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๒๑. ผศ. ดร.อุไร ไชยศร ี     หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 
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ไดผานการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕   เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แลว 



๒ 
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๑๐. น.ส.ศิริอรุณ แซโซว     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ และ ศ. ดร.รังสรรค ตั้งตรงจิตร ทําหนาที่เลขานุการการประชุม 

 ประธานฯ กลาวแนะนํา ศ. ดร.รังสรรค ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ ทําหนาที่เลขานุการการ

ประชุม พรอมทั้งแจงระเบียบวาระการประชุมเปนรูปแบบใหม คือ  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องเสนอนโยบาย 

๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบจากฝายอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

โดยมีขั้นตอนการนําเสนอระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ดังน้ี 

 สัปดาหที่ ๑ ของเดือน งานบริหารทั่วไปจะสงรางรายงานการประชุมใหคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ทาง E-mail เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและแกไข และสงกลับงานบริหารทั่วไปทาง E-mail ภายในสัปดาหที่ 

๒ ของเดือน 

 สัปดาห ที ่ ๒ ของเดือน งานบริหารทั ่ว ไปจะส ง E-mail เพื่อขอระเบียบวา ระการประชุม หาก

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทานใดมีเรื่องแจงเพ่ือพิจารณา หรือเรื่องแจงเพื่อทราบ จะตองสงวาระพรอมทั้ง

สรุปสาระสําคัญและเอกสารประกอบการประชุมมาทาง E-mail  



๓ 
 
 สัปดาหที่ ๓ ของเดือน งานบริหารทั่วไปจะสงระเบียบวาระการประชุมฉบับแกไขและรายงานการ

ประชุมใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทาง E-mail 

สัปดาหที ่ ๔ ของเดือน ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทั ้ง นี้การประชุมทุกครั ้งจะไมม ีการ

เปลี่ยนแปลงวันและเวลา 

 เลขานุการการประชุม แจงเรื่องการเขาใชระบบ E-meeting สําหรับการประชุม โดยคณะกรรมการฯ สามารถ

ดาวนโหลดระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมไดที ่http://๑๐.๑๑.๕๐.๑๔/Manager/board.php ทั้งนี้กําหนด

ชื่อผูเขาใชเปนชื่อเดียวกับการเขาใชบัญชี webmail และใหทุกทานใชรหัสผานเดียวกันคือ ๑๒๓๔๕๖ และสามารถแกไข

รหัสผานไดภายหลังการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑.๑ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THE (Times Higher Education) 2012/2013 

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธแจงใหที่ประชุมคณบดีทราบถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย THE 

(TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKING) ป 2012/2013 พรอมทั้งวิเคราะหและเสนอแนะ

แนวทางเพ่ือการดําเนินการหรือสรางกลยุทธในปตอๆ ไป ดังน้ี เมื่อป 2011/2012 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 10 

ไดแก California Institute of Technology, Harvard University, Stanford University, University of Oxford, 

Princeton University, University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, Imperial College 

London, University of Chicago, University of California, Berkeley มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับที่ ๓๗๗ 

แตปนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน ๔๐๐ อยูเพียงแหงเดียว คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี (มจธ.) โดยติดอันดับที่ ๓๘๙ ขอมูลในการจัดอันดับของ THE จะยอนหลัง ๒ ป กลาวคือ ใชผลการ

ดําเนินงานในป 2009 โดยใชตัวบงชี้และเกณฑนํ้าหนัก ดังน้ี Citations–research influence (30%), Research–

volume, income and reputation (30%), Teaching–the learning environment (30%), International 

outlook–staff, students and research (7.5%), Industry income–innovation (2.5%) ซึ่ง มจธ. จะไดคะแนน

เรื่อง Industry income–innovation เมื่อเทียบสัดสวนตอบุคลากรสูงกวามหาวิทยาลัยมหิดล 

มติท่ีประชุม เพ่ือทราบและเปนแนวทางพัฒนาคณะฯ ตอไป 

๑.๒ นโยบายคลื่นกระทบฝง 

สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมเงินเดือนผูสําเร็จปริญญาตรีต้ังตนที่ ๑๕,๐๐๐ บาท น้ัน ทําใหมี

ผลกระทบกับกลุมบุคลากรที่จบปริญญาโท-เอก และผูที่เขาทํางานกอน เรียกวาเกิด “คลื่นกระทบฝง” ดังนั้น ทาง

