
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป 

------------------------------------- 

 

กรรมการท่ีเขาประชุม 

๑.   รศ.พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ   คณบดี      

๒.   ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน   รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

๓.   ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี   รองคณบดีฝายการศึกษา 

๔.   ศ.ดร.รังสรรค ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝายอํานวยการ 

๕.   รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรต ิ   รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

๖.   รศ.ดร.สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

๗.   ดร.เจตสุมน ประจําศรี   รองคณบดีฝายวิจัย 

๘.   ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

๙.   ผศ.เกศินี บูชาชาติ    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๑๐. ผศ.ดร.นพดล ตั้งภักดี   ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

๑๑. อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด   ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ/ 

กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

๑๒. นายอมร เหล็กกลา    ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม/ 

กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๑๓. รศ.ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร   หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

๑๔. ผศ.ดร.พญ.วัชรี โชคจินดาชัย   รองหัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน 

๑๕. ผศ.ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ   หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

๑๖. ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

๑๗. รศ.ดร.ชลิต โกมลมิศร    หัวหนาภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

๑๘. อ.ดร.สรัญญา แกวประเสริฐ    แทนหัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร 

๑๙. รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา   หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

๒๐. รศ.ดร.พรทิพย เพช็รมิตร   หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 

๒๑. ผศ.ดร.อุไร ไชยศร ี    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

๒๒. อ.ดร.พญ.สารนาถ ลอพูลศรี    รองหัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖   เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ แลว 
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๒๓. ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม   หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

๒๔. รศ.ดร.มนัส จงสงวน    กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

๒๕. ผศ.ดร.วรนุช หวังศุภชาติ   กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

๒๖. นางศุกรวันณี จุลวิชิต   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

กรรมการท่ีไมเขาประชุม 

๑.   รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน    กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา/ 

ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ผูเขารวมประชุม 

๑.   นางสาวเยาวภา ประทุมสุวรรณ  หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 

๒.   นางจิราภรณ แพรวานิชย     หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 

๓.   นางพรพิมล อดัมส    หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย 

๔.   นางสาวจิตตพิมพ ณ บางชาง   แทนหัวหนาสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 

๕.   นางสาวผองศรี กอนทอง   หัวหนางานทรัพยากรบุคคล 

๖.   นางฐิติกา ธีรเนตร    หัวหนางานบริหารทั่วไป 

๗.   นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหนางานคลัง  

๘.   นางสาวดวงใจ สหัสสานนท   หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙.   นางนนทิยา เซ็นศิริวัฒนา   หัวหนาหนวยประสานงานผูบริหาร 

๑๐. นางสาวณัฐนียพร สิริอัจฉรานนท  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

๑๑. นางสาวศิริอรุณ แซโซว   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

๑๒. นางสาวปณิธี มาเอ่ียม   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ.พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาทีป่ระธานการประชุม และ ศ.ดร.รังสรรค  

ตั้งตรงจิตร ทําหนาที่เลขานุการการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจงเพื่อทราบจากประธาน 

๑.๑ ยุทธศาสตรดานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบเรื่อง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ไดนําเสนอ

ยุทธศาสตรของฝายกิจการนักศึกษาตอที่ประชุมคณบดี โดยเนนการสรางความเปนมหิดลตั้งแตแรกเขาเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเดนชัดคือ มีการแสดงออกทางสัญลักษณมากขึ้น 

ตัวอยาง เชน ศ. คลินิก นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร ไดสรางอาคารศูนยการเรียนรูและสรางพระบรมรูปสมเด็จพระราช

บิดาหนาอาคารดังกลาว ซึ่งเปนเหมือนศูนยรวมการจัดกิจกรรม อาทิ วันปฐมนิเทศ วันมหิดล เปนตน และ

กําหนดใหทุกสวนงานงดการเรียนการสอนในวันมหิดล คือวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกป เพ่ือใหนักศึกษาทํากิจกรรม 
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และแจงวานักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในปการศึกษา ๒๕๕๕ น้ัน ถือเปนนักศึกษารุนที่ ๑๒๓ ของมหาวิทยาลัย 

และเปนนักศึกษารุนที่ ๕๑ ของคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับบริษัทรวมทุน สตางค จํากัด (Stang Holding) 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบเรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับบริษัทรวมทุน สตางค จํากัด โดยเม่ือวันที่ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหิดลไดทําสัญญารวมลงทุนเพ่ือจัดต้ัง บริษัทรวมทุน สตางค จํากัด กับผูรวม

ลงทุนอีก ๒ หนวยงาน คือ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) โดยมีทุนจดทะเบียนเปนเงิน ๒๐๐ ลานบาท ในขอกําหนดเง่ือนไขสัญญาระบุไววา 

เม่ือครบกําหนดสัญญา ๗ ป หากบริษัทรวมทุน สตางค จํากัด ไมสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ผูรวม

ทุนทั้งสองรายสามารถขายหุนคืนใหมหาวิทยาลัยมหิดลไดในราคาตนทุนบวกอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารเฉลี่ย

คํานวณตามระยะเวลาที่ธนาคารชําระคาหุน 

 สัญญาครบกําหนดเม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปรากฏวาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมเปน

เงินทั้งสิ้น ๖๕,๕๔๐,๙๓๙.๕๘ บาท และมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือจาก ธพว. และ สนช. ขอใหมหาวิทยาลัยซื้อหุน

คืนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว หากไมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด จะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป 

มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนยบริหารสินทรัพยทางปญญา ไดเสนอแนวทางเลือกเพ่ือใหที่ประชุมคณบดีพิจารณา ๓ ทาง คือ 

 ๑. ซื้อคืนหุนบวกดอกเบี้ยตามที่ตกลงไวในสัญญา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๗ ลานบาท โดยพยายามขอ

ลดดอกเบี้ยใหตํ่าที่สุด 

 ๒. ขอซื้อหุนในราคาทุน (PAR Value) โดยจะใชเงินประมาณ ๘๐ ลานบาท 

 ๓. ขอสงเรื่องใหอัยการเปนผูไกลเกลี่ย 

 ที่ประชุมคณบดีไดมีความเห็นใหสงเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา กลาวสอบถามวาการที่บริษัทรวมทุน สตางค 

จํากัด ขาดทุนน้ันจะมีผูรับผิดชอบหรือไม 

 ประธานฯ ชี้แจงวาจะเปนไปตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีคนปจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล 

จะเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งอธิการบดีจะตองดําเนินการใหดีที่สุด 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๓ คณะเวชศาสตรเขตรอนขอเสนอชื่อ ศ.เกียรติคุณประยงค ระดมยศ เพื่อรับรางวัลมหิดลทยากร ประจําป 

๒๕๕๕ 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง ตามที่สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอให คณะเวชศาสตรเขตรอน พิจารณาเสนอชื่อศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับรางวัล 

“มหิดลทยากร” ประจําป ๒๕๕๕ นั้น คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดเสนอ ศ.เกียรติคุณประยงค ระดมยศ ขาราชการ
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บํานาญ อดีตอาจารยประจํา คณะเวชศาสตรเขตรอน เปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจําป 

๒๕๕๕  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ งที่  ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีที่              

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีการแกไขดังน้ี 

หนา ๗   บรรทัดที่ ๘  แกไข “เสนอวาเน่ืองจากการรายงานผลเปนตัวเลขของเอ็กซเรยมี

ขอจํากัด การซื้อเครื่องมือจะไมคุม” เปน “เสนอวาเน่ืองจากการสง

ตรวจทางเอ็กซเรยของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนมีขอจํากัด การซื้อ

เครื่องมือทางเอ็กซเรยจะไมคุม” 

หนา ๗   บรรทัดที่ ๑๕  แกไข “CDC, Microscopy, Chemistry, Physiology” เปน “CBC, 

Microscopy, Biochemistry, Serology” 

