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กลางวันขอประชุมกับหัวหนาภาควิชาบางทานเกี่ยวกับการไปทําวิจัยหรือการไปใหความชวยเหลือที่บริษัท อิตัลไทย 

ในโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกทวาย นอกจากน้ีจะมีแขกจากประเทศอินโดนีเซีย มาขอพบและประชุมที่หอง

คณบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน และระหวางอาหารกลางวัน จะจัด Lunch Talk กับมหาวิทยาลัยจากประเทศ

ไตหวัน ที่เย่ียมคณะฯ เพื่อคุยเรื่อง biodiversity โดย ดร.เจตสุมน ประจําศรี จะเปนตัวแทนรับรองแขกจากประเทศ25 

ไตหวัน เน่ืองจาก รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศร ีพงศพนรัตน ตองไปเปนตัวแทนคณบดี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑. การทําบันทึกความเขาใจกับองคการเภสัชกรรม 

ประธานฯ แจงเรื่องตอที่ประชุมวาเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรมพรอมดวยคณะ เปนตัวแทนผูอํานวยการองคการเภสัชกรรมไดเขาพบ30 

คณบดี ผูบริหาร และ ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม เพื่อเจรจาหาความรวมมือในการทําบันทึกความเขาใจเพื่อให

คณะเปนสถานที่ทดสอบหา Bioequivalence (BE) ของยาขององคการเภสัชกรรม โดยจะใชสถานที่ที่ช้ัน ๑๐ 

อาคารราชนครินทร ทั้งน้ี จากการเจรจาเบื้องตน องคการเภสัชกรรมจะขอใหคณะฯ ทดสอบเพื่อหา BE ของยา
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อยางนอยปละ ๑๕ โครงการ โดยคณะฯ เสนอราคา ๒๒,๐๐๐ บาท ตอ อาสาสมัคร ๑ ราย โดยปกติ ๑ โครงการ

จะตองการทดสอบในอาสาสมัคร ๓๐ ราย คาดวาจะกอใหเกิดรายไดประมาณ ๙.๙ ลานบาท/ป ทั้งน้ี มีคาใชจาย

พื้นฐาน (คาอาคาร วัสดุอุปกรณและคาสาธารณูปโภค) และคาจางบุคลากรประมาณ ๔.๕ ลานบาท/ป ซึ่งยังไม

รวมคาเจาะเลือดและการตรวจอื่นๆ  

นอกจากน้ี องคการเภสัชกรรมยังเสนอใหคณะฯ สงบุคลากรเขารับการอบรมจากวิทยากรตางประเทศ5 

เพื่อเตรียมความพรอม ในชวงหลังสงกรานต คาดวาจะเริ่มโครงการไดประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ หลังจาก

น้ัน คณะจากองคการเภสัชกรรมไดเย่ียมชมสถานที่ช้ัน ๑๐ อาคารราชครินทร พรอมคณบดีและบุคลากรของ

คณะฯ และจัดใหมีการลงนามบันทึกความเขาใจในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ที่องคการเภสัช

กรรม ประโยชนที่คาดวาคณะฯ จะไดรับคือช่ือเสียงของคณะฯ เน่ืองจากจะนําโครงการน้ีออกสื่อ โดยองคการ

เภสัชกรรมจะเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ คาดวาจะเชิญ10 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนตัวแทนในการออกสื่อประชาสัมพันธดวย นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาบุคลากร

รวมกันอีกดวย  

กรณีที่หนวยงานอื่นมาขอทํา BE จะใหบริการที่อาคารตระหนักจิต ช้ัน ๕ ซึ่งเปนสถานที่ทดสอบ 

Clinical Trial อีกแหงหน่ึง 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา กลาวสอบถามวาโครงการ MOU เปนโครงการ15 

ของคณะฯ หรือเปนโครงการบริการวิชาการของ ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม เน่ืองจากโครงการบริการวิชาการให

เปอรเซ็นตของคณะฯ เพียง ๑๓ เปอรเซ็นต เทาน้ัน 

ประธานฯ กลาววาเปนโครงการของคณะฯ ซึ่งคณะฯ เปนเจาของ และอยูระหวางการเลือกวิธีการตกลง

กับ ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม  

ที่ประชุมรับทราบ 20 
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ประธานฯ แจงเรื่องสืบเน่ืองจากการติดตอเพื่อหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยโตเกียวกับ

มหาวิทยาลัยตางๆ ในเอเชียรวมทั้งคณะเวชศาสตรเขตรอน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม คือ Urban Health and 

Environment ซึ่ง รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม เปนผูรับผิดชอบและ

ประสานงานในการพัฒนาหลักสูตร มีความคืบหนา ๒ เรื่อง คือ 25 

๑) มหาวิทยาลัยโตเกียวติดตอขอทราบสถานที่และผูที่เปนเจาภาพดูแล เพื่อจะติดต้ังระบบ Polycom ซึ่ง

เปนระบบสําหรับการติดตอทางไกล (Teleconference) ที่ทางมหาวิทยาลัยโตเกียวจะออกทุนใหทั้งหมด คณะฯ 

เพียงแตใหพื้นที่ติดต้ังที่ขอใหนักศึกษาญี่ปุนของมหาวิทยาลัยโตเกียวที่มาแลกเปลี่ยนสามารถเขาใชระบบดังกลาว

ได และตองดูแลระบบน้ี ซึ่งหลังจาก ๓ ป อาจมีคาใชจายบางเล็กนอย ทางคณะฯ จึงใหติดต้ังที่ หอง ๕๐๘    

อาคารจําลองฯ และขอให ศ.ดร.พญ.ศศิธร และ ศ.ดร.รังสรรค เปนเจาภาพ ในดานสถานที่และการดูแลระบบ 30 

๒) มหาวิทยาลัยโตเกียวแจงวาจะออกทุนใหนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ๒ ทุนเพื่อเดินทางเขารวม

สัมมนาที่โตเกียว ในวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เพื่อจะไดรวมแสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

โดยขอใหคณบดีแจงช่ือนักศึกษา ๒ คน ดังน้ัน คณบดีไดชักชวนนักศึกษาเขารวมโครงการ “Go to Japan with 

the Dean” โดย เชิญชวนใหนักศึกษาเขียนเรียงความภาษาอังกฤษถึงคณบดีใหมีความยาว ๒๕๐-๓๕๐ คํา        
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มีนักศึกษาเขียนถึงคณบดี ๑๔ คน นักศึกษา ๒ คนสงชากวากําหนด จึงเหลือ ๑๒ คน เพื่อคัดเลือก เน่ืองจากมี

นักศึกษาสนใจมาก คณบดีจึงเขียนไปที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเสนอขอใหเพิ่มการใหทุนอีก ๒ ทุน และทางคณะฯ  

จะใหเพิ่มอีก ๒ ทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยโตเกียวยินดีใหการสนับสนุนที่พักในโตเกียว ๖ คน และสนับสนุนการเดินทาง 

