
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 5/2558 

เม่ือวันพธุที่  3  มิถุนายน  2558 
ณ  โรงแรมเซอร์ เจมส์ คนัทรีคลับ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

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

1. รศ.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
5. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
7. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กรรมการ 
8. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
10. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
11. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.วิศษิฏ์ ฉวีพจน์กําจร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
17. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
18. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
19. รศ.นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์ธวัช เพชรไทย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
23. รศ.จรวยพร สุภาพ รองคณบดี                                                กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
2. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
3. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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4. นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  รศ.วิทยา อยู่สุข ที่ปรึกษา 
2.  ผศ.พัชราณี ภวัตกุล แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา 
3.  ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดี 
4.  นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนการ
ประชุม ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.จุฑาธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี จากน้ันได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี 

 1.1.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 
  1)  จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง Road Map of MU to AEC โดยคุณหญิงลักษณาจันทร 
เลาหพันธ์ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย ในวันที ่14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้สรุปสาระที่
สําคัญสําหรับ ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

  -  การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
  -  การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการจัดการการ 

อุดมศึกษาให้มคีุณภาพร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
- การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ซึ่งควรมกีารร่วมมือกับ

ภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สําคัญ เช่น ทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคและประเทศคู่เจรจา ความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักวิชาการในอาเซียน เพ่ิม
โอกาสด้านทุนการศึกษา สร้าง partnership กับชุมชนผ่านงานวิจัยมีโรงพยาบาล ศูนย์ทันตกรรมศูนย์วิจัย ที่มี
มาตรฐานในระดับสากลเป็นMedical Hub และ One-stop Service รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ประชาชนเข้ามาศึกษาและทาํงานต่อในประเทศไทย เพ่ิมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  
  2)  รายงานความคืบหน้าโครงการ “มหิดล เพ่ือเนปาล” โดยรูปแบบดําเนินการที่มหาวิทยาลัย
ให้ความร่วมมอืกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข น้ัน คือ ให้บริการทางการแพทย์เป็นรพ.
สนาม และจัดระบบส่งต่อ บริการเชิงรุก ส่งทีมออกคัดกรอง รับมารักษาที่ฐาน และทําแผนที่ตามหลกั
สาธารณสุขมูลฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม สุขภาพจิตชุมชนเร่งช่วยเหลือให้ชุมชนช่วยตัวเองได้ โดยระดม
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ผู้เช่ียวชาญมาสร้างศักยภาพคนและวางระบบให้เข้มแข็งกว่าเดิมและย่ังยืน (ระยะยาว) ถอดบทเรียนเชิงวิชาการ 
เพ่ือสร้างคู่มือที่นําไปใช้ในอุบัติการณ์ทั่วโลก ซึ่งเงินบริจาคจะผ่านหน่วยงานในประเทศเนปาล 

กรณี การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าอ่ืนใดที่มีความเกี่ยวข้องแก่นักศึกษาเนปาล 
ตลอดจนจบหลักสูตรเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาน้ัน พิจารณาเห็นชอบในหลักการ แต่ขณะเดียวกันมอบให้แต่
ละส่วนงานพิจารณาความเป็นไปได้ และแนวทางการดําเนินการต่อไป ทั้งน้ีหากนักศึกษาคนใดที่ได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนให้ดําเนินการไปตามปกติ 
  3)  ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by subject มหาวิทยาลัยมหดิลเข้า
ร่วมการจัดอันดับจํานวน 19 สาขาวิชา ขอให้ส่วนงานต่างๆท่ีมีความเกี่ยวข้องพัฒนาส่วนของ CITATIONS per 
paper, H Index powered by Scopus ส่วนน้ี สามารถพัฒนาปรับปรุงแก้ไขได้ สําหรับ ACADEMIC และ 
EMPLOYER ไม่สามารถที่จะเพ่ิมเติมแก้ไข เน่ืองจากQS จะเป็นผู้ดูแลจัดการส่วนน้ี ทั้งน้ีขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องแต่ละ
ส่วนงานเพ่ิมความร่วมมือเพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ดีย่ิงขึ้น และหากมกีารทํา paper ร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัยต่างชาติ ขอให้เสนอช่ือร่วมในการทํา paper น้ันๆ ด้วย  
 1.1.2  เรื่องแจ้งภารกิจของคณบดี 

1) วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ครั้งที่ 4/2558  

2) วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
และให้โอวาทแก่นักศึกษา 

3) วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 รว่มอภิปรายเรื่อง ผลกระทบด้านสุขภาพจากพรบ.วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน ที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี 

4) วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ประธานในพิธีถวายความเคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ใน
การเดินทางออกฝึกภาคสนาม        

5) วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทาง กรอบการดําเนินงานโครงการ 
APACPH Accreditation 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.2 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
      งานบริหารทั่วไปทบทวนการดําเนินงานระบบสารบรรณ และ e-office เดือนมิถุนายน 2558 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย เสนอให้ทําสัญลักษณ์สีเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงว่าเป็นเอกสารท่ีหัวหน้า