หนา ๗   บรรทัดที่ ๑๖  แกไข “หองปฏิบัติการแบบ out source สงตรวจที่บริษัทหรือ 

 โรงพยาบาลเอกชน โดยเก็บเงินผานระบบของโรงพยาบาล นอกจากน้ี

ทางดานเอ็กซเรยมีการติดตอเปนเงินเชื่อกับ คลินิกเทคนิคการแพทย 

ประชาชื่น แลป และ อุรุพงษ เอ็กซเรย-แลป” เปน “หองปฏิบัติการ

ภายนอกโดยเก็บเงินผานระบบของโรงพยาบาล นอกจากน้ีทางดาน

เอ็กซเรยมีการติดตอเปนเงินเชื่อกับ ประชาชื่นเอ็กซเรย และ อุรุพงษ 

เอ็กซเรย-แลป” 

หนา ๘   บรรทัดที่ ๒๓  เ พ่ิมขอความ “อยู ในยุทธศาสตรกรอบวงเงินของรองคณบดี          

ฝายสรางสรรคคุณคา วงเงิน ๗ + ๓” 

หนา ๘   บรรทัดที่ ๒๔   แกไข “ภาควิชา” เปน “คณะเวชศาสตรเขตรอน” 

หนา ๘   บรรทัดที่ ๒๕  แกไข “ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ Full course” เปน “ปริญญาเอก 

ปริญญาโท หรือ Baccalaureate” 

หนา ๙   บรรทัดที่ ๖    เพ่ิม “เก่ียวกับงบพัฒนาบุคลากร” 

หนา ๙   บรรทัดที่ ๒๓    แกไข “แตงต้ัง” เปน “เห็นชอบสงใหมหาวิทยาลัย” 

หนา ๑๑ บรรทัดที่ ๒๑ ๒๒ ๒๓  แกไข “บัญฑิตวิทยาลัย” เปน “บัณฑิตวิทยาลัย” 

หนา ๑๖ บรรทัดที่ ๒๐   แกไข “ICOPA กับ ICTMM” เปน “ICOPA 2014 กับ ICTMM 2016” 

หนา ๑๘ บรรทัดที่ ๗   แกไข “๑๐.๐๐” เปน “๑๑.๐๐” 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

   ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เร่ืองเสนอนโยบาย 

       ๔.๑.๑ แนวทางในการดําเนินการของศูนยความเปนเลิศทางโรคเขตรอน 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบเรื่องแนวทางการดําเนินการสรางอาคารราชนครินทร 

กําหนดใหชั้นที่ ๗ - ๙ เตรียมไวเพ่ือเปนสวนปฏิบัติการสําหรับความเปนเลิศทางโรคเขตรอน โดย ชั้นที่ ๗ เปน

หองปฏิบัติการเกี่ยวกับ Molecular และ Genomic Laboratory ชั้นที่ ๘ เปนหองปฏิบัติการ Proteomic 

Laboratory และหองปฏิบัติการมาลาเรีย ๒ หอง ไขเลือดออก ๑ หอง สวนชั้นที่ ๙ เตรียมไวเปนหอง BSL3 และ

หองปฏิบัติการ EID (Emerging Infectious Disease) น้ัน ผูบริหารชุดปจจุบันไดเชิญผูเก่ียวของทั้งหลายรวม

ปรึกษาหารือเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการตอไปใหสมเจตนารมยของการสราง คือ สรางความเปนเลิศทางโรคเขต

รอนอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการปรึกษาดังกลาวไดขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. จะมีผูจัดการหองปฏิบัติการตามชั้นตางๆ คือ หองปฏิบัติการชั้น ๗ จะมี ผศ.ดร.มัลลิกา    

อ่ิมวงศ เปนผูจัดการ สวนชั้นที่ ๘ เปนหองวิจัยมาลาเรีย ๑ หอง ไขเลือดออก ๑ หอง และหองวิจัยทางโรคเขตรอน

อีก     ๑ หอง โดยมี ดร.เจตสุมน ประจําศรี เปนผูจัดการ และชั้น ๙ ซึ่งไดขอให ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธ รศ.ดร.พรทิพย       

เพ็ชรมิตร และ ดร.เจตสุมน ประจําศรี เปนผูจัดการหอง BSL3 

 ๒. การเปนผูจัดการไมไดหมายความวาเปนเจาของ แตจะเปนผูดูแลใหเกิดการใชประโยชน

อยางคุมคาและเกิดผลงานที่สรางชื่อเสียง หรือรายได หรือการเปนที่อางอิงทางวิชาการในระดับประเทศและ

ตางประเทศแกคณะ นักวิจัยและอาจารยทุกคนในคณะสามารถไปใชประโยชนจากหองปฏิบัติการทั้ง ๓ ชั้นได ทั้งน้ี 

ตองปฏิบัติตามระเบียบหรือขอปฏิบัติตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป เพ่ือเปนการปองกันการเสียหายของเครื่องมือตางๆ  

 ๓. สําหรับหอง BSL3 น้ัน อยูในระหวางการติดตอบริษัทเพ่ือติดต้ังเครื่องมือและระบบ   

คาดวาจะใชเงินทั้งสิ้น ๑๒๔ ลานบาท (ไมรวมภาษี) ใชเวลาในการดําเนินการประมาณ ๒ ป และตองใชบริษัทจาก

ตางประเทศเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ มี ๓ ทางเลือก คือ ๑) ขอใหหนวยวิจัย MORU เปนผูดําเนินการให เน่ืองจาก

เปนหนวยงานใน EU จึงไมตองเสียภาษี ๒) ดําเนินการโดยผานทางสํานักพระราชวัง ๓) หากทั้งสองวิธีดังกลาวไม

สามารถทําได ก็ตองใชวิธีปกติและตองเสียภาษี 

 ๔. ระหวางการรอการติดต้ัง BSL3 นั้น ศ.ดร.ศรีสิน รศ.ดร.พรทิพย และ ดร.เจตสุมน จะ

เปนผูจัดใหมีการอบรมผูเก่ียวของเพื่อใหเตรียมตัวใหพรอมในเรื่องตางๆ อีกทั้งจะดําเนินการใหหอง BSL3 น้ี ไดรับ

การรับรองจากองคกรตางประเทศที่เชื่อถือได พรอมกับทําการตลาดหาลูกคาผูที่จะมาใชหอง BSL3 ของคณะ 

เพ่ือใหคุมคาตอการลงทุนและการบํารุงรักษาที่สูงมาก   

รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว กลาววากรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน ในพระอุปถัมภ อนุมัติเห็นชอบวงเงิน ๑๑๐ ลานบาท เพ่ือใชสําหรับหอง BSL3 และกรรมการ

จัดหารายไดยังคงดําเนินการหารายไดตามกรอบวงเงินที่ตั้งไว 
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ประธานฯ กลาววาตอนน้ีจํานวนเงินยังไมพอสําหรับการติดต้ังหอง BSL3 ซึ่งเปนเงินประมาณ ๑๕๐ 

ลานบาท (รวมภาษี) และขอเสนอแนวทางเลือก โดยทางเลือกแรกให MORU เปนผูติดต้ัง ซึ่งจะไดรับงดเวนภาษี 

ทางเลือกที่สองดําเนินการจายภาษีตามระเบียบพัสดุ ทางเลือกที่สามการดําเนินงานผานทาง SEAMES และ

ทางเลือกที่สีใ่หดําเนินการผานสํานักพระราชวัง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได

ปรึกษาคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ซึ่งไดรับคําตอบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพียงพระองคเดียวที่ตามกฎหมายอนุญาตใหซื้อ

ของโดยไมเสียภาษี นอกจากนี้การติดตั้งหอง BSL3 จะใชเวลาประมาณ ๒ ป ซึ่งนาจะใชเวลาระหวางน้ีในการ

เตรียมพรอมดานตางๆ เปนบันได ๓ ขั้น คือ ๑) ติดตั้งหอง BSL3 ใหเสร็จ ๒) ทําหอง BSL3 ใหไดรับการรับรอง 

เพ่ือเปนชื่อเสียงใหมีผูมาใชบริการ ๓) เตรียมอบรมบุคลากรสําหรับใชหอง BSL3 และทําแผนการตลาดเพ่ือหา

ลูกคามาใชบริการ 

ผศ.ดร.วรนุช หวังศุภชาติ กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา กลาววามีขอคิดเห็น ๒ ขอ เรื่องการ

บริหารจัดการ คือ ๑) ประเด็นที่ให MORU มาชวยดําเนินการ ซึ่ง MORU เปนหนวยงานใน EU จึงไมตองเสียภาษี 

