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มาในสมัยคณบดีเยาวลักษณ โดยมีการจัด Workshop เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร D. T. M. & H. ของมหาวิทยาลัย

เมลเบิรน เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน  และไดเชิญ รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ 

คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน และ ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เขารวมประชุมเพื่อ

รวมกันจัดทําหลักสูตรดังกลาว 

หลักสูตร D. T. M. & H. ของมหาวิทยาลัยเมลเบิรนนั้นจะใชระยะเวลาเรียนประมาณ ๕ - 

๖ เดือน มีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ๓ เดือน ที่คณะเวชศาสตรเขตรอน ๑ เดือน และกลับไป

ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเมลเบิรน เพ่ือสรุปและประเมินผล อีก ๑ - ๒ เดือน สําหรับสวนที่มาเรียนที่คณะ

เวชศาสตรเขตรอนน้ันจะเนนการศึกษาเรื่อง Parasitology การออกภาคสนามและการดูคนไข โดยมีกลุมเปาหมาย

เปนแพทยจากประเทศออสเตรเลีย วางแผนไววาจะเริ่มเปดสอนในป 2014 ซึ่งคาดวาจะมีนักศึกษาเริ่มตนประมาณ 

๒๐ คน ทั้งน้ี จะมีการจัด Workshop อีกครั้งในวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ที่คณะฯ เพ่ือทํารายละเอียดตางๆ 

อาทิ รายวิชา กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน ตนทุนและคาใชจาย 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงวาไดเสนอใหจัดการเรียน

การสอนที่คณะวาควรจัดใหตรงกับการจัดกิจกรรมการออกฝกภาคสนามสําหรับวิชา Parasitology หรือการออก

ฝกของทางคลินิกและระบาดวิทยาของคณะที่ทําอยูเปนปกติทุกป ทั้งน้ี เพ่ือใหนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรไดมีโอกาส

ปฏิสัมพันธกันและเปนการลดคาใชจาย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการฝกภาคสนามดังกลาวหางกันเกิน ๔ สัปดาห 

ดังน้ัน อาจจัดใหตรงกันไดเพียงอยางเดียว และทางรองคณบดีฝายการศึกษาจะจัดทําตารางเวลา ๔ สัปดาห เพ่ือให

มหาวิทยาลัยเมลเบิรนคํานวณคาใชจายดวย 

รองศาสตราจารยมนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา กลาวเสนอแนะให

ระวังเรื่องความแข็งแกรงของหลักสูตร D. T. M. & H. ประธานฯ ชี้แจงวาหลักสูตร D. T. M. & H. ที่จัดการเรียน

การสอนมีหลายแหงทั่วโลกซึ่งระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันตั้งแต ๘ สัปดาหถึง ๖ เดือน 

คาธรรมเนียมการศึกษาก็ตางกันมากตั้งแต 3,900 US$ ถึง 8,000 US$ ซึ่งราคาของคณะฯ ถูกที่สุด ทําใหมีจุดแข็ง

เรื่องราคา และเน่ืองจากอยูในเขตรอน จึงทําใหมีตัวอยางผูปวย ถือวาเปนจุดไดเปรียบอีกดวย 

รศ. นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม เสนอวาคณะควร

จัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมและควรคิดวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรของ

คณะใหม เพ่ือใหทันสมัยและไมเปนภาระของนักศึกษามากเกินไป 

ประธานฯ ชี้แจงวาคณะฯ จะไดมีโอกาสเรียนรูการประเมินผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

เมลเบิรนในการจัด Workshop ครั้งตอไป โดยในเบื้องตนการประเมินผลการเรียน (assessment) ของ

มหาวิทยาลัยเมลเบิรนจะเปนการเขียนประมาณ ๕,๐๐๐ คํา หรือการสอบดวยวิธีอ่ืนๆ ที่เทียบเทากับการเขียน 

๕,๐๐๐ คํา ตอการเรียนวิชา ๑ ยูนิต 

ที่ประชุมรับทราบและเปนแนวทางในการเตรียมตัวตอไป 
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๑.๓  การโอนยายหนวยกิตและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยโตเกียว 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบเรื่องมหาวิทยาลัยโตเกียวโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล

ญี่ปุนจะทําหลักสูตร Urban Environmental Health โดยการรวมมือของคณะแพทยศาสตรและคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนอีก ๖ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยใน

อินโดนีเซีย ๒ แหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ๒ แหง ไดแก คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Asian Institute of Technology (AIT) ซึ่งทุกสถาบันดังกลาวไดรับเชิญใหเขารวม

เปนกรรมการ (Consortium) โดยในระยะแรกน้ีผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโตเกียวจะเนนการโอนยายหนวยกิต

และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรดังกลาวตอไป 

ในการน้ีอาจารยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวจะมาพบ รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ คณบดีคณะ

เวชศาสตรเขตรอน และ รศ. ดร.จิตรา ไวคกุล เพ่ือปรึกษาในรายละเอียดเบื้องตน และจะจัดใหมีการระดมความคิด

จากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของทั้งหมดอีกครั้งที่กรุงโตเกียว ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ นอกจากน้ี 

มหาวิทยาลัยโตเกียวจะมอบอุปกรณและระบบ Teleconference ใหกับคณะฯ โดยคณะฯ ตองจัดเตรียมหอง

สําหรับติดต้ังระบบ Teleconference เพ่ือใชในการสื่อสารทางไกล เพ่ือใหใชระบบดังกลาวในชวงกอนสิ้นป 

