
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

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 ผูกฤตยาคาม ี  รองคณบดีฝายการศึกษา 

๔.   ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร    รองคณบดีฝายอํานวยการ 

๕.   รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ   รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

๖.   รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

๗.   ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

๘.   ผศ.เกศินี บูชาชาติ    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๙.   ผศ.ดร.นพดล ต้ังภักดี   ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

๑๐. อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด   ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ/ 

กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

๑๑. นายอมร เหล็กกลา    ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม/ 

กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๑๒. รศ.ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร   หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

๑๓. รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน 

๑๔. ผศ.ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ   หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

๑๕. ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

๑๖. รศ.ดร.ชลิต โกมลมิศร    หัวหนาภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

๑๗. ผศ.ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ    หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร 

๑๘. รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา   หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑๙. รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 

๒๐. ผศ.ดร.อุไร ไชยศร ี    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

๒๑. ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร    หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

๒๒. ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม   หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

๒๓. รศ.มนัส จงสงวน    กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

๒๔. ผศ.ดร.วรนุช หวังศุภชาติ   กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

๒๕. นางศุกรวันณี จุลวิชิต   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖   เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แลว 
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กรรมการท่ีไมเขาประชุม 

๑.   ดร.เจตสุมน ประจําศรี   รองคณบดีฝายวิจัย 

๒.   รศ.ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน    กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา/ 

ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ผูเขารวมประชุม 5 

๑.   น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ   หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 

๒.   นางจิราภรณ แพรวานิชย     หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 

๓.   นางพรพิมล อดัมส    หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย 

๔.   นายพีรวัฒน  ไมพานิช   รองหัวหนาสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 

๕.   น.ส.ผองศรี กอนทอง    หัวหนางานทรัพยากรบุคคล 10 

๖.   นางฐิติกา ธีรเนตร    หัวหนางานบริหารทั่วไป 

๗.   นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหนางานคลัง  

๘.   นางนนทิยา เซ็นศิริวัฒนา   หัวหนาหนวยประสานงานผูบริหาร 

๙.   นางณัฐนียพร สิริอัจฉรานนท   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

๑๐. น.ส.ศิริอรุณ แซโซว    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 15 

๑๑. น.ส.ปณิธี มาเอี่ยม    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ.พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุม และ ศ.ดร.รังสรรค  

ต้ังตรงจิตร ทําหนาที่เลขานุการการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑.๑ การแถลงผลงานในรอบปท่ีผานมาของอธิการบดี 20 

ประธานฯ แจงเรื่องการแถลงผลงานของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

เน่ืองจากครบรอบ ๑ ป ของการทํางานในที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

อธิการบดีเสนอกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ๑๐ ประการ ในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา คานิยม ปณิธาน และคําขวัญ เดิม แตไดปรับยุทธศาสตรใหมีความชัดเจนมากข้ึน โดยเพิ่มแผนยุทธศาสตร

ที่ ๕ คือ Social responsibility และเปลี่ยนช่ือ ๒ ยุทธศาสตร คือยุทธศาสตรที่ ๒ จากเดิม Excellence in 25 

Education เปน Transformative Education และยุทธศาสตรที่ ๘ จากเดิม Resource Optimization เปน 

Management for Sustainability นอกจากน้ีอธิการบดีไดดําเนินโครงสรางของกลุมสนับสนุนยุทธศาสตร 

(Cluster) ๙ ดาน เพื่อใหแนวทางการบริหารจัดการแผนใหมใหมีความเช่ือมโยงกันระหวางสวนงานตางๆ มากข้ึน 

โดยมีรายละเอียด “การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล: รายงานการดําเนินงาน ๑ ป (พ.ศ.๒๕๕๕)” ปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม  30 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ โครงการ “บัณฑิตไทยไมโกง” และเครือขายความรวมมือเสริมสรางคานิยม “ความรับผิดชอบตอสังคม” 

ใหแกนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา 



- ๓ - 
 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมเรื่อง “บัณฑิตไทยไมโกง” และเครือขายความรวมมือเสริมสรางคานิยม 