น้ัน การเซ็นสัญญาชื่อผูเปนเจาของ ควรปรึกษา ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบ

ขอกําหนดของกฎหมายกอน ๒) ประเด็นเรื่องเทคนิค ควรวางแผนมาตรฐานทั้งหมดจาก USCDC เน่ืองจากเชื่อมั่น

ไดวาเปนมาตรฐานที่ดีที่สุด 

รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว กลาววาผูที่ MORU แนะนําคือ Dr.Stuart 

Blacksell เปนผูสรางผลงานเลือกบริษัท และสามารถดูผลงานไดที่ MORU อาทิ ระบบ Alarming, ระบบความ

ปลอดภัย ซึ่งเปนระบบที่มีมาตรฐานดีแลว 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย กลาววาคณะฯ จะสงเงินให MORU ดําเนินการทาง

ชองทางใด เนื่องจาก MORU คงไมยอมดําเนินการ ถาคณะฯ ยังไมมีเงินเพียงพอสําหรับดําเนินการ 

รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว กลาววาทางเลือกที่ขอใหหนวยวิจัย MORU 

เปนผูดําเนินการน้ันทราบจาก รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท วาเปนทางเลือกที่ไมเหมาะสม เน่ืองจาก           

รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท ปรึกษากับ Professor Nicholas Day ถึงความเปนไปไดของทางเลือกดังกลาว 

ซึ่ง Professor Day กลาววาเปนไปไมได ซึ่งอาจจะมีประเด็นอื่นเก่ียวของดวย ดังน้ันควรสอบถามรายละเอียดจาก  

รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท ถึงเหตุผลที่แทจริง 

รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม กลาววาถาทางคณะฯ มีเงิน

เพียงพอสําหรับการดําเนินการน้ัน การเสียภาษีเพ่ือนําภาษีน้ันเขารัฐบาลเปนเรื่องที่ดีแลว 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และนําขอเสนอไปพิจารณาอนุมัตติามแนวทางตอไป  

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอื่น ๆ 

๔.๒.๑  ขอปรับอัตราคาบริการโครงการบริการวิชาการดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
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ผศ.ดร.อุไร ไชยศรี หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความ

เห็นชอบปรับปรุงอัตราคาบริการโครงการบริการวิชาการดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนและอัตราคาตอบแทน

เจาหนาที่ใหบริการวิชาการดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ตามประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน พ.ศ.๒๕๕๓ ลง

วันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ บัญชีหมายเลข ๒ และเพ่ือใหสอดคลองกับเครื่อง Transmission Electron 

Microscope (TEM; Hitachi HT-7700) และ Scanning Electron Microscope (SEM; Jeol JSM-6610LV) 

เครื่องใหมที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ กลาววา การเสนอปรับอัตราคาบริการโครงการฯ น้ัน ตามระเบียบจะตองนําเรื่อง

เสนอผานทางคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่มีรองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคาเปนประธานกรรมการฯ เพ่ือ

พิจารณากอนนําเรื่องบรรจุเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ และขอใหเพ่ิมขอมูลดังนี้ 

๑) ขอมูลราคาตนทุนกอนการปรับราคาขึ้นของอัตราคาบริการฯ 

๒) ขอมูลคาบริการกอนการปรับราคาขึ้นของอัตราคาบริการฯ มีรายไดปละเทาไหร 

๓) ขอมูลความคาดหวังที่จะปรับอัตราคาบริการ จะมีรายไดจากสวนน้ีเทาไหร 

มติที่ประชุม ขอใหนําขอสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณากอนที่จะดําเนินการเสนอเขาที่ประชุม

กรรมการประจําคณะฯ   

๔.๒.๒   การเสนอขอแตง ต้ังชาวตางประเทศให ดํารงตําแหนงวิชาการอาคันตุกะ (Visiting 

Professor) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  รศ.ดร.สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความ

เห็นชอบ ในการเสนอขอแตงต้ังชาวตางประเทศใหดํารงตําแหนงวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Professor) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ราย คือ ๑. Professor Nicholas Day และ ๒. Professor Adrianus 

Dondrop 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 

๔.๒.๓   (ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใหเงินรางวัลสําหรับ

ผลงานการขอกําหนดตําแหนงในระดับสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา   ขอความ

เห็นชอบการใหเงินรางวัลสําหรับผลงานการขอกําหนดตําแหนงในระดับสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ

สงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทําและสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ เพ่ือกาวสูตําแหนงในระดับสูงขึ้น ซึ่ง

จะเปนประโยชนในการพัฒนางานใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น และเพื่อใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพ อีกทั้ง

เพ่ือสรางแรงจูงใจและเปนขวัญกําลังใจแกบุคลากรสายสนับสนุน จึงสมควรใหเงินรางวัลสําหรับผลงานการขอ

กําหนดตําแหนงในระดับสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีหลักเกณฑและจํานวนเงินรางวัล ดังนี้ 
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 ๑) ผลงานวิจัย หรือคูมือปฏิบัติงาน ที่ผูเสนอขอรับเงินรางวัลเปนผูดําเนินการหลักหรือเปนชื่อ

แรก หรือเปน “Corresponding Author” ทั้งน้ี ตองไมเปนผลงานที่เคยใชเสนอขอและไดรับการแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงในระดับสูงขึ้นมาแลว 

 ๒) จํานวนเงินรางวัล 

  ก. ผลงานวิจัย จํานวน ๓ รางวัล 

      ดีเดน รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

      ดีมาก รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ดี      รางวัลละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ข. คูมือปฏิบัติงาน จํานวน ๓ รางวัล 

      ดีเดน รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

      ดีมาก รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ดี      รางวัลละ   ๕,๐๐๐ บาท 

 ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน กลาวสอบถามเกณฑระดับคุณภาพของ

คูมือปฏิบัติงานวาขอความชัดเจนเกณฑระดับดีมาก และดีเดน เน่ืองจากมีการแยกหัวขอยอยภายในเกณฑดังกลาว 

นางสาวผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล กลาวเพ่ิมเติมวาเกณฑวัดระดับคุณภาพน้ีจะใช

เกณฑเดียวกับการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ โดยเกณฑระดับดีมากจะมีขอกําหนดเพ่ิมเติมจากเกณฑระดับดี 

รวมกับขอ ๑ และ ๒ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม กลาวคือรายละเอียดขอยอยใน

เกณฑวัดระดับนั้นจะใชคําเชื่อมประโยคคือคําวา “และ” 

ประธานฯ กลาวขอใหเพ่ิมเติมรายละเอียดกําหนดการรับสมัคร โดยเพ่ิมปงบประมาณดวยเพื่อเพ่ิมความชัดเจน 

รศ.ดร.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา กลาววาผลงานวิจัยหรือคูมือปฏิบัติงาน ที่เสนอ

ขอรับรางวัลจะมีใชเกณฑวัดระดับคุณภาพเปรียบเทียบระดับดีมากกับดีมากหรือระดับดีเดนกับดีเดน เหมือนกัน 

ซึ่งควรชี้แจงไวในรายละเอียดดวยวามีเกณฑการพิจารณาตัดสินตางกันอยางไร 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยจะนําขอเสนอแนะมาพิจารณาในขั้นตอนการทําประกาศคณะ

เวชศาสตรเขตรอนใหชัดเจนขึ้น 

๔.๒.๔  (ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ทุนสนับสนุนคาใชจาย

สําหรับการจัดพิมพเอกสารการเสนอแตงต้ังเพ่ือดํารงตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญ

งานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความ

เห็นชอบทุนสนับสนุนคาใชจายสําหรับการจัดพิมพเอกสารการเสนอแตงต้ังเพื่อดํารงตําแหนงทางวิชาการดังกลาว 

น้ัน จึงกําหนดเงื่อนไขของการไดรับทุน โดยผูขอรับทุนเสนอแบบประวัติและผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ ซึ่งตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการของคณะฯ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
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ดําเนินการแลว โดยทุนสนับสนุนคาใชจายสําหรับการจัดพิมพเอกสารจะจายใหแกผูขอรับทุนไมเกิน ๑ ครั้งตอการ

เสนอขอแตงตั้งในแตละตําแหนง และมีจํานวนเงินที่สนับสนุน ดังนี้ 

 ๑) ตําแหนงศาสตราจารย หรือ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ เงินสนับสนุนจํานวน ๘,๐๐๐ บาท 