๒๕๕๕  

ประธานฯ เสนอวาควรจะทําระบบ Teleconference เพื่อใชในการสื่อสารทางไกล ระหวาง

คณะฯ และมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุน โดยเสนอใหนําระบบ Teleconference ติดต้ังที่อาคารจําลอง หะริณสุต 

ชั้น ๕ เพ่ือจะไดเกิดความตอเน่ืองในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศญี่ปุน กับคณะเวชศาสตรเขตรอน

ตอไป ทั้งน้ี ประธานฯ ไดใหหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศใหความเห็นเรื่องระบบดังกลาวดวย  

ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เสนอวาอาจใช

หองบรรยาย ชั้น ๓ หรือ ชั้น ๔ ในการติดต้ังระบบ Teleconference โดยเลือกหองใดหองหน่ึง รศ. ดร.ชํานาญ 

อภิวัฒนศร หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย เสนอวาระบบ Teleconference นาจะมี ๒ โหนด เพ่ือใชกับ

งานวิจัย และการศึกษา และเสนอใหติดต้ังระบบน้ี ที่ศูนยวิจัยโรคเขตรอนกาญจนบุรีดวย 

ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมวาปกติหลักการ ของคณะเวชศาสตร เขตรอน จะเนน 

Communicable Disease (CD) และมีแนวคิดจะขยายเปน Chronic Non-communicable Disease (CNCD) 

ซึ่งเปนโรคผูสูงอายุและเปนโรคที่อยูในเมืองมากขึ้น ในการนี้ขอเชิญหัวหนาภาควิชาตางๆ เสนอเพ่ิมวิชาใหมดวย 

ศ. นพ.พลรัตน วิไลรัตน เสนอวาควรกําหนดภาควิชาสําหรับเปนผูประสานงานหลัก 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอ รศ. นพ.วิจิตร     

ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่ผูประสานงานหลัก  

ที่ประชุมรับทราบและเปนแนวทางในการเตรียมตัวตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ (เม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕) โดยมีการแกไขดังน้ี 
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ประธานฯ เสนอแนะวาการใชคํานําหนานามของ รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ เน่ืองจากมี

การใชคํานําหนานาม “แพทยหญิง” เพียงชื่อเดียว ดังน้ันหากพิจารณาตามประกาศขอบังคับการใชคํานําหนานาม

แลว เห็นควรใหใชคํานําหนานามเพ่ือความสอดคลอง จึงควรใชกับคณะกรรมการรายชื่ออ่ืนดวย  

  ผศ.เกศินี บูชาชาติ เสนอแกไขลําดับของ ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ควรมีลําดับกอนตําแหนงผูชวยคณบดี  

หนา ๓ และ ๔  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน แกไข โดยใหสรุปสาระสําคัญ

ในที่ประชุมดวย 

 หนา ๑๐ บรรทัดที่   ๕ แกไข “นางสุเมธ” เปน “นายสุเมธ” 

หนา ๑๒ บรรทัดที่ ๒๒ แกไข “รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ”   เปน 

“ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา” 

 หนา ๑๕ บรรทัดที่ ๒๕  ตัดขอความ “ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ” 

 หนา ๑๖ บรรทัดที่   ๔  แกไข “การจัดทําขอตกลง” เปน “เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน”  

ทั้งน้ี เพื่อใหการจัดทําวาระการประชุมและรายงานการประชุมเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 

ประธานฯ ไดแตงต้ัง ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการคณะ เปนผูชวยเลขานุการที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เร่ืองเสนอนโยบาย 

๔.๑.๑ นโยบายการบริการสุขภาพโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องความกาวหนาของการสรางอาคารราชนครินทร 

ซึ่งสรางเสร็จเรียบรอยและอยูในระหวางการตกแตงภายใน ประกอบกับคาใชจายสาธารณูปโภคจะตองเพ่ิมขึ้น

จํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดรายไดและการใชประโยชนอยางคุมคามากที่สุด คณบดี ผูบริหาร แพทยของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน พรอมทั้งผูบริหารโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนไดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดนโยบาย

การบริการสุขภาพโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนใหชัดเจน ดังนี้ 

(๑) จัดต้ังโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนโรงพยาบาล

เฉพาะทางโรคเขตรอนที่สามารถใหคําตอบเก่ียวกับโรคเขตรอนแกสังคมไทย พรอมทั้งพัฒนาใหเปนศูนยการอางอิง

หรือศูนยโรคเขตรอนที่แสดงตัวตนของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนอยางชัดเจน  

(๒) เพ่ิมพ้ืนที่การบริการเพ่ือใหการรักษาผูปวยโรคเรื้อรังที่ไมติดเชื้อ (Chronic 

Non - communicable Disease (CNCD) โดยเฉพาะผูสูงอายุใหครบทุก sub - specialty ที่จําเปน และจัดต้ัง

หนวยพิเศษ (รูปแบบบริษัท) เพ่ือเติมเต็มการบริการที่มีอยูแลวของคณะฯ ใหดีย่ิงขึ้นและเพ่ือใชศักยภาพของอาคาร
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อยางเต็มที่ โดยจะใหบริการในชวงเชา นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ โดยใชแพทยและบุคลากรทางการ

แพทยแบบ part time รวมกับบุคลากรของคณะฯ 

(๓) เนนการใหบริการผูปวยนอก ชั้นที่ ๑ - ๖ ของอาคาร และการใหบริการผูปวย

ในจะเตรียมสถานที่สําหรับบริการ ๑๐๐ เตียง โดยเปดบริการที่ ๑) หอผูปวยพิเศษ ๓ หอ ชั้น ๑๓ ชั้น ๑๔ แต

