

   - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เดินทางกลับพร้อมนักศึกษาชุดแรก 11 

    ๓)  การประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนาม  12 

   - จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) เพ่ือประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนาม ติดที่คณะฯ 13 

และในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น ทางเข้าอําเภอสูงเนิน หน้าศูนย์วิจัยฯ ที่ว่าการอําเภอสูงเนิน ตลาดสูงเนิน เป็นต้น 14 

   - เตรียมอุปกรณ์สําหรับการถ่ายทอดสัญญาณสดและการบันทึกเทปกิจกรรมสําคัญระหว่าง15 

การฝึกภาคสนาม 16 

   ๔) การบริหารจัดการทั่วไป 17 

   - ประสานงานด้านการเดินทางสําหรับนักศึกษาด้วยรถบัส จํานวน ๔ คัน จุดจอดรถ การ18 

ขึ้นลงสัมภาระ และนัดหมายเวลาการเดินทาง 19 

   - เตรียมความพร้อมจัดพิธีปฐมนิเทศท่ีคณะ ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง20 

ประชุมเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (ช้ัน ๒) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 21 

   - เตรียมความพร้อมจัดพิธีปฐมนิเทศที่พ้ืนที่ วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - 22 

๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ (ช้ัน ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน23 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา      24 

   ๔)  ด้านวิชาการ  25 

   - จัดทําเอกสารวิชาการฝึกภาคสนามและแจกให้แก่ทีมนักศึกษา   26 

   - เตรียมวิชาการครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  โดยในครั้งน้ี อ.ดร.นพ.ประศักด์ิ 27 

สันติภาพ ได้ทํารายงานสรุป “ความคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา” จากการบรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมในการ28 

ฝึกภาคสนาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐” เพ่ือเป็นข้อมูลให้อาจารย์นิเทศได้ใช้ในการถามกระตุ้นต่อไป  29 

   - เตรียมวิชาการครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นคร้ังสุดท้ายของการเตรียม30 

วิชาการ โดยนักศึกษาจะนําเสนอผลงานกลุ่มและประเมินผลโดยอาจารย์สนับสนุนวิชาการ 31 
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 รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1 

สัญจร ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ และเย่ียมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา2 

วิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

๔.๒  ประกาศอัตราค่าบํารุงการใช้อาคารสถานที่และพ้ืนที่ใช้สอย คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. … 6 

    รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม แจ้งว่า อยู่ระหว่างการดําเนินการส่งร่างประกาศให้7 

กองกฏหมายพิจารณาความถูกต้อง โดยจะเพ่ิมเติมห้องประชุม ช้ัน ๘ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ และสว่นอ่ืนๆ ที่8 

คณะกรรมการฯ เสนอแนะเพ่ิมเติม  9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและดําเนนิการต่อไป 10 
 11 

๔.๓  แผนผังจดุติดต้ังคีย์การ์ดของอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 12 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เมื่อคราวประชุมครั้ง13 

ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๖๑ เห็นชอบในหลักการให้ปรบัปรุงระบบคีย์การ์ดในการควบคุมการ14 

เข้า-ออกอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ซึ่งติดต้ังมานานและมีการชํารุดมาก ส่งผลเกิดความไม่สะดวก ขาด15 

ประสิทธิภาพในการทํางาน และความไม่ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร และที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเสนอให้16 

แต่งต้ัง คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบคีย์การ์ดของคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัย17 

และนวัตกรรมเป็นประธาน เพ่ือดําเนินการศึกษาข้อมูล เสนอแผนการปรับปรุง และประมาณการงบประมาณใน18 

การติดต้ังระบบคีย์การ์ด คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และมขี้อสรุปใน19 

แผนการปรับปรุง และประมาณการงบประมาณในการติดต้ังระบบคีย์การ์ด ดังน้ี 20 

(๑) ปรับปรุงระบบคีย์การ์ดอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ เป็นอาคารแรก 21 

(๒) กําหนดจุดติดต้ังคีย์การ์ด ตามแผนผังอาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ ต้ังแต่ช้ันใต้ดิน B1 ถึงช้ัน 22 

๑๑ (ดาดฟ้า) รวม ๑๓ จุด (ช้ัน ๘ และ ช้ัน ๑๐ องค์การเภสัชกรรม (GPO) เช่าพ้ืนที่ จะ23 

ขอติดต้ังระบบคีย์การ์ดเอง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

(๓) ลักษณะและรูปแบบการติดต้ังระบบคีย์การ์ด การเข้า-ออก 25 

๓.๑ ระบบการเข้าออก เป็นลักษณะการเข้า-ใช้แตะบัตร / การออก-ใช้กดออก เพ่ือ26 

สะดวกในการเข้าออก 27 

๓.๒ จัดทําบัตรเข้าออก จํานวน ๘๐๐ ใบ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 28 

ก. บัตรบุคลากร (อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) เป็นบัตรประจําตัว จํานวน ๔๐๐ ใบ 29 