ภาควิชาและธุรการภาควิชา เป็นผู้ดําเนินการต่อไป 
รองคณบดี แจ้งเพ่ิมเติมว่า อาจจะใช้สัญลักษณ์สีแสดงความหมายของเอกสาร ดังน้ี 
สีแดง   – หัวหน้าภาควิชา/ งาน พิจารณา และดําเนินการ 
สีส้ม/ เขียว  – เอกสารด่วน และเอกสารท่ัวไป 
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โดยจะขอกลับไปพิจารณาและแจ้งให้ทราบ 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  1.3.1  รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2558  
   ก.  รายงานการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส่วนงาน ไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มถิุนายน 2558) จําแนกตามไตรมาสดังน้ี 
     -  ไตรมาสที่ 1 สรุปงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ 216,528,028.82 บาท  
            -  ไตรมาสที่ 2  ผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 28,376,464.10 บาท 
     -  ไตรมาสที่ 3 แผนการใช้จา่ยเงิน จํานวน 86,129,680.00 บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จํานวน 
28,376,464.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.95 งบประมาณที่ได้รับเหลือ 125,848,265.44 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
81.60   
   ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามผลผลติ (แบบรายงาน สงป.2558-1) 
ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนเมษายน 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  1.3.2  รายงานความก้าวหน้าการเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ 
(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558 ประจําเดือนเมษายน 2558  

จํานวนโครงการที่ขออนุมัติดําเนินโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่าย รวม 24 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 77.42 (จากทั้งหมด 31 โครงการ) และมีผูร้ับผิดชอบโครงการขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ายเพียง 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.84 (จากจํานวนโครงการที่อนุมัติ 24 โครงการ) เป็นเงิน 110,000.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.74 (จากวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติ 270,000.00 บาท) ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินโครงการเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 1.3.3  รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลโครงการและตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2558)  
งานแผนพัฒนาฯ รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งในระดับคณะและภาควิชา รวมทั้งได้บันทึกเข้าระบบ MUKPI 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 1.3.4  รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ ประจําเดือนพฤษภาคม 2558 
  (ก) รายงานผลการบรรยายพิเศษเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพ EdPEx บรรยายพิเศษเพ่ิมให้สาํหรับผู้
ยังไม่ได้เข้าอบรมเน่ืองจากติดภารกิจอีก จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นที ่1 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2558 และรุ่นที ่2 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 
วิทยากร : อาจารย์ศิริลักษณ ์เก่ียวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ข) เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2557 จาก 
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คณะกรรมการคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญเข้าร่วมต้อนรับและรับการสัมภาษณจ์าก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการสรุปด้วยวาจา จากวันที่ 24 มิถุนายน 
2558 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
    1.3.5  รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลในระบบคลังความรู้ (PHKlb) ประจาปีงบประมาณ 
2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 1.3.6  รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในระบบ MUGSS ประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 

ในภาพรวมจะเห็นว่า โมดูลทีม่ีจานวนรายการบันทึกข้อมลูมากที่สุด ได้แก่  โมดูลบริการ
วิชาการ จานวน 576 รายการ รองลงมาได้แก่ โมดูลคําสั่งแต่งต้ัง/กรรมการ จํานวน 410 รายการ และโมดูลการ
พัฒนาบุคลากร จานวน 292 รายการ โมดูลที่มีร้อยละการบันทึกข้อมูลเพ่ิมมากที่สุด ได้แก่ โมดูลบริการวิชาการ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 121.15 รองลงมาคือ โมดูลคาํสั่ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 104.19 และโมดูลพัฒนาบุคลากร เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 87.34 ตามลาดับ ส่วนโมดูลที่ไม่มีการบันทึกเพ่ิม คือ ข้อมูลบุคลากร 

1.3.7  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
255 - 31 มีนาคม 2558) 

ฝ่ายแผนพัฒนาฯ  นําเสนอความก้าวหน้าผลดาเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงรวม 4 ด้าน 
รวม 28 เหตุการณ์ความเสี่ยง (56 กิจกรรม) โดยมีผลระดับความเสี่ยงลดลง จานวน 44 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
78.57 และระดับความเสี่ยงไม่ลดลง จานวน 12 กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 21.43 

1.3.8 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพตนเองระดับภาควิชา ระหว่างวันที่ 6 -15 พฤษภาคม 
2558  ทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการตรวยประเมินคุณภาพตนเองฯ ได้นําเสนอ
บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกนโยบายคุณภาพ 2558 
– 2561 และนโยบาลด้านการศึกษา Mahidol University Transformation Education Model  (MUTEM) 
และแจ้งโครงการประเมินตนเองตามปัจจัยคุณภาพของระบบ AUN-QA รายละเอียดเอกสารแจกในทีป่ระชุม 
 1.3.9  เรื่องแจ้งจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําเดือน มิถุนายน 2558 

1)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
ได้แก่   

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัด ภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

 ผศ. ดร.ปาหนัน พิชยพิญโญ (ข้าราชการ) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขให้   
ดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

2)  เดือนเมษายน 2558 บรรจุบุคลากรใหม ่ตําแหน่ง อาจารย์ จํานวน 1 ราย คือ อ.ดร.ยุวนุช 
สัตยสมบูรณส์งักัด ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
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3)  สรุปบุคลากรของคณะฯ ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 มีจํานวนทัง้สิ้น 304 คน ได้แก่ 
- บุคลากรสายวิชาการ มีจํานวน 148 คน 
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 156 คน 