 ๒) ตําแหนงรองศาสตราจารย หรือตําแหนงผูเชี่ยวชาญ เงินสนับสนุนจํานวน ๖,๐๐๐ บาท 

 ๓) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ 

ผูชํานาญการพิเศษ เงินสนับสนุนจํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

ประธานฯ กลาวขอแกไขชื่อเรื่องเปน เรื่อง ทุนสนับสนุนคาใชจายสําหรับพิมพแบบฟอรมขอผลงานการ

เสนอแตงต้ังเพ่ือดํารงตําแหนงทางวิชาการและตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการ

พิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 

๔.๒.๕  ขอความเห็นชอบการเสนอแตงตั้งหัวหนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยแอนติบอดี 

 ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบแตงต้ัง ผศ.ดร.นสพ.พงศราม รามสูต 

พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนง หัวหนาศูนยความ

เปนเลิศดานการวิจัยแอนติบอดี เพ่ือใหการดําเนินงานและการบริหารงานของศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย

แอนติบอดี เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

๔.๒.๖  การสรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

 นางสาวผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล เสนอเรือ่งเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ใหดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชา เน่ืองดวย รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา ตําแหนงหัวหนาภาควิชา เวชศาสตรสังคม

และสิ่งแวดลอม จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดใหดําเนินการสรรหาผู

สมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาใหแลวเสร็จกอนหัวหนาภาควิชาเดิมจะครบวาระอยางนอย ๓๐ วัน โดย

รายละเอียดขอบังคับปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการสรรหาตามขอบังคับฯ ขอ ๘(๒) 

และ (๓) น้ัน ปรากฏผลการคัดเลือกดังนี ้

๑) ผลการคัดเลือกสรรหาผูแทนหัวหนาภาควิชา ไดแก รศ.ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร หัวหนาภาควิชากีฏวิทยา

การแพทย เปนผูดํารงตําแหนงตัวแทนหัวหนาภาควิชา 

๒) ผลการคัดเลือกสรรหาผูแทนคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา ไดแก รศ.ดร.

มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยเสนอให รศ.ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร หัวหนาภาควิชากีฏ

วิทยาการแพทย เปนผูดํารงตําแหนงตัวแทนหัวหนาภาควิชา และ รศ.ดร.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจาก

คณาจารยประจํา เปน ผูแทนคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
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๔.๒.๗   (ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑและอัตราการ

จายเงินคาตอบแทน แกผูปฏิบัติงานของ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๕๕ 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 

(ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแก

ผูปฏิบัติงานของ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 

๔.๒.๘   (ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การกําหนดเกณฑคา

นํ้าหนักของผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความ

เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดเกณฑคานํ้าหนักของ

ผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให

เหมาะสมและสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบตามตําแหนงงาน โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

นางสาวผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล นําเสนอขอมูลทาง Power Point วาดวย

การสรุปประเด็นสําคัญในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ประกาศใชแลว ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และไดกําหนดสัดสวนประกอบการ

ประเมินภาระงานและคานํ้าหนักของผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๖ ดังน้ี 

  ประกาศฉบับนี้มีการเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิมคือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะตอง

แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประจําสวนงานเสนอ ทําหนาที่

 

ตําแหนงประเภท 

สัดสวน 

ผลงาน สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทางการ

บริหาร 

ตําแหนงประเภทสนับสนุน  ๘๐ ๒๐ - 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ๘๐ ๒๐ - 

ตําแหนงประเภทผูบริหาร

(ระดับตนและระดับกลาง)  

๕๐ ๒๐ ๓๐ 

ตําแหนงประเภทผูบริหารอื่นๆ ๖๐ ๒๐ ๒๐ 
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พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานและใหความเห็น

เก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของสวนงานในภาพรวมตออธิการบดี โดยมีองคประกอบ

ดังน้ี 

๑) หัวหนาสวนงานเปนประธาน  

๒)  รองหัวหนาสวนงาน หรือผูที่หัวหนาสวนงานมอบหมาย จํานวนไมนอยกวา ๓ คน  

๓)  ตัวแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน ๑ ใน ๓ ของ

คณะกรรมการขางตน เปนกรรมการ  

 ประธานฯ กลาววา คณะฯ จะตองประเมินผลตามขอตกลงการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือเปนขอ

กําหนดการประเมินผลใหตรงตามเปาหมาย 

 นางสาวผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล ขอใหเสนอชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

จํานวน ๓ คน  

 ประธานฯ กลาววากรรมการลําดับที่ ๑ คณบดี เปนประธานและกรรมการลําดับที่ ๒ เปนผูไดรับ

มอบหมายจากคณบดี ทั้งนี้ขอใหกรรมการประจําคณะ เสนอชื่อกรรมการลําดับที่ ๓ ตัวแทนจากผูปฏิบัติงานดวย 

โดยพิจารณาวาจะไดกรรมการเหลาน้ีมาดวยวิธีการใด  

 รศ.ดร.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา เสนอ ถาดูจากระเบียบตามขอบังคับ

ระบุวาผูประเมินมีจํานวนตั้งแต ๓ คนขึ้นไปนั้น จํานวนกรรมการก็จะมีทั้งหมด ๔ คน ซึ่งคณบดีควรเลือก

กรรมการในลําดับที่ ๒ จํานวน ๓ คนกอน กรรมการประจําคณะจึงจะดําเนินการเสนอกรรมการในลําดับที่ ๓ อีก 

จํานวน ๑ ใน ๓ คือ ๑ คน 

ประธานฯ กลาววากรรมการลําดับที่ ๓ จะใชวิธีการโหวต หรือไม เน่ืองจากมีการประเมินทุกป

จะตองโหวตทุกป เพื่อเปลี่ยนกรรมการทุกปหรือไม  

รศ.ดร.ชลิต โกมลมิศร หัวหนาภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ กลาววาไมควรประเมินเปรียบเทียบ

ขามสายงาน ควรเปรียบเทียบในสายงานเดียวกัน เชน สายวิชาการกับสายวิชาการ และสายสนับสนุนกับสาย

สนับสนุน เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมมากขึ้น  

 รศ.ดร.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา กลาววาการใช PA ประกอบการ

พิจารณาเพิ่มเงินเดือน จะทําใหเกิดปญหา ๓ ประเด็น คือ ประเด็นแรกผูประเมินไมมีความรูในการประเมินที่

ถูกตอง ประเด็นที่สองเรื่องของโครงสรางที่มีหัวขอหลักและหัวขอยอย อาจจะทําใหผลการประเมินผิดพลาด 

ประเด็นที่สามเมื่อการประเมินมีการทํารอบเดียว แตเสนอ ๒ รอบ ผลการประเมินจะผิดพลาดเน่ืองจากเปนการ

หาคาเฉลี่ยจาก ๒ รอบการเสนอ  

 ในสวนของการไดมาซึ่งกรรมการในลําดับที่ ๓ นั้น ประธานฯ เสนอวานาจะมี ๔ คน โดยใช

ตัวแทนกลุมสายสนับสนุนที่ไดมีการเลือกผูแทนมาแลว คือ ประธานสภาอาจารย ตัวแทนสายสนับสนุนจากกลุม

โรงพยาบาลฯ กลุมสํานักงาน และกลุมภาควิชา 
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 ผศ.ดร.วรนุช หวังศุภชาติ กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา กลาววาเสนอวิธีการเลือกแบบ

หยอนบัตรลงคะแนน เพราะตัวแทนที่เลือกมาน้ันไมไดมีวัตถุประสงคใหมาเปนตัวแทนกลุมในการประเมินผลการ

ปฎิบัติงาน ดังน้ันควรโหวตเลือกใหม 

 รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว กลาววาเสนอวิธีการเลือกแบบโหวต 

โดยกรรมการลําดับที่ ๓ ถือวาเปนตัวแทนของผูปฏิบัติงาน ดังน้ันตัวแทน ๒ สาย คือ สายวิชาการและสาย

สนับสนุนควรมีจํานวนที่เทากัน  

  ผศ.ดร.วรนุช หวังศุภชาติ กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา เสนอสัดสวนตัวแทนกรรมการ