ข. บัตรอาคันตุกะ จํานวน ๔๐๐ ใบ 30 

       สําหรับนักศึกษา จะให้ใช้บัตรนักศึกษาที่สามารถคีย์โค้ดเข้าไปได้ 31 

(๔) ประมาณการราคาติดต้ังระบบคีย์การ์ด 32 
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ได้ติดต่อบริษัทไว้ ๓ บริษัทเพ่ือขอทราบข้อมูลระบบการติดต้ังและราคาการติดต้ัง ซึ่ง1 

บริษัทได้เสนอราคามาดังน้ี 2 

บริษัท ราคาที่เสนอ (บาท) 
บริษัท เอ็มวีคอม จํากัด ๒๗๑,๕๖๖.๐๐ 
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ๓๕๘,๑๒๙.๐๐ 
บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จํากัด ๔๕๕,๗๐๔.๔๔ 

 3 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม4 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายงานในการจัดซือ้จัดจ้างให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดําเนินการ5 

ต่อไป 6 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปโดยมีข้อสังเกตและ7 

ข้อเสนอแนะดังน้ี 8 

๑. สําหรับบัตรนักศึกษาจะต้องระบุช้ันที่เข้าเรียนได้ หรือระบุวันได้ 9 

๒. การติดต้ังระบบเอง จะต้องมีคีย์การ์ดให้กับทางคณะ เพ่ือช่วยในการรักษาความปลอดภัย  10 

๓. การส่งต่อระบบคีย์การ์ด กรณีหมดสัญญาเช่า จะดําเนินการอย่างไร 11 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ผู้เช่าพ้ืนที่ (GPO) จะต้องมีคีย์การ์ดเพ่ือเข้าอาคาร12 

สาธารณสุขวิศิษฏ์ด้วย แต่ถ้าเป็นระบบเดียวกันกับคณะ จะสามารถใช้บัตรใบเดียวเข้าอาคารและส่วนพ้ืนที่เช่า13 

ได้ และจะให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แลว้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  14 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ถ้าระบบคีย์การ์ดเป็นระบบเดียวกันกับคณะ จะต้อง15 

หารือร่วมกับ GPO 16 

ประธานฯ แจ้งว่า ขอมอบหมายให้นางนภาพร ม่วงสกุล เตรียมจัดทําโครงการประเด็นคีย์การ์ด17 

ร่วมกับ GPO  18 

ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ สอบถามกรณีภาควิชาโภชนวิทยามีความต้องการติดต้ังระบบคีย์การ์ด จะ19 

เช่ือมโยงกับระบบคีย์การ์ดของอาคาร ๑ ด้วย เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกมานั่งบริเวณหน้าภาควิชา อาจจะเกิด20 

ความไม่ปลอดภัย และเสนอให้เจ้าหน้าที่ รปภ.หน้าอาคาร ๕ มาน่ังด้านอาคาร ๒ 21 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า การติดต้ังระบบจะต้องมีระบบคอนโทรล อาจจะไม่ได้ติดต้ัง22 

เช่ือมโยงระหว่างอาคาร  23 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขอให้หารือว่าระบบจะสามารถเช่ือมโยงระหว่างอาคารได้หรือไม่ และ24 

ในส่วนของ รปภ. จะสร้างความกระตือรือร้นให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของคณะ และต้องจัดทําแผนความ25 

ปลอดภัยก่อนที่องค์การเภสัชกรรมจะย้ายเข้ามาใช้พ้ืนที่ ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 26 

 ที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 27 
 28 

๔.๔  การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖  29 
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รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ได้ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๖ 1 

เมษายน ๒๕๖๑ ขณะนี้มผีู้สมัครเข้าร่วมประชุม จํานวน ๑๗๖ คน มผีู้นําเสนอผลงาน ๕๓ คน แบ่งหอ้งนําเสนอ2 

แบบวาจา ๒๕ คน แบ่งเป็น ๕ ห้อง นําเสนอโปสเตอร์ ๒๘ คน ตีพิมพ์ Proceeding จํานวน ๓๙ คน การ3 

ประสานส่วนอ่ืนๆ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนห้องประชุม ศจย. จะจัดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีห้องย่อย ๒ ห้อง 4 

การประชุม pre-workshop มีผู้ลงทะเบียน ๖๐ คน 5 

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการจัดการประชุม ที่เป็นบุคคลภายนอก คณะจะยกเว้น6 

ค่าลงทะเบียน ส่วนคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรภายในคณะ ใหล้งทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยตัดเงิน7 

ค่าลงทะเบียนที่คณะจัดสรรให้ภาควิชา นอกจากน้ีได้เจรจากับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ิมเจ้าหน้าที่มาช่วย8 

ประชาสัมพันธ์ 9 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 10 

 11 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  12 

 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 13 

 ๕.๑.๑  แต่งต้ัง ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ14 
กิจการพิเศษ และใหท้ําหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม 15 

 ๕.๑.๒  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศฯ ขอให้ไม่ใหใ้ช้ระบบ e-office เน่ืองจาก web master อยู่16 
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจจะมีไม่ปลอดภัยด้านข้อมูล ขอมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและ17 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสาน e-meeting และ e-office ของมหาวิทยาลัยมหิดลทีม่ีการทดลองใช้ 18 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 19 
 20 