“ความรับผิดชอบตอสังคม” โดยรองอธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษาไดนําเสนอตอที่ประชุมคณบดี ครั้งที่         

๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ วามหาวิทยาลัยมหิดลจะเสนอมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทยรวมกันทํางานเพื่อสรางเครือขายความรวมมือเสริมสรางคานิยมเรื่อง “ความรับผิดชอบ

ตอสังคมในแงความซื่อสัตยสุจริต” ใหแกนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยขอใหแตละมหาวิทยาลัยจัด5 

โครงการปลูกฝงจิตสํานึกเรื่อง “ความซื่อสัตยสุจริต-ไมทุจริตคอรัปช่ัน” ในสถาบันของตนเอง และใหมหาวิทยาลัย

ในเครือขายฯ รวมกันจัดโครงการ “บัณฑิตไทยไมโกง” ในระดับประเทศ เพื่อจะไดเปนตนแบบในการจัดกิจกรรม/

โครงการเสริมสรางคานิยม ทั้งน้ีมติที่ประชุมคณบดีใหขอสังเกตวา ควรหาวิธีการประเมินผลการทํางาน เพื่อหา

ผลสัมฤทธ์ิในการทําโครงการดังกลาวดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๑.๓ มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ ๑ ของประเทศไทย 

ประธานฯ แจงวาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

พรอมดวย ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล 

คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมแถลงขาว “ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว 

อันดับ ๑ ของประเทศไทยประจําป 2012 - UI Green Metric World University Ranking 2012” จาก        15 

ผลสํารวจ UI Green Metric World University Ranking 2012 ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย โดย        

ป 2012 เปนปที่ ๕ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินโครงการและเปนปที่ไดเขารวมโครงการ โดยมี ศ.นพ.ปยะสกล 

สกลสัตยาทร และ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอันดับที่ ๓๖ ของโลก และอันดับ

ที่ ๑๑ ของเอเชีย จากจํานวนมหาวิทยาลัยที่เขารวมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๑๕ แหง โดยไดคะแนนรวม 20 

๖,๒๐๘ คะแนน จากเกณฑการประเมิน ๖ ดาน คือ สถานที่ต้ังและระบบสาธารณูปโภค การจัดการพลังงานและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใชนํ้า การจัดการระบบขนสง และการศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยมหิดลควรมีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานการศึกษาตอไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๔ สถานการณเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  25 

ประธานฯ แจงเรื่องสืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลที่กําหนดเงินเดือนของผูที่จบปริญญาตรี เริ่มตนที่ 

๑๕,๐๐๐ บาท น้ัน ทําใหเกิดสถานการณคลื่นกระทบฝงลูกที่ ๑ และ ๒ นอกจากน้ียังมีผลกระทบที่ตามมา คือ 

อัตราเงินเดือนของบุคลการสายวิชาการมีความแตกตางกันมากในแตละมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการแขงขันที่จะ   

จูงใจคนดีและคนเกงมาอยูในมหาวิทยาลัยมหิดลถูกทาทายอยางมาก มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีแนวทางเสนอให

เงินเดือนพนักงานสายวิชาการ (อาจารยและนักวิจัย) ที่รับใหม รวมกับเงินสมทบเพิ่มใหในระดับที่สามารถแขงขัน30 

กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได จึงเสนอโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย โดยใชแนวคิด “Pay per Performance” กรณีที่

อาจารยที่จางอยูเดิมสนใจเขารวมโครงการ สามารถเลือกได ๒ สาย คือ สายวิจัย และสายการศึกษา ทําการตกลง

ลวงหนา (PA) มหาวิทยาลัยจะจายเงินสมทบเพิ่มจากเงินเดือนที่ไดรับ เพื่อลดคลื่นกระทบฝงที่จะตามมา โดย    
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มุงเปาใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัย พรอมทั้ง ตอบสนองความกาวหนาในสายอาชีพการสอน (Teaching 