ระยะแรกจะเปดใหบริการกอน ๒ หอ   ๒) หอผูปวยสามัญชาย หญิง เด็ก ๒ หอ ชั้น ๑๐ ชั้น ๑๑ ซึ่งสามารถทํา 

clinical trial ได และ ๓) หอผูปวยภาวะวิกฤต (ICU) ๖ เตียง โดยระยะแรกจะเปดใหบริการกอน ๔ เตียง  

(๔)  การดําเนินการในสวนขยาย (ตามขอ ๒) จะมีการระดมทุนเพ่ือใหเกิดการมี

สวนรวมและตองดําเนินการใหครบวงจรการบริหารรูปแบบบริษัท เชน ประชาสัมพันธการตลาด การบริการลูกคา

แบบรวดเร็วและสรางความประทับใจ พรอมทั้ง การบริหารจัดการเพ่ือลดตนทุนและสรางความคุมคา  

ทั้ ง น้ี ประธานฯ ขอให  ผศ.นพ.อุดมศัก ด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน ใหขอมูลเพ่ิมเติม  

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แจงวาการ

ใหบริการเตียง ๑๐๐ เตียงน้ัน มีเตียงพิเศษอยู ๓ ชั้น เปดบริการชั้น ๑๓ ชั้น ๑๔ และชั้น ๑๕ แตเปดใหบริการ

กอนที่ชั้น ๑๓ และชั้น ๑๔ เตียงพิเศษมีศักยภาพ ๕๑ เตียง ถาจาก ๑๐๐ เตียง เหลือ ๔๙ เตียง ซึ่งเปนเตียงสามัญ

ชายและสามัญหญิง รวมกับเตียงหอง ICU เปน ๑๐๔ เตียง เปนศักยภาพใหบริการ สวนเตียง clinical trial จะอยู

ที่เฟส ๑ โดยไมไดรวมอยูกับ ๑๐๐ เตียงดังกลาว อยูที่ประมาณ ๕๐ เตียง BE มีศักยภาพ ๒๖ เตียง รวมกับเฟส ๑ 

ถาอยูแบบแนนๆ จํานวน ๒๔ เตียง ถาอยูแบบสบายๆ ๑๙ เตียง และมีเตียงสามัญ ๑ หอ ปจจุบันโรงพยาบาล

ใหบริการเตียง ๘๕ เตียง และจะปรับเปน ๑๐๐ เตียง 

ประธานฯ ชี้แจงวา เตียง BE จะอยูที่เดิม และถาเปนคนไขวิจัย อาจตองใหใชบริการเตยีง BE 

สวนเตียง clinical trial จะใหบริการชั้น ๑๐ ซึ่งคอนขางแออัดตลอดเวลา จึงใหคนไขวิจัยไปใชบริการเตียง BE ได 

รศ.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา  เสนอวา ขอ (๒) เน่ืองจากเขียน

ตอเนื่องกันทําใหเขาใจวาบริษัทน้ีจะครอบคลุมกับการบริการรักษาผูปวยโรคเรื้อรังดวย 

ประธานฯ ชี้แจงวาคณะฯ เคยเนนการทําภารกิจที่เก่ียวกับโรคติดเชื้อมาตลอด แตผูบริหาร

ชุดน้ีมีนโยบายขยายการบริการออกไปใหครอบคลุมโรคเรื้อรังที่ไมติดเชื้อ (Chronic Non - communicable 

Diseases) ดวย คําจํากัดความของ Tropical Medicine จะเปน Medicine in the Tropic แตเนื่องจากคณะฯ ยัง

ไมมีแพทยครบทุกสาขา เชน แพทยโรคหัวใจ แพทยโรคผูสูงวัย เปนตน จึงทําใหการรักษาไดไมเต็มที่ คณะจะ

จัดการใหงานของแพทยเกาและแพทยใหมสอดประสานกัน โดยงานของสวนขยายจะใชศักยภาพของคลินิกชวงเชา

และคลินิกนอกเวลา 
รศ.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา เสนอวา คอนขางเห็นดวยกับ

นโยบายการบริการสุขภาพโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แตทุกครั้งที่มีการตรวจรักษาจะตองมกีารกําหนดราคา

คาบริการไวดวย ในกรณีโรงพยาบาลศิริราช ก็ไมไดทํารูปแบบบริษัทเหมือนทีค่ณะฯ จะทํา 
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ประธานฯ ชี้แจงวาโรงพยาบาลศิริราชทํารูปแบบบริษัท แตอาจใชชื่อคลินิกพิเศษ คลินิก 

พรีเมี่ยม ซึ่งไดกําหนดอัตราคาบริการไวแลว  ทั้งน้ี ไดมีการปรึกษาหารือกันแลววาถาจะทําเปนคลินิกดังกลาว จะ

อนุญาตใหเก็บคาบริการแพงได แตจะคิดคาบริการที่เพ่ิมขึ้นไดไมมาก โดยคณะฯ จะเนนการดูแลผูปวยเปนอยางดี 

รศ. นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม เสนอวา

เน่ืองจากการสงตรวจทางเอ็กซเรยของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนมีขอจํากัด การซื้อเครื่องมือทางเอ็กซเรยจะไม

คุม ควรติดตอกับภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถสงผลมาไดรวดเร็ว เพราะถาสงไปโรงพยาบาล