  4)  จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาของบุคลากรคณะ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําเดือน 
16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
    1.4.1  ขณะน้ี พ.ร.บ.สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป หน่วยงานที่มีสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย การเรียนการสอน และ
อ่ืนๆ ต้องปรับปรุงสถานที่ดําเนินการและหอ้งปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดระบบและกลไกรองรับให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.ที่ประกาศด้วย 

    1.4.2  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะฯ จัดทําโครงการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical 
Research วิทยากรรับเชิญ: นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30- 
16.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารเทพนม เมืองแมน 

1.4.3  ตามท่ีแหล่งทุน Newton Fund ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Medical Research Council 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้ประกาศรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม “National Strategic Diseases of Thailand” ซึ่งให้การ
สนับสนุนทุนวิจัย 2 หัวข้อ ได้แก่ Infectious diseases และ Cancer ซึ่งผู้สนใจต้องเสนอช่ือหัวหน้า
โครงการวิจัยทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายประเทศอังกฤษ พร้อมทัง้ช่ือโครงการวิจัยภายใน 1 พฤษภาคม 2558 และส่ง
ฉบับเต็มภายใน 2 มิถุนายน 2558 ฝ่ายวิจัยคณะฯ ได้เชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจมาประชุมหารือเพ่ือจัดทํา
โครงการวิจัยเสนอขอ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมจะจัดทํา 1 โครงการวิจัย และอาจมีอีก 1 
โครงการวิจัย ผลลัพธ์ล่าสุด คณะฯ ได้ส่งถึงมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดส่งโครงการวิจัยดังกล่าว จํานวน 1 โครงการ 
เรื่อง “Epidemiological tools to inform control of emerging and endemic infectious diseases: 
analysis, modeling and novel data management systems” โดยทีมวิจัยของ ผศ.ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ 
มีใย จากภาควิชาระบาดวิทยา 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพนัธ ์
1.5.1  วันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2558 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง Hospital Management 

ให้แก่ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี(Democratic 
People’s Republic of  Korea) จํานวน 4 คน 
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1.5.2 วันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2558 จัดฝกึอบรมหลักสตูร Health & Disease in Thailand – 
FIELD EXPERIENCE ให้แก่นักศึกษาแพทย์จาก University of Wisconsin – Madison จํานวน 15 คน และได้
ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

1.5.3  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาตร ีจํานวน 2 คน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ the 1st Asian Undergraduate Summit ของ
มหาวิทยาลัย NUS 

1.5.4 งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสมัภาษณ์ อาจารย์เชต ใจ
กัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาให้สมัภาษณ์ เรื่อง การเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายการ Teen Style on TV จะออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี จะแจ้งเวลา
ออกอากาศให้ทราบต่อไป 

1.5.5  ช่อง 3 แฟมิลี่ ทีวีดิจิตอล ขอสัมภาษณ์ รศ. พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ผศ.พัชราณี ภวัตกุล 
และ ผศ.ฉัตราภา หัตถโกศล ภาควิชาโภชนวิทยา เรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคผลไม้ จะแจ้งเวลา
ออกอากาศให้ทราบต่อไป 

1.5.6  บันทึกเทปรายการ “หน้าต่างสุขภาพ” ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน การสอนของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) เวลา 
05.55 - 06.00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถนุายน 2558 

-  เรื่อง “ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา” และ เรื่อง “หลักสูตรในภาควิชา” จํานวน 2 
ตอน โดย ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  

-  เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตนํ้ากับประสบการณ์การเดินทางช่วยเหลือประเทศเนปาล” 
จํานวน 2 ตอน โดย ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้บันทึกเทปครบทุกภาควิชาแล้ว ในปีงบประมาณต่อไปจะ
นําเสนอหัวข้อ นวัตกรรมสู่อาเซียน จะเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป 

1.5.7  บันทึกเทปรายการ “สูงวัย ใจเกินรอ้ย” เรื่อง “การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน
ผู้สูงอายุ” โดย ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ 

1.5.6  การจัดอบรมในโครงการต่างๆ อยู่ระหว่างจัดทําโครงการ เช่น จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร
จากประเทศมัลดีฟ  จัดการอบรมให้กับศิษย์เก่าจากส.ม.นานาชาติ จากประเทศบังคลาเทศ  

1.5.7  ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ อยู่ระหว่างการหารือ เช่น Duke global 
health, Kyoto University  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
 1.6.1  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2558 
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1) การแต่งต้ังอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ หากไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ สกอ. และเมื่อตรวจพบ จะถูก
เรียกคืนวิทยานิพนธ์ ถือเป็นโมฆะ หรือให้ทําใหม ่(บัณฑิตวิทยาลัย จะทําคู่มือเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป) 

2) บัณฑิตวิทยาลัย จะทําคู่มือการเบิกจ่ายเงิน และข้อควรระวัง เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

3) บัณฑิตวิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ชุดใหม ่มี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธาน 

4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 33 
หลักสูตร ในจาํนวนน้ีเป็นหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 หลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 (การปรับปรุงแก้ไข) และ หลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.2555 (การปรับปรุง
แก้ไข) 

5) หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.2555 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน (หลกัสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. 2555 (ทั้ง 4 หลักสูตรเป็นการเสนอขอปรับปรุงแก้ไข) 

6) รายงานการจัดสรรเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เหลือจ่าย ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557  ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร ์จํานวนเงิน 149,670 บาท 

7) รายงานการจัดสรรเงินค่าบํารุงส่วนงาน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557 ใน
ส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ 1,605,000 บาท 

8) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล ลงนามความร่วมมือ MOU กับ University of PECS, 
HUNGARY มกีารแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโทและเอก ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 1 
ปีการศึกษา 

9) ทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN 2015-2016 ในระยะที่ 
2 มหาวิทยาลัยทํากรอบความร่วมมอืไปยังสถานทูตนอร์เวย์ โดยหลักสตูรออกค่าใช้จ่าย Tuition fee ร่วมด้วย 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 เป็น 35 เป็นทุนระดับปริญญาโท 60 ทุน และปริญญาเอก 40 ทุน 

10) รายงานจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,496 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 695 คน และระดับปริญญาเอก 
781 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558) บัณฑิตวิทยาลัย เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับเกณฑ์การ
ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดรายวิชาที่ส่งเสริมการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
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11) ข้อหารือหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ประชุมมีข้อเสนอหลายรูปแบบประธานสรุป ให้ดําเนินการแบบเดิมไปก่อน 

12) ที่ประชุม พิจารณา ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในประเด็นเกณฑ์ในสิทธิขอการสนับสนุน โดยมีข้อสรุปว่า ให้คณะ/ 
สถาบัน/ วิทยาลัยหน่ึงๆ ที่มนัีกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนมากกว่า 100 คน หรือ คณะ/ สถาบัน/ 
วิทยาลัย จํานวน 2 คณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัย ที่จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมแล้วมากกว่า 100 คน 
หรือ คณะ/ สถาบัน/ วิทยาลัย ที่มีนักศึกษาร่วมกัน 3 คณะ/สถาบัน/ วิทยาลัย แล้วมีจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่ถึง 100 คน ให้สามารถขอรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
(ซึ่งเดิมเกณฑ์กําหนดว่า ต้องมีความร่วมมือกัน 3 คณะ/ สถาบัน/วิทยาลัยเท่าน้ัน) เพ่ือดําเนินกิจกรรมโครงการ 
ด้านต่างๆ ได้แก่ วิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน บําเพ็ญประโยชน์ ด้านนันทนาการ พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม และด้านพัฒนาวิชาชีพ 

     1.6.2  การดําเนินการประกันคุณภาพ AUN-QA คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร AUN-QA คณะสาธารณสุขศาสตร ์ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบที่จะเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาเข้าสู่การประกันคุณภาพ AUN-QA ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งต้ังเป้าและจะดําเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 หลักสตูรนําร่อง เข้ารับการประกันคุณภาพ AUN-QA ให้ได้
ในเดือน มกราคม 2559 และมีกําหนดจัดการอบรมกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการครั้งแรก ในวันที่ 25-26 มิถนุายน 
2558 และจัดการประชุมต่อเน่ืองไป  

1.6.3 งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา กําหนดจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1) การอบรม เรื่อง การใช้สถติิเชิงพรรณาอย่างมืออาชีพ ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 

เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องเรียน 3207 (ร่วมกับภาควิชาชีวสถิติ) 
2) ประชุมช้ีแจง เรื่อง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี

การศึกษา 2557 และสมัมนาประเด็นตามเกณฑ์คุณภาพคุณสมบัติอาจารย์ของหลักสตูร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 
กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน อาคาร 5 ช้ัน 5 (ร่วมกับงานแผนพัฒนา
และประกันคณุภาพการศึกษา) 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน 
อาคาร 5 ช้ัน 5  

1.6.4 กําหนดจัดส่งรายงาน มคอ.5 (ภาคการศึกษาที่ 2) ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และ
ประธานหลักสูตรให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ประธานหลักสูตร บันทึก มคอ.7 ในวันที่ 15 
กันยายน 2558 และคณบดีให้ความเห็นใน มคอ.7 ภายใน 15 ตุลาคม 2558 

1.6.5 เกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
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1.6.6 เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ในตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ซึ่งกําหนด
จัดการแข่งขันขึ้น ในวันที ่25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 7 ช้ัน 9 ที่ประชุมได้ตัดสินการ
ประกวดโลโก้และคําขวัญ คิดรูปแบบกีฬาฮาเฮ ประกวดกองเชียร์ โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทํา
เสื้อแต่ละสีในรูปแบบเดียวกัน คาดว่าจะจัดเป็นประจําทุกปี 

รศ.สุปรียา ตันสกุล สอบถามเรื่องการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ใน Proceeding  
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนะหลากหลาย 

ประธานที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัยจึงสรุปใหดํ้าเนินการแบบเดิม คือ ส่ง Proceeding แล้วสามารถสาํเร็จ
การศึกษาได้  