 ๕.๒  เรื่องแจง้จากรองคณบดีฝา่ยแผนและพัฒนาองคก์ร 21 

 ๕.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 22 

     ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ ๒ 23 

(มกราคม – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๒๗๗,๔๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท 24 

    -  ไตรมาสที่ ๑  แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน ๗๖,๒๓๙,๗๘๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน 25 

จํานวน ๖๓,๗๑๐,๖๙๔.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗  26 

    -  ไตรมาสที่ ๒  แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน ๗๑,๘๙๓,๓๖๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 27 

๖๔,๙๔๓,๐๙๒.๖๓ บาท คดิเป็นร้อยละ ๙๐.๓๓   28 

    จํานวนคงเหลือทั้งปีงบประมาณ ๑๔๘,๗๖๘,๘๑๓.๑๙ คดิเป็นร้อยละ ๕๓.๖๓ 29 

   ข.  รายงานแผนการปฏิบัติงานและการใช้จา่ยเงินตามผลผลิต (แบบรายงาน สงป.๓๐๑) 30 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ประจาํเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 31 

   ๕.๒.๒  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อ/ จัดจ้างงบลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ32 

งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  33 
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    ก. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ข้อมลู ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑) 1 

    ข. เงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ข้อมลู ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑) 2 

             รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 3 

   ๕.๒.๓  รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการและตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ตามข้อตกลง4 

การปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement) ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ 5 

มีนาคม ๒๕๖๑)  6 

    ก. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ 7 

มีนาคม ๒๕๖๑) ทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คงเหลือ ๑๑ 8 

โครงการ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นรอ้ยละ ๒๗.๙๑ ผลการใช้จ่ายเงินไป ๑๐,๖๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ 9 

๒.๒๑ คงเหลือเงิน ๔๗๑,๓๖๑ บาท รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 10 

    ข. รายงานผลตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน 11 

(Performance Agreement) มีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายแล้ว จํานวน ๘ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 12 

๒๐.๕๑ และยงัไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน ๓๑ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๙ รายละเอียดเอกสารประกอบการ13 

ประชุม 14 

  ๕.๒.๔  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานการประเมินหลักสูตรเบ้ืองต้นตามเกณฑ์คุณภาพ 15 

AUN-QA ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  หลักสูตรที่จะประเมินในช่วงเดือน16 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มาเรยีบร้อยแล้ว จาํนวน ๖ หลักสูตร (ระดับ17 

ปริญญาโท ๕ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร) คงเหลืออีก ๗ หลักสูตร รายละเอียดเอกสาร18 

ประกอบการประชุม 19 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า AUN-QA หลักสตูร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษา20 

และส่งเสริมสขุภาพ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จะแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ21 

ประเมินจาก MU AUN-QA  ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอให้หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) จะต้องทํา SAR 22 

รวมหลักสูตร ๑ เล่ม จึงขอหารือถ้าจะต้องส่งต่อไปในระดับสากล จะต้องทํา SAR รวมหลักสูตรอย่างไร เล่ม 23 

ภาพรวมหรือไม่ 24 

   ๕.๒.๕  รายงานความก้าวหน้า การควบคุมภายในของภาควิชาในคณะสาธารณสุขศาสตร์25 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 26 

   ๕.๒.๖  การตรวจประเมิน EdPEx ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  27 

 คณะฯ จะได้รับการประเมินระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๑ โดยประธานการตรวจฯ จาก28 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ส่งเล่มรายงานประเมินตนเอง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  29 

   ๕.๒.๗  แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านมติสภา30 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาลและแผน ได้เชิญประชุมเพ่ือ31 

ช้ีแจงสาระ มีตัวช้ีวัดเพ่ิมขึ้น การขับเคลื่อยตัวช้ีวัดสู่ส่วนงาน จะเริ่มทํา PA ปี ๒๕๖๒ และจะเต็มรูปแบบ PA ปี 32 

๒๕๖๓ 33 
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   ๕.๒.๘  เรื่องกายภาพและความปลอดภัย 1 

  ๑)  การตรวจสอบถังดับเพลิง จํานวน ๑๘๕ ถัง ส่งเติมนํ้ายาพร้อมใช้งานครบทุกจุด 2 

  ๒)  ที่ทิ้งขยะติดเช้ือ ห้องพักขยะติดเช้ือ และถังรองรับขยะติดเช้ือ ได้มีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหา3 

ต่างๆ ดังน้ี 4 

   - ดําเนินการเพ่ิมถังขยะ ปรับพ้ืนบริเวณเทคอนกรีตทางขึ้นลง เพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บขน การต่อ5 

ช้ันวางขยะอันตรายจากห้องแล็ป จัดทําป้ายเตือนอันตราย จัดวางแยกขยะภายในห้อง ระหว่างขยะติดเช้ือและ6 