ลําดับที่ ๓ ควรมีจํานวนตามสัดสวนของผูปฏิบัติงาน 

ประธานฯ เสนอวาสายวิชาการมีจํานวนผูปฏิบัติงานนอยกวาสายสนับสนุน ประมาณ ๓ เทา   

จึงเสนอสัดสวนตัวแทนกรรมการลําดับที่ ๓ เปนจํานวน ๑ ตอ ๓   

ประธานฯ กลาวสรุปวากรรมการลําดับที่ ๓ จํานวน ๔ คน  เลือกดวยวิธีการโหวต และตัวแทน

กรรมการจํานวน ๑ ตอ ๓ โดยมาจากสายวิชาการ ๑ คน สายสนับสนุนจากโรงพยาบาล ๑ คน จากสํานักงาน    

๑ คน และจาก ภาควิชา ๑ คน สวนกรรมการในลําดับที่ ๒ คณบดีจะเปนผูแตงต้ังจํานวน ๑๒ คน 

จากน้ัน นางสาวผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล ขอใหเสนอชื่อคณะกรรมการ

ประเมิน โดยขอทราบรายชื่อกรรมการประเมินของหัวหนาภาควิชากอน 

ประธานฯ กลาววาตัวแทนกรรมการประเมินหัวหนาภาคไมควรจะแตกตางกันมาก ประธานฯ 

ขอเสนอให ภาควิชา ๒ หรือ ๓ ภาค รวมกันเสนอ ๑ คน  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  

๔.๒.๙   ขอความรวมมือในการเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 

 ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผูที่

สมควรไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) โดยสงชื่อไมเกิน ๓ ทาน ไปที่ สกว. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 

๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ผลการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) จํานวน       

๓ ทาน ไดแก 

๑) ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

  ๒) ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

  ๓) ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองแจงเพื่อทราบจากฝายอื่น ๆ 

๕.๑ เรื่องแจงจากท่ีประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
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๕.๑.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลใหมีความเหมาะสม ชัดเจนในการปฏิบัติ

ย่ิงขึ้น ประกอบกับเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบบริหารงานใหม โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๕  

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประกาศเรื่องการแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

การบริหารงานภายในสวนงาน สามารถตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของสวนงาน ตลอดจนทํา

หนาที่บริหารจัดการศึกษา ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ของสวนงานให

เหมาะสมย่ิงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๕.๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกต้ังซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวน

งาน แทนตําแหนงที่วางของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดดําเนินการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภท

ผูแทนสวนงานเรียบรอยแลว จึงประกาศใหทราบวา อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล เปนสมาชิกสภาคณาจารยประเภท

ผูแทนสวนงานของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

๕.๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกต้ังซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวน

งาน แทนตําแหนงที่วางของสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการเลือกต้ังซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน

เรียบรอยแลว จึงประกาศใหทราบวา อาจารย เอกพันธุ ปณฑวณิช เปนสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวน

งานของสํานักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๕.๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการจัดต้ังและการบริหารกลุมภารกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งและวิธีการบริหารกลุมภารกิจ เพ่ือใหสอดคลอง

กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งมีความคลองตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

 ๕.๑.๖ การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษา และกําหนดอัตราเงินเดือน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๑๐ หลักสูตร ทั้งน้ี สามารถดาวนโหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่องการรับรองปริญญาไดที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่องการ

กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรองไดที่ www.ocsc.go.th 
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๕.๑.๗ เรื่องอื่น ๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๓๓๖/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๔๓๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตงต้ัง   

รองผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๖ ราย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๔๘๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตงต้ัง 

Professor Sharon J Peacock เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเวชศาสตรเขตรอน 

ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๕๑๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตงต้ัง

คณะกรรมการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยสถาบันรวม ทั้งนี้ ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๖๑๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตงต้ัง  

นางเพียงจันทร สนธยานนท ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล ทั้งน้ี ต้ังแตว ันที่       

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

(๖) คณะเวชศาสตร เขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่ งที่  ๔๙๔/๒๕๕๕ สั่ ง ณ วันที่               

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แตงต้ัง Dr.Jose Esparza และ Dr.Jerome Kim เปนที่ปรึกษาคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

      ๕.๒.๑  เร่ืองแจงจากรองคณบดีฝายสรางสรรคคณุคา  

               ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงเรื่องตอที่ประชุม ๕ เรื่อง ดังน้ี   

                ๕.๒.๑.๑  การเปลี่ยนแปลงเวลาการใหบริการหอพักรับรอง 

สืบเนื่องจากการปรับอัตรากําลังเจาหนาที่หอพักใหลดลง ซึ่งจากเดิมปฏิบัติงาน ๔ คน ปรับ

ลดลงเหลือ ๓ คน เดิมเจาหนาที่ประจําหอพักรับรองของคณะฯ จะปฏิบัติงานวันละ ๓ ผลัด ผลัดที่ ๑ ต้ังแตเวลา 

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผลัดที่ ๒ ต้ังแตเวลา ๑๖.๓๐-๐๐.๓๐ น. และผลัดที่ ๓ ต้ังแตเวลา ๐๐.๓๐-๐๘.๓๐ น. ของ

วันรุงขึ้น (ปฏิบัติงานทั้งวันเสารและอาทิตยโดยไมมีวันหยุด) สวนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษจะไดรับ

คาลวงเวลาตามประกาศฯ ในปจจุบัน วันจันทร-ศุกร แบงเปน ๓ ชวงเวลา คือ ชวงเวลาที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐-๑๕.๐๐ 

น. ชวงเวลาที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. และชวงเวลาที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐-๒๑.๐๐ น. สวนในวันเสาร-อาทิตยและ

วันหยุดนักขัตฤกษ จะมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ๒ ชวงเวลาคือชวงเวลาที่ ๑ และชวงเวลาที่ ๓ เพ่ือลดเวลาการ

ใหบริการเวลากลางคืน เน่ืองจากในปจจุบันไมมีแขกเขามาใชบริการหลัง ๒๐.๐๐ น. และเพ่ือลดคาใชจายในสวน

คาลวงเวลา 

พรอมทั้งมีการเตรียมแผนการรองรับดังน้ี 
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๑) แจงเวลาเปด-ปด ทําการของหนวยหอพักรับรองแกแขกที่พักอยูแลว และแขกที่จะเขา

มาพักใหม 

๒) หากแขกมาเขาพักไมทันเวลา ๒๑.๐๐ น. ก็สามารถติดตอแมบานที่อยูเวรประจํา

สํานักงานไดตลอดเวลา ซึ่งเจาหนาที่จะจัดเตรียมใบลงทะเบียน และกุญแจหองไวใหเรียบรอยกอนออกเวร 

๓) หากแขกผูเขาพักมีปญหาเรื่องนํ้า ไฟ และเครื่องปรับอากาศขัดของ หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. 

สามารถมาติดตอแมบานที่อยูเวรประจําสํานักงานไดตลอดเวลา โดยแมบานจะประสานงานกับหนวยซอมบํารุงใหทันท ี

๔) หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. หนวยหอพักรับรองฯ จะมีแมบาน ๑ คน ที่อยูเวรประจํา

สํานักงานอยูตลอดเวลา 

                ๕.๒.๑.๒  โครงการสรางสรรคคุณคาบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

แบบฟอรมการเขียนโครงการ หรือ ขออนุมัติคาใชจาย (สําหรับประกอบการขออนุมัติ) โดย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                ๕.๒.๑.๓  สรุปขอมูลโครงการ HR สัญจร  

โครงการ HR สัญจร เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในอาชีพ รับฟง

ปญหา/ขอเสนอแนะและสํารวจความสุขในการทํางาน ซึ่งมีหนวยงานที่เย่ียมชมทั้งหมด ๔๒ หนวยงาน ดังน้ี 

สํานักงานคณบดี และสํานักงานตางๆ จํานวน ๑๙ หนวยงาน ภาควิชา จํานวน ๑๑ ภาควิชา ศูนยความเปนเลิศ 

จํานวน ๓ ศูนย และโรงพยาบาล จํานวน ๙ หนวยงาน ผลการสํารวจความสุขมีดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะ/ปญหา แนวทางการแกไขปญหา 