รัฐบาลจะชา ควรจะมีกลยุทธ 

ประธานฯ ชี้แจงวาไมเฉพาะหองแลปเทานั้นจะใชกับหองยาและ Laboratory routine 

ดวย และจัดระบบบริหารจัดการใหไดประโยชนสูงสุด แตลงทุนอยางเหมาะสม   

ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน กลาววา 

Laboratory routine มี ๓ ระบบ คือ ๑) หองปฏิบัติการที่โรงพยาบาลรับผิดชอบเอง เชน CBC, Microscopy, 

Biochemistry, Serology เปนตน ๒) หองปฏิบัติการที่สงภาควิชา และ ๓) หองปฏิบัติการภายนอกโดยเก็บเงิน

ผานระบบของโรงพยาบาล นอกจากนี้ทางดานเอ็กซเรยมีการติดตอเปนเงินเชื่อกับ ประชาชื่นเอ็กซเรย และ       

อุรุพงษ เอ็กซเรย-แลป ซึ่งเดินทางไกล เบื้องตนไดติดตอกับโรงพยาบาลพญาไท ๒ และอาจดําเนินการทําสัญญา ใน

กรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากเดินทางใกลกวาหรือมี ER ที่รองรับได 

ประธานฯ แจงวาจะหาประโยชนจากเครื่อง Mammogram ที่โรงพยาบาล ไดรับใน

รูปแบบ screening ผูสูงวัย โดยจัดทําในแบบบริษัทหรือโครงการเพ่ือการกุศล  

ประธานฯ เสนอแนวคิดวาคณะฯ สมควรจัดทํารูปแบบบริษัท เน่ืองจากเปนรูปแบบที่ทั่ว

โลกไดดําเนินการแลว แตในการดําเนินรูปแบบบริษัทจําเปนตองใชเงินจํานวนมาก ในการน้ีไดเสนอแนวคิดการ

ระดมทุน และจะนํามาซึ่งการมีสวนรวมของบุคลากร โดยอาจใชเงินโบนัสใหในรูปของหุนโรงพยาบาล กําหนดเปน

หุนละ ๑๐ บาท เพราะฉะน้ันพนักงานทุกคนก็จะมีหุนคนละ ๑,๐๐๐ หุน ซึ่งหุนจะไดในปลายป ๒๕๕๖ หากทาน

ใดประสงคจะขายหุน ก็สามารถขายคืนหุนใหกับโรงพยาบาลได 

ศ. ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน  เสนอ

ความเห็นวาบุคลากรสายสนับสนุนอาจตองการไดรับโบนัสเปนเงินมากกวาที่จะไดเปนหุน แตถาหากทานคณบดี

แจงวาสามารถขายหุนกลับคืนใหคณะฯ ไดก็ไมนาจะมีปญหาอะไร 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและจะนําไปกําหนดนโยบายการบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนใหชัดเจนตอไป 

๔.๑.๒  เกณฑการจัดสรรคาใชจาย ประจําป ๒๕๕๖ ใหแกภาควิชา  

(๑) การจัดสรรเปนคาใชจายพ้ืนฐานและการพัฒนายุทธศาสตรวิจัยและการศึกษา 

โดยวงเงินจัดสรร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนเงินจํานวน ๕ ลานบาท ซึ่งแตละภาควิชาจะไดรับการจัดสรร

เงินเพ่ิมขึ้นจากปที่แลวรอยละ ๒๐ โดยใชเกณฑการจัดสรร ดังน้ี 

- จัดสรรเปนทุนประเดิมใหทุกภาควิชาเทาเทียมกัน 
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- จัดสรรใหตามจํานวนนักศึกษา ปริญญาโท-เอก ในสังกัดภาควิชา 

- จัดสรรใหภาควิชาตามจํานวนชั่วโมงสอนของอาจารยผูสอน 

- จัดสรรใหตามจํานวนผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 

 (๒) จัดสรรเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษา การวิจัย 

และบริการวิชาการ   

ประธานฯ กลาวเพ่ิมเติมวาคณะฯ เริ่มตนดวย PA ยุทธศาสตร ๓ ขอน้ันมีกรอบวงเงิน

สับเปลี่ยนหมุนเวียนจากรองคณบดีฝายวิจัย จํานวน ๒.๕ ลานบาท และรองคณบดีฝายการศึกษา จํานวน ๒.๕ 

ลานบาท รวมเปน ๕ ลานบาท ซึ่งใชสําหรับผลักดันยุทธศาสตรทั้ง ๓ ขอ และไดกําหนดยุทธศาสตรไว คือ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ทุนสงเสริมภาควิชา สงนักศึกษาไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ โดยภาควิชาสงนักศึกษาภาควิชาละ 

๑-๒ คน ระยะเวลาศึกษา ๔ สัปดาห โดยผลักดันใหอยูในกลุมประเทศอาเซียน ในกรอบวงเงิน ๒.๒ ลานบาท 

(นักศึกษาทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ยุทธศาสตรที่ ๒ ทุนสนับสนุนภาควิชารับนักศึกษาตางประเทศ โดยใหภาควิชา

มอบทุนนักศึกษาตางประเทศ มาเรียนที่ประเทศไทย กรอบวงเงิน ๑ ลานบาท และยุทธศาสตรที่ ๓ ทุนสงเสริม

ผลักดันใหเสนอขอทุนวิจัย โดยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชน หรือองคกรตางประเทศ กรอบวงเงิน ๑.๘ 

ลานบาท   

ศ. ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ กลาววาทุนสนับสนุนนักศึกษาไป

เรียนตางประเทศ จํานวน ๑๔ คน และ Visiting Professor จํานวน ๑๒ คน นั้นใหภาควิชาลงทะเบียนจอง