ขยะอันตราย 7 

   - ประสานงานบริษัทที่ดําเนินการเก็บขนให้จัดเก็บอย่างสม่ําเสมอ 8 

   - จัดอบรมใหค้วามรู้ผู้ที่เก่ียวข้องในการเรื่องการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยง  9 

   - ขอความร่วมมือภาควิชาที่มีขยะติดเช้ือให้ผูกถุงขยะติดเช้ือให้แน่นและช่ังนํ้าหนักที่โต๊ะ รปภ. 10 

  ๓)  การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของคณะฯ ซึ่งคณะฯ ได้รับความร่วมมือจาก11 

เจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมวางแผน ให้คําแนะนําว่าอาคารของคณะมีความ12 

เก่า จึงต้องดําเนินการตรวจเมนสายไฟด้วยเครื่องมือตรวจจับความร้อน และสํารวจห้องชาร์ปไฟ บันได้หนีไฟ13 

ไม่ให้มสีิ่งกีดขวาง นอกจากน้ีเสนอให้คณะฯ ขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือส่งนักศึกษา14 

แผนกไฟฟ้า มาช่วยตรวจเช็คจุดต่างๆ ในคณะ 15 

  ๔)  คณะกรรมการอํานวยการและคณะอนกุรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน 16 

การเฝ้าระวังและป้อกกันโรคติดต่อ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (COSHEM) อยู่ระหว่างจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง 17 

และจัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือวางแผนต่อไป 18 

  ๕)  พ้ืนที่ให้เช่าของ Superpoll ซึ่งมีช่วงเวลาเข้าอาคารไม่แน่นอน 19 

      คณะฯ มีแนวทางปฏิบัติ คือได้ทําสัญญาการเข้าใช้ห้องทํางาน แยกมิเตอร์ไฟฟ้า และ20 

อาจจะติดไฟเซนเซอร์ทางเดิน และให้โทรแจ้ง รปภ. เพ่ือเปิดลิฟท์เวลาออกจากอาคาร  21 

      ในส่วนของที่จอดรถยนต์ รองคณบดีฝ่ายการคลังฯ แจ้งว่า ขอให้รอประกาศอัตราการใช้22 

พ้ืนที่ของคณะ เพ่ือให้ชัดเจนที่จะจัดที่จอดรถให ้23 

๖) แนวทางการจอดรถอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คือ มีหนังสอืขออนุญาตจอดรถ ลูกค้านวด 24 

ของ OPHETS และบุคคลท่ีมาพบอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะ จะมีบัตรจอดรถช่ัวคราว ขอความร่วมมือให้อาจารย์25 

หรือเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองด้วย 26 

  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ด้วยเครื่องมือตรวจจับความร้อนของคณะ มีราคาแพง 27 

และต้องมีผู้ที่มคีวามเช่ียวชาญรับผิดชอบ จงึได้ประสานงานบริหารเคร่ืองมือกลาง เพ่ือช่วยดําเนินการร่วมกับ28 

งานกายภาพฯ  ส่วนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่คณะ จะขอมาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ัน จะให้เช็คขนาด29 

สายไฟ จุดเช่ือมต่อในแต่ละห้อง ส่วนเรื่องการเปลี่ยนสายไฟฟ้าของอาคาร ๒ และอาคาร ๓ ได้ประสานทางกอง30 

แผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบรรจุในแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี ๒๕๖๒  31 

  ผศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ แจ้งว่า ระบบไฟฟ้าในภาควิชาจุลชีววิทยา ไม่มสีายดิน ขอให้ช่วย32 

ดูแล 33 
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  ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ แจ้งว่า อุปกรณ์ห้อง Lab กลาง มีอุปกรณ์ราคาแพงแต่ไม่ได้ถูกใช้งาน น่าจะ1 

นํามาหารายได้ 2 

  ประธานฯ แจ้งว่า ได้เตรียมทําแผนในการหาลูกค้ามาเช่าเครื่องมือ และบริหารจัดการห้อง Lab 3 

ให้ได้มาตรฐาน เรื่อง การจัดบุคลากร จัดระเบียบเครื่องมือ และห้อง Lab 4 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

๕.๓  เรื่องแจ้งเพือ่ทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม 7 

   ๕.๓.๑ ผลการอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการสําหรับนักศึกษาและ8 

บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ดร.มัลลิกา สังขส์นิท มีผู้เข้ารับการอบรมจํานวน ๓๐ คน ผลประเมินโดย9 

รวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (คะแนน ๔.๕๓ จาก ๕) จํานวนผู้ตอบ ๑๗ คน  10 

   ๕.๓.๒  รายงานผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา และการนําไปใช้ประโยชน์11 

ตามระบบบันทึกข้อมูล RU-03 ดังน้ี 12 

 13 
ปี พ.ศ. ผลงานวิจัยรวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ประเภทการใช้ประโยชน์ 