๑.  บุคลากรสายสนับสนุนไมทราบหลักเกณฑ/ 

     วิธีการ และขาดทักษะการเขียนผลงานเพ่ือ 

     กาวสูตําแหนงในระดับสูงขึ้น  

๒.  บุคลากรสายสนับสนุนภาระงานประจํามีมาก 

๓.  ขอเพ่ิมคาตอบแทน/เงินประจําตําแหนง/ 

     เงินคาตอบแทนวิชาชีพ 

๔.  สวัสดิการรักษาพยาบาลจาก ร.พ.เวชศาสตรเขตรอน 

     สําหรับเจาหนาที่คณะฯ 

๕.  อัตรากําลังไมเพียงพอ 

๖.  การสนับสนุนทุนวิจัย 

๗.  ศูนยเครื่องมือกลางที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนภาระ 

    งานอาจารย/นักวิจัย 

๘.  สถานที่/ครุภัณฑ/วัสดุ  ไมเพียงพอ            

๙.  อื่นๆ 

๑. จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ สงเสริมใหบุคลากร 

    ทุกสายงานมีความกาวหนาในอาชีพ 

๒. พิจารณาทบทวนประกาศคาตอบแทน/เงินประจํา 

    ตําแหนง/คาตอบแทนวิชาชีพ 

๓. จัดทําแผนอัตรากําลังของคณะฯ ระยะ ๕ ป 

    ๒๕๕๖– ๒๕๖๐ 

๔. เสนอปญหา/ขอเสนอแนะ ใหกับผูเกี่ยวของเพ่ือ 

   ดําเนินการ/ชวยเหลือ เพ่ือใหบุคลากรสามารถ 

   ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขและสรรสรางผลงานได 

   อยางมีคุณคา 
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               ๕.๒.๑.๔  การจัดบรรยายพิเศษ “หลักเกณฑและวิธีการ เสนอขอแตงต้ังการดํารงตําแหนงผูชํานาญ

งาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

กําหนดการจัดการบรรยายพิเศษ “ความกาวหนาในสายอาชีพ สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

               ๕.๒.๑.๕  การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําผลงานเพ่ือเสนอกําหนดตําแหนงใน

ระดับสูงขึ้นสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน”  

กําหนดการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําผลงานเพ่ือเสนอกําหนด

ตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน” โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๒.๒   เรื่องแจงจากรองคณบดีฝายอํานวยการ  

ศ.ดร.รังสรรค ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังนี ้

๕.๒.๒.๑  คณะเวชศาสตรเขตรอน เสนอคําขอต้ังประมาณการรายได-รายจายจากเงินรายไดคณะฯ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ รวม ๓ กองทุน ไดแก 

                   (๑)  กองทนุเงินรายไดสวนงาน ประมาณการรายรบั ๒๓๐ ลานบาท ประมาณการ

รายจาย ๒๓๐ ลานบาท 

                   (๒)  กองทุนเงินโครงการเฉพาะกิจ ประมาณการรายรับ ๑๒ ลานบาท ประมาณการ

รายจาย ๑๒ ลานบาท 

                   (๓)  กองทุนเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ประมาณการรายรับ ๓๕ ลานบาท ประมาณการ        

รายจาย ๓๕ ลานบาท 

ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๒.๓  เร่ืองแจงจากรองคณบดฝีายวิจัย 

                ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุม ๔ เรื่อง ดังนี ้  

 ๕.๒.๓.๑ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๕ รางวัล เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

                ๕.๒.๓.๒ สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ทุน เปนเงิน ๒๔,๒๖๗.๔๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                ๕.๒.๓.๓ สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน รอยละ ๑๐ โดยสํานักงาน

บริการการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๕ โครงการ รวมทั้งหมดเปนเงิน 

๑,๗๘๒,๑๘๘.๖๘ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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                ๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk โดยสํานักงานบริการการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ใน

เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๒.๔  เร่ืองแจงจากรองคณบดีฝายการศึกษา 

                ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงเรื่องตอที่ประชุม ๔ เรื่อง ดังน้ี 

 ๕.๒.๔.๑  การประสานงานเพ่ือรับนักศึกษาปการศึกษา 2013 ทุกหลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่          

๓ ธันวาคม ๒๕๕๕) ดังน้ี 

Course Query Documentation Payment (250 USD) Total 

1. D.T.M.&H. 21 10 6 (M.C.T.M.=2) 37 

2. Ph.D.(C.T.M.) - - 1 (Dr.Rattanaphone) 1 

3. M.Sc.(Trop.Med.) 3 5 1 OSWD scholarship 9 

4. Ph.D. (Trop.Med.) 6 - - 6 

5. D.B.H.I. 2 4 - 6 

6. M.Sc.(BHI) 4 18 - 22 

                ๕.๒.๔.๒  ขอมูลศิษยเกายอนหลัง ๒๐ ป ที่ไดรับรางวัลดีเดน หรือเปนผูบริหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๓๔ 

และพ.ศ.๒๕๓๕ คนหาใน Internet แลว ผูที่สําเร็จปการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๔ และพ.ศ.๒๕๓๕ ทุกหลักสูตร ไมมีผูใด

ไดตําแหนงสูงสุดหรือไดรับรางวัลดีเดน 

                ๕.๒.๔.๓  สรุปผลการจัดงานโครงการเวทีวิชาการ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นักศึกษา ๕๓ คน 

อาจารย ๑๑ คน เจาหนาที่ ๑๒ คน รวมเปน ๗๖ คน สรุปผลการประเมินอยูในขั้นดี ทุกขอ 

                ๕.๒.๔.๔  การดําเนินงานกรอกขอมูลสารสนเทศ มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๕ ภายในวันที่          

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

- มคอ.๒ (รายละเอียดหลักสูตร) หลักสูตรใหม ๒ หลักสตูร คือ D.B.H.I., M.Sc.(BHI) 

กรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

- มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) รายวิชาที่เปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ 

โดยมีหลักสูตร M.C.T.M., M.C.T.M.(Trop.Ped.), M.Sc.(Trop.Med.), Ph.D.(Trop.Med.), Ph.D.(Clin.Trop.Med.), 

M.Sc.(BHI) รวมทุกหลักสูตรเปนจํานวน ๑๓๓ รายวิชา จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

- มคอ.๕ ที่เปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ ของหลักสูตร D.T.M.&H., 

M.Sc.(Trop.Med.), Ph.D.(Trop.Med.) จํานวน ๔๐ รายวิชา สํานักงานบริหารการศึกษาไดบันทึกขอมูลสารสนเทศ 

เรียบรอยแลวและไดขอความกรุณาใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา submit ภายในวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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      ๕.๒.๕  เร่ืองแจงจากรองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

                รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงเรื่องตอที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังน้ี 

 ๕.๒.๕.๑  รายงานความเคลื่อนไหวดานการเงินของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ-รายจายจากแหลงเงินตาง ๆ ดังน้ี  

- แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ งบประมาณแผนดินไดรับการ

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๗,๒๗๘,๔๙๗.๑๖ บาท ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีรายจายสะสมตาม

งบประมาณจํานวน ๓๗,๙๔๐,๕๖๖.๑๓ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณ ๙,๓๒๐,๗๑๐.๔๓ บาท เงินคงเหลือ

หลังภาระผูกพัน ๒๒๐,๐๑๗,๒๒๐.๖๐ บาท 

- แหลงเงินรายไดคณะฯ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะฯ มีรายรับจากการ

ดําเนินงาน จํานวน ๓๕,๓๕๒,๐๙๒.๘๙ บาท และรับโอนเงินงบประมาณสะสมตามที่ต้ังงบประมาณไว จํานวน 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น ๕๐,๓๕๒,๐๙๒.๘๙ บาท คณะฯ มีรายจายตามงบประมาณสะสม 

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๒๘,๑๗๔,๗๑๐.๖๒ บาท ภาระผูกพัน ๓,๓๘๖,๔๓๒.๔๙ บาท เงินคงเหลือ

หลังภาระผูกพัน ๑๘,๗๙๐,๙๔๐.๗๘ บาท 

                ๕.๒.๕.๒  สรุปคาใชจายภาควิชา/หนวยงาน และการเบิกจายจากสตอกกลางงานพัสดุ ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๒.๖  เร่ืองแจงจากรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