๔ คน ดังน้ัน คณะฯ จึงสนับสนุนเพียงคาเดินทางของนักศึกษา ๒ คนเทาน้ัน คณบดีจึงคัดเลือกไวจํานวน ๗ คน 

และไดขอใหนักศึกษาเขียนเรียงความอีก ๑ ครั้ง เพื่อคัดเหลือใหเหลือ ๖ คน ดังมีรายช่ือ ดังน้ี 5 

M.Sc. students จํานวน ๓ คน คือ  

๑. Mr. Weiyan Aung, MBBS 

๒. Ms Kyi Pyar Min Htike, MBBS  

๓. Ms. Subenya Injampa, DVM 

Ph.D. students จํานวน ๓ คน คือ  10 

๑. Ms. On-uma Singhasivanon, DVM 

๒. Mr. Mongkol Pajongthanasaris 

๓. Mr. Chirawat Paratthakonkun  

 กําหนดการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวครั้งน้ี วันแรกจะเปนการกลาวของคณบดีคณะตางๆ วันที่ ๒    

จะจัด Student session นักศึกษาควรปรึกษากันวาจะนําเสนอเรื่องใด หรือแสดงอะไร ซึ่งจะขอให ผศ.เกศินี    15 

บูชาชาติ ชวยดูแลนักศึกษาเรื่องกิจกรรมดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๓. การทดสอบเยี่ยมโรงพยาบาล โดยกลุม TITC  

ประธานฯ แจงเรื่องตอที่ประชุมวาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ คณะผูเย่ียมสํารวจระบบคุณภาพ

โรงพยาบาล (Joint Commissions International, JCI) จากกลุม TITC (Thai International Health Care 20 

Standard Training Center) นําโดย นพ.พงศธร เกียรติดํารงศ และ นายนิติ เน่ืองจํานงค พรอมคณะอีก ๒ คน 

มาทดลองเย่ียมสํารวจโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ตามระบบคุณภาพ JCI ในสวนที่มีความเกี่ยวของกับผูปวย 

ทั้งอาคารโรงพยาบาลเกาและอาคารราชนครินทร หลังจากน้ัน ไดนําเสนอผลการทดลองเย่ียมดวยวาจา พรอมให

คําแนะนํา เพื่อแกไขอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัย และการใหการบริการสุขภาพที่ดีแกผูปวย และผูใหบริการ

และบุคลากรอื่นๆ ในคณะฯ ดวย 25 

ผูเขารวมในกระบวนการดังกลาวประกอบดวย ฝายแพทย ฝายการพยาบาล ฝายบริหาร ฝายผูปวย

สัมพันธของโรงพยาบาล บุคลากรฝายสนับสนุนของสํานักงานคณบดี และสํานักตางๆ พรอมดวยผูบริหาร ซึ่งจะได

นําขอเสนอแนะตางๆ จากกลุม TITC ไปรวมกันพิจารณา เพื่อหาทางปรับปรุงและแกไขตอไป  

จากการเย่ียมชมโรงพยาบาลน้ัน กลุม TITC ไดใหขอเสนอแนะ ดังน้ี การใชบันไดหนีไฟ โรงพยาบาลควร

ปรับแผนสําหรับการเกิดเหตุไฟไหม โดยใหสามารถตรวจรูและระงับเหตุไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย30 

เน่ืองจากสวนใหญแลวโรงพยาบาลที่เกิดเหตุไฟไหม ผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง  

เรื่องวอรดสามัญที่ ไมมีชองระบายอากาศ ซึ่ งขอบังคับของอาคารสูง หนาตางเปดไดไม เกิน               

๑๕ เซนติเมตร แตวอรดของโรงพยาบาลมีพื้นที่แคบ อีกทั้งมีการกั้นเปน ๒ วอรด ทําใหไมมีชองระบายอากาศ    



- ๕ - 
 

จึงปรึกษาวิศวกรระบบเพื่อชวยหาวิธีแกไข โดยมขีอกําหนดสําหรับแนวทางแกไขคือ ๑) ควรคํานึงถึงชองทางการ

ระบายอากาศ ๒) งบประมาณ ๓) อุณหภูมิพอเหมาะสําหรับผูปวย วิศวกรระบบไดเสนอแนวทางแกไข ๒ ทางคือ  

(๑) การติดต้ังเครื่องดูดลม ราคาถูกกวา แตไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในหองผูปวยได เสียคาใชจาย 

ประมาณ ๕ แสนบาท คาไฟฟาไมสูงนัก 

(๒) การติดแอร ราคาสูงกวาการติดเครื่องดูดลม แตสามารถควบคุมอุณหภูมใินหองผูปวยได เสียคาใชจาย 5 

ประมาณ ๑ ลานบาท ซึ่งยังไมรวมคาไฟฟา จากการติดแอร ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่มอีกประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท/

เดือน เมื่อคํานวณแลวจะมีตนทุนสูงข้ึนอีกประมาณ ๒๐๐ บาทตอวัน 

 ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน กลาวสอบถามวาคาใชจาย

คํานวณจากทั้งช้ัน หรือคํานวณจากวอรดเดียว โดยคาเตียงทางโรงพยาบาลต้ังไวที่ ๓๕๐ บาท/คืน แตทาง

กรมบัญชีกลางและ สปสช. จะใชตัวเลขมาตรฐานคือ ๓๐๐ บาท/คืน  10 

ประธานฯ กลาววาคํานวณที่ ๒๔ เตียง ถาคํานวณทั้งช้ันหรือ ๒ วอรด คาใชจายที่เพิ่มข้ึนจะไมถึง ๒๐๐ 

บาท/เตียง ซึ่งตนทุนจะเพิ่มประมาณ ๑๐๐ บาท/เตียง 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา กลาวสอบถามการหาวิธีติดต้ังพัดลมใหญ เพื่อลด

คาใชจาย เน่ืองจากผูปวยบางรายเพิ่มคาใชจายไมได 

ประธานฯ ช้ีแจงวาเน่ืองจากขอจํากัดของอาคารสูงและพื้นที่จํากัด ซึ่งบางวอรดมีการปดกั้นทึบ ไมมีชอง15 

ระบายอากาศไดเลย และพัดลมใหญสามารถเปาใหมีความเย็นเทาน้ันแตไมสามารถเปาเช้ือใหออกไปได นอกจากน้ี

ยังพบปญหาเรื่อง หองพิเศษบางหองของวอรดขนาดไมเทากันทุกหอง แตออกแบบเฟอรนิเจอรมีขนาดเทากัน

ทั้งหมด ซึ่งทําใหบางหองหลังจากติดต้ังเตียงแลวไมสามารถเดินผานโดยรอบได โดยมาตรฐาน JCI ตองมีระยะหาง

จากปลายเตียงถึงผนังหองเปนระยะไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร ทั้งน้ีไดแจงรื้อเฟอรนิเจอรบางช้ิน หรือไมตองนํา

เฟอรนิเจอรบางช้ินมาติดต้ังในหอง นอกจากปญหาที่แจงมาแลวยังมีปญหาเล็กๆ ที่จําเปนตองแกไข เชน ปายทาง20 