ทุนการศึกษาไวกอนได 

ประธานฯ กลาววา ทุน Visiting Professor จํานวน ๑๒ คน ไมไดอยูในยุทธศาสตรนี้ อยู

ในยุทธศาสตรกรอบวงเงินของรองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา วงเงิน ๗ + ๓ 

ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี ขอใหชี้แจงยุทธศาสตรที่ ๒ ทุนสําหรับคณะเวชศาสตรเขตรอนใหทุน

นักศึกษาตางประเทศมาเรียนในระดับใด ปริญญาเอก ปริญญาโท หรือ Baccalaureate  

ประธานฯ ชี้แจงวาใหทุนเปน Full course และทุนไมสามารถสนับสนุนไดทุกภาควิชา 

ควรตองปรึกษาหารือเพ่ือตกลงกันอีกครั้ง หรือหากภาควิชาไมใชทุน จะคืนทุนให ศาสตราจารย แพทยหญิงศศิธร 

ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เพื่อคนหานักศึกษาตางประเทศมารับทุน 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา กลาวเพ่ิมเติมวา กําหนดให

ภาควิชาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมเกินกรอบวงเงิน ๑ ลานบาท และกําหนดการประชุมปรึกษาหารือการจัดสรรทุน 

ในวันศุกรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุม ๕๐๘ ชั้น ๕ ณ อาคารจําลอง หะริณสุต 

ประธานฯ กลาววา งบประมาณจัดสรรสําหรับภาควิชาปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยงบ

พ้ืนฐานที่จะซื้อ วงเงินไมเกิน ๓ แสนบาท ไมตองตกลงราคา และกรณีรับของ ควรดูระเบียบของฝายพัสดุ ไมเกิน ๓ 

หมื่น สามารถรับไดเลย กลาวคือ อํานาจสั่งซื้ออยูที่ภาควิชา อํานาจสั่งจายอยูที่ ศ. ดร.รังสรรค ตั้งตรงจิตร รองคณบดี

ฝายอํานวยการ และ รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย สวนคาใชจายพ้ืนฐานขอให ศ. นพ.

พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ชี้แจงกลไกการใชเงินเก่ียวกับงบพัฒนาบุคลากร 
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ศ. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ชี้แจงวาจะพิจารณาตามความ

ตองการของคณะฯ ถามีความเหมาะสมจะสงไปอบรมโดยใชงบสวนกลางดานการพัฒนาบุคลากร แตถาเปนความ

ตองการของภาควิชา เม่ือหัวหนาภาควิชาทําเรื่องขออนุมัติมา คณะจะตัดงบจากเงินจัดสรรของภาควิชา  

ประธานฯ กลาววางบประมาณที่จัดสรรนั้นลดลง โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ไดรับ

วงเงินจัดสรร ๙๐ ลานบาท รองคณบดีฝายวิจัย ไดรับวงเงินจัดสรร ๒๐ ลานบาท (กันไว ๕ ลานใหสําหรับภาควิชา) 

รองคณบดีฝายการศึกษา ไดรับวงเงินจัดสรร ๑ ลานบาท รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ไดรับวงเงินจัดสรร ๑๐ 

ลานบาท (กันไว ๓ ลานบาท สําหรับจางอาจารยชาวตางประเทศ) รองคณบดีฝายอํานวยการ เลขานุการคณะ และ

ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม ไดรับวงเงินจัดสรร วงเงิน ๓๐ ลานบาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 

๔.๒  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณาอื่น ๆ 

๔.๒.๑ การเสนอขอแตงตั้งชาวตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงวิชาการอาคันตุกะ (Visiting 

Professor) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕–๒๕๕๖ 

รองศาสตราจารยเอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่อง

พิจารณา เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน ในการเสนอขอแตงต้ังชาวตางประเทศ 

ใหดํารงตําแหนงวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Professor) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕–๒๕๕๖ จํานวน ๒ ราย คือ        

๑. Professor Sharon Peacock และ ๒. Dr.Gareth Turner  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยเห็นชอบสงใหมหาวิทยาลัยให Professor 

Sharon Peacock และ Dr.Gareth Turner ดํารงตําแหนงวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Professor) ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕–๒๕๕๖ 

๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบการเสนอแตงตั้ง หัวหนางานของฝายการพยาบาล 

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอขอความเห็นชอบการเแตงต้ัง

หัวหนางานของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ซึ่งไดพิจารณาการคัดเลือกตามขอ ๕(๓) ของ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแตงต้ัง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ

หัวหนาหนวยงานและรองหัวหนาหนวยงานของสวนงานที่มิใชภาควิชาหรือเทียบเทาภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และตามประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง หัวหนางานบริการผูปวยนอก และหัวหนางานการเรียนการสอนและ

วิชาการ สังกัดฝายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผลการคัดเลือก ไดแก 

๑) นางปยธิดา รุงมัจฉา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง พยาบาล  

     (ผูชํานาญการ) ใหดํารงตําแหนง หัวหนางานการเรียนการสอนและวิชาการ 

๒) นางอารีย เอ้ือราษฎร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง พยาบาล  
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ใหดํารงตําแหนง หัวหนางานบริการผูปวยนอก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองแจงเพื่อทราบจากฝายอื่น ๆ 

๕.๑ เรื่องแจงจากท่ีประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/      

สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง

อัตรากําลังของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กรมบัญชีกลาง ไดนําพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตาม

มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกาเลม ๑๒๙ ตอนที่ ๘๙ ก วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่ง

เปนวันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ทั้งน้ี ไดเผยแพรทางระบบสารสนเทศกฎหมายและ

ระเบียบการคลังของกรมบัญชีกลางแลว โดยสามารถเปดดูและดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th โดย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบในระบบ E-meeting 

๕.๑.๒  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้  

๕.๑.๒ (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 

๕.๑.๒ (๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) 

ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะกรณีเสนอหลักสูตรนานาชาติ ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรฉบับ

ภาษาอังกฤษควบคูกับหลักสูตรฉบับภาษาไทย 

๕.๑.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวาดวยกองทุน

ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๕๕ ใชบังคับต้ังแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่

แนบในระบบ E-meeting 

๕.๑.๔ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกองทนุหลักประกันสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกองทุน

หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ใชบังคับต้ังแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารที่แนบในระบบ E-meeting 

๕.๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕  

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประกาศเรื่อง ทุนพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการสนับสนุนบุคลากรรุนใหมที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ซึ่งมี



- ๑๑ - 
 

 

 

ความเปนเลิศดานการศึกษาและคุณธรรม ใหมีโอกาสไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก/วุฒิบัตร โดยมีเปาประสงค

เพ่ือสง เสริมใหผูรับทุนมีความสามารถขั้นสูงทางดานวิชาการและมีศักยภาพที่จะกลับมาปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมหิดล และสรางประโยชนดานวิชาการเพ่ือสรางทุนมนุษยในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา

ตอไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบในระบบ E-meeting 

๕.๑.๖ ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งซอม

สมาชิกสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน ประเภทผูแทนภาควิชา 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทําการเลือกตั้งซอมสมาชิก      

สภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน ประเภทผูแทนภาควิชา ผลการเลือกตั้ง ไดแก รองศาสตราจารยเยาวพา มณีรัตน 

เปนสมาชิกสภาอาจารย ประเภทผูแทนภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน ตามประกาศคณะฯ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ ทั้งนี้ใหมีวาระการทํางาน ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

๕.๑.๗ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ตามที่คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแจงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จากเดิม รองศาสตราจารยวรัญญา วองวิทย เปน ศาสตราจารย แพทยหญิง

ศศิธร ผูกฤตยาคามี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอประกาศวา ศาสตราจารย แพทยหญิงศศิธร ผูกฤตยาคามี 

เปนคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๕.๑.๘ เรื่องอ่ืน ๆ (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 

(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๕๕ แตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ีใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ศาสตราจารยเรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแกว ใหดํารงตําแหนง   

รองอธิการบดีฝายการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  

- ผูชวยศาสตราจารยกําลัง ชุมพลบัญชร ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี    

ฝายวิทยาเขตกาญจนบุร ีมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนตนไป 

(๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๕๕ เรื่องขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงบริหารของผูชวยศาสตราจารยนคร เหมะ จากตําแหนง “รองอธิการบดี      

ฝายวิทยาเขตกาญจนบุรีและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ” เปน “รองอธิการบดีฝายโครงการจัดต้ังวิทยา

เขตอํานาจเจริญ” เพ่ือใหครอบคลุมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนตนไป 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๕๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม 

๒๕๕๕ แตงต้ังศาสตราจารยประเสริฐ เอ้ือวรากุล ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวาระที่สองติดตอกัน ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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(๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๕๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ แตงต้ังศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๕ ราย และศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ จํานวน ๓ ราย ทั้งน้ี 

ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๕๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ แตงต้ังรองศาสตราจารยโสภนา ศรีจําปา ใหดํารงตําแหนงกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากตําแหนง

ผูบริหารแทนตําแหนงที่วาง ทั้งน้ีใหผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการมีวาระดํารงตําแหนงเทาวาระของผูซึ่งตนแทน คือ 

ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๐๑๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนเว็บไซต มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จนกวาการจัด

กิจกรรมจะแลวเสร็จ 

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๑๐๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

แตงตั้งรองคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๔ ราย ดังน้ี ศาสตราจารยพลรัตน วิไลรัตน 

ศาสตราจารยศศิธร ผูกฤตยาคามี ศาสตราจารยรังสรรค ตั้งตรงจิตร และรองศาสตราจารยสุพัตรา ทองรุงเกียรติ ทั้งน้ี 

ต้ังแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

(๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๑๑๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เรื่องแกไขคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๖๘๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน

เก่ียวกับคํานําหนานามและตําแหนงของผูไดรับการแตงต้ัง จึงใหยกเลิกความในคําสั่งดังกลาว และใหใชขอความ

ดังตอไปนี้แทน แตงต้ัง นางสาวจิตรลดา อมรวัฒนา ใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี 

ต้ังแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๑๙๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เรื่องแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําเงินงบประมาณและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่      

๑ เมษายน ๒๕๕๕  

(๑๐) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๕๕ สั่ง    

ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงขอมูลในระบบอินทราเน็ตของคณะเวชศาสตรเขตรอน 

(เพิ่มเติม) จํานวน ๔ ราย ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

(๑๑) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๑๗/๒๕๕๕ สั่ง    

ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตรเว็บไซต คณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๙ ราย 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

(๑๒) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๑๘/๒๕๕๕ สั่ง    

ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณบดี          

คณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๑๗ ราย ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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(๑๓) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๒๓/๒๕๕๕ สั่ง    

ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงต้ัง รองศาสตราจารยวรัญญา วองวิทย เปนคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

เพ่ิมเติม ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีวาระเทากับวาระของคณบดี 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา  

ศาสตราจารย นายแพทยพลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจง

เรื่องการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยชี้แจงกับหัวหนาภาควิชาเก่ียวกับ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี 