มหาวิทยาลัยจึงมีดําริเพ่ิมเงินเดือนใหกลุมเหลาน้ัน ตามวิธีการและการคิดคํานวณของ กพ. และมีมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) วาจะใหยอนหลังต้ังแต ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ทั้งน้ี พนักงานเงินอุดหนุน

จะไดรับเงินจากงบประมาณแผนดิน สวนพนักงานสวนงานจะตองใชเงินรายไดของสวนงาน แตยังรอความชัดเจนการ

จายเงินจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย ดังน้ี ๑) พนักงานที่จะบรรจุใหมใหบรรจุตามฐานเงินเดือนที่ปรับแลว    

๒) พนักงานปจจุบันใหเลื่อนเงินเดือนประจําปจากฐานเงินเดือนเดิมกอน ๓) สวนเรื่องคลื่นกระทบฝง มหาวิทยาลัยจะ

รอฟงมติจากที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ) จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากยังไมมีความชัดเจน มหาวิทยาลัยมหิดลจะ



๔ 
 
จายเงินของมหาวิทยาลัยสําหรับพนักงานเงินอุดหนุน และจายเงินรายไดของสวนงานสําหรับพนักงานสวนงาน พรอม

ทั้งตกเบิกต้ังแต ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ดวย 

สําหรับคณะฯ ตองจายใหแกพนักงานสวนงานทั้งหมดเปนเงินประมาณสองลานบาท ตอ ป 

มติท่ีประชุม เพ่ือทราบและขอใหแจงกับบุคลากรของทุกหนวยงานเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 

๑.๓ การจัดต้ังศูนยการวิจัยมาลาเรีย 

สืบเน่ืองจากการที่คณะเวชศาสตรเขตรอน ขอเสนอปรับโครงสรางการแบงหนวยงานภายในสวนงาน ไปยัง

มหาวิทยาลัย โดยเสนอขอต้ังศูนยการวิจัยไวแวกซ เพ่ือเปนประโยชนในการวิจัยและผลิตนักศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยโดย

การประชุมทีมผูบริหารเห็นสมควรใหใชชื่อวา “ศูนยการวิจัยมาลาเรีย” แทน โดยใหความเห็นวา ตอไปคณะฯ สามารถ

ขยายการวิจัยเก่ียวกับมาลาเรียไดหลากหลายภายใตศูนยนี ้

มติท่ีประชุม เพ่ือทราบ 
 

๑.๔ HAPPINOMETER 

มหาวิทยาลัยไดใชแบบวัด HAPPINOMETER (แบบความสุขวัดเองได) ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่มีการวัดความ

เที่ยงตรงแลวของอาจารยจากสถาบันวิจัยประชากรมาวัดความสุขของบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสง link ใหทุกคน

วัดความสุขของตนเองทาง e-mail โดยเริ่มวัดครั้งแรกเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ เม่ือเดือนกันยายน 

๒๕๕๕ น้ัน พบวา จํานวนบุคลากรของคณะเวชศาสตรเขตรอนตอบแบบวัดคอนขางนอย เชน    มีการรายงานผลการ

ตอบแบบวัดความสุขในการประชุมคณบดีเม่ือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ พบวามีบุคลากรของคณะฯ เพียงรอยละ ๙.๖๙ 

เทาน้ัน ซึง่อยูลําดับสุดทายของทั้งมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฯ จะนําผลจากแบบวัดความสุขน้ีมาแกไขปญหาหรือปรับปรุงในสิ่งที่ทําให

บุคลากรของเราไมมีความสุขจึงอยากจะขอความรวมมือหัวหนาภาควิชา เลขานุการคณะฯ ประธานสภาคณาจารย และ

ผูแทนบุคลากรสายตางๆ ชวยประชาสัมพันธใหบุคลากรของคณะฯ เห็นประโยชนและรวมมือในการวัดความสุขใน 

HAPPINOMETER ดวย 

มติท่ีประชุม เพ่ือทราบและขอความรวมมือ 

๑.๕ การทําแผนยุทธศาสตรคณะ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยไดทําแผนยุทธศาสตร ป ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เสร็จเรียบรอยและสงใหทุกคณะเพ่ือเปนแนวในการ

ดําเนินงานตางๆ พรอมกําหนดเปาหมายและนํ้าหนักอยางชัดเจน เพ่ือใชในการทําขอตกลงปฏิบัติงาน (PA) กับทุกสวน