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ แจ้งว่า ตัวช้ีวัด สกอ. ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปรญิญาโท) และ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
(ปริญญาเอก) มีหมายเหตุ ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันที่และเป็นตัวบ่งช้ีแล้ว สามารถนับเป็น
ตัวบ่งช้ีผลงานของอาจารย์ ผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการเผยแพร่ในการปีการ
ประเมินน้ันๆ กรณีที่มผีู้สําเรจ็การศึกษาใหพิ้จารณาตัวบ่งช้ี รายละเอียดเพ่ิมเติมจากสกอ. ในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2558 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศกึษา  
1.7.1  ข้อมูลจาํนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ไมม่ีนักศึกษา

ลาออก รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
1.7.2  แจ้งผลข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบรับตรง และระบบ Admissions ประจําปีการศึกษา 2558 ดังน้ี 
 หลักสูตร 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
หลักสูตร 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
แผนการรับ ระบบรับตรง 65 21 

จํานวนเรียก 181 45 
จํานวนตอบรับ 134 38 

จํานวนเข้าสอบสัมภาษณ์ 118 34 
จํานวนผ่านการคัดเลือก 118 34 

จํานวนผ่าน Clearing House 81 29 
แผนการรับ ระบบ Admissions 80 40 

หมายเหตุ : กําหนดสอบสัมภาษณ์ ระบบ Admissions คือ วันที่ 15 มถินุายน 2558 
1.7.3  แจ้งผลการติดตาม มคอ.3/4 และ มคอ.5/6 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) และ

หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
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- ปีการศึกษา 2556 ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ได้รับ มคอ.3/ มคอ.4 ครบแล้ว ยังได้รับ 
มคอ.5/ มคอ.6 ไม่ครบ ขาดอีก 1 รายวิชา 

    -  ปีการศึกษา 2557 สําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้รับ มคอ.3/ มคอ.4 ครบแลว้ ยังได้รับ 
มคอ.5/ มคอ.6 ไม่ครบ ขาดอีก 6 รายวิชา และสําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2557 ยังได้รับ มคอ.3/ มคอ.4 ไม่
ครบ ขาดอีก 4 รายวิชา สําหรับ มคอ.5/ มคอ.6 ขอให้ส่งมายังงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศกึษา ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา  

 ความคืบหน้าการจัดทําฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามท่ีส่วนงานต่างๆ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทัง้ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ใหส้อดคล้องตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งต้องจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) จากนโยบายและหลักปฏิบัติดังกล่าว ทําให้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นจํานวนมาก และ
เพ่ือให้การจัดการข้อมูลน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงข้อมูลทีม่ีความสัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆ และลด
ขั้นตอนการทํางานของผู้ปฏิบัติ มหาวิทยาลยัมหิดลจึงจําเป็นต้องมีระบบและฐานข้อมลูที่มีศักยภาพเพียงพอ 
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย ทางกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วเสร็จ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

1.7.4  สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2557 

สืบเน่ืองจากการประกันคุณภาพด้านการศึกษานั้นจําเป็นต้องมีการประเมินการจัดการเรียน
การสอนในทุกรายวิชาที่เปิดสอน ผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สมศ. คือ ผลคะแนนเฉล่ีย
ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 โดยคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มีรายวิชาและที่มผีลการประเมิน 
จํานวน 75 รายวิชา  มีผลคะแนนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา 4.37 วิชาที่มผีลคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 3.51 จํานวน 2 
รายวิชา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

รศ.สุธรรม นันทมงชัย เสนอว่า เน่ืองจากผลการประเมินมีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ 2 รายวิชา 
ทางคณะควรมีการดําเนินการเพ่ือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า รับทราบรายละเอียดของปัญหาแล้ว และได้พยายาม
แก้ไข  

รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แจง้ว่า ปัญหาอาจเกิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนหลายคนใน 1 
รายวิชา ทําให้การสอนหัวข้อไม่ต่อเน่ือง มีผลต่อการประเมินของนักศึกษา  
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รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เสนอว่า งานบริหารการศึกษาฯ จะต้องจัดทําระบบกลไกการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาผลการประเมินอย่างเป็นระบบ มีผู้รบัผิดชอบ และมีขั้นตอนการดําเนินการให้ชัดเจน เป็น
การเรียนรู้ปัญหาที่นําไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

 1.7.5  ด้วยกองบริหารการศึกษา ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอนและการบริการ ปีการศึกษา 2557 ผ่าน
ระบบอิเลคทรอนิคส์ e-Student ซึ่งได้เปิดระบบให้นักศึกษาได้เข้าไปทําแบบสํารวจดังกล่าวระหว่างวันที่ 16 – 
30 เมษายน 2558 พบว่านักศึกษาเข้าระบบเพ่ือทําแบบสํารวจ จํานวน 1,232 ชุด จากนักศึกษา จํานวน 4,725 
คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   1.7.6  กําหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน  
2558 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ เวลา 8.30 – 12.30 น. จะมีกิจกรรมต่างๆ คือ
บรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทํางาน” โดยศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จในการทํางาน  
  1.7.7  การมอบทุนการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยคณาจารย์ บุคลากร ศษิย์เก่า และหน่วยงาน
ภายนอก จํานวนเงิน 107,000 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) จํานวน 18 ทุน โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้
โอนเงินให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย     
 1.8.1  การใช้ทรัพยากรนํ้าประปา ไฟฟ้า เช้ือเพลิง และกระดาษของคณะสาธารณสุขศาสตร์  เอกสาร