หนีไฟ และอุปกรณหองเก็บนํ้ามัน กาซ เปนตน 

รศ.ดร.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา เสนอวาควรใชวิธีติดต้ังแอรและเครื่องดูด

อากาศทั้งสองระบบ เน่ืองจากในกรณีที่มีอากาศหนาวเย็น หรือกรณีที่ผูปวยนอย จะใชเครื่องดูดอากาศแทนการ

เปดแอร เพื่อชวยลดคาใชจายระยะยาว 

ประธานฯ กลาววารับขอเสนอของ รศ.ดร.มนัส จงสงวน ไวพิจารณา 25 

จากน้ัน กลุม TITC จะนําเสนอแผนในการเปนที่ปรึกษาแกคณะฯ เพื่อการขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ตามมาตรฐาน JCI ซึ่งทางคณะฯ คาดวาจะใชเวลาประมาณ ๓ ป แตหวังวาการเตรียมการและการอบรมตางๆ 

เหลาน้ันจะพัฒนากระบวนการทํางานของเราไปดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. นโยบายคลื่นกระทบฝงลูกท่ี ๒ 30 

จากที่ประชุม กบค. และที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ทางมหาวิทยาลัยแจงวาหลังจาก

ปรับเงินเดือนใหกลุมคลื่นกระทบฝง พบวามีบุคลากรจํานวนหน่ึงที่เขาทํางานกอนแตเงินเดือนยังนอยกวากลุมที่

แรกเขาไดรับเงินเดือนข้ันตํ่าที่ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยประมาณ มหาวิทยาลัยจะตองจายเงินเพิ่มอีกเดือนละประมาณ 

๙๐๐,๐๐๐ บาท หรือปละประมาณ ๑๐ ลานบาท ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอใหสวนงานดูบุคลากรกลุมน้ีดวย เพื่อ
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สรางขวัญและกําลังใจ และใหใชระบบคิดเดียวกับมหาวิทยาลัย และจะเชิญประชุมในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

เพื่อจะใหทันจายเงินตกเบิกในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

น.ส.ผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล กลาววาขณะน้ีอยูระหวางงานทรัพยากรบุคคลจัดทํา

คําสั่งจายเงินคลื่นกระทบฝงรุนที่ ๑ ต้ังแต วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และรุนที่ ๒ ดังรายละเอียดที่ประธานฯ   

กลาวไว ซึ่งคณะฯ ตองใชเงินใหกับพนักงานสวนงานต้ังแต ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประมาณ 5 

๕.๖ ลานบาท 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๕. การแตงต้ังท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิของคณะฯ  

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมเรื่อง การแตงต้ังที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิของคณะฯ โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 10 

การแตงต้ังท่ีปรึกษาคณะเวชศาสตรเขตรอน เพื่อเปนการสนับสนุนภารกิจทางดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารงานและกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ของคณะเวชศาสตร เขตรอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จํานวน ๑๘ คน ดังรายช่ือตามเอกสารที่

แนบมาน้ี 

๑. รองศาสตราจารยพเิศษนายแพทยทวี  โชติพิทยสุนนท ๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ  ชัยคําภา 15 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยดนัย  บุนนาค  ๑๑. รองศาสตราจารยนายแพทยมาเรียว  ริกันตี 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงสวางใจ  พึ่งพักตร ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.สุปราณี  แจงบํารุง 

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยแทน  จงศุภชัยสิทธ์ิ ๑๓. รองศาสตราจารย ดร.สุวณี  สุภเวชย 

๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ  ศรมณี ๑๔. รองศาสตราจารย ดร.ยุพา  รองศรีแยม 

๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยชัยสิน  วีรวรรณ ๑๕. รองศาสตราจารยนายแพทยประตาป  สิงหศิวานนท 20 

๗. ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงศิริวรรณ  วนิชชานนท ๑๖. แพทยหญิงแววตา  หลูอารียสุวรรณ 

๘. ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงอรุณี  ทรัพยเจริญ ๑๗. ดร.ชูศักด์ิ  ประสิทธิสุข 

๙. ศาสตราจารยเกียรติคุณประยงค  ระดมยศ  ๑๘. ศาสตราจารยแพทยหญิงอุษา  ทิสยากร 

ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การแตงต้ังท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิคณะเวชศาสตรเขตรอน เพื่อเปนการสนับสนุนภารกิจทางดานการเรียน 25 

การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารงาน การใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

และกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ของคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย        

มีประสิทธิภาพ เปนผลดีตอประเทศชาติและประชาชน  จึงแตงต้ังบุคคลดังรายช่ือตอไปน้ี 

๑. คุณหญิงอารยา  พิบูลนครินทร 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรรถสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 30 

๓. คุณนวพร  เรืองสกุล 

ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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๖. นโยบายรัฐบาลเรื่อง Medical Hub 

ประธานฯ แจงเรื่องจากการประชุมคณบดีวา ไดรับเกียรติใหการตอนรับ นายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนนักธุรกิจในดานการทําเฟอรนิเจอรบาน ใหเขารวมประชุมคณบดี 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดเชิญกลุม Medical hub เพื่อรวมใหความคิดเห็นเรื่อง Medical Hub ซึ่งเปน

นโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญคือ นโยบายรัฐบาลน้ีเพื่อตอบสนองการสรางรายไดและลดการ  5 

เหลื่อมล้ําการรักษาพยาบาลคนไทย เน่ืองจากโรงพยาบาลเอกชนไดทราบนโยบาย Medical Hub และนําไปปรับ

ใช ทําใหไดรับผลประโยชนจากการรักษาพยาบาลคนตางชาติ กอใหเกิดรายไดจํานวนมาก กรณีดังกลาวอาจ

กอใหเกิดปญหาสมองไหล คือ ผูมีความสามารถไปทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน ทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําการ

รักษาพยาบาลคนไทย ดังน้ันรัฐบาลจึงกลาววาสามารถสรางรายไดแตตองไมกระทบกับการรักษาพยาบาลคนไทย 

ทั้งน้ีไดความคิดเห็นจากรัฐมนตรีวาโรงพยาบาลเอกชนหารายไดจากนโยบายน้ี สวนโรงพยาบาลรัฐบาลจะสราง10 

ผลงานวิชาการ แลวหาวิธีรวมมือโดยจะไมแขงขันกัน  

ขอเสนอแนะจากคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กลาววาคงปองกันปญหาสมองไหลไมได ควร

ใหภาครัฐหาแนวทางแกไขดวย และกลาวอีกวาโรงพยาบาล แพทย และนักศึกษาแพทยในสังกัดของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณจะข้ึนกับกระทรวงศึกษาธิการ สวนโรงพยาบาลอื่นๆ งบประมาณจะข้ึนกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได

ปรับเงินเดือนใหแพทยโรงพยาบาลชุมชน มีเงินเดือนเฉลี่ย ๗๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน ทั้งน้ีควรตองหาวิธีใน15 

การปรับเงินใหแพทยที่ทํางานในกระทรวงศึกษาธิการดวย 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดต้ัง Mahidol TV Channel โดยจางทีมครีเอทีฟ เพื่อคิดรายการ