งาน โดยในสวนของคณะฯ จะทําขอตกลงกับทานอธิการวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตจะตองสงขอมูลกลับไปยัง

มหาวิทยาลัยกอน ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังน้ัน ทีมผูบริหารไดรวมประชุมกับหัวหนาภาควิชาเพ่ือระดมความเห็น

ในการกําหนดเปาหมาย ป ๒๕๕๖ และ ป ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ แลวน้ัน 

 เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายที่รวมกันกําหนดและตอบสนองตอวิสัยทัศน “การมุงสูการเปนหน่ึงในสถาบันชั้นนํา

ของโลกดานโรคเขตรอน” คณะฯ นาจะตองปรับแผนยุทธศาสตรป ๒๕๕๖ และเริ่มวางแผนยุทธศาสตร  ป ๒๕๕๗-

๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม เพ่ือทราบ ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ (เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

๑๓ กันยายน ๒๕๕๕) 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน 

๒๕๕๕ โดยมีการแกไข ดังน้ี 

หนา ๑       บรรทัดที่  ๒๓    อาจารยดํารงเกียรติ แกเปน ผูชวยศาสตราจารยดํารงเกียรติ  

หนา ๒       บรรทัดที่  ๕    ตัดชื่อ ศาสตราจารยพรรณี ปตสิุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน   

ออกจากกรรมการที่ไมเขารวมประชุม เนื่องจากไดมอบหมาย 

แพทยหญิงวิรงครอง เจียรกุล  เขาแทนแลว 

หนา ๗    บรรทัดที่ ๒๙ รองศาสตราจารยเยาวลักษณ สุขธนะ ใหพนจากตําแหนงผูบริหาร  

แกเปน        รองศาสตราจารยเยาวลักษณ สุขธนะ ใหพนจากตําแหนงรองอธิการบดีฝาย

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณบดี 

คณะเวชศาสตรเขตรอน แทน 

หนา ๑๕   บรรทัดที่ ๒๒  คณะเวชศาสตร แกเปน คณะเวชศาสตรเขตรอน 

    ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง  

    ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เร่ืองเสนอนโยบาย 

(๑) การจัดทํา PA ของภาควิชา คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ศ. ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาสรุปขอตกลง ลวงหนาการ

ปฎิบัติงานของคณะฯ และภาควิชา ปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตัวบงชี้ (KPIs) ระดับคณะฯ จํานวน ๒๗ ตัวชี้วัด 

และภาควิชา ๑๐ ตัวชี้วัด โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบในระบบ E-meeting 

ศ. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ขอแกไขยุทธศาสตรหัวขอ ๙ Human Resource 

Excellence ดังน้ี 

ยุทธศาสตร (รางเปาหมาย) ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ 

(รางเปาหมาย)  

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

จากเดิม แกไขเปน จากเดิม แกไขเปน 

๙. Human Resource Excellence 

ขอ ๙.๓ รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการ

เล่ือนตําแหนงสูงข้ึนภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

รอยละ ๒๕ 

 

รอยละ ๑๘ 

 

รอยละ ๒๕ 

 

รอยละ ๒๐ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 



๖ 
 

๑. โดยกําหนดใหยุทธศาสตรหัวขอ ๙ Human Resource Excellence ขอ ๙.๓ รอยละของบุคลากร

สายสนับสนุนที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสม ใชเกณฑ (รางเปาหมาย) 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ รอยละ ๑๘ และ (รางเปาหมาย) ปงบประมาณ ๒๕๕๗ รอยละ ๒๐ 

๒. คณะเวชศาสตรเขตรอนจะจัดทํา PA กับภาควิชา ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๔.๒ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาอื่น ๆ 

๔.๒.๑ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม) 

 ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เสนอขอใหพิจารณาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน 

(หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อใหการบริหารจัดการ งานดานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยตอเน่ือง มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 ศ. พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน เสนอตอที่ประชุมวาขอเพิ่มชื่อ คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรฯ จํานวน ๑ ทาน คือ อาจารยมาลีรัตน สธุีรัตน สังกัดภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยเพิ่มคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอนามัย

โรงเรียน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน ๑ ทาน คือ 

อาจารยมาลีรัตน สุธีรัตน สังกัดภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