ประกอบการประชุม 
1.8.2 ผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 7 – 16 

พฤษภาคม 2558 รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม 
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในผลงาน 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ  
 1.9.1  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งเรื่องจากการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

1)  เรื่องการส่งรายงานความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management มีความ
ล่าช้ามาก เน่ืองจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งข้อมูลใหแ้ก่งานบริหารทรัพยากรบุคคลล่าช้า ทําให้การนัดประชุม
คณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าล่าช้าตามไปด้วย จึงขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชา โปรดช่วย
พิจารณาเร่งรัดการรายงานผลความก้าวในทุกๆ 3 เดือน ของบุคลากรในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ส่งรายงาน
ฯ ตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดด้วย คือ อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของแต่ละรอบการรายงานฯ ที่กําหนด 
คือ 
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      รอบที่ 1  1 มกราคม – 31 มีนาคม    
      รอบที่ 2  1 เมษายน – 30 มิถุนายน 
      รอบที่ 3  1 กรกฏาคม – 30 กันยายน  
      รอบที่ 4  1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม  

     สําหรับการรายงานความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management น้ัน ต้ังแต่รอบ
เดือนเมษายน 2558 ให้รายงานเป็นรูปแบบเอกสารได้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงโปรแกรม MU Work 
Points หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

  2)  จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management ปัจจุบัน มีจํานวน 17 
ราย (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558) 

 3)  คณะจะเปิดใช้ Central lab ช้ัน 7 และจะจัดอบรมการใช้เครื่องมือของ Central lab 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

 1.9.2   เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์  
 อาจารย์ธวัช เพชรไทย แจ้งเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

  1)  คณาจารย์ และบุคลากร ผู้ใช้ที่จอดรถ อาคาร 6 ได้รบัความเดือดร้อน เน่ืองจากที่จอดรถ
แน่นมาก หาทีจ่อดไม่ได้  ทําให้ต้องมีการจอดรถซ้อนคัน เกิดความไม่ปลอดภัย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
สภาอาจารย์ได้สํารวจพบว่ามีรถยนต์หลายคันได้จอดค้างคืนเป็นเวลานานหลายวัน  ทาํให้พ้ืนที่การจอดรถยนต์
ไม่เพียงพอ  จึงขอให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 2)  รายงานการประชุมสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 
12 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

1.9.3   การปรับปรุงห้องนํ้าของอาคาร 3    
ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แจ้งว่า ด้วยทางคณะจะปรับปรุงระบบท่อของห้องนํ้า และทราบว่าภาค

วิชาการพยาบาลสาธารณสุข จะปรับปรุงสุขภัณฑ์ ภาควิชาชีวสถิติจึงแจ้งว่า ภาควิชาชีวสถิติมีความประสงค์
ปรับปรุงสุขภัณฑ์ในห้องนํ้าของภาควิชาไปพร้อมกันกับคณะ ในการออกแบบและหาผู้รับเหมา 

รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า  เน่ืองจากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มแีผนในการปรบัปรุงห้องนํ้า 
จึงได้เสนอการดําเนินการร่วมกับคณะและมคีวามเห็นว่าภาควิชาในอาคาร 3 ที่ต้องการปรับปรุงห้องนํ้าควร
ดําเนินการไปพร้อมกัน เพ่ือความสะดวกในการจัดหาผู้รับเหมาและจัดทํางบประมาณ 

รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ภาควิชาภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ไม่ประสงคดํ์าเนินการ
ปรับปรุงสุขภัณฑ์ 

ประธานฯ แจ้งว่า ภาควิชาที่ต้องการปรับปรุงห้องนํ้าสามารถร่วมกัน ขอให้แจ้งความประสงค์เพ่ือทํา
จัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน   
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่4/2558  เม่ือวันศุกร์ที ่24 เมษายน 2558 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558   วันศุกร์ที ่24 เมษายน 2558  โดยไม่มีการแก้ 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    
 3.1  การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ/ วิจัย Proceedings และ
วารสารสาธารณสุขศาสตรฉ์บับพิเศษ ได้สรุปผู้ที่ส่งเรื่องนําเสนอทั้งหมด จํานวน 32 เรื่อง ซึ่งมาจากเครือข่าย
ThaiPHEIN จํานวน 9 เรื่อง ที่เหลือเป็นของคณะฯ จําแนกเป็น oral presentation 18 เรื่อง และ poster 
presentation 14 เรื่อง 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ แจ้งว่า เน่ืองจากจํานวนผลงานวิชาการ/ วิจัยที่ส่งเข้ามายังมีจํานวนน้อย
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ได้ขยายการรับผลงานวิจัยไป
จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2558  
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการจัดทํากําหนดการประชุมเรียบร้อย
แล้ว เหลือประสานวิทยากรบางท่าน คาดว่าจะสามารถออกหนังสือเชิญวิทยากร ประมาณสัปดาห์หน้า 
   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แจ้งว่า ขอความร่วมมือจากหัวหน้าภาควิชาแจ้ง อาจารย์
ในภาควิชาลงทะเบียนออนไลน์ หรือแจ้งให้ธุรการภาควิชาดําเนินการลงทะเบียนให ้เน่ืองจากได้ประชุมกับ
ธุรการภาควิชารับทราบรายละเอียดการลงทะเบียนแล้ว 
 ที่ประชุม   :   รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 
  