๑)  ผูประเมิน  

๒)  ผูทีร่ับการเสนอชื่อโดยผูประเมิน 

๓) ผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากกลุมผูรับการประเมิน 

ประธานฯ กลาววาการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนขอบังคับฉบับใหมของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตองการใหกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว มีความโปรงใสและเปนธรรม ทั้งน้ี 

จะประเมินผลตามขอตกลงการปฏิบัติงานลวงหนาที่กําหนดไว  

รองศาสตราจารยมนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา เสนอขอความชัดเจน

เรื่องเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

นางสาวผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงวาขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับใหม) อยูระหวางนําเขา

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลแลว ขณะน้ีรอการประกาศใชขอบังคับฉบับดังกลาวและจะนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป   

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒  รองคณบดีฝายการศึกษา 

ศาสตราจารย แพทยหญิงศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงรายชื่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร M.Sc.(Trop.Med.), M.C.T.M., M.C.T.M.(Trop.Ped.), D.T.M.&H., Ph.D.(Trop.Med.), 

Ph.D.(Clin.Trop.Med.), D.B.H.I., M.Sc.(Biomedical and Health Informatics) จํานวน ๘ หลักสูตร ทั้งน้ี          

ไดจัดการประชุมเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการและเลขานุการแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายอํานวยการ  

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการคลังและสินทรัพย  
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รองศาสตราจารยสุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงเรื่อง

ตอที่ประชุม ดังน้ี 

(๑) รายงานความเคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ – รายจายจากแหลงเงินตาง ๆ ดังนี ้     

๑.๑ แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะฯ ไดรับการ

จัดสรรเงินงบประมาณแผนดินทั้งสิ้น ๒๕๘,๑๐๕,๒๐๐.๐๐ บาท ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มีรายจายตามงบประมาณ

จํานวน ๑๙,๐๔๕,๐๙๓.๓๐ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณ ๘,๐๗๐,๕๐๖.๘๗ บาท เงินคงเหลือหลังภาระ

ผูกพันเทากับ ๒๓๐,๙๘๙,๕๙๙.๘๓ บาท 

๑.๒ แหลงเงินรายไดคณะฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มีรายรับจากการ

ดําเนินงาน จํานวน ๒๐,๕๐๔,๒๖๒.๖๕ บาท รับโอนเงินงบประมาณสะสมตามที่ตั้งงบประมาณไว จํานวน 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น ๓๕,๕๐๔,๒๖๒.๖๕ บาท คณะฯ มีรายจายตามงบประมาณเดือนน้ี 

จํานวน ๑๖,๓๕๙,๕๔๓.๘๗ บาท ภาระผูกพัน ๓,๒๑๕,๕๒๙.๓๗ บาท เงินคงเหลือหลังภาระผูกพัน 

๑๕,๙๒๙,๑๘๙.๔๑ บาท 

(๒) สรุปคาใชจายภาควิชา/หนวยงาน เบิกจายจากสตอกกลางงานพัสดุ ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ของภาควิชาและหนวยงาน คาใชจายรวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๙๒๔.๕๙ บาท 

ที่ประชุมไดมีการสอบถามเก่ียวกับการจัดสรรเงนิของภาควิชา ซึ่งศาสตราจารยรังสรรค ตั้งตรงจิตร 

รองคณบดีฝายอํานวยการ ขอรับไปพิจารณาและจะแจงใหภาควิชาทราบตอไป 

ที่ประชุมรบัทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รองศาสตราจารยเอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอ

ที่ประชุม ดังนี ้

(๑) รวบรวมขอมูลสรุปการลงนามขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ (MOU) 

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเปนขอมูลใหแกภาควิชาและสํานักงาน เพ่ือใชในการสรางความรวมมือกับตางประเทศ

และขอแกไขคําแปลของคําวา MOU จากเดิมที่แจงไวในเอกสารกอนหนาแลววา “ขอตกลงความรวมมือ” เปน 

“บันทึกความเขาใจ” 

(๒) ใหการตอนรับ Dr. Nick Entrikin, Associate Provost and Vice President for 

Internationalization และ Dr. Jonathan Noble, Assistant Provost for Internationalization, University of Notre Dame Asia 

Office ผูมาเยือนเพ่ือแสวงหาความรวมมือดาน Global Health ในวันที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย

มีรองศาสตราจารย นายแพทยประตาป  สิงหศิวานนท  รวมใหการตอนรับและเจรจา  

(๓) ใหการตอนรับ Dr. Toshiki Awazawa จาก Japan International 

Cooperation Agency (JICA)  ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือหารือในการเตรียมความพรอม
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จัดฝกอบรม  Training Course on HIV/AIDS  ใหแกแพทยจํานวน ๖ ราย  จากประเทศเมียนมาร  ในระหวาง

วันที่  ๑๔–๒๕ มกราคม  ๒๕๕๖  ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน  และหนวยงานราชการภายนอก 

(๔) คณะผูบริหารจาก Institut de recherche pour le developpement 

(IRD) ประเทศฝรั่งเศสเขาพบคณบดีเพ่ือหารือความรวมมือทางการวิจัย วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

(๕) Prof.John Deen และ Prof.Jeff Bender จาก University of Minnesota 

มาเยือนเพื่อแสวงหาความรวมมือดาน One Health ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. โดยมีรองศาสตราจารย 

นายแพทยประตาป สิงหศิวานนท และคณะกรรมการโครงการ THOHUN (Thailand One Health University 