เกี่ยวกับการศึกษา และออกอากาศผานเคเบิ้ลทีวี ผานชอง CTH มีรายการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยขอยกตัวอยาง

รายการที่นาสนใจคือ รายการ Change รายการ Click รายการยาหมอบอก เปนตน 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอขอคําปรึกษาเน่ืองจากปจจุบันมีประชาชน20 

ใชสื่อผาน YouTube จํานวนมาก ซึ่งอาจเปนแนวทางใหนํารายการของมหาวิทยาลัยมหิดลเขาใน YouTube เพื่อ

เปนการประชาสัมพันธคณะฯ อีกทางหน่ึง 

ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ กลาววามีประกาศนโยบายเรื่องการใชสื่อมัลติมีเดีย

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสื่อทาง YouTube เหมือนเปนดาบสองคมของสังคม เน่ืองจาก YouTube เปนสื่อที่

ไดรับความนิยมจากประชาชนแตก็มีขอควรระวังดวย โดยเฉพาะจะใช Bandwidth เปลืองมาก ทําใหการใช25 

อินเทอรเน็ตชาลง ดังน้ันขอปรึกษากับฝายองคกรสัมพันธเพื่อหาแนวทางตอไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่            

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีการแกไขดังน้ี  30 

หนา ๒     บรรทัดที่ ๑๑ แกไข “นายสุเมธ สืบตระกูล แทนหัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย” 

เปน “นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย”  
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หนา ๕     บรรทัดที่ ๔   แกไข “ช้ันที่ ๘ เปนหองปฏิบัติการ Proteomic Laboratory สวนช้ันที่ ๙  

เตรียมไว เปนหอง BSL3 และหองปฏิบัติการมาลาเรีย ๒ หอง 

ไขเลือดออก ๑ หอง” เปน “ช้ันที่ ๘ เปนหองปฏิบัติการ Proteomic 

Laboratory และหองปฏิบัติการมาลาเรีย ๒ หอง ไขเลือดออก ๑ หอง 

สวนช้ันที่  ๙ เตรียมไวเปนหอง BSL3 และหองปฏิบั ติการ EID 5 

(Emerging Infectious Disease)” 

หนา ๒๑   บรรทัดที่ ๑๙  แกไข “๔๒” เปน “๔๐”  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ือง  

   ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 10 

๔.๑  เรื่องเสนอนโยบาย 

 ไมม ี

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

๔.๒.๑  การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการให15 

ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๘.๑ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนงาน โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจําสวนงานมีสิทธิเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัย

ไดไมเกินคนละ ๓ ช่ือ น้ัน ในการน้ี ขอใหกรรมการประจําคณะฯ โปรดพิจารณา เสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิที่สมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักด์ิพรอมทั้งประวัติ ซึ่งรายช่ือผูทรงคุณวุฒิและขอมูลประกอบจะผานการดําเนินการตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๕๔ กอนเสนอช่ือสภามหาวิทยาลัยเพื่อ20 

พิจารณาตอไป   

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน ขอเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับปริญญา

กิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย คือ 

๑. ศ.เกียรติคุณ พญ. อรุณี ทรัพยเจริญ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก)  

Doctor of Philosophy Program in Clinical Tropical Medicine (honoris causa) 25 

๒. Prof.Jong-Yil Chai ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (อายุรศาสตรเขตรอน) 

Doctor of Philosophy Program in Tropical Medicine (honoris causa) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ ไดแก  ศ.เกียรติคุณ พญ. อรุณี ทรัพยเจริญ และ Prof.Jong-Yil Chai และประธานฯ มอบหมายใหเลขานุการ

คณะเปนผูรวบรวมขอมูลของทั้งสองทานเพื่อสงมหาวิทยาลัยใหทันกําหนดภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 30 

๔.๒.๒  รายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของขาราชการ 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการ

ประเมินผลพิจารณากลั่นกรองรายงานความกาวหนาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ โดยการแตง



- ๙ - 
 

ตําราทางวิชาการเรื่อง “ธรรมโอสถ” ของ ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน ซึ่งไดรับ

อนุมัติใหไปปฏิบัติงานดังกลาวน้ัน บัดน้ีครบกําหนด ๙ เดือน คณะกรรมการประเมินผลพิจารณากลั่นกรองฯ ได

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อประเมินความกาวหนาในการเขียนตําราวิชาการ เรื่อง “ธรรม

โอสถ” ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลพิจารณากลั่นกรองฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ ไดเขียน

ตํารามาเปนบทๆ เรียบรอยแลว ขณะน้ีอยูในกระบวนการพิมพ คาดวาจะไดฉบับเกือบสมบูรณภายในสิ้นเดือน5 

มีนาคมน้ี และจะแลวเสร็จเปนรูปเลมสมบูรณภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน กลาววาหากพิจารณาจากรายงาน

ระบุวาการเขียนตําราเปนบทเสร็จสิ้นแลวเหลือเพียงข้ันตอนการพิมพ ซึ่งสามารถใหโรงพิมพดําเนินการตอได    

หาก ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ จะขอปฏิบัติงานตอ ควรระบุวาการเขียนตํารายังขาดสวนใดอีก 

ผศ.ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี กลาวช้ีแจงวาเน่ืองจากในการ10 

เขียนตําราน้ี ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ เขียนดวยลายมือและไมไดเขียนตอเน่ืองเปนบท ขณะน้ีกําลังดําเนินการพิมพ

ตนฉบับและคาดวาจะตองใชเวลาในการเรียบเรียงรายงานทั้งหมดประมาณ ๓ เดือน กอนนําไปพิมพเปนรูปเลม  

ซึ่งจะใชเวลาตอจากน้ันอีกประมาณ ๑ เดือน จึงจะเสร็จสมบูรณ  

ประธานฯ กลาววา ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ สามารถไปปฏิบัติงานไดถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และ

ขณะน้ีไดรายงานความกาวหนาของผลงานโดยเรียบเรียงผลงานใหดูเปนบทมากข้ึน 15 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน กลาววาขอให ศ.พญ.พรรณี          

ปติสุทธิธรรม ประธานกรรมการประเมินผลพิจารณากลั่นกรองฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมใหชัดเจนข้ึนวาการเขียนตํารายัง

ขาดสวนใด จําเปนตองขอปฏิบัติงานตอหรือไม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการใหผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ สามารถไปปฏิบัติงานไดถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๖ แตขอใหเพิ่มขอความเพื่อความชัดเจนวา ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ ไดเขียนตํารามาเปนบทๆ เรียบรอยแลว 20 

จะใชเวลาที่เหลือตรวจทานตําราหลังจากตีพิมพ เพื่อใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหทุนการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ25 

เวชศาสตรเขตรอน เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับ

ทุนการศึกษาเปนรายปการศึกษา ในอัตราทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปการศึกษา ปละ ๔ ทุน เปนเวลา ๒ ป โดยมี

รายละเอียด (ราง) ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ประธานฯ กลาววาคุณสมบัติของผูรับทุน ขอ (๒) มีอายุไมเกิน ๔๕ ป นับต้ังแตวันที่เริ่มเขาศึกษา น้ัน อายุ

มากเกินไปหรือไม 30 

 น.ส.ผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล กลาววาเกณฑเรื่องอายุน้ัน อางอิงจากเกณฑของ กพ. 