Track Professor) ทั้งน้ี รายละเอียด จํานวนเงินที่จะสมทบ เกณฑ และขอกําหนดอื่นๆ อยูในระหวางการจัดทํา

รายละเอียด 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดทํารางแนวทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัย โดยมหีลักการในการกําหนดใหเงิน

เพิ่มโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย ดังน้ี 5 

๑. ผูที่ไดรับเงินเพิ่มเปนคาตอบแทนตองมีขอตกลงกับมหาวิทยาลัย/สวนงาน  

- อาจารยสายวิจัย/สวนงาน ตองมีจํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร 

- อาจารยสายการศึกษา ตองมีภาระงานสอนที่มีคุณภาพ วิจัยทางการศึกษา (๕๐%) 

 ๒. การตอสัญญา 

  - ๒ ปแรก ตองมีงานวิจัยและเน้ืองานตาม PA 10 

  - ๖ ปแรก ตองมีผูชวยศาสตราจารย/นักวิจัย ระดับ ๒ 

๓. มหาวิทยาลัยจะจายคาตอบแทนใหกอน หากไมสามารถทําไดตามที่ตกลงตองจายคืนใหมหาวิทยาลัย/

สวนงาน หรือไมไดตอสัญญา 

เน่ืองจากแตละคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลมีขนาดไมเทากัน ทําใหมีความคิดเห็นแตกตางกัน คณะ

แพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะวิทยาศาสตร มีความเห็นวาการเพิ่มเงิน ๗,๐๐๐ บาท แตตองทํา15 

ผลงานดวยน้ัน ไมมีความดึงดูดความสนใจมากพอ สวนคณะเล็กๆ แสดงความคิดเห็นวาการเพิ่มเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

คณะไมมีงบประมาณมากพอที่จะเพิ่มใหบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงเสนอวิธี Copayment แตยังไมระบุจํานวน โดย

ขอให ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา สํารวจจํานวนบุคลากรที่มีความสนใจแตละเงื่อนไข

วามีจํานวนเทาใด และขอใหสํารวจภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และจะประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบอยาง

ชัดเจนตอไป 20 

ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน สอบถามวาถาไมสามารถทําตามเงื่อนไขไดจะ

เปนอยางไร 

ประธานฯ ช้ีแจงวาหากไมสามารถทําตามเงื่อนไขได จะไมตอสัญญา แตตองหาแนวทางแกปญหาสําหรับ

กลุมอาจารยที่จางเดิมที่มีตําแหนงแลว และมีขอเสนอวาตําแหนง ผศ. รศ. ศ. ใหมีการเพิ่มเงินเปนลําดับข้ันตางกัน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลใหโอกาสสวนงานหรือคณะเปนผูตัดสินใจ 25 

รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ กลาววาคณะฯ เพิ่มเงินเดือนเทาใดแตให

เพิ่มไดไมเทากับหนวยงานเอกชน จึงเสนอวาควรระดมความคิดหาแนวทางการเพิ่มคาตอบแทนจากโครงการ

บริการวิชาการหรือแนวทางอื่นๆ ดวย เพื่อดึงดูดบุคลากรไว  

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 30 

ที่ประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ือง  

๓.๑ การบริการสุขภาพแบบพิเศษ (TMD) 

ประธานฯ แจงวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบในการบริการพิเศษทางการแพทย (TMD) ณ อาคารราชนครินทร ใหเกิดการ

สอดรับและสงเสริมกิจกรรมการดําเนินงานของโรงพยาบาลเวชศาตรเขตรอนแบบเดิม (TM) ดังน้ัน เพื่อเสนอ5 

รายละเอียดตางๆ และขอมติจากกรรมการประจําคณะฯ ในการจัดทําประกาศตางๆ ที่จําเปนตอไป จึงขอเสนอ

รายละเอียดของโครงการบริการพิเศษทางการแพทย (TMD) ดังน้ี (รายละเอียดดังเอกสารแบบเสนอโครงการ

บริการวิชาการที่แนบมาพรอมน้ี)  

