
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ สญัจร   
ครั้งพเิศษที่ ๑/ ๒๕๖๑ 

เม่ือวันอังคารที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา 
 *********************** 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. รศ. ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๓. รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๔. ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม กรรมการ 
๕. ผศ. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๖. รศ. มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย กรรมการ 
๗.  ผศ. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กรรมการ 
๘. ผศ. เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๙. ผศ. ณฐักมล  ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๑๐. ผศ. พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๑. ผศ. ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๒. รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 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. ณิชชาภัทร  ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๑๘. อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๑๙. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๒. อ. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๓. รศ.วันทนี  พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๔. รศ. จีรนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ต่อ) 
๕. รศ. เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๖. รศ. ประมุข โอศิริ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑.   ผศ. สุคนธา   ศิร ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ ๑  แลกเปลีย่นเรียนรูเ้ก่ียวกับสูงเนิน กับนายอําเภอสงูเนนิ 
   รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ นายณัชวันก์ อัล
ภาชน์ เตชะเสน นายอําเภอสูงเนิน และแนะนําทีมผู้บรหิารคณะฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ต่อจากน้ัน นายอําเภอ
สูงเนิน ได้แลกเปลี่ยนเรียรู้เรื่องเก่ียวกับอําเภอสูงเนิน ดังน้ี อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  จัดต้ังขึ้นเมื่อ
วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ร.ศ. ๑๑๘   อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดนครราชสีมา  หา่งจากจังหวัดโดยรถยนต์
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒  ถนนมติรภาพ  เป็นระยะทาง  ๓๖ กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
๒๒๖  กิโลเมตร  ลักษณะทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบและลาดเอียง     ภูเขาและพ้ืนที่ป่าไม้  พ้ืนดินเป็นดินร่วนปนทราย
ไม่สามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ในระยะเวลานาน แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลกัษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ ออกเป็น ๑๑ ตําบล ๑๒๗ หมูบ้่าน  มีหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน ๑๓ หน่วยงาน  มีพ้ืนที่
การเกษตรทั้งสิ้น  ๓๙๓,๒๐๘  ไร ่ ครัวเรอืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน ๙,๕๗๗  ครัวเรือน  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมทีไ่ด้รับอนุญาตให้ดําเนินกิจกรรมประกอบการ  จํานวน  ๘๑  แห่ง  มผีลติภัณฑ์โครงการหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ จํานวน ๑๖ ชนิด โบราณสถาน  โบราณวัตถุ จํานวน ๑๐ แห่ง คอื เมืองเสมา ปราสาทหิน
เมืองแขก ปราสาทหินโนนกู่ ปราสาทหินเมอืงเก่า ปราสาทบ้านบุใหญ่ โบราณสถานบ้านแก่นท้าว พระพุทธ
ไสยาสน์ศิลา ศลิาจารึกบ่ออีกา เสมาธรรมจกัรหิน และ บัวยอดปรางค์  
 สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว นายอําเภอให้ข้อมูลว่า ทางอําเภอได้ดําเนินการดังน้ี 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองเสมา  เมืองโคราฆปุระ สถานีรถไฟสูงเนิน 
 - ผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 - พัฒนาสินค้าของที่ระลึกจาก OTOP 
 - เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีไทย นาฏศิลป์ 
 - ปรับปรุงถนนและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
 - ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวารสารการท่องเที่ยว  โทรทัศน์ 
 - สนับสนุนงานประเพณีกินเข่าค่ํา 
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 - ปราชญ์ชาวบ้านที่สําคัญ ครูเจี๊ยบ ผู้ใหญ่วรรณ จินดาพรโสภิต 
ส่วนแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของอําเภอสูงเนิน นายอําเภอให้ข้อมูลว่า 
 - ด้านเศรษฐกิจ มีแผนที่จะสง่เสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิม โดยการพัฒนาเกษตร จากเดิมที่
ประชากรประกอบอาชีพน้ีอยู่แล้ว แต่ไมใ่ช่รายได้หลัก ควรมีรายได้ประจําที่ไม่อิงธรรมชาติ มีการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการสร้างรายได้ และจะหาแนวทางดึงภาคเอกชนมาลงทุนให้มากขึ้น 
แผนพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต  
 - ด้านสุขภาพ นายอําเภอให้ข้อมูลว่ามีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสูง เน่ืองจากเป็นทางผ่านไปสู่
จังหวัดต่างๆ ในภาคอิสาน เป็นเมืองท่าของการขนส่งทางรถยนต์ ต้องการลดอุบัติเหตุจากรถยนต์ และ พัฒนา
ระบบการส่งต่อให้รวดเร็ว และปลอดภัย 
 - ข้อมลูผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด พบว่ามีผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยแยกเป็นกลุ่ม ดังน้ี  
 - กลุม่เสี่ยง ได้เสริมสร้างภูมิต้านทานไม่ให้เขา้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และหันมาช่วยกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดกิจกรรมบูรณาการโครงการ To Be Number One เข้ากับการสร้างชุมชน
เข้มแข็งและการสร้างสุขภาพ  
 - กลุม่ผู้เสพ บําบัดโดยการเข้าค่ายแลกเปลีย่นวิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ กลุ่มติดยา ได้จัด
กิจกรรม กาย จิต สังคม บําบัด (Matrix Program) 
 - กลุม่ผู้ค้า/ ผูผ้ลติ และกลุ่มผู้ร่ํารวยผิดปกติ ได้ดําเนินการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม และขยายผล
ปราบปรามในกลุ่มผู้ค้า/ ผู้ผลิต เพ่ือการตรวจยึดทรัพย์สิน 
         ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและช่ืนชมในแนวคิด วิธีการทํางาน และผลงานเชิงประจักษ์ในการ
บริหารจัดการในการพัฒนาอําเภอสูงเนิน  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที ่๑ แนวคิดและแผนการพัฒนาศูนย์วิจัยฯ   
 รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ ดังน้ี 