 3.2  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
  ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งว่า ในวันที่ 3 มิถนุายน 2558 เวลา 18.00 น. ผู้ที่ตอบรับเชิญมางาน
เลี้ยงขอบคุณผูใ้ห้การสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สาธารณสุขอําเภอมวกเหล็ก ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก และผู้ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งอาจารย์นิเทศงานจะมาร่วมรับประทานอาหารเย็น ส่วนกําหนดการเย่ียมฝึกภาคสนามฯ ในวันที่ 4 
มิถุนายน 2558  ซึ่ง รศ.ปรีชา สุนทรานันท ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ประมาณ 10 คน จะร่วมเย่ียมฝึกภาคสนามคร้ังน้ีด้วย โดยจะจัดสถานทีใ่ห้รับฟัง
การนําเสนอผลการฝึกภาคสนามของนักศึกษา 3 จุด คือ วัดซับสนุ่น วัดหนองผักหนอก วัดกลุ่มพระบาท  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
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3.3  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 
  รศ.วิทยา อยู่สุข แจ้งว่า ในการจัดทํา มคอ.1 สําหรับหลักสตูรปริญญาตรี สรุปว่าสาขาวิชามี

ทั้งหมด 6 แท่ง คือ 5 แท่ง คงเดิม และม ีวท.บ.(สาขาวิชา) เพ่ิม 1 แท่งคือ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ซึ่งได้
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับของ สกอ. และเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยของสภาคณบดีฯ เพ่ือดําเนินการ
แล้ว 

  รศ.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า ปริญญา วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) จะไมม่ีการระบุช่ือของสาขา
วิชาเอกในใบปริญญาบัตร 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 
3.4  การรับรองคุณวุฒิหลักสตูรของ ก.พ. 
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ได้รับหนังสืออย่างไม่เป็นทางการจากกองบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า สํานักงาน ก.พ. ได้ส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับรอง
คุณวุฒิ แต่เน่ืองจากข้อความยังไม่ใช่ประเด็นที่คณะต้องการ ดังน้ันจะรับไปประสานกับมหาวิทยาลัยและ
สํานักงาน ก.พ. และจะแจ้งความก้าวหน้าต่อไ รายละเอียดเอกสารแจกในที่ประชุม 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 3.5  การจัดโครงสร้างศจย.  
  ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะดําเนินการให้ ศจย. เป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างของคณะ ขณะน้ีอยู่
ระหว่างศึกษาโครงสร้างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทีม่ีโครงสร้างใกล้เคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบและบรรจุ ศจย. ลง 
ในตําแหน่งที่เหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 4.1  การจัดต้ังกลุ่มภารกิจ (Cluster) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  คณบดี ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอแนวคิด วัตถุประสงค์ และแนวทางในการบริหารจัดการ 
กลุ่มภารกิจ (Cluster) ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี 
หลักการและเหตุผล 
  คณะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็นภาควิชา 13 ภาควิชา แบ่งเป็นาน 
Health Science, Science and Technology ,Social Science   บุคลากรมีความหลากหลายในพ้ืน
ฐานความรู้ความเช่ียวชาญ  ส่งผลให้การบริหารจัดการในปัจจุบันยังขาดการเช่ือมประสานงาน การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ยังดําเนินการไปอย่างล่าช้า และประสบ
ปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างมาก ดังน้ันการจัดต้ัง กลุ่มภารกิจ (Cluster) จะช่วยให้การบริหารจัดการในการเช่ือม
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ประสานความหลากหลายในพ้ืนฐานความรู้ความเช่ียวชาญของบุคลากร เพ่ือการสร้างผลผลิตด้านการศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการ อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะ โดยจัดเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ดังน้ี 

กลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค 
(โรคติดเชือ้/โรคไม่ติดเชื้อ) 

(Cluster of Diseases Prevention 
and Control) 

กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ 
(Cluster of Health Promotion) 

กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
(Cluster of Occupational Health   

and Environmental Health) 

1. จุลชีววิทยา 1. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 1. วิทยาศาสตรอ์นามัยส่ิงแวดล้อม 
2. ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2. อนามัยชุมชน 2. วิศวกรรมสุขาภิบาล 
3. ระบาดวิทยา 3. อนามัยครอบครัว 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. ชีวสถิต ิ 4. การพยาบาลสาธารณสุข  

 5. โภชนวิทยา  
 6. บริหารงานสาธารณสุข  

  
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกลุ่มภารกิจ 

1. สร้างและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดนวัตกรรมใหม ่เช่น รายวิชาใหม่ และหรืองานวิจัยที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

2. สร้างและพัฒนาการวิจัยร่วมกัน ให้เกิดผลผลิตสู่การเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมใหม ่และสนองตอบ
ความต้องการของสังคม 