๑) ขอเปดบริการผูปวยนอกเพิ่มอีก ๔๐ หองตรวจ ตอสัปดาห โดยเปดนอกเวลาการตรวจตามปกติของ

โรงพยาบาล ทั้งน้ี ขยายการบริการสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังไมติดเช้ือ โดยเฉพาะผูสูงวัยและมีกลุมบริการหลัก ๕ 10 

กลุม คือ ก) โรคหัวใจและโรคเมตาบอลิก ข) Stroke clinic และอายุรกรรมประสาททั่วไป ค) โรคกระดูกและ   

ขอ ง) โรคตาในผูสูงวัย พรอมทั้ง การบริการทางผิวหนังที่คณะฯ ไดรับงบประมาณเครื่องมือ 

๒) คาตอบแทนแพทยไมประจําในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/ช่ัวโมง สําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ๒,๐๐๐ บาท/

ช่ัวโมง สําหรับแพทยเฉพาะทาง และ ๓,๐๐๐ บาท/ช่ัวโมง และสําหรับแพทยเช่ียวชาญพิเศษ โดย  

๒.๑) ผูปวยจายคาตอบแทนแพทยคนละ ๑๐๐, ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ บาท หรือ 15 

๒.๒) ผูปวยจายรอยละ ๗๐ (คนละ ๗๐, ๑๔๐ หรือ ๒๑๐ บาท) สวนโครงการฯ จายรอยละ ๓๐ 

๓) โครงการ TMD จายคาเชาสถานที่ คาบํารุงรักษา สาธารณูปโภคเปนรายจายคงที่ใหแกโรงพยาบาลตาม

อัตราหนวยตนทุนของคณะฯ เปนเงิน ๒,๓๖๐,๖๐๐ บาท ตอ ๖ เดือน และจายคาตรวจทางหองปฏิบัติการ คายา

และคาเวชภัณฑในราคาตนทุน แตจะจายเพิ่มใหกับโรงพยาบาลอีกรอยละ ๕ ของรายไดคารักษาพยาบาล เพื่อเปน

คาตอบแทนในการใชระบบเวชระเบียน บริการผูปวยสัมพันธ และการบริการทางการแพทยและการพยาบาล 20 

๔) โครงการ TMD จะบริการผูปวยในปริมาณรอยละ ๑๐ ของผูปวยนอก โดยคิดคาตรวจทาง

หองปฏิบัติการ คายาและคาเวชภัณฑ คาหองเชนเดียวกับราคาโรงพยาบาล แตผูปวยจะตองจายคาตอบแทน

แพทยที่ไมประจํา ในกรณีที่ผูปวยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

๕) โครงการ TMD จะใชงบประมาณรอยละ ๕ ของรายไดจากการรักษาพยาบาล โดยประมาณการเพื่อการ

ประชาสัมพันธการตลาด ใหมีผูปวยมารับการรักษาพยาบาลประมาณ ๑๐ ราย ตอ ช่ัวโมง 25 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน กลาววาการที่คนไขจายเงิน ๓๐๐ บาท 

เพื่อพบแพทย แตมีเวลาใหคนไขเพียง ๕ นาที คนไขอาจไมพอใจเน่ืองจากคนไขบางรายตองการใหแพทยตรวจ

อยางละเอียด 

รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม กลาวยกตัวอยางโรงพยาบาล   

ราชวิถีวา การตรวจนอกเวลาราคา ๓๐๐ บาท เปนราคาที่มาตรฐานแลว 30 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน กลาววาแพทยตรวจประมาณ         

๑๐ ราย/ช่ัวโมง อาจเกิดความลําบาก เสนอใหจายเปนงานโดยจายไดเต็มเวลา 

ประธานฯ ช้ีแจงวาโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนมีสถานที่ที่สวยงาม และมีแพทยรักษาโรคเฉพาะทางที่มี

ประสิทธิภาพมาก มีปญหาที่ตองหาคนไขมารักษา ดังน้ันวิธีของ รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล ถาใหการรับประกัน
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แพทยตํ่าตามจํานวนคนไข แพทยจะไมออกตรวจคนไข แตเมื่อคณะฯ ใหขอเสนอดังกลาวแพทยยินดีใหความ