๑. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขภาวะและความรอบรู้สุขภาพเพ่ือสังคมปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
   ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐   ดําเนินการศึกษาชุมชน ทุน เครือข่าย 
   ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๑   พัฒนาระบบข้อมูลและกลไกการขับเคลื่อน  
         พัฒนาศูนย์รอบรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะชุมชน 
   เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๑  บริการวิชาการ ฝึกอบรมและสาธิตบรกิาร 
   ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๑   ประเมินผลและถอดบทเรียน สร้างความเข้มแข็งและย่ังยืน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ปรับปรุง พัฒนาเพ่ิมเติม และสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืน 
๒. การพัฒนาชุมชนสุขภาวะอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐   ศึกษาชุมชน ทุน เครือข่าย และพัฒนาระบบและกลไก 
ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๑   เสรมิสรา้งศักยภาพบุคคล ชุมชน และเครือข่าย 
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                     จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนสุขภาวะ 
เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๑  ดําเนินการตามแผนงานโครงการและหนุนเสริม 
ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๑  ประเมินผลและถอดบทเรียน  สร้างความเข้มแข็งและย่ังยืน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ขยายพ้ืนที่ใหม่ เพ่ิมประเด็นสุขภาวะและสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่เดิม 
๓. ก้าวย่างที่ท้าทายคือ การขยายศักยภาพของศูนย์ฯ จากการเป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะและความ
รอบรู้สุขภาพเพ่ือสังคม สู่อําเภอต้นแบบสุขภาวะ ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 

๓.๑ โครงสร้างของศูนย์ : ชํารุด อุปกรณ์เก่า ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน พ้ืนที่กว้างแต่ยังใช้ 
      ประโยชน์ไม่เต็มที ่
๓.๒ กําลังคน : ไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อน/พัฒนา 
๓.๓ ความร่วมมือของชุมชน : มีความร่วมมอืระหว่างศูนย์ฯ กับชุมชนดี 

๔. การระดมทนุ ได้ดําเนินการจัดเดินว่ิงการกุศล และการประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนทาง 
website ของคณะ ขณะนี้มยีอดการระดมทุน จํานวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท และ รศ.สุคนธา คงศีลได้
บริจาคเพ่ิมอีกจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

               ทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการโดยมีข้อเสนอแนะให้มีการประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนที่มีศักยภาพให้มากขึ้น อาทิ โรงพยาบาลสูงเนิน โรงงานเอกชนในพ้ืนที่ ส่วนราชการในพ้ืนที่ และอปท. ใน
การขับเคลื่อน 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
  
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที ่๒   การใช้ศูนย์วิจัยฯ เพื่อการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและการฝึกปฏิบัติของ

สาขา/ หลักสูตร 
 หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน นําเสนอแนวคิดของการใช้ศูนย์ฯ เพ่ือการฝึกภาคสนาม ดังน้ี 

๑. เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุข และพ้ืนที่ 
๒. การจัด Facilities ใช้หลัก ประหยัดงบประมาณ และใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ 
๓. แนวทางการจัด Social engagement เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะฯ และพ้ืนที่ 
๔. เป็นการสร้างความร่วมมือ และบูรณาการองค์ความรู้สหสาขาวิชา 
๕. ฐานข้อมูลของการฝึกภาคสนามในแต่ละปีสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ Health 

status , Social determinants รวมถึงบริบทของชุมชน 
สําหรับแนวทางการใช้ศูนย์ฯ เพ่ือการฝึกภาคสนาม ม ี๓ ประเด็น ดังน้ี 

ก. การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (ภาคสนามใหญ่)  ทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท  
ข. การฝึกภาคสนามของสาขา/ ภาควิชา (ฝึกภาคสนามย่อย) 

- ระดับปริญญาตรี ได้แก่ วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) และ วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ระดับปริญญาโท ได้แก่ วท.ม./ สม./ พย.ม. อ่ืนๆ 
- มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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ค. การฝึกภาคสนามของหลักสูตรในภาควิชาอนามัยชุมชน 
-วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยชุมชน ช้ันปี ๓ และปี ๔ 
-วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ประธานฯ ได้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ขอให้พิจารณาให้ครบทุกมิติของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยต้องมีการวัด เพ่ือจะบอกว่าต่างจากที่อ่ืนอย่างไร โดยให้ภาควิชาชีวสถิติ ดําเนินการเพ่ือให้ออกเป็น 
Big data โดยจะนําข้อมูลของตําบลที่ลงไปเทียบกับพ้ืนที่ทีไ่ด้ลง และควรมีผู้ประสานงานที่สูงเนินที่สามารถ
ทํางานตลอดปี  
                  ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินโดยมีข้อเสนอแนะให้ทุกภาควิชามาใช้ศูนย์ฯในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป  
 
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที ่๓ การใช้ศูนย์วิจัยฯ เพื่องานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ   
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้นําเสนอแนวทางดังน้ี 

๑. แนวคิดงานวิจัยนวัตกรรมที่สงูเนิน โดยจะต้องทําฐานข้อมูลที่.... และแนวคิดในแง่การทําให้เกิด
องค์ความรู้ที่มี HL, HP ความปลอดภัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมคือสารพิษ การพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนา
สุขภาวะชุมชนรอบๆ ศูนย์ฯ คล้ายๆ กับ “ศิริราชโมเดล” โดยเราจะใช้เป็น “สูงเนินโมเดล” โดยจะทาํให้สูงเนิน
มีคุณค่า และรปูแบบการพัฒนาชุมชนที่มีรูปแบบ โดย......การลงพ้ืนที่ เพราะจะทําให้เกิดกรอบแนวความรู้  HL, 
HP โดยคณะสาธารณสุขเป็นการนําในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ 

๒. การพัฒนาเป็น “ศูนย์สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสูงเนิน”ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 
๒.๑ การพัฒนาโจทย์วิจัย และพัฒนานวัตกรรม จากวิสาหกิจชุมชน OTOP SME Startup และ

โรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒.๒ ศูนย์สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสูงเนิน (รับโจทย์วิจัยและให้ข้อมูลแหล่งทนุวิจัย (สกว., 

สนช., สวทน., วช.) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรรมและประสานงานให้กับหน่วยวิจัยคณะเพ่ือ
จัดหานักวิจัยในคณะ) 

๒.๓ หน่วยวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ จดัหานักวิจัยจาก ๑๓ ภาควิชาที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัย 
ดําเนินการเรื่องการทําสัญญาทุนวิจัย และและประสานไปยัง INNOTECH เมื่อนักวิจัยต้องการดําเนินเก่ียวกับ
การจดทรัพย์สนิทางปัญญา 

๒.๔ INNOTECH ดําเนินการทางด้านการจดทรัพย์สินทางปัญญาและ licensing เมื่อหน่วยงาน
ผู้ให้โจทย์วิจัยต้องการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
             ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที ่๔  การจัดทําแผนการตลาดและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยฯ  
 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ นําเสนอแนวคิด ดังน้ี 

๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักศูนย์ฯ และเข้ามาใช้บริการจัดกิจกรรม/ห้องพักและห้อง
ประชุมของศุนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

 ๑.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนท่ัวไปให้ทราบข้อมูลการให้บริการรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ 
 ๑.๒ เพ่ือให้มีจาํนวนผู้มาใช้บริการบริการห้องพักและห้องประชุมเป็นจํานวนเพ่ิมขึ้น 
๒. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ เครือข่ายต่างๆ คณะต่างๆ และ หน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยมหิดล  
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายของคณะฯ หรือเจ้าหน้าที่ในคณะฯ ประชาชนทั่วไป 

๓.  ขั้นตอนการดําเนินงาน  
๓.๑ สํารวจ ศกึษาข้อมูล ของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ข้อมูล

อําเภอ/ จังหวัด ลูกค้า และช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
๓.๒ ปรับปรุงป้ายบอกทางเข้าศูนย์ฯ ทั้งเสน้หลัก เส้นรองให้ชัดเจน 
๓.๓ ปรับภูมิทศัน์แสดงสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย และคณะ โดยการปลูกต้นกันภัยรอบแนวรั้ว 

และต้นคูณภายในศูนย์ฯ 
๓.๔ จัดทําแผน่พับ/ โปสเตอร์ แจ้งรายละเอียดการให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ การ

ประกวดภาพถ่าย  การจัดทํา Spot/ Clip เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
๓.๕ พัฒนาศูนย์ฯ และชุมชนใกล้เคียงให้เป็นต้นแบบขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยการผสาน

ศักยภาพของแหล่งประโยชน์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจในชุมชน 
๓.๖ การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) โดยมีราคาพิเศษในโอกาสต่างๆ หรือเครือข่าย

ต่างๆ การจัดกิจกรรม CSR ในวาระพิเศษต่างๆ เช่น วันมหิดล วันแม ่วันพ่อ 
๓.๗ จัดกิจกรรมการให้บริการทางการศึกษา เช่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ป.ตรี /

บัณฑิตศึกษา Open House, Home coming Day 
๔. แนวทางการระดมทุนเพ่ือพัฒนา “ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม” 

 ๔.๑ ใช้ Inbound marketing หรือการตลาดที่เน้นการดึงลูกค้าหรือผู้บริจาคให้เข้ามาหา ด้วยการ
สร้างเน้ือหาที่มีคุณภาพ เช่นการบอกเล่าเรื่องราวขององค์กร หรือเน้ือหาที่มีประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การเขียน blog การทํา Infographic หรือการสร้าง social media ให้มีคนเห็นเพ่ิมขึ้น 
จากน้ันจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจและอยากสนับสนุนตามมา 

๔.๒ ใช้ตัวช่วยอย่าง Google Grants ซึ่งมีบริการสําหรับหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือให้หน่วยงาน
โปรโมตองค์กร โฆษณาออนไลน์ การสร้าง YouTube Channel เพ่ือให้ช่ือหน่วยงานปรากฎเป็นช่ือแรกๆ ของ
การค้นหา ซึ่งปัจจุบันวิธีน้ีมีประสิทธิภาพ และทําให้ได้เงินบริจาคเพ่ิมขึ้นด้วย 

๔.๓ หาผู้บริจาคเพ่ิมขึ้นโดยเน้นการบอกต่อเรื่องราวที่ดี และผลงานขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
(เครือข่ายศิษย์เก่า, องค์กรเอกชน, ผู้นําชุมชน) เพ่ือให้กลุม่คนเหล่าน้ันเข้ามาเป็นแนวร่วมและสนับสนุน 
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๔.๔ สร้างระบบ “จ่ายรายเดือน” เพ่ิมรูปแบบการสนับสนุนให้มีทางเลอืกมากข้ึน เช่น สามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือบริจาคเงินจํานวนน้อยแต่สม่ําเสมอทุกเดือน  

๔.๕ ทําการตลาดอิงการกุศล หรือ Cause marketing เช่น การหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นการรับบริจาคที่จุดขาย การร่วมกับแบรนด์ต่างๆ โปรโมทแคมเปญการกุศลบนสินค้า การบริจาคเมื่อซื้อ
สินค้าหรือบริการต่างๆ การจัดประมูลออนไลน์ การจัดทําเสื้อ การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือระดมเงินทุน 
ตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือการระดมทุน ได้แก่ 