๔.๒.๒ รายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของขาราชการ คร้ังท่ี ๒ 

 งานทรัพยากรบุคคล เสนอขอใหการพิจารณารายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานของ ผศ. พญ.วลัย     

บุษราทิจ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน น้ัน คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถประเมิน

ความกาวหนาเปนเปอรเซ็นตได เพราะเอกสารยังเปนการรางฉบับแรก ไมเปนรูปรางและยังไมมีระบบที่ชัดเจน ทําให

กรรมการไมสามารถประเมินไดวาถึง ๕๐ เปอรเซ็นต ตามเปาหมายที่ผูเขียนกําหนดไวหรือไม นอกจากน้ีกรรมการฯ ยัง

มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ควรจะเรียบเรียงลําดับเรื่องใหดี เพ่ือความเขาใจของผูอาน อีกทั้ง ผศ. พญ.วลัย 

บุษราทิจ เขียนสวนใหญเปนบันทึกประจําวัน อาจนํามาเปนตัวอยางประกอบธรรมะแตละขอได และควรจัดกลุม จัด

หัวขอที่เปนเรื่องเดียวกันใหอยูดวยกัน  

 ศ. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอตอที่ประชุมวาสมควรให ผศ. พญ.วลัย       

บุษราทิจ ลาปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของขาราชการตอเปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยกําหนดใหรีบแตง

ตําราทางวิชาการใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มติท่ีประชุม เห็นสมควรให ผศ. พญ.วลัย บุษราทิจ ลาปฏิบัติงานดังกลาวตออีกเปนระยะเวลา ๖ เดือน โดย

กําหนดใหรีบแตงตําราทางวิชาการใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

๔.๒.๓ การจัดหาประโยชนจากเงินรายไดประจําป ๒๕๕๖ โดยวิธีการเลือกสัดสวนการจัดหาประโยชน  

  รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย ขอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเรื่อง

การจัดหาประโยชนจากเงินรายไดประจําป ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากเงินรายไดและการลงทุน 



๗ 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล แจงวาในการประชุมครั้งที่ ๓/๕๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ กําหนดใหมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม

รูปแบบสัดสวนการจัดหาประโยชนขึ้นอีก ๑ รูปแบบ จากเดิม ๓ รูปแบบ เปน ๔ รูปแบบ พรอมกําหนดสัดสวนการ

ลงทุนใหสวนงานพิจารณาเลือกสัดสวนการลงทุน ดังนี้ 

 กองทุนมั่นคงสูง 

(OP2)(+CondoD) 

กองทุนตราสารหน้ี 

(OP3)(+MUCOOP) 

กองทุนหุน (OP4) กองทุนสินทรัพย 

อสังหาริมทรัพย (OP9) 

 - พันธบัตรรัฐบาล 

- เงินฝากธนาคารที่ถูก 

  จัดเปนตราสารประเภท ก. 

- เงินฝากธนาคารท่ีถูก 

  จัดเปนตราสารประเภท ข. 

- ตั๋วแลกเงินธนาคารท่ี 

  สามารถลงทุนได 

- ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

- หุนสามัญในตลาด 

  หลักทรัพยไทย 

- กองทุนรวมที่จดทะเบียบ 

  ในตลาดหลักทรัพยไทย 

รูปแบบ รอยละของสัดสวนการลงทุน 

A1 ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ 

A2 ๖๐ ๔๐ ๐ ๐ 

A3 ๖๐ ๓๗ ๓ ๐ 

A4 ๖๐ ๓๑ ๖ ๓ 

 การเลือกสัดสวนการลงทุนทําได ๒ ครั้ง ในตอนตนป และกลางปงบประมาณ การเลือกรูปแบบการลงทุนน้ัน 

ทางศูนยบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยใหพิจารณาดานสภาพคลอง  หากคณะใด ยังไมมีความจําเปนตองถอนเงิน

ลงทุนในระยะเวลาอันใกล ใน ๑-๒ ป เม่ือเทียบกับเงินทั้งหมดที่สวนงานมีการลงทุนในกลุม A3/A4 จะใหผลตอบแทนที่

ดีและเหมาะสม เม่ือพิจารณาความเสี่ยงของเงินเฟอ และในระยะเวลาสั้น ๆ อาจมีความผันผวนของผลตอบแทนก็ตาม 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย ใหขอมูลวา ณ วันที่  ๓๐กันยายน ๒๕๕๕ 