จํานวน
เร่ือง 

นําไปใช้
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

จํานวน
เร่ือง 

นําไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวน
เร่ือง 

นําไปใช้
ประโยชน์ 

พัฒนาการ
เรียนการ

สอน 

ใช้ประโยชน์
ในงานวิจัย

อ่ืน 

2015 168 8 (4.8%) 103 - 65 8 6 6 

2016 167 20 (12.0%) 77 11 90 9 17 5 

2017 152 10 (6.6%) 83 3 69 7 3 8 
 14 
ในปี ๒๕๖๐ โครงการวิจัยที่สร้างประโยชน์ในการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษา15 

และการนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย มีดังน้ี 16 

ประเภทการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวนโครงการ ภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
๑. สนับสนุนการเรียการสอน : การวิจัยเพ่ือ 
   วิทยานิพนธ์ 

๙ ภาควิชาโภชนวิทยา 
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

๒. ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ๕ ภาควิชาอนามัยชุมชน 
ภาควิชาชีวสถิติ  
ภาควิชาโภชนวิทยา 

 17 
   ๕.๓.๓  การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  18 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ทา่นคณบดีและทีมบริหารให้การต้อนรับ พลตรี รศ.มหัทธนา กมลศลิป์ 19 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พร้อมคณะ มารดนํ้าดําหัวท่านคณบดีเน่ืองในวันปีใหม่20 

ไทย และหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยของทั้งสองสถาบัน ในโอกาสน้ีได้กําหนดแนวทางการ21 
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เริ่มต้นสร้างความร่วมมือในเบ้ืองต้น โดยนัดหมายคณะผูบ้ริหารคณะและหัวหน้าภาควิชาของคณะ ไปเย่ียมชม1 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และหารือในความร่วมมือในการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในวัน2 

จันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 3 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบัณฑิตศึกษา 6 

   ๕.๔.๑  มีการพิจารณาการเสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลวัตผู้สูงอายุ7 

และการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดําเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 8 

     ๕.๔.๒  บัณฑิตวิทยาลัยมีการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข แบบฟอร์มเก่ียวกับวิทยานิพนธ์  และการ9 

ปรับปรุงระบบแบบฟอร์ม Online วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประสานให้ประธานหลักสูตร10 

รับทราบต่อไป  11 

       ๕.๔.๓  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก12 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 13 

   ๕.๔.๔  บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสําเร็จการศึกษาของ14 

นักศึกษาที่ต้องการขอสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๑ 15 

   ๕.๔.๕  กําหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑ ถึง วัน16 

ศุกร์ที่ ๒๒  มถิุนายน ๒๕๖๑  ที ่http://www.grad.mahidol.ac.th 17 

   ๕.๔.๖  ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 18 

     ๑) สรุปการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – 19 

๒๕๖๑  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  20 

     ๒) สถานะการรายงานตัวของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีผู้มีสทิธ์ิ21 

เข้าศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา จํานวน ๓๕๗ คน มีผูส้ละสิทธ์ิเข้าศึกษา จํานวน ๓๔ คน 22 

     ๓) กําหนดการดําเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบท่ี ๒ ประจาํปีการศึกษา 23 

๒๕๖๑ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 24 

   -สอบข้อเขียน    วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 25 

   -ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 26 

   -ช่วงสอบสัมภาษณ์    วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 27 

   -ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศกึษา  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 28 

     ๔) จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาโดยเฉลี่ย ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 29 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 30 

     ๕) ผลการไป Active recruitment ในประเทศที่มีหลักสูตร ส.ม. (นานาชาติ) และ ส.ด. 31 

(นานาชาติ) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปร่วมด้วย รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 32 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 33 
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 1 

๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

๕.๕.๑  คณะฯ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญา3 

ตรี ตามระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ 4 

เมษายน ๒๕๖๑ โดย หลักสตูร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์ ประกาศรับ ๓๕ คน วท.บ.(อาชีวอนามัยและความ5 

ปลอดภัย) ประกาศรับ ๒๐ คน  6 

๕.๕.๒  กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการดําเนินการจัดให้มีการ7 

เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบออนไลน์ มี8 

นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ลงสมัครรบัเลือกจํานวน ๕ คน  ผู้มีสทธิเลือกต้ังเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ - ๔ จํานวน ๗๐๑ คน 9 

ใช้สิทธิเลือกต้ังร้อยละ ๔๕ ผลการเลือกต้ัง นายพิทวัส เจรญิพารากุล นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ได้รับคะแนนสูงสุด 10 

ส่วนนักศึกษาที่ได้รับเลือกลาํดับรองลงไป จะเข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสรในตําแหน่งต่างๆต่อไป  11 

๕.๕.๓  สโมสรนักศึกษาฯ จะจัดให้มีการสมัมนาสโมสรนักศึกษาฯ ในวันที่ ๑๔-๑๖ มิถนุายน 12 

๒๕๖๑ เพ่ือสรปุการดําเนินงานของกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งมอบงานให้ทีมสโมสรฯ13 

ทีมใหม่ และเพ่ือเป็นการวางแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา14 

นักศึกษาของคณะฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป  15 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 16 
 17 
 ๕.๖  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และพัฒนาเครือข่าย 18 