และกลาวช้ีแจงขอผูกพันในการรับทุนในระดับปริญญาโทมี ๒ สวน คือ ๑. กรณีผูไดรับทุนลาศึกษาในเวลาราชการ 

การชดใชทุนจะเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ๒. กรณีผูไดรับทุนศึกษานอกเวลาราชการ เมื่อสําเร็จการศึกษาให

กลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
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 รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน กลาววาการชดใชทุนขอใหเพิ่ม

ระยะเวลาการชดใชทุนเพิ่มจากที่กําหนดไวอีก ๑ ป 

 มติที่ประชุม ขอใหถอนเรื่องออกเพื่อนําไปพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการชดใชทุนเมื่อสําเร็จการศึกษา 

และใหนําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป 

๔.๒.๔  โครงสรางจัดแบงหนวยงานโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 5 

 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบโครงสรางการจัดแบง

หนวยงานภายในโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนและเวียนแจงใหผูเขาประชุมทุกฝายรับทราบแลวน้ัน โดยเพิ่มเติม 

“งาน” สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๑ งาน และขอเปลี่ยนแปลงช่ืองานใหม ๒ งาน เพื่อความ

คลองตัวในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยการปรับปรุงโครงสรางดังกลาว มีรายละเอียดดังน้ี  

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

๑.  ภาควิชา จํานวน ๑๑ ภาควิชา ๑.  ภาควิชา จํานวน ๑๑ ภาควิชา 

๒.  สํานักงาน ๕ สํานักงาน ๒.  สํานักงาน ๕ สํานักงาน 

๓.  ๑ โรงพยาบาล ประกอบดวย ๔ ฝาย ๓.  ๑ โรงพยาบาล ประกอบดวย ๔ ฝาย 

    ๓.๑ ฝายบริหาร ประกอบดวย ๒ งาน คือ 

          ๓.๑.๑ งานบริหารและธุรการ 

          ๓.๑.๒ งานจายกลาง 

    ๓.๑ ฝายบริหาร ประกอบดวย ๒ งาน คือ 

          ๓.๑.๑ งานบริหารและธุรการ 

          ๓.๑.๒ งานจายกลาง 

    ๓.๒ ฝายสนับสนุนบริการผูปวย ประกอบดวย ๕ งาน คือ 

          ๓.๒.๑ งานเภสัชกรรม 

          ๓.๒.๒ งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร 

          ๓.๒.๓ งานรังสีวินิจฉัย 

          ๓.๒.๔ งานเวชระเบียน 

          ๓.๒.๕ งานโภชนาการ 

    ๓.๒ ฝายสนับสนุนบริการผูปวย ประกอบดวย ๖ งาน คือ 

          ๓.๒.๑ งานเภสัชกรรม 

          ๓.๒.๒ งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร 

          ๓.๒.๓ งานรังสีวินิจฉัย 

          ๓.๒.๔ งานเวชระเบียน 

          ๓.๒.๕ งานโภชนาการ 

          ๓.๒.๖ งานผูปวยสัมพันธ 

    ๓.๓ ฝายการแพทยและวิชาการ ประกอบดวย ๔ งาน คือ 

          ๓.๓.๑ งานไตเทียม 

          ๓.๓.๒ งานเวชศาสตรแผนไทย 

          ๓.๓.๓ งานคลินิกพิเศษ 

          ๓.๓.๔ งานวิชาการและวิจัยทางคลินิก 

    ๓.๓ ฝายการแพทยและวิชาการ ประกอบดวย ๔ งาน คือ 

          ๓.๓.๑ งานไตเทียม 

(ชื่อใหม) ๓.๓.๒ งานวิจัยทางคลินิก 

          ๓.๓.๓ งานคลินิกพิเศษ 

(ชื่อใหม) ๓.๓.๔ งานบริการวิชาการทางสุขภาพ 

    ๓.๔ ฝายการพยาบาล ประกอบดวย ๔ งาน คือ 

          ๓.๔.๑ งานบริการผูปวยนอก 

          ๓.๔.๒ งานบริการผูปวยใน 

          ๓.๔.๓ งานบริการผูปวยวิกฤต ิ

          ๓.๔.๔ งานการเรียนการสอนและวิชาการ 

    ๓.๔ ฝายการพยาบาล ประกอบดวย ๔ งาน คือ 

          ๓.๔.๑ งานบริการผูปวยนอก 

          ๓.๔.๒ งานบริการผูปวยใน 

          ๓.๔.๓ งานบริการผูปวยวิกฤต ิ

          ๓.๔.๔ งานการเรียนการสอนและวิชาการ 

๔. ศูนยความเปนเลิศ ๔ ศูนย ๔. ศูนยความเปนเลิศ ๔ ศูนย 
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ประธานฯ กลาววาไดเพิ่มหนวยบริบาลผูสูงอายุ ในสวนงานบริการวิชาการทางสุขภาพ และฝายการพยาบาล

มีการจัดหนวยงานใหเหมาะสมมากข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพิ่มงานผูปวยสัมพันธ ใน

ฝายสนับสนุนบริการผูปวย ทั้งน้ี ขอแนะนํานางฐิติกา ธีรเนตร ซึ่งจะรับตําแหนงเปนหัวหนางานผูปวยสัมพันธ  

  ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร ใหขอสังเกตวาฝายการแพทยและวิชาการ ในสวนงานวิจัยทางคลินิก ในการต้ังช่ือ

หนวย BE และวิจัยอื่นๆ และหนวย Clinical Trial เหมือนกับทางโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนเปนผูทําขอมูล5 

เอง ซึ่งความจริงเปนหนวยใหบริการขอมูล 

 ประธานฯ เสนอวาใหเปลี่ยนช่ือหนวยเปนภาษาไทย โดยหนวย BE และวิจัยอื่นๆ เปลี่ยนเปนหนวยบริการ

ทดสอบชีวสมมูลและวิจัยอื่นๆ และหนวย Clinical Trial เปลี่ยนเปนหนวยบริการวิจัยทางคลินิก 

 รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน กลาวเพิ่มเติมวากรณีที่ภาควิชาเก็บ

ขอมูลผูปวย Admit และกรณีที่ภาควิชาทําวิจัยที่ตองใชบุคลากรโรงพยาบาลที่ไมไดอยูเวรตองแจงใหโรงพยาบาล10 

ทราบหรือไม 

 ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ช้ีแจงวากรณีดังกลาวเห็นควร

แจงใหผูอํานวยการฯ ทราบเพื่อโรงพยาบาลสามารถอํานวยความสะดวกไดงายข้ึน และเสนอใหมีการลงทะเบียนใน