ยอดเงินสะสมคงเหลือของคณะ จํานวน ๑๙๘,๐๘๒,๙๒๒.๘๗ บาท นั้น เปนยอดเงินกอนหักภาระผูกพัน ซึ่งเงินจํานวน

น้ีจะถูกถอนไปชําระหน้ีในเวลาอันใกลนี้  ซึ่งยอดเงินน้ีหลังหักภาระหน้ีผูกพันคณะจะมีรายไดสะสมคงเหลือ จํานวน 

๕๖,๒๕๖,๙๐๔.๖๐ บาท เทาน้ัน จึงเสนอวาควรเลือกการลงทุนในรูปแบบเดิมคือ A3 ซึ่งรูปแบบใหม A4 เปนการเพ่ิม

สัดสวนการลงทุนในหุนเห็นวายังไมเหมาะกับคณะ ณ เวลาน้ี  

 ประธานฯ ไดถามความเห็นจาก รศ. ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร อดีตรองคณบดีฝายคลังและบริหารสินทรัพย ซึ่ง

เสนอความเห็นวาเน่ืองจากภาระผูกพันที่นํามาใชจัดหาครุภัณฑ และการติดต้ังระบบตางๆ ที่ไมไดรับงบประมาณจาก

รัฐบาลนั้น มีการแบงจายตามงวดงานในสัญญา ไมไดจายทีเดียวทั้งหมด ดังน้ันคณะฯควรจะลงทุนหาผลประโยชนจาก

เงินที่คงอยูเต็มจํานวนเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด และเสนอวาคณะฯ ควรเลือกรูปแบบสัดสวนการจัดหาประโยชน A3 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยเลือกรูปแบบสัดสวนการจัดหาประโยชน รูปแบบ A3  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอื่น ๆ 

๕.๑ เร่ืองแจงจากท่ีประชุมคณบดี 

 *๕.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๘ 
 

งานทรัพยากรบุคคลเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปของพนักงาน

มหาวิทยาลัยในสวนของผูที่ไดรบัเงินเดือนถึงขั้นสูงของตําแหนงตามบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยและผูที่

เปลี่ยนประเภทการจางจากบุคลากรประเภทอื่น ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมย่ิงขึ้น จึงออกประกาศ เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ 

กันยายน ๒๕๕๕  

ที่ประชุมรับทราบ 

 *๕.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการใหไดรับเงินเดือน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย วาดวยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๕ เปนตนไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๒. กําหนดหลักเกณฑการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสวนของการให

ไดรับเงินเดือน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕  

ที่ประชุมรับทราบ 

 *๕.๑.๓ แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดยเริ่ม

ใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งน้ี สามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่ http://intranet.mahidol/op/orpl/ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายอนุรักษพลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําระบบการจัดการพลังงานมาใชในหนวยงาน เพ่ือลดคาใชจายดานพลังงานสงผลใหลด

ภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มหาวิทยาลัยมหิดลจึงประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายอนุรักษพลังงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๕.๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ผลการเลือกต้ังประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมสภาคณาจารยเพื่อเลือกต้ังประธานสภาคณาจารยแทนตําแหนงที่วาง บัดน้ี การ

ดําเนินการเลือกต้ังดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว จึงขอประกาศวาผูที่ไดรับเลือกต้ังเปนประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย 

คือ ศาสตราจารยคลินิก วิรุณ บุญนุช ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 ๕.๑.๖ ระเบียบวาระวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๙ 
 

กรมบัญชีกลางไดออกระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให

หลักเกณฑการจายคาจางระหวางลาของลูกจางของสวนราชการสอดคลองกับการจายเงินเดือนระหวางลาของ

ขาราชการ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๕.๑.๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย ศูนยพัฒนาปญญาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สภามหาวิทยาลัย ออกขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยศูนยพัฒนาปญญาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหการบริหาร

จัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๕.๑.๘ เร่ืองอื่น ๆ 

 คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 

๑. สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ แตงตั้ง นายโชค บูลกุล  

ใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย  

๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่          

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 ๓. มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๒๖๘๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ แตงต้ัง นางจิตรลดา     

อมรวัฒนา ใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๕ เปนตนไป 

๔. มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๒๖๘๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ แตงตั้ง  นายสุเมธ          