 ๑) กิจกรรมท่ีชุมชนเข้าร่วม เช่น การทอดผ้าป่าการศึกษา การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ แฟช่ันโชว์      
         การว่ิงมาราธอน ฯลฯ 

 ๒) กิจกรรมท่ีมีการขายบัตร เช่น การขายบัตรโต๊ะอาหาร ขายบัตรเข้าร่วมงาน 
 ๓) กิจกรรมกีฬา เช่น การแข่งขันกอล์ฟ โบว์ลิ่ง ฯลฯ 
 ๔) กิจกรรมเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์เพ่ือการกุศล เช่น การแสดงนิทรรศการ ภาพยนตร์  
 ๕) การประมลูสิ่งของ ของดาราหรือของบุคคลที่มีช่ือเสียง ประมูลงานศลิปะ  

               ทีป่ระชุมรับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป  
 
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที ่๕   การพัฒนาศูนย์วิจัยฯ ในงานฝึกอบรมนานาชาติ 
 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย นําเสนอแผนการพัฒนาการจัดฝึกอบรมนานาชาติ ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างรายได้ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ.สูงเนิน ผ่าน
บริการวิชาการนานาชาติ 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและรายได้ให้เครือข่ายและชุมชนผ่านบริการวิชาการนานาชาติ 
        กลุ่มเป้าหมาย 

   (๑) บุคลากรจากเครือข่ายนานาชาติ 
   (๒) นักศึกษา บุคลากรจากสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข/สุขภาพ นานาชาติ 
   (๓) บุคลากรสาธารณสุขหรือสขุภาพจากหน่วยงานนานาชาติ 

 การดําเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังน้ี 
 ๑ ระยะเตรียมการ (เช่ือมต่อจากแผนการตลาด) 
   ๑.๑ รวบรวมแหล่งองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายในพ้ืนที่ 
   ๑.๒ สํารวจความพร้อมของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นานาชาติ 
   ๑.๓ สํารวจศักยภาพด้านสาธารณสุขชุมชนของเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 ๒ ระยะดําเนินการ (เช่ือมต่อจากแผนการตลาด) 
   ๒.๑ กําหนดผู้รับผดิชอบแต่ละโปรแกรม 
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   ๒.๒  พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมเช่น ทางเดินสายสุขภาพ 
OTOP เพ่ือสุขภาพ   

   ๒.๓  พัฒนาโปรแกรมการศึกษาด้านสาธารณสุขชุมชน เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 

             ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที ่๖  การพิจารณาค่าเช่าพื้นที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Institute for Technology and Innovation Management : INNOTECH)  
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ ช้ัน ๑ คารสาธารณสุขวิศิษฏ์เพ่ือห้องกระจก พ้ืนที่ใช้สอยจํานวน 
๖๐ ตารางเมตร เพ่ือปรับปรุงเป็น Co-working space ภายใต้โครงการพัฒนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ (Mahidol Virtual Innovation Centers) โดยสถาบันฯ 
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่ จัดหาเฟอร์นิเจอร์  โดยสถาบันฯ จะขอความ
อนุเคราะห์ลดค่าบํารุงการใช้พ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษ ประธานได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้เจรจากับทางสถาบันฯ ในการ
จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะฯ และสถาบันฯ  
                  ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(INNOTECH) ใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว เพ่ือเป็นแหล่ง เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพ่ือ
การต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ ทั้งน้ีตามประกาศอัตราค่าบํารุงการใช้พ้ืนที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ้ืนที่บริเวณ ช้ัน ๑ ของอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ กําหนดอัตราค่าบํารุงการใช้พ้ืนที่ ตารางเมตรละ ไม่น้อยกว่า 
๗๐๐.- บาท (ไม่รวมค่านํ้าประปาและค่าไฟฟ้า) และตามประกาศอัตราค่าบํารุงการใช้พ้ืนที่ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรณีเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สามารถให้ส่วนลดแก่หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐  ดังน้ันที่ประชุมจึงมีมติให้เก็บค่าบํารุงการใช้พ้ืนที่ในอัตราเดือนละ 
๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมค่านํ้าประปาและค่าไฟฟ้า) 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
     
 
 อ. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย 

ผศ.สุคนธา ศิร ิ
ผู้จดรายงานการประชุม 

                    นภาพร  ม่วงสกุล 
ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ 

ผู้จัดทํารายงานการประชุม 