โรงพยาบาลเพื่อทําประวัติขอมูลผูปวย ซึ่งจะเปนผลดีกับโรงพยาบาลดวย 

 ประธานฯ ใหขอสังเกตวานอกจากเรื่องความสะดวกสบายแลวควรใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัย 15 

เน่ืองจากโรงพยาบาลต้ังหนวยน้ีข้ึนมาเพื่อใหบริการและรองรับนักวิจัยของคณะฯ ดวย  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๕ หลักเกณฑและอัตราการจายเงินจัดสรรรายไดคาบริการจากโครงการบริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการ20 

ปรับหลักเกณฑและอัตราการจายเงินจัดสรรรายไดคาบริการจากโครงการบริการตรวจสุขภาพใหม จากเดิมอัตรา

รอยละ ๓๒ เปน รอยละ ๔๐ ดังน้ี  

รายการ อัตราเดิม (รอยละ) อัตราใหม (รอยละ) 

๑. การจัดสรรเงินรายไดคาบริการของโครงการ 

    (๑) โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

    (๒) คณะเวชศาสตรเขตรอน 

    (๓) หนวยบริการวิชาการคณะฯ 

๒. กรณีโครงการมีเงินที่ไดรับจัดสรรคงเหลือ (รายไดสูงกวารายจาย) 

หลังปดบัญชีและจัดทํารายงานการเงินประจําป ไดจัดสรรเงิน

คงเหลือเพื่อกิจการ ดังน้ี 

    (๑) คณะเวชศาสตรเขตรอน 

    (๒) โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

๓. การจัดสรรเงินรายไดคาบริการของโครงการตามขอ ๑ ใหจายเขา

เงินรายไดคณะฯ (กองทุนเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ) 

 

๖๖ 

๓๒ 

๒ 

 

 

 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๘ 

๔๐ (เพิ่มข้ึน) 

๒ 

 

 

 

๕๐ 

๕๐ 
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 ทั้งน้ี เพื่อใหโครงการดําเนินการไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุมัติเปลี่ยนหัวหนาโครงการจาก          

รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท เปน รศ.พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ เน่ืองจาก รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท 

ครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีแลว  

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยเพิ่มการจัดสรรเงินรายไดคาบริการของโครงการบริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่ใหแกคณะเวชศาสตรเขตรอน จากเดิมรอยละ ๓๒ เปน รอยละ ๔๐ และเปลี่ยนหัวหนาโครงการเปน    5 

รศ.พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน โดยมีผลบังคับใชตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

๔.๒.๖ การตอเวลาราชการของขาราชการและตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบในการเสนอเรื่องการตอเวลาราชการของขาราชการ

ใหแกขาราชการและตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเรื่องการ

ตอเวลาราชการดังกลาวแลว ดังน้ัน จึงขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะตอเวลาราชการใหแกขาราชการและตอ10 

เวลาการปฏิบัติงานใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑที่ปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม ทั้งน้ี ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยหลักเกณฑการวิเคราะหความตองการของ

หนวยงาน และผูจะเกษียณฯ ยอมรับเพื่อตอเวลาฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

น.ส.ผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล กลาวช้ีแจงเพิ่มเติมวาผูมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาตอ

เวลาราชการฯ ตองเปนผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยและรองศาสตราจารย โดยมีภาระงานข้ันตํ่า ๑,๓๘๐ ช่ัวโมง/ป 15 

และผลงานทางวิชาการยอนหลัง ๓ ป  

ประธานฯ กลาววาขอใหทุกภาควิชาและทุกหนวยงานเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ และแจงรายช่ือตอที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหทราบ และสอบถามเพิ่มวาในปน้ีมีผูไดรับการพิจารณาหรือไม 

น.ส.ผองศรี กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล กลาววาในปน้ีมีผูมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาจํานวน      

๑ ราย คือ รศ.ดร.ตลับพร หาญรุงโรจน แตแจงวาไมตองการตอเวลาราชการ 20 

ประธานฯ กลาววาการตอเวลาราชการฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ คณะฯ ตองสงเรื่องเสนอช่ือผูมีสิทธ์ิ

ไดรับการพิจารณาตอเวลาราชการเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

เพื่อดําเนินการสงรายช่ือใหมหาวิทยาลัยมหิดลใหเสร็จภายใน ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และผูที่จะเกษียณอายุฯ ในปน้ี 

คือ ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตร

สังคมและสิ่งแวดลอม และ ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา โดย ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี สามารถตออายุราชการไดใน25 

ตําแหนงบริหาร 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๑  เรื่องแจงจากท่ีประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการของ30 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเ ดือนขาราชการของ

มหาวิทยาลัยมหิดลใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามประกาศ 
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ก.พ.อ. ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยรายละเอียดขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

๕.๑.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใชคํานําหนานาม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรกําหนดการใชคํานําหนานามในมหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ

สอดคลองตอลักษณะองคกรที่เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีผูประกอบวิชาชีพเปนผูบริหาร 5 

ตลอดจน มีความเหมาะสมกับวิทยฐานะและสถานภาพทางสังคมของบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม 

๒๕๕๕ โดยรายละเอียดขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๓  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวิธีการประเมินเพื่อแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

สนับสนุนใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ 

พ.ศ.๒๕๕๕ 10 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน

เพื่ อ ใหมีความเหมาะสมย่ิง ข้ึน ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยรายละเอียดขอบั ง คับ

มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการภายนอก

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 15 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาครัฐไปทํางานภาคอุตสาหกรรมหรือดานการบริหาร

จัดการใหบุคลากรไดมีโอกาสนําความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาหนวยงานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชนของ20 

มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงงานในหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหการบริหารงานในสํานักงานอธิการบดี สามารถตอบสนองวิสัยทัศน 25 

พันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนทําหนาที่บริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัย งาน

บริหาร งานบริการ และสนับสนุนการดําเนินงานของทุกสวนงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๖  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบํารุง

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 30 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรใหปรับปรุงอัตราการเก็บคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน ใหมีความถูกตองและเหมาะสมย่ิงข้ึน ประกาศ ณ วันที่  

๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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๕.๑.๗  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบ

ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบตําแหนงทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมีความสมบูรณ เหมาะสมย่ิงข้ึน ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕            

โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

๕.๑.๘  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิจัย ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร10 

ประกอบการประชุม 

๕.๑.๙  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะ

กรรมการบริหารทุนพัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะ

กรรมการบริหารทุนพัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกําหนดอัตราการจายเงินคาเบี้ยประชุมดังรายละเอียด15 

ที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๑๐ สกอ. พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๖ หลักสูตร 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๖ หลักสูตร โดยรายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๑๑ สกอ. พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๘ หลักสูตร 20 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๘ หลักสูตร โดยรายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๑๒ การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษา และกําหนดอัตราเงินเดือน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี สามารถดาวนโหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการรับรอง25 

ปริญญาไดที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่องการกําหนดอัตรา

เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรองไดที่ www.ocsc.go.th 

๕.๑.๑๓ เรื่องอื่น ๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)   