อําภาวงษ ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธศูนยสัตวทดลองแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแต

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๕.  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีคํ าสั่ งที่  ๒๘๐๗/๒๕๕๕ สั่ ง  ณ วั นที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ แตง ต้ั ง        

คณะกรรมการจัดการขยะภูมิทัศน และการอนุรักษพลังงาน และขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

๖. มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๒๘๒๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แตงตั้ง ศ. รอ.หญิงวณิชา 

ชื่นกองแกว ใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปน

ตนไป จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะแตงต้ังผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายการศึกษา 

๗. มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๒๘๕๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงต้ัง ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ  

ศิลาจํารูญ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 



๑๐ 
 

๘. มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๒๘๕๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้ง รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  

พงศพนรัตน และ ดร.เจตสุมน ประจําศรี ใหดํารงตําแหนงรองคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี 

ต้ังแตวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๙. มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๒๘๖๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงต้ัง รศ. พญ. เยาวลักษณ 

สุขธนะ ใหดํารงตําแหนงกรรมการอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคม ทั้งน้ี   ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๑๐.  มหาวิท ยาลัยมหิ ดล มีคํ าสั่ งที่  ๒๙๘๘/๒๕๕๕ สั่ ง  ณ วั นที่  ๑๐ ตุลา คม  ๒๕๕๕ แต ง ต้ั ง        

คณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพโลกมหิดล โดยคณะกรรมการมีวาระ ๒ ป นับจากวันที่แตงต้ัง  

๑๑. มหาวิทยาลัยมหิดล มีคํ าสั่ งที่  ๓๓๙๓/๒๕๕๔ สั่ ง  ณ วันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ แตง ต้ั ง        

คณะกรรมการอํานวยการศูนยพัฒนาปญญาคม ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เร่ืองแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา  

ศ. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบในระบบ 

E-meeting ดังน้ี 

๑. ขอเยี่ยมชมสวนงานของคณะเวชศาสตรเขตรอน เพื่อรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากบุคลากรของคณะฯ 

ระหวางเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. คําสั่งคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓๙๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง

แตงต้ังคณะกรรมการสรรสรางคุณคาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรทุกสายงานมีความกาวหนาในอาชีพ มีศักยภาพเหมาะสม

กับตําแหนงหนาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรักผูกพันธตอคณะฯ ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการ

ปฏิบัติงานเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. คําสั่งคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓๙๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังบุคลากร เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังบุคลากรมีการบริหารจัดการอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของคณะฯ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต

บัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการปฏิบัติงานเทากับวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. แตงต้ังกรรมการกําหนดยุทธศาสตรเว็บไซต คณะเวชศาสตรเขตรอน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕. แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



๑๑ 
 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ  

ไมม ี

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจําศร ี รองคณบดีฝายวิจัย แจงตอที่ประชุมเรื่องการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชนก ในหัวขอเรื่อง “การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสูอาเซียน” และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและวิชาการ 

Mahidol University Research Expo 2012 ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยการเรียนรูมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และแจงเรื่องเพ่ือทราบจากฝายวิจัย จํานวน ๔ เรื่อง โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่

แนบในระบบ E-meeting ดังน้ี 

๑. สรุปการดําเนินงานโครงการที่ไดรับจัดสรรของรองคณบดีฝายวิจัย ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ 

– กันยายน ๒๕๕๕) โดยไดรับจัดสรรจากคณะฯ ๔.๕ ลานบาท อนุมัติจริง ๔,๕๔๕,๙๐๕.๙๒ บาท รายละเอียดดังนี ้

๑.๑ ทุนสงเสริมการวิจัยคณะฯ  ๑๒ ทุน   จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ทุน Know How     ๑ ทุน  จํานวน ๒๙๖,๒๕๐ บาท 

๑.๓ Publication Reward  ๓๘ ทุน   จํานวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท 

๑.๔ Page Charge   ๒๒ ทุน  จํานวน ๓๑๔,๖๕๕.๙๒ บาท 

๑.๕ Patent Reward    ๑ ทุน  จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๑.๖ Top up      ๙ ทุน  จํานวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน รอยละ ๑๐ โดยสํานักงานบริการการ

วิจัยปงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) รวมทั้งหมดเปนเงิน ๑๐,๘๙๒,๗๗๕.๓๗ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. สรุปการบรรยายพิเศษ/กิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสํานักงานบริการการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

(ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) รวมทั้งสิ้น ๒๙ ครั้ง ไดแก Lunch Talk/Special Talk จํานวน ๒๖ ครั้ง และ   

อ่ืน ๆ จํานวน ๓ ครั้ง  

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. รายงานผลการเขารวมประชุม ICTMM 2012 โดยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร รายงานผลการเขา

รวมประชุม IIIV International Congress for Tropical Medicine and Malaria 2012 ณ ประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐบราซิล ระหวางวันที่ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ และเปนผูแทนคณะเวชศาสตรเขตรอนเสนอตัวประมูลสิทธิ

เปนเจาภาพจัดการประชุม (Bidding) ICTMM 2016 ใหประเทศไทย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังน้ี 
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๑. สรุปผลแบบประเมินหลักสูตร D.T.M. & H. ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

    ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

    ที่ประชุมรับทราบ 

๓. สกอ. รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

    ที่ประชุมรับทราบ 

๔. สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

    ที่ประชุมรับทราบ 

๕. กําหนดการจัดทํา มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา)    

มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร) 

    ที่ประชุมรับทราบ 

๖. กําหนดการจัดโครงการเวทีวิชาการ วันที ่๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

    ที่ประชุมรับทราบ 

๗. กําหนดการจัด Open house และ Road show 

    ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายการคลังและสินทรัพย  

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย รายงานวา ยอดเงินรายไดสะสมของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เหลือเปนจํานวน ๕๖,๒๕๖,๙๐๔.๖๐ บาท หลังหักภาระผูกพัน โดย

รายละเอียดปรากฏตามปรากฏตามเอกสารที่แนบในระบบ E-meeting 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังนี ้

๑. คณะเวชศาสตรเขตรอน รวมกับ Tokyo Metropolitan Government ประเทศญี่ปุน จัดการฝกอบรม

หลักสูตร Training Course on Infectious Diseases Control โดยมีนายแพทยและพยาบาลจากประเทศญี่ปุน เขา

รับการฝกอบรมจํานวน ๖ ราย ในระหวางวันที่ ๑๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. การประสานงานวิทยากรและ workshop 

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความรวมมือจากคณะเวชศาสตรเขตรอน ใหการตอนรับและบรรยายโครงการ

พัฒนาวัคซีนไขเลือดออก ใหแกผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ภายใตโครงการ Hight Education 

Leadership and Management (HELM) ทั้งน้ีศาสตราจารยเกียรติคุณอรุณี ทรัพยเจริญ รวมเปนเกียรติในการ
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ตอนรับและเปนวิทยากรบรรยาย How to be one of the world’s Leading Tropical Medicine Research 

Institutes/ Dengue Vaccine Trials ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๔๕-๑๒.๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ขอความรวมมือจากคณะเวชศาสตรเขตรอน ให

จัดการฝกอบรมการควบคุมและการปองกันโรคมาลาเรีย ภายใตโครงการหมูบานนํารองเพ่ือการควบคุมมาลาเรียในสาธารณรัฐ

เซเนกัล โดยเรียนเชิญ ศ.ศรีสิน คูสมิทธิ์ ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รศ. ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร รศ.นฤมล โกมลมิศร และนายสําเริง 

พรหมมงคล เปนวิทยากรใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ที่สาธารณรัฐเซเนกัล ในระหวางวันที่ ๑๔-๒๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. การจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเซียและโลก ประจําป ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยตองจัดสง

ขอมูลให QS เพื่อใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในป ๒๕๕๖ น้ัน เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีคุณภาพ ถูกตอง 

สอดคลองกับขอกําหนด และวิเคราะหไดทันเวลา จึงไดสงแบบคําถามของ QS พรอมทั้ง ๒ นิยาม คําสําคัญ ตาราง และขอ

คําถามที่เก่ียวของกับคําสําคัญแตละคํา เพ่ือใหคณะ สถาบัน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของชวยจัดทําขอมูล และขอใหสง

ขอมูลกลับมายังกองแผนงานทาง E-mail ที่ yupayong.pir@mahidol.ac.th ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ทั้งน้ี ฝายวิเทศสัมพนัธ จะติดตอขอขอมูลกับฝายอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยจะรบกวนขอขอมูลที่จําเปนจากภาควิชา