                รศ.ดร.สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอที่ประชุม ๓ เรื่อง ดังน้ี 

 ๕.๒.๖.๑  การจัดฝกอบรม  ๒ หลักสูตร 

        -  การฝกอบรมหลักสูตร Training Course on Infectious Diseases Control ใหแก

แพทยและพยาบาลจากประเทศญี่ปุน เขารับการฝกอบรมจํานวน ๕ ราย ในระหวางวันที่ ๑๒-๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอนและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค 

น้ัน ในการนี้การฝกอบรมดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ จะดําเนินการจัดสงเงิน

รายไดจากการจัดรายการฝกอบรมจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เขาบัญชีคณะฯ 

 -  คณะเวชศาสตรเขตรอน รวมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) 

ประเทศญี่ปุน จะจัดการฝกอบรมหลักสูตร Observation Tour in Bangkok for Myanmar AIDS/STD team 

officers โดยมีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจากประเทศสหภาพเมียนมาร เขารับการฝกอบรมจํานวน ๖ 

ราย ในระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และหนวยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขทั้งในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค 
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                ๕.๒.๖.๒  การประสานงานวิทยากรและ Workshop 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดฝกอบรม International Training Course 

in Advanced Teaching in Biomedical Sciences ใหแกคณะอาจารยแพทย จากมหาวิทยาลัยคุนหมิง 

ประเทศจีน จํานวน ๑๕ ราย ทั้งนี้ไดขอความอนุเคราะหคณะเวชศาสตรเขตรอน โดยสํานักงานความรวมมือ

ระหวางประเทศ เปนผูประสานงานใหคณาจารยจากภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรเขตรอน รวมเปนวิทยากร

ในการฝกอบรม ในวันที่ ๓ และ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

                ๕.๒.๖.๓  ทุนฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 ตามที่ SEAMEO TROPMED Network เสนอใหทุนฝกอบรมหลักสูตร Diploma in 

Medical Microbiology (DMM) ในระหวางวันที่ ๔ กุมภาพันธ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ประเทศมาเลเซีย ทั้งน้ีไมมีผูเสนอชื่อจากคณะเวชศาสตรเขตรอนเพ่ือรับการคัดเลือกสําหรับทุนดังกลาว 

ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๒.๗  เร่ืองแจงจากผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมี 

      ๕.๒.๘  เร่ืองแจงจากผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

                ผศ.ดร.นพดล ต้ังภักดี ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงเรื่องตอที่ประชุมแทน ผศ.เกศินี บูชา

ชาติ ๖ เรื่อง ดังน้ี 

 ๕.๒.๘.๑   เสนอชื่อผูแทนนักศึกษาประจําหลักสูตรของคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนสมาชิกสภา

นักศึกษา  

 ตามที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ใหเสนอชื่อผูแทนนักศึกษาประจําหลักสูตร

เปนสมาชิกสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือดําเนินการแตงต้ังเปนสมาชิกสภา

นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และมีสิทธิ์รับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและองคการ

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ในการนี้ คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อ

ดําเนินการแตงตั้งเปนสมาชิกสภานักศึกษาดังกลาวแลว จํานวน ๕ คน  ดังรายชื่อตอไปน้ี 

 นักศึกษาป ๒๕๕๕ 

๑. นายฤทธิเดช ยอแสง   หลักสูตร M.Sc. (Trop.Med.) 

๒. นางสาวนันทนา มีศิริพันธุ  หลักสูตร M.Sc. (Trop.Med.) 

๓. นางสาวอัญชนา อารยะทรงศักด์ิ  หลักสูตร Ph.D. (Trop.Med.) 

๔. นางสาวสินีนาฏ เซงย่ี   หลักสูตร Ph.D. (Trop.Med.) 

๕. นางสาววณิชยา สมศรี   หลักสูตร Ph.D. (Trop.Med.) 
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                ๕.๒.๘.๒   การจัดกิจกรรม Cultural Exchange และ KM ครั้งที่ ๒ 

ขอเชิญชวนอาจารยเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู                   

(KM) ครั้งที่ ๒ กําหนดจัดในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยประเทศเมียนมาร เปนเจาภาพ  

ในหัวขอเรื่อง “One Health สุขภาพหนึ่งเดียว” วิทยากรโดย รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท และ Mr.Irwin F. 

Chavez 

                ๕.๒.๘.๓   ประกาศรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับรางวัลเกียรติยศ “DEAN’s LIST” 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประกาศรางวัลแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับรางวัล 

เกียรติยศ “DEAN’s LIST” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ มีรายชื่อนักศึกษาของคณะเวชศาสตรเขตรอน ไดรับรางวัล 

๒ คน คือนางสาววันทนา ปวีณกิตติพร สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน (นานาชาติ) และนายชูชาติ พันธสวัสด์ิ

สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน (นานาชาติ) โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                ๕.๒.๘.๔   โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป ๒๕๕๕ 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดโครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 

๒๕๕๕ สรุปมีนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการทั้งหมด ๓๙ คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ๒๐ คน และระดับ

ปริญญาเอก ๑๙ คน ซึ่งยังมีจํานวนนอย ดังน้ันบัณฑิตวิทยาลัย จะขยายเวลาการสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑๕ 

มกราคม ๒๕๕๖ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                ๕.๒.๘.๕   รางประกาศ เรื่อง การปองกันการคัดลอกผลงานผูอ่ืนในวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสําคัญของการคัดลอกบทความ

วิชาการ (Plagiarism) จึงไดจัดทําแบบฟอรม บฑ.๕๐ : TURNITIN Original Report สําหรับนักศึกษาเพ่ือสง

รายงานใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาวา นักศึกษาไมไดคัดลอกผลงานผูอ่ืนมา โดยนักศึกษานําไฟลขอมูล

วิทยานิพนธ/สารนิพนธของตน ผานการตรวจสอบโดยโปรแกรม TURNITIN  ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชในการตรวจสอบ

การคัดลอกบทความวิชาการจากฐานขอมูลทั่วโลก สําหรับรางประกาศฉบับนี้ เม่ือไดรับการแกไขแลวจะประกาศใช

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                ๕.๒.๘.๖   บัณฑิตวิทยาลัยนําหลักการ TBCSD Green Meeting เพ่ือใชในการจดัการประชุม 

ตามที่ องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (Thailand Business Council for 

Sustainable Development : TBCSD) รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดจัดทําโครงการ TBCSD Green 

Meeting ขึ้น เพ่ือใหการใชทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุดและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัยได

เล็งเห็นวาโครงการนี้มีประโยชน จึงไดนําเอาขั้นตอนตางๆ มาใช ดังนี ้

๑) การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธการประชุม (ผานทางเว็บไซต อินทราเน็ต อีเมล) 

๒) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (ลดปริมาณการใชกระดาษ) 

๓) การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ (ตั้งอุณภูมิเครื่องปรบัอากาศไวที่ ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส) 
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๔) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม (จัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวม

การประชุมบริการตัวเอง/จัดบริการนํ้าดื่มในขวดแกวพรอมแกวเปลาใหแกผูเขารวมประชุมแทนการเติมน้ําในแกว

เตรียมไว เพื่อลดการสูญเสียน้ําฯ)  

๕) การจัดเตรียมอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะ 

 นอกจากน้ันยังไดเชิญชวนใหสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการน้ีดวย 

เน่ืองจากสอดคลองกับนโยบาย Eco University ของมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๒.๙    เร่ืองแจงจากผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

                 ผศ.ดร.นพดล ตั้งภักดี ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงเรื่องตอที่ประชุม ๘ เรื่อง ดังนี ้

 ๕.๒.๙.๑ การประชุมกรรมการประจําคณะฯ ดวยระบบ e-meeting  

คณะฯ จะเริ่มใชงานระบบ e-meeting ในการประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ 

เปนตนไป อยางไรก็ตามระบบยังคงมีปญหาบางประการหากใชงานผานอุปกรณ iPad รวมถึง Tablet รุนตางๆ

ดังน้ันขอแนะนําใหกรรมการคณะฯ ใชงานระบบ e-meeting ผานอุปกรณคอมพิวเตอร PC และ Notebook 

                 ๕.๒.๙.๒ ระบบเวียนเอกสารระหวางสวนงาน MUSIS (Mahidol University Share Information 

Service System) 