รวมมือ ซึ่งคาบริการเปนอัตรามาตรฐานที่โรงพยาบาลหลายแหงใช และเสนอใหจายคาตอบแทนแพทยตาม      

ขอ ๒.๑ สําหรับแพทยเช่ียวชาญพิเศษ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 5 

๔.๑  เรื่องเสนอนโยบาย 

 ไมม ี

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบการเสนอแตงต้ังหัวหนางานผูปวยสัมพันธ 

 ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบใหมีการแตงต้ังหัวหนางานผูปวยสัมพันธตาม10 

โครงสรางใหม โดยดําเนินการประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแตงต้ัง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนงของหัวหนาหนวยงานและรองหัวหนาหนวยงานของสวนงานที่มิใชภาควิชาหรือเทียบเทา

ภาควิชา พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๕ ซึ่งกําหนดวา “การไดมาซึ่งหัวหนาหนวยงาน ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน

พิจารณาเลือกกําหนดวิธีดําเนินการวิธีหน่ึงวิธีใดใหเหมาะสมกับภารกิจของตําแหนง” ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงาน

และการบริหารงานของงานผูปวยสัมพันธ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เปนไปดวยความเรียบรอยและมี15 

ประสิทธิภาพ จึงขอความเห็นชอบดังน้ี 

๑. วิธีการไดมาซึ่งหัวหนางานผูปวยสัมพันธ โดยวิธีคณบดีเสนอแตงต้ัง 

๒. คณบดีขอเสนอแตงต้ัง นางฐิติกา ธีรเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

และหัวหนางานบริหารทั่วไป สังกัดสํานักงานคณบดี คุณวุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผูซึ่ง

มีความรูความสามารถและมีประสบการณในเรื่องดังกลาวอยางดีย่ิง เปนผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนางานผูปวย20 

สัมพันธ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๒ อัตราคาหอง คาอาหาร ของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน อาคารราชนครินทร 

 ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เพื่อขอ

ความเห็นชอบรางอัตราคาหอง คาอาหาร ของอาคารราชนครินทร โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน โดยมี25 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ผศ.ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร สอบถามอัตราคาหอง

เปรียบเทียบกับอัตราคาหองของรัฐบาลและเอกชนวามีความแตกตางกันอยางไร 

ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน กลาววาอัตราคาหองเมื่อ

เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนจะมีราคาถูกกวา และเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเปนโรงพยาบาล30 

ของรัฐก็มีอัตราคาหองถูกกวาเชนกัน 

ประธานฯ กลาววาโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนจะเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนไมไดเน่ืองจากมี

กลุมเปาหมายตางกัน โดยคณะฯ มีกลุมเปาหมายเปนผูปวยที่สามารถเบิกตามสิทธิได และหากมีอัตราคาหองเกิน
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จากสิทธิจะตองชําระเพิ่มเอง และหากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาลที่ระดับใกลเคียง โรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอนจะมีอัตราคาหองที่ถูกกวาเล็กนอย 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน กลาววาอัตราคาหองระหวางหอง

พิเศษรวม ๒ เตียง ราคา ๑,๕๐๐ บาท และหองพิเศษเด่ียวเล็ก ราคา ๑,๘๐๐ บาท มีราคาคาหองตางกันเพียง 

๓๐๐ บาท 5 

ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน ขอทราบรายละเอียดขอมูลการเบิกสิทธิ

การรักษาพยาบาลของขาราชการ  

ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ช้ีแจงวาขาราชการสามารถเบิก

สิทธิคาหองผูปวยสามัญ ๓๐๐ บาท/คืน และหองพิเศษรวม ๖๐๐ บาท/คืน 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน ใหขอเสนอวาขอยุบหองผูปวยสามัญ10 

เพื่อทําเปนหองพิเศษรวม เน่ืองจากหองผูปวยสามัญทั่วไปจะไมมีแอร และใหคิดอัตราคาหองใหมเพื่อเบิกสิทธิคา