๕.๖.๑  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ร่วมต้อนรับ19 

ผู้บริหารมณฑลยูนนาน และอธิการบดีพร้อมคณะจาก Yunnan University ประเทศจีน ณ สํานักงานอธิการบดี 20 

มหาวิทยาลัยมหิดล  21 

๕.๖.๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  ผู้แทนจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock 22 

จํานวน ๔ คน เย่ียมคณะฯ และหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน ซึ่ง Fort De Kock มีหลักสูตรการเรียนใน23 

ด้านเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ และสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้ความสนใจในการ24 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การพัฒนาบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านพยาบาลศาสตร์และ25 

ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการอบรมระยะสั้นด้านการผดุงครรภ์ และการอนามัยแมแ่ละเด็ก  26 

๕.๖.๓ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ Dr. Pierre Echaubard และ Dr. Nicole De Paula จาก 27 

Global Health Asia Institute ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการ E-Asia และ โครงการ Capacity 28 

Building ภายใต้ทุน Fogerty, NIH ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 29 

๕.๖.๔ หลักสตูรการอบรมการพัฒนางานต่อเน่ืองและยั่งยืน สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก30 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิ้นสุด ณ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมอบรมประเมนิความพึง31 

พอใจในทุกหัวข้อการอบรมและกิจกรรมทกุวันศุกร์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๒๓ 32 

มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕-๔.๙ จากคะแนนเต็ม ๕ 33 
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๕.๖.๕ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎี1 

บัณฑิต จัด Special lectures on Health Communication and Health Innovation โดยมีวิทยาการรับ2 

เชิญดังน้ี Professor Shameem Rafix-Galea, Dean of Faculty of Social Sciences and Liberal Arts, 3 

Malaysia Mr. Ryoji Noritake, President of Health and Global Policy Institute, Japan และ 4 

Professor Peter WS Chang, Secretary General, Asia Health Literacy Association มีบุคลากร 5 

นักศึกษาและผูส้นใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น ๓๐ คน 6 

๕.๖.๖  วันที ่๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ Asia Health Literacy 7 

Association และ AUN-HPN มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม MU-AHLA consultative meeting การ8 

ประชุมมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนความรอบรู้สุขภาพในอาเซียนและความร่วมมือ9 

ระหว่างประเทศในอาเซียนเพ่ือนําไปสู่การมีวิถึชีวิตสุขภาพตามนโยบาย ASEAN health cluster โดยมีผู้แทน10 

จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จํานวน ๑๖ แห่งจาก ๘ ประเทศรวมประเทศไทย เมื่อสิ้นสดุการ11 

ประชุม มีมติให้ จัดต้ัง AUN-MU-AHLA consortium, ดําเนินการพัฒนา Health Literate School/ 12 

University และจัดทํา Short course training health literacy curriculum สําหรับ ASEAN 13 

๕.๖.๗  ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คณบดีเข้าพบผู้ว่าการ Kanagawa prefecture และ14 

หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและการศึกษากับ Health Innovation school, Kanagawa University of 15 

Human Services 16 

๕.๖.๘  ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คณบดีเข้าร่วมการประชุม APACPH Executive 17 

Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 18 

๕.๖.๙  วันที ่๑๘ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักศกึษาจาก Wuhan University จํานวน ๔ 19 

คน จะร่วมการฝึกภาคสนามโดยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คนและระดับปริญญาตรี ๓ คน โดย ผศ.20 

ทัศนีย์ ศลิาวรรณ ใหค้วามอนุเคราะห์เป็นอาจารย์นิเทศ โดยนักศึกษากลุ่มน้ีจะสรุปการเรียนรู้ในวันที ่๑๓ 21 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเดินทางกลับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 22 

    ๕.๖.๑๐  นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ จํานวน ๔ คน ได้รับทุน สนับสนุนการเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้23 

วัฒนธรรมและสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลกสําหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 24 

โดยจะเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัย25 

สนับสนุนทุน ๖๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๘ ทนุ 26 

     ๕.๖.๑๑ หลักสูตร Community Health & Diseases in Thailand-Field Experience,  27 

California State University-Domiguez Hill ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ มผีู้เข้าอบรม28 

จํานวน ๑๖ คน ค่าลงทะเบียน ๕๒๗,๕๒๐ บาทมีรายได้เข้าคณะ ๑๗๕,๑๙๐ บาท หลักสูตรการอบรมคร้ังน้ี29 

ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาอนามัยชุมชนและภาควิชาอนามัยครอบครัวในการสนับสนุนวิทยากร 30 

   ๕.๖.๑๒ ประชาสัมพันธ์ทุน Summer study จาก Wuhan University ต้ังแต่วันที่ ๗ มิถุนายน – 31 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาจะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าต๋ัวเคร่ืองบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ ๒๕,๐๐๐ 32 

บาท สมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  33 
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   ๕.๖.๑๓ การประชุม 50th APACPH Conference ณ เมืองโคตาคิตาบาลู ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 1 

๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ปิดรับสมัคร Abstract วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงทะเบียน Early bird วันที่ 2 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  3 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 4 
 5 

๕.๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดี ฝา่ยการคลังและกิจการสังคม 6 

๕.๗.๑  ความเคลื่อนไหวและยอดเงินทุนคงเหลือ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๑ มีเงิน7 

คงเหลือยกมา (-๒๕,๒๔๖,๙๒๑.๗๓ บาท) รายได้ ๒๖,๒๕๐,๖๐๖.๔๔ บาท รายจ่าย ๒๖,๐๒๘,๒๒๒.๖๔ บาท 8 

เงินคงเหลือ (-๒๕,๐๒๔,๕๓๗.๙๓ บาท) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 9 

๕.๗.๒  งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟ LED ขอ้มูล ณ  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 10 

เครื่องปรับอากาศติดต้ังแล้วเสร็จ จํานวน ๒๘๗ ชุด (ผลงานสะสม ๗๗.๗๗%) หลอดไฟ LED ติดต้ังแล้วเสร็จ 11 

จํานวน ๕,๗๐๓ หลอด (ผลงานสะสม ๗๒.๓๖%) บรษิัท ฟิวเจอร์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (ผู้ขาย) ได้ดําเนินการ12 

ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนอาคาร ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ แล้วเสร็จ คงเหลืออาคาร ๗  ซึ่งขณะน้ีกําลัง13 

ดําเนินการติดต้ังอยู่ที่ช้ัน ๕, ๖ และช้ัน ๗  ส่วนเครื่องปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนอยู่ระหว่างบริษัทผู้ผลิตกําลัง14 

ดําเนินการผลิตและส่งมอบให้กับบริษัทผู้ขายเพ่ือดําเนินการติดต้ังให้กับทางคณะฯ ต่อไป ส่วนการติดต้ังหลอด15 

ไฟฟ้า LED บริษัท ฟิวเจอร์ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (ผู้ขาย) ไม่เข้ามาดําเนินการติดต้ังหลอดไฟฟ้า LED เป็นเวลา16 

เกือบ ๒ เดือนแล้ว ได้ทําหนังสือให้บริษัทเรง่รัดการดําเนินงานแล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 17 

๕.๗.๓  วันที ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ คณะฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๙  18 

นครราชสีมา จดัให้มีการประชุมเพ่ือนําเสนอและแลกเปลีย่นเรียนรู้แนวคิด และการประยุกต์ใช้ความรอบรู้19 

สุขภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดย20 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นวิทยากร  มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน ซึ่งรวมถึงคณาจารย์ที่ออกฝึก21 

ภาคสนามในช่วงแรกด้วย 22 

๕.๗.๔  โครงการ University Social Engagement ข้อมลู ณ วันที ่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ มีการ23 

บันทึกโครงการปี ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗ โครงการ (เป้าหมาย PA  ปี ๒๕๖๑ ที่ภาควิชาทําข้อตกลงกับคณะ จํานวน 24 

๒๘ โครงการ)  อยู่ระหว่างการกรองและจัดระดับคุณลักษณะจากมหาวิทยาลัยมหิดล 25 

๕.๗.๕  โครงการจัดหารายได้เพ่ือพัฒนาศูนย์วิจัยพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 26 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 27 

   -โครงการเดินว่ิงป่ันเพ่ือสุขภาพฯ ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน 28 

๒๕๖๑ คณบดี หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชนเข้าร่วม ส่วนวันที่ ๑ 29 

เมษายน ๒๕๖๑ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสารสนเทศ บุคลากรภาควิชาอนามัยชุมชน ศิษย์เก่าและศิษย์30 

ปัจจุบันเข้าร่วม ทางโครงการเปิดจําหน่วยเสื้อและของที่ระลึก (หมวก) ต่อเน่ือง คาดว่าอีกประมาณ ๒ เดือนจะ31 

สรุปรายรับและรายจ่าย รวมทั้งยอดจัดสรรได้ เชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมกันซื้อของที่ระลึกด้วย โดยติดต่อได้32 

ที่ อ.ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล ภาควิชาอนามัยชุมชน 33 
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 - การระดมทุน ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รวมยอดบริจาค ๑๐๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดเอกสาร1 

ประกอบการประชุม  2 

 ยังคงเปิดรับบริจาคต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมกันบริจาคตามช่องทาง3 

ที่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ เงินรายได้จะทยอยนําไปซ่อมแซมศูนย์ฯ สูงเนิน 4 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 5 
 6 

๕.๘ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยทรัพยากรบคุคลและกิจการพเิศษ   7 

 ๕.๘.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากร8 

บุคคล ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนงาน ใหค้วามเห็นเก่ียวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย9 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที ่...) พ.ศ...  10 

เน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 11 

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มมีติเห็นชอบให้ปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการ12 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความชัดเจน ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึง13 

ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในส่วนงานใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าไป14 

แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้ที่ http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/survey.html  15 

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งน้ีงานบริหารทั่วไปได้แจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวให้ภาควิชา/ หน่วยงานทราบ16 