Network) รวมใหการตอนรับและเจรจา  

(๖) Dr. Michiharu NAKAMURA, President, Japan Science and Technology 

Agency (JST) และ Mr. Yasumitsu KINOSHITA, Senior Representative, Japan International Cooperation Agency 

(JICA) Thailand Office และคณะ เขาพบศาสตราจารย นายแพทยพลรัตน วิไลรัตน รักษาการคณบดี ในวันที่  

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  เพ่ือเจรจาความรวมมือทางการวิจัย และโครงการในอนาคต 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖  รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังน้ี 

(๑) สรุปคะแนนผลงานวิจัยที่ตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตาม

ภาควิชา ป พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) โดยคณะฯ มีการตีพิมพรวมทั้งหมด ๑๗๑ เรื่อง แยกเปนของ

คณะฯ จํานวน ๑๔๕ เรื่อง (รอยละ ๘๔.๗๙) และหนวยวิจัยมหิดล-ออกซฟอรด จํานวน ๒๖ เรื่อง (รอยละ 

๑๕.๒๑) โดยภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด คือ ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน อันดับสอง คือ ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

และอันดับสาม คือ ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ จากฐานขอมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และขอมูลจาก

ภาควิชา 

(๒) สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๖ รางวัล เปนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท 

(๓) สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ปงบประมาณ 

๒๕๕๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ ทุน เปนเงิน ๔๐,๓๙๘.๐๐ บาท 

(๔) สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน รอยละ 

๑๐ โดยสํานักงานบริการการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๔ โครงการ รวมทั้งหมด

เปนเงิน ๕๗๐,๐๔๐.๕๗ บาท  
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(๕) ผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 

จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จํานวน ๑ ทุน เปนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท และ

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทเงินรายได จํานวน ๒ ทุน เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(๖) สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk โดยสํานักงานบริการการวิจัย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ครั้ง  

(๗) สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่         

๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕  

- การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยตาง ๆ  ของคณะเวชศาสตรเขตรอน  

  ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

- การจัด Workshop การเขียนขอทุนจากแหลงทุนตาง ๆ  

- คณะกรรมการฯ จะออกประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ภายในเดือน 

  มกราคม ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ประธานฯ แจงวาตามที่คณะฯ ไดไปเสนอตัวประมูลสิทธิเปนเจาภาพจัดการประชุม 

ICOPA กับ ICTMM แตไมสําเร็จนั้น ทั้งนี้เห็นวาควรจัดตั้งกรรมการเพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้ โดย ดร.เจตสุมน ประจําศร ี

รองคณบดีฝายวิจัย เปนประธาน และไดเชิญ Professor Nicholas J White และ Professor Nicholas PJ Day 

รวมถึงหัวหนาภาควิชา เขามารวม เพ่ือศึกษายุทธวิธีตาง ๆ โดยประธานฯ กําหนดคา KPIs ๒ ขอ คือ การเสนอตัว

ประมูลสิทธิเปนเจาภาพจัดการประชุม ICOPA 2014 กับ ICTMM 2016 ใหสําเร็จ ทั้งน้ี ขอความรวมมือและ

คําแนะนําจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวย 

๕.๒.๗ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๒.๘ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศกึษาและกิจกรรมพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

พิเศษ แจงเรื่องตอที่ประชุมวาขณะนี้ไดจัดทําเว็บเพจของงานกิจการนักศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว โดยเขาไปที่ 

website http://www.tm.mahidol.ac.th และคลิกที่ Bangkok School of Tropical Medicine /Student Affairs/ ซึ่งจะมี

คอลัมน อาทิ คณะกรรมการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา ภาพขาวการจัดกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

(Cultural Exchange) ครั้งที่ ๑" ระหวางไทย-ลาว เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากรับประทาน

อาหารกลางวันรวมกัน ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (KM) ระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยไดรับ

เกียรติจาก รศ.ชํานาญ อภิวัฒนศร หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย บรรยายในหัวขอเรื่อง "Effective 

Presentation with PowerPoint Program" ณ หองบรรยายชั้น ๔ อาคารจําลอง หะริณสุต 
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ประธานฯ แนะนําวาในหนาแรกของเว็บไซตคณะฯ ควรจัดหนาเว็บไซตใหเหมาะสม 

สามารถใชงานไดงาย 

ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ชี้แจง

วาผูชวยศาสตราจารยนพดล ต้ังภักดี ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร ไดดําเนินการเชิญประชุมเพ่ือปรับปรุง

แกไขแลว 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙  ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร    

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ    

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม    

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอื่นๆ     

๕.๓.๑ สภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๓.๒ กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๓.๓ ภาควิชา/หนวยงานอื่นๆ 

(๑) ภาควิชา 

(๒) สํานักงาน 

ไมมีเรื่องแจง 

๕.๔ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๕.๔.๑ คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ 

อาจารยรชตวรรณ เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ แจงวา

จะมีกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรและงานเลี้ยงสังสรรคเน่ืองในโอกาสวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ในวันศุกร ที่     

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 

 เวลา ๐๘.๐๐ น.   รวมกันตักบาตร ณ บริเวณหนาอาคารราชนครินทร 

 เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคและรวมรับประทานอาหารกลางวัน (โตะจีน) 

ขอประชาสัมพันธใหรวมบริจาคของขวัญ เพ่ือใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับของขวัญ 

ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๘ - 
 

 

 

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๔๕ น. 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

            (นางสาวฌิโนมา ชางเสียง) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 

                          ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 