(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตงต้ังศาสตราจารย

เกียรติคุณ จํานวน ๔ ราย และแตงต้ังศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ จํานวน ๓ ราย ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม 30 

๒๕๕๕ 

(๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่ งที่  ๕๖/๒๕๕๕ สั่ ง ณ วันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตง ต้ัง             

รองศาสตราจารยชัชวาลย ศิลปกิจ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี 

ต้ังแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป 
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(๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่ งที่  ๕๗/๒๕๕๕ สั่ ง ณ วันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตง ต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย จํานวน ๕ ราย ทั้งน้ีใหมีวาระการทํางาน ๓ ป 

นับต้ังแตวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  

(๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ

สรรหาผูที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ ราย ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่            5 

๑ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๖๗๔/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจ 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๗๑๕/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตงต้ัง Dr.Gareth 

David Huw Turner เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาวิชาพยาธิวิทยาเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน ทั้งน้ี 10 

ต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๗๙๓/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตงต้ังผูชวย

ศาสตราจารยพีระ สิทธิอํานวย ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานีโทรทัศน Mahidol Channel ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ี

เปนตนไป  

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มี คําสั่ งที่  ๓๘๑๘/๒๕๕๕ สั่ ง  ณ วันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แตง ต้ั ง               15 

รองศาสตราจารยแพทยหญิง เยาวลักษณ  สุขธนะ ใหรักษาการแทนหัวหนา ศูนยการ วิจัยมาลาเรีย                

คณะเวชศาสตรเขตรอน ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  

(๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๘๔๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจ 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๗๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ20 

อํานวยการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒  เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑  รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

 ไมม ี25 

๕.๒.๒  รองคณบดีฝายอํานวยการ 

 ไมม ี  

๕.๒.๓  รองคณบดีฝายวิจัย 

 ไมม ี

๕.๒.๔  รองคณบดีฝายการศึกษา 30 

ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงเรื่องตอที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังน้ี 

๕.๒.๔.๑  เอกสารประกอบการสอน สําหรับหลักสูตร D.T.M.&H. ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 สํานักงานบริหารการศึกษา ไดจัดทําจดหมายขอความรวมมอืจากภาควิชาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๕๖ เพื่อขอความอนุเคราะหใหอาจารยผูสอนหลักสูตร D.T.M.&H. สงเอกสารประกอบการสอนเปน digital 
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file และ สํานักงานฯ จะจัดทําเปน PDF file พรอมตารางสอนเพื่อแจกแผน DVD แกนักศึกษาทุกคน โดยไมถาย

สําเนาเอกสารการสอนแจกนักศึกษา โดยขอใหอาจารยผูสอนสง file เอกสารการสอนดังกลาว ภายในวันที่       

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงขอความอนุเคราะหจากหัวหนาภาควิชาแจงอาจารยผูสอนของภาควิชาทราบทุกคนดวย 

๕.๒.๔.๒  สํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

อายุรศาสตรเขตรอนคลนิิก เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  5 

สํานักงาน ก.พ. ไดรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๕๔) ซึ่งเปนหลักสูตรแรกของคณะฯ ที่ปรับปรุง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ ก.พ. ไดรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาแลว 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 10 

 รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอที่ประชุมเรื่องรายงานความเคลื่อนไหว

ดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ-รายจาย จาก

แหลงเงินตางๆ  ดังน้ี 

๑. แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 15 

๒๖๗,๒๗๘,๔๙๗.๑๖ บาท พรอมทั้งมียอดรายจายกันเงินยกมาจาก ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น 

๒๘,๗๘๓,๓๑๘.๘๒ บาท รวมเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๖,๐๖๑,๘๑๕.๙๘ บาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

มีรายจ ายตามงบประมาณสะสมไตรมาสที่  ๑ ต้ังแต  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  ธันวาคม ๒๕๕๕ จํ านวน 

๗๖,๖๒๙,๒๒๒.๖๕ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณ ๒๓,๕๑๗,๒๑๘.๒๙ บาท เงินคงเหลือหลังภาระผูกพัน 

๑๙๕,๙๑๕,๓๗๕.๐๔ บาท  20 

๒. แหลงเงินรายไดคณะฯ รายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๕๘,๒๖๒,๕๗๑.๗๖ บาท รับโอนเงิน

งบประมาณสะสมตามที่ ต้ัง งบประมาณไว  จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้ งสิ้ น 

๗๓,๒๖๒,๕๗๑.๗๖ บาท พรอมทั้งมียอดรายจายกันเงินยกจากปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวนเงินทั้งสิ้น 

๙๒,๕๕๐,๙๑๓.๓๘ บาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะฯ มีรายจายตามงบประมาณสะสมไตรมาสที่ ๑ ต้ังแต 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗๐,๐๘๑,๔๖๑.๓๓ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณ 25 

๙,๘๕๖,๔๑๘.๖๐ บาท จากการดําเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ยอดเงินรายไดหลังหักภาระผูกพัน คงเหลือ

จํานวน ๓,๑๘๑,๑๑๐.๔๓ บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

๕.๒.๖.๑  การจัดฝกอบรม ๒ หลักสูตร 30 

คณะเวชศาสตรเขตรอนรวมกับสํานักพระราชวัง จัดการฝกอบรมหลักสูตรโรคเมืองรอนตาม

โครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ฝกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยและ

สาธารณสุข  สําหรับบุคลากรทางการแพทย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน ๕ ราย          
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ในระหวางวันที่ ๔ กุมภาพันธ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และศูนยโรคเมืองรอนนานาชาติ

ราชนครินทร อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

๕.๒.๖.๒  การประสานงานวิทยากรและ Workshop 

 สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดรับการรองขอจาก Wellcome Trust Genome 

Campus ประเทศสหราชอาณาจักร ใหจัดการดานธุรการเพื่อจัดการอบรม Pathogen Genome Workshop ใน5 

ระหวางวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน โดย Wellcome Trust ขอความอนุเคราะหใช

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน ๒ อาคารจําลอง หะริณสุต เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งจะมีชาวตางชาติ

ประมาณ ๓๕ คน มาเขารวมการฝกอบรมดังกลาว 

๕.๒.๖.๓  ความรวมมือทางวิชาการจากสถาบัน Academia Sinica 

 คณะจากสถาบัน Academia Sinica, Taiwan จะมาเย่ียมคณะเวชศาสตรเขตรอน ในวัน10 

พฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ในระหวางวันที่ ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย และ

นําเสนอหลักสูตร ทั้งน้ีสถาบัน Academia Sinica, Taiwan มีความสนใจที่จะรวมมือทางวิชาการกับคณะฯ ตอไป

ในอนาคต 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 15 

 ไมม ี

๕.๒.๘   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงเรื่องตอที่ประชุม ๕ เรื่อง ดังน้ี 

๕.๒.๘.๑  บัณฑิตมหาวิทยาลัยทําบุญเลี้ยงพระเพื่อรําลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผูลวงลับ สวัสด์ิ-ณัฐ