ทาง E-office ต้ังแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  17 

 ๕.๘.๒  งานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี ได้ไปศึกษาดูงานด้านโครงสร้างหน่วยงาน 18 

ระบบการทํางาน และภาระงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่19 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  20 

 ๕.๘.๓  คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตามโครงการ PA ประจําปีงบประมาณ 21 

๒๕๖๑ โดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ” ขึ้น 22 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลักดันให้เกิดการเขียนโฟลว์ หรอื กระบวนการไหลของการทํากิจกรรมในแต่ละ23 

หน่วยงาน 24 

 โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๘๐ คน ประกอบด้วย : บุคลากรใน25 

สํานักงานคณบดี, OPHETS และจากภาควิชา ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ระหว่างเดือน มีนาคม - เดือน26 

กันยายน ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมของโครงการ มี ๔ กิจกรรมที่สําคญั ดังน้ี 27 

 28 

ลําดับ กิจกรรม วัน / เดอืน / ป ี/ เวลา เป้าหมาย 
๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที ่๑ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑.ตระหนักถงึความสําคัญของกระบวนการ  
   ทํางาน: Flow chart 
๒. เลือกภาระงานที่สําคัญงานละ ๑-๒ เรื่อง 
๓. ลงมือปฏิบัตเิขียน Flow chart 
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๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ทดลองใช้/ ประเมิน/ ปรับปรุงกระบวนงาน 

๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที ่๓ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ทบทวนกระบวนงาน 

๔ จัดเวทีนําเสนอผลงาน  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 1 
 โดยผลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที ่๑๙ เมษายน  ๒๕๖๑ มผีู้เขา้อบรม 2 

จํานวน ๙๐ คน จากสํานักงานคณบดี จํานวน ๖๐ คน ภาควิชา จํานวน ๑๙ คน จาก OPHETS จํานวน ๙ คน 3 

และมีรองคณบดี จํานวน ๒ คน โดยคณบดีเป็นวิทยากร มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน ๕๓ คน 4 

จากผู้เข้าอบรม ๙๐ คน (ร้อยละ ๕๘.๘๘) ความพึงพอใจโดยรวม (มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๓) สว่นช่องทางการรับรู้และ5 

ช่องทางการสื่อสารสูงสุด คอื ทางไลน์ (ร้อยละ ๗๓.๕๘)  6 

 ๕.๘.๔  (ร่าง) กําหนดการวันสถาปนาคณะฯ ในวันศุกรท์ี่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  7 

เวลา ๐๘.๓๐ –  ๐๙.๐๐  น. -  ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๑๕ –  ๐๙.๓๐  น. -  พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีถวายราชสักการะ 

    พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บุคลากรอาวุโส ศิษย์เก่า ศษิย์ปัจจุบัน  

  และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐  น. -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล  กรวดนํ้ารบัพร 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. -  รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 8 
 9 

๕.๙   เรื่องแจง้เพื่อทราบอ่ืนๆ   10 

 ๕.๙.๑  เร่ืองแจ้งจากสภาอาจารย์คณะ 11 

 ๑) คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ 12 

 ๒) สมาชิกสภาอาจารย์จากภาควิชา จะหมดวาระวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้หัวหน้า13 

ภาควิชาส่งรายช่ือตัวแทนภาควิชาเข้ามาเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ภาควิชาละ ๑ ช่ือ ไปยังประธานสภา14 

อาจารย์ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 15 

 ประธานฯ แจ้งมอบหมายให้ผูช่้วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประสานลง line@ ข้อมูลทีเ่ป็น16 

กิจกรรมที่เร่งด่วน 17 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 18 
 19 

๕.๙.๒  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม 20 
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จากที่ประชุม คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 1 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติดังน้ี 2 

๑) ขอเข้าเย่ียมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชา ทั้ง ๖ ภาควิชา ที่มีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 3 

ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา, ภาควิชาโภชนวิทยา, ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล, 4 

ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือประเมินความปลอดภัยใน5 

ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้สารเคมี ตามมาตรฐาน ESPRel โดยมีวัตถุเพ่ือยกระดับมาตรฐานความ6 

ปลอดภัยต่อไป กําหนดการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๑  7 

  ๒) โรงเก็บขยะของคณะฯ ข้างอาคาร ๕ (อาคารเทพนม เมอืงแมน) เป็นพ้ืนที่จัดเก็บขยะเคมี 8 

รวมของคณะฯ ทั้งน้ีเน่ืองจากบางภาควิชามีพ้ืนที่จัดเก็บไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย9 

กับผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการและส่งกลิ่นเหม็น ทั้งน้ีหากภาควิชาใดมีที่เก็บขยะเคมีเพียงพอและปลอดภัยแล้วก็ 10 

สามารถจัดเก็บตามเดิมได้ ซึ่งทางคณะกรรมการฯจะทําหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาให้แจ้งความจํานงกลับมายัง11 

คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบต่อไป 12 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 13 
 14 

ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  15 

  ไม่ม ี16 

 17 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 18 

     19 

 20 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