ตาง ๆ ใหนอยที่สุด 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. การเสนอขอแตงตั้งชาวตางประเทศใหดํารงตําแหนงวิชาการอาคันตุกะ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 

(Inbound Visiting Faculty Staff) 

สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังชาวตางประเทศที่มาชวยเหลืองานดานการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการแตงตั้งชาวตางประเทศใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอาคันตุกะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

ทั้งน้ี ไดแนบขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลมาเพ่ือเปนขอมูลใหภาควิชาพิจารณาเสนอขอแตงต้ังชาวตางประเทศ

เพ่ือดํารงตําแหนงทางวิชาการอาคันตุกะ ประจําป ๒๕๕๖ ไดนับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังน้ี 

๑. กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักการระบุเหตุผลการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติเพื่อใชประกอบการ

เบิกจาย โดยใหเบิกในกรณีที่ไมสามารถใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติไดตามเหตุผลที่กระทรวงการคลังกําหนด กรณี

ผูปวยแสดงความจํานงตองการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ผูปวยตองรับภาระคาใชจายเอง และใหมีผลใชบังคับ

สําหรับการรักษาพยาบาลต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป กรณีตรวจสอบพบวาสถานพยาบาลไมปฏิบัติตาม
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หลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนด กระทรวงการคลังจะดําเนินการเรียกเงินคืนทั้งหมดของรายการยาน้ันๆ ที่มีการ

เบิกจาย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. กระทรวงการคลังประกาศใหลงทะเบียนในระบบเบิกจายตรงผูปวยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการ

กรณีผูปวยโรคเรื้อรัง โดยใหเลือกสถานพยาบาลประจําตัวไดเพียง ๑ แหงตอ ๑ โรคเรื้อรังหรือ ๑ แหงตอทุกโรคเรื้อรัง 

โดยใหดําเนินการลงทะเบียนใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๕ เปนตนไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๓. กระทรวงการคลังมีคําสั่งหามเบิกยากลูโคซามีนซัลเฟตโดยใหมีผลบังคับใชสําหรับการรักษาพยาบาลที่

เกิดขึน้ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนตนไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร  

ไมม ี

๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม 

 นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม นําเสนอรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในคณะฯ เม่ือ

วันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผานทาง Multimedia Presentation ดังน้ี 

๑. เหตุการณวิ่งราวทรัพย บุคคลภายนอกที่มาจอดรถยนต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 

๖๐ ป สวนวิทยบริการ ลานจอดรถยนต ชั้น P8  

๒. เหตุการณขโมยสายไฟลอฟา ณ ลานจอดรถยนต อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 

สวนวิทยบริการ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  

  ไมมี 

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 

 อาจารยรชตวรรณ เฉียบฉลาด ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ แจงตอที่ประชุมเรื่องรายชื่อคณะอนุกรรมการ

สวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน ป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแจกในที่ประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๒ เร่ืองแจงจากเลขานุการคณะ 

 ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการคณะฯ แจงตอที่ประชุม เรื่องการกรอกขอมูลเขาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

โดยกําหนดใหคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับพัสดุระบุเลขบัตรประชาชนเพ่ือเขาระบบดังกลาวดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ เร่ืองแจงจากฝายอื่น ๆ  



๑๕ 
 
      ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  

เกณฑการประเมินผลการปฏบัติงานลวงหนาของบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๖  

รศวิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม ไดสอบถามที่ประชุมกรณีเกณฑการ

ประเมินผลการปฏบัติงานลวงหนาของบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๖ วาจะดําเนินการอยางไร 

นางสาวผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการเรื่อง (ราง) เกณฑมาตรฐานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอใหใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ทั้งน้ีการพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาภาควิชาและกรรมการประเมิน หาก

พบวามีปญหาในการปฏิบัติขอใหหัวหนาภาค/หนวยงาน นําเสนอมายังคณะฯ เพ่ือแกไขปรับปรุง ทั้งนี้ขอใหทดลองใช

กอนเปนระยะเวลา ๑ ป  

ที่ประชุมรับทราบ 

เลกิประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

         (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

               (นางสาวฌิโนมา ชางเสียง) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 

(ศาสตราจารยรังสรรค ต้ังตรงจิตร) 

                          รองคณบดีฝายอํานวยการ 

                                          เลขานุการการประชุม 

 