คณะฯ จะเริ่มใชงานระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Shared Information System: MUSIS) ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

เปนตนไป ทั้งน้ีคณะฯ ไดจัดอบรมการใชงานระบบ MUSIS ใหแกบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการบริหารเอกสาร ในวันที่ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนทีเ่รียบรอยแลว 

                 ๕.๒.๙.๓ ระบบจองรถยนตออนไลน (e-vehicle reservation service)  

คณะฯ จะเริ่มใชงานระบบจองรถยนตสวนกลางออนไลน ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

เปนตนไป ทั้งน้ี คณะฯ ไดจัดอบรมเตรียมความพรอมใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปนทีเ่รียบรอยแลว 

                 ๕.๒.๙.๔ การจัดทําใบสั่งซื้อในระบบ MU-ERP (Mahidol University Enterprise Resource Planning) 

ตามนโยบายคณบดี ใหกระชับขั้นตอนงานพัสดุ โดยใหสิทธิ์แตละสวนงานสามารถทํา 

Purchase Order (PO) เอง คณะฯ จะเริ่มใชงานในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ทั้งน้ี คณะฯ ไดจัดอบรม

เตรียมความพรอมใหบุคลากรที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

                 ๕.๒.๙.๕ การปรับปรุงระบบเว็บไซตของคณะเวชศาสตรเขตรอน (Website reformation) 

 ตามที่ทุกสวนงานไดเสนอชื่อผูแทนเขาเปนคณะทํางานในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต 

คณะเวชศาสตรเขตรอน ในการน้ีคณะกรรมการพัฒนาเว็บไชต คณะเวชศาสตรเขตรอนเห็นชอบที่จะใหสิทธิ์ผูแทน

แตละทานสามารถอัพเดทขอมูลเฉพาะสวนงานไดเอง อยางไรก็ตามหากสวนงานใดยังไมมีความพรอม คณะ
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กรรมการฯ ยินดีที่จะดูแลการอัพเดทขอมูลให คณะทํางานฯ จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

เพ่ือหาขอสรุปของรูปแบบเว็บไชตสวนกลาง 

๕.๒.๙.๖ ระบบ TM-HERA (TropMed-Human Resource Education Research and Academic) 

 สืบเน่ืองจากการสงมอบงานระบบ TM-HERA งวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน ได

เห็นชอบรับงานในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ บริษัทผูจัดสรางระบบ มีความยินดีที่จะสอนบุคลากรคณะฯ 

สรางรายงานที่อาจมีเพ่ิมเติมในอนาคต และรับประกันระบบตามสัญญา ในการน้ีจะเริ่มใชงานระบบ ในวันที่ ๑ 

มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป ทั้งน้ีคณะฯ ไดจัดอบรมเตรียมความพรอมใหบุคลากรที่เก่ียวของเรียบรอยแลว 

๕.๒.๙.๗ การสงมอบคอมพิวเตอร (Computer PC) 

 ตามที่คณะฯ ไดเชาซื้อคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะจํานวน ๔๐ เครื่อง ใหกับสวนงานตางๆ 

ขณะน้ีคอมพิวเตอรชุดดังกลาวไดทําการสงมอบใหทุกสวนงานเปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๕.๒.๙.๘ ระบบอินเตอรเน็ตไรสาย เพื่อใหบริการลูกคาหอพัก (Guest House) 

คณะฯ จะทําการยายระบบอินเตอรเน็ตไรสาย จาก TropMed Club ชั้น ๒ อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ ๖๐ ป สวนวิทยบริการ เพ่ือไปใหบริการลูกคาหอพักชั้น ๑๐ ถึง ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป 

และเก็บคาใชบริการเพื่อเปนรายไดคณะฯ คาดวาจะเริ่มใชงานไดภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๒.๑๐  เร่ืองแจงจากผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 

 ไมมี  

      ๕.๒.๑๑  เร่ืองแจงจากผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม 

                  นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม แจงตอที่ประชุมเรื่องการปรับปรุงการ

จอดรถยนตบนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ป และอาคารราชนครินทร โดยการ

ออกแบบใบจองที่จอดรถยนตของบุคลากร เพ่ือใหการจราจรของคณะฯ มีความคลองตัวมากขึ้น 

ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ และนายอมร 

เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม ไดรวมมือกันดําเนินการจัดจราจรของคณะฯ ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยแลว และจัดเตรียมที่จอดรถสําหรับจอดรถยนตของผูมาใชบริการโรงพยาบาลใหม รวมทั้งผูมาใชบริการ

ของหนวยเวชศาสตรแผนไทย โดยจะเริ่มแนวทางวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ จึงขอความรวมมือกรรมการประจํา

คณะฯ ทุกทานแจงตอเจาหนาที่เพ่ือขอความรวมมือดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓  เร่ืองแจงจากหัวหนาภาควิชา 

 ไมมี 

๕.๔  เร่ืองแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

 ไมมี 
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๕.๕  เร่ืองแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

      ๕.๕.๑   กลุมสํานักงาน 

 ไมมี 

      ๕.๕.๒   กลุมโรงพยาบาล 

 ไมมี 

      ๕.๕.๓   กลุมภาควิชา 

 ไมมี 

๕.๖  เร่ืองแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

      ๕.๖.๑   คณะกรรมการจัดประชุม JITMM 2012 

 ไมมี 

      ๕.๖.๒   คณะกรรมการจัดประชุม World Melioidosis Congress 2013 (7th WMC 2013) 

      คณะฯ จะเปนเจาภาพจัดการประชุม World Melioidosis Congress 2013 (7th WMC 2013) ใน

วันที่ 18th -20th September 2013  

ที่ประชุมรับทราบ 

      ๕.๖.๓   คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ   

 ไมมี 

๕.๗  เร่ืองแจงจากฝายอื่นๆ 

      ๕.๗.๑   มูลนิธิ/สมาคม/กองทุน 

ไมมี 

      ๕.๗.๒   เครือขายมหิดลพญาไท 

ไมมี 

      ๕.๗.๓   เรื่องแจงอ่ืนๆ 

ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอื่นๆ  

 ๖.๑  (ราง) กําหนดการประชุมกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงเรื่อง (ราง) กําหนดการประชุม

กรรมการประจําคณะฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดวัน/เวลาการประชุม วันสิ้นสุดนําสงเอกสาร

การประชุม และวันนําเขาระบบ E-meeting โดยรายละเอียดกําหนดการปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๖.๒  Official Visit of the SEAMEO Council President to Thailand, Cambodia, and Lao PDR  

 รศ.ดร.สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่อง SEAMEO Council 

President และคณะ จะมาเย่ียมชมศูนย SEAMEO TROPMED Network and SEAMEO TROPMED Regional 

Centre for Tropical Medicine (SEAMEO TROPMED/Thailand) ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ - 

๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป ชั้น ๕  

 ที่ประชุมรับทราบ  

๖.๓ ขอเชิญร วมพิธีตักบาตร เน่ือง ในวา ระดิถีขึ้ นป ใหม  ประจํ าปพุทธศักราช ๒๕๕๖ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานฯ แจงเรื่องกําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตร เพ่ือดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

ไทยและเพ่ือความเปนสิริมงคล แกผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย/สํานัก

และกอง ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนหนวยงานและประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในวันศุกรที่ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๗.๓๐ น. ณ อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยผูสนใจเขา

รวมกิจกรรมสามารถสงชื่อไดที่ อาจารยรชตวรรณ เฉียบฉลาด ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 ๖.๔   โครงการประชุมวิชาการประเพณีมหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร-เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๕  

 ประธานฯ แจงวามหาวิทยาลัยมหิดลเปนเจาภาพ กําหนดจัดประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน 

ครั้งที่ ๑๕ หัวขอเรื่อง “การพัฒนาคนไทยรุนใหมสูประชาคมโลก” และมหาวิทยาลัยมหิดลไดเชิญ รศ.พญ.เยาว

ลักษณ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การศึกษามีสวนทําใหคนไทยกาวสู

ประชาคมโลกไดอยางไร” ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม ๓๒๒ ชั้น 

๓ อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลกิประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

            (นางณัฐนียพร สิริอัจฉรานนท) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 

                          ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 