ครั้งที่ ๘ 20 

 ด วยสมาคมศิษย เก าบัณฑิต วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับ  บัณฑิต วิทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดงานทําบุญเลี้ยงพระเพื่อรําลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่เสียชีวิตไปแลว คือ           

ศ.นพ.สวัสด์ิ สกุลไทย และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ สําหรับป ๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ลานช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ใน

การน้ี ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เปนตัวแทนคณบดีเขารวมงานฯ ดวย 25 

๕.๒.๘.๒  สรุปการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (KM) ระหวางนักศึกษาและอาจารยครั้งที่ ๒” เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดย

ประเทศเมียนมาร เปนเจาภาพ และ KM ในหัวขอเรื่อง “One Health” วิทยากรโดย Mr. Irwin F. Chavez อาจารย

ประจําภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน ทั้งน้ีไดสรุปจํานวนผูเขารวมกิจกรรม Cultural Exchange & KM ครั้งที่ ๒ ดังน้ี 

กิจกรรม นักศึกษา อาจารย/นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่สายสนับสนุน รวม 

Cultural Exchange ๒๙ ๑๒ ๒๐ ๖๑ 

KM ๒๑ ๑๐ ๓ ๓๔ 

 30 
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๕.๒.๘.๓  การจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (KM) ระหวางนักศึกษาและอาจารยครั้งที่ ๓” 

ขอเชิญชวนอาจารยเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ครั้งที่ ๓ 

กําหนดจัดในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. โดยประเทศฟนแลนด เปนเจาภาพ และ 

KM ในหัวขอเรื่อง “QS Ranking : The Role of Lecturers and Students” วิทยากรโดย รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี 5 

พงศพนรัตน และน.ส.จิตตพิมพ ณ บางชาง 

๕.๒.๘.๔  การจัดงาน MU Blue night 

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสวนงาน 

รวมทั้งสมาคมศิษยเกาคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย กําหนดจัดงานคืนสูเหยา “MU Blue Night วันรวมพลังรวมใจ

มหิดล” ในวันศุกรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหนาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการน้ี10 

ไดมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล และสรุปสาระสําคัญดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

๕.๒.๘.๕  การอบรมโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการ 

ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนดจัดโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการข้ึนในวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม 15 

๒๕๕๖ ณ โรงแรม Holiday Inn Resort Beach Cha-am จังหวัดเพชรบุรี ในการน้ีคณะกรรมการบริหารงานดาน

กิจการนักศึกษา ไดสงบุคลากรเขารวมโครงการ ๓ คน ดังน้ี 

๑. ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

๒. อ.ดร.สังสิทธ์ิ สังวรโยธิน อาจารยประจําภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

๓. นางนุชนารถ เที่ยวรอบ สํานักงานบริหารการศึกษา 20 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙  ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

  ไมม ี  

๕.๒.๑๐  ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

  ไมม ี25 

๕.๒.๑๑  ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม 

  ไมม ี

๕.๓. เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

๕.๓.๑   ขออนุมัติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยพยาธิลําไสที่กอใหเกิดโรคและฉวยโอกาส 

รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ30 

ตรวจวินิจฉัยพยาธิลําไสที่กอใหเกิดโรคและฉวยโอกาส” จัดอบรมจํานวน ๒ รุน โดยรุนที่ ๑ จัดในวันที่ ๒๐-๒๒ 

มีนาคม ๒๕๕๖ และรุนที่ ๒ ในวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองบรรยายช้ัน ๓ อาคารจําลองฯ ณ คณะ

เวชศาสตรเขตรอน ซึ่งผูเขารับการอบรมประกอบดวยนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุข และผูสนใจ
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จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวนรุนละ ๔๐ คน มีคาลงทะเบียนคนละ ๔,๕๐๐ บาท โดย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๔. เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

 ไมม ี5 

๕.๕  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๕.๕.๑  กลุมสํานักงาน 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการคณะ แจงเรื่องตอที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังน้ี 

๕.๕.๑.๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะครบกําหนดการกอต้ัง ๑๐ ป ของศูนยวิจัยโรคเขตรอน

กาญจนบุร ีทางคณะฯ จะมีการจัดทําบุญเลี้ยงพระ ซึ่งจะรายงานกําหนดการโดยละเอียดใหกรรมการประจําคณะฯ 10 

ทราบตอไป  

๕.๕.๑.๒ กําหนดการทอดผาปาเพื่ออาคารราชนครินทร วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

มูลนิธิสายดวนเพื่อชีวิต สถานีวิทยุศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ในพระ

อุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร กําหนดจัดทอดผาปาเพื่อ

อาคารราชนครินทร ในวันอาทิตยที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. บริเวณลานช้ัน ๑ อาคาร    15 

ราชนครินทร อาคารจําลอง หะริณสุต และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๕.๒  กลุมโรงพยาบาล 

 ไมม ี20 

๕.๕.๓  กลุมภาควิชา 

 ไมม ี

๕.๖ เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๕.๖.๑   คณะกรรมการจัดประชุม JITMM 2013 

 ไมม ี25 

๕.๖.๒  คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ   

 ไมม ี

๕.๗  เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๗.๑ มูลนิธิ/สมาคม/กองทุน 

 ไมม ี30 

๕.๗.๒ มหิดลเครือขายพญาไท 

 ไมม ี

๕.๗.๓ เรื่องแจงอ่ืนๆ 

 ไมม ี



- ๒๐ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ แจงเตือนการไดรับอีเมลจากระบบ E-meeting 

 ผศ.ดร.นพดล ต้ังภักดี ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงตอที่ประชุมวาไดรับแจงจากคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ วาไมไดรับอีเมลจากระบบ E-meeting จึงเสนอใหทําปุมกดตอบกลับอีเมลไปที่ผูดูแลระบบ โดย

ระบบ E-meeting จะสงอีเมลใหคณะกรรมการในวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ ๓ ของเดือน ใหผูที่ไดรับอีเมลกดปุมตอบ5 

กลับเพื่อแสดงวาอีเมลสงถึงผูรับเรียบรอยแลว และหากผูดูแลระบบไมไดรับอีเมลจากคณะกรรมการทานใดภายใน

วันอังคาร สัปดาหที่ ๔ ของเดือน จะสงผูดูแลระบบไปตรวจสอบความผิดพลาดและหาวิธีแกไขตอไป 

 ที่ประชุมรับทราบ  

๖.๒ การจัดทํา PA ของคณะเวชศาสตรเขตรอน  

 ประธานฯ แจงเรื่องตอที่ประชุมวาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอเลื่อนการทํา PA กับคณะฯ จากวันที่ 10 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เปนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๕ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป เน่ืองจากวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ตรงกับงาน Prince Mahidol Award Conference 

2013 ทั้งน้ีของเชิญคณะกรรมการฯ รวมตอนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในวันและเวลาดังกลาวดวย 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น. 15 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

            (นางสาวฌิโนมา ชางเสียง) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 20 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 

                          ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 