3. สร้างและพัฒนางานบริการวิชาการที่สนองตอบความต้องการของสังคม 
แนวทางและระบบกลไกในการบริหารจัดการกลุ่มภารกิจ 
     ระยะที ่1:   คณบดีมอบหมายรองคณบดี ทําหน้าที่ประสานแต่ละกลุ่มภารกิจ 

1. กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ           : รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
2. กลุ่มภารกิจการควบคุมป้องกันโรค         : รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
3. กลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 

     ระยะที่ 2 
1. คณบดีเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต้ังกลุ่มภารกิจ 

ตามท่ีกําหนด 
2. คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานของกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา หรือ

อาจารย์ในภาควิชาที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมกลุ่มภารกิจ จํานวนไมเ่กิน 2 คน
ต่อภาควิชา 

3. ที่ประชุมกลุ่มภารกิจ เลือกประธาน รองประธาน และกรรมการ/คณะทํางาน 1 คน เป็น
เลขานุการกลุม่ภารกิจ 

4. กําหนดให้คณะกรรมการ/คณะทํางานของกลุ่มภารกิจ มกีารประชุมกลุ่มภารกิจ ปีละไม่น้อยกว่า 
6 ครั้ง 
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      ระยะที่ 3 :  การดําเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทํางานของกลุ่มภารกิจ 
1. ประชุมกําหนดแผน และเป้าหมาย ของแต่ละกลุ่มภารกิจ  
2. ประชุมกําหนดแผนงาน โครงการ  กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  และผลลัพธ์ 
3. จัดทําโครงการเสนอคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 
4. ประเมินผลการดําเนินการของกลุ่มภารกิจ 

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยสรุปดังน้ี 
1.   ระยะที่ 2  ขอ้ 2 คณะกรรมการ/ คณะทาํงานของกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วยหัวหน้า

ภาควิชา หรืออาจารย์ในภาควิชาที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมกลุ่มภารกิจ 
จํานวนไม่เกิน 2 คนต่อภาควิชา คําว่า “หรือ” แก้เป็น “และข้อความ” ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม “กลุ่ม
ภารกิจ” ให้ตัดออก 

2. การดําเนินงานของ Cluster ให้เริ่มที่งานทีท่ําร่วมกันได้ง่ายก่อน เช่น การบริการวิชาการ 
การวิจัย  

3. คณะต้องมีนโยบายการสนับสนุน  และการวางระบบกลไกการสนับสนุนที่ชัดเจน เช่น การ
จัดการบริการวิชาการ เรื่องการฝึกอบรมทาง Cluster จัดทําหลักสูตร/ กําหนดวิทยากร ทาง OPHETS จะต้อง
ดําเนินการในการคิดจุดคุ้มทุน การหาลูกค้า และการบริหารจัดการฝึกอบรมเป็นต้น 

4. เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จะคิดเป็นต่อผลผลิตที่เกิด ซึ่งในขณะน้ีจะยังไม่พิจารณาเรื่อง
ผลประโยชน์ 

5. เป้าหมายของการพัฒนาคณะในปีน้ี เน่ืองจากการมีบุคลากร ที่มคีวามหลากหลายในพ้ืน
ฐานความรู้ความเช่ียวชาญท้ัง  Health Science, Science and Technology  และ Social Science การจัด 
Cluster เป็น 3  Cluster และในแต่ละ Cluster ร่วมกันคิดโครงการๆ ใหญ ่3 โครงการ ได้แก่ เรื่อง การศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่บุคลากรในแต่ละ Cluster ทํางานร่วมกันได้ 

6. ให้คณะกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานเรื่อง Cluster  
7. ให้คณะจัดทําประกาศคณะ เรื่องการจัดต้ัง Cluster รวมทั้งการจัดทําโครงสร้างการบริหาร

จัดการ  เพ่ือหัวหน้าภาควิชาจะได้นําไปแจ้งให้อาจารย์ในภาควิชาทราบ 
8. ให้บรรจุเรื่องการดําเนินงาน กลุ่มภารกิจ (Cluster)  เป็นวาระเรื่องสืบเน่ืองในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะทุกคร้ัง 
ทั้งน้ีที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดเอกสารการจัดต้ังกลุ่มภารกิจ (Cluster)  คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณบดีนําเสนอ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แล้วมีมติเห็นชอบให้
ดําเนินการดังน้ี 

1. ให้คณะจัดต้ัง กลุ่มภารกิจ (Cluster)  เป็น 3 กลุม่ตามที่คณบดีเสนอ และให้จัดทําเป็น
ประกาศคณะ เพ่ือแจ้งให้บุคลากรทราบ 

2. ให้คณะจัดทําผังโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มภารกิจ (Cluster)  เป็น 3 กลุ่ม 
3. ให้คณะวางระบบกลไกการสนับสนุนและปัจจัยเอ้ือ ในการดําเนินงานกลุม่ภารกิจ (Cluster)   
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4. ให้บรรจุเรื่องการดําเนินงาน กลุ่มภารกิจ (Cluster)  เป็นวาระเรื่องสืบเน่ืองในการประชุม
คณะกรรมการประจํา 
 มติที่ประชุม  : เห็นชอบให้ดําเนนิการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  
   ไม่ม ี
 
ปิดประชุมเวลา  15.30  น. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รศ.จรวยพร  สุภาพ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