หองพิเศษรวม ๖๐๐ บาทได  

 ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน แสดงความคิดเห็นวาขาราชการที่ใชสิทธิ

เบิกคาหองบางรายตองการใหเบิกสิทธิไดโดยไมมีสวนเกินคาหอง ควรคิดถึงผูปวยสามัญที่เปนประชาชนทั่วไปดวย  

 ประธานฯ กลาววาขอรับขอเสนอและขอแสดงความคิดเห็นทุกขอเพื่อนําไปพิจารณาและเสนอใหทดลอง15 

ใชอัตราคาหองดังกลาวเปนระยะเวลา ๖ เดือน และจะนําขอมูลมาวิเคราะหอีกครั้ง เพื่อปรับใหมีความเหมาะสม

มากข้ึน และกรณีที่ผูปวยมีงบประมาณนอย จะมีงบประมาณสวนหน่ึงอยูที่มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนจะ

ชวยเรื่องคาใชจายดวย 

 รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ขอทราบรายละเอียดปจจัยการคํานวณอัตราคา

หองที่เพิ่มข้ึน 20 

 ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ช้ีแจงวาอัตราคาหองคํานวณ

จากคาใชจายที่เพิ่มข้ึน คือ คาแอร คาสาธารณูปโภค คาบํารุงรักษา และอื่นๆ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอโดยทดลองใชอัตราคาหองคาอาหาร โรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน เปนระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อวิเคราะหขอมูลและปรับใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

๔.๒.๓ ประกาศคาลดหยอนคาหอง คาอาหารของบุคลากรและญาติสายตรง ผูเกษียณอายุราชการและญาติ25 

สายตรงของเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล และผูบริจาคเงินใหกับมูลนิธโิรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

 ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เพื่อขอ

ความเห็นชอบรางประกาศคาลดหยอนคาหอง คาอาหารของบุคลากรและญาติสายตรงผูเกษียณอายุราชการและ

ญาติสายตรงของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยมหิดล และผูบริจาคเงินใหกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และขอเสนอสวนลดเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาและสมาชิกสมาคมศิษย30 

เกาคณะเวชศาสตรเขตรอนใหไดรับสิทธิเชนเดียวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และสวนลดสําหรับนักศึกษาและ

สมาชิกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ๑๐% โดยมีเงื่อนไข admission ละไมเกิน ๓๐ วัน เน่ืองจากประกาศ

คณะฯ ฉบับเดิมใหสวนลดแกนักศึกษาและสมาชิกสมาคมศิษยเกา 
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รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เสนอวาบุคลากรของคณะฯ ควรมีสิทธิไดรับ

สวนลดคาหองพิเศษเด่ียว VIP เน่ืองจากถาไมมีสวนลดอาจทําใหมีผลทางดานความรูสึกของบุคลากรในคณะฯ หรือ

ควรระบุเปนสวนลดเกินสิทธิ ๕๐% ซึ่งจํานวนสวนลดจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ  

ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน กลาววาเน่ืองจากหองพิเศษ

เด่ียว VIP มีจํานวน ๑ หองตอช้ัน ทั้งหมด ๓ หอง และมีความคิดเห็นของตัวแทนบุคลากรวาควรเก็บหอง VIP เพื่อ5 

หารายได  

ประธานฯ เสนอวาหองพิเศษเด่ียว VIP ควรระบุสวนลดเกินสิทธิ ๘๐% สําหรับบุคลากรของคณะฯ 

รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว กลาววาญาติสายตรงฯ ไดรับสวนลดเกินสิทธิ 

๕๐% บุคลากรของคณะฯ ควรไดรับสวนลดเกินสิทธิมากกวา ๕๐%  

ประธานฯ กลาวสรุปประเด็นวาบุคลากรของคณะฯ ควรใหสวนลดเกินสิทธิ ๘๐% และกลาวสอบถาม10 

นักศึกษาวาไดรับสิทธิอยางไร 

 ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร เขตรอน กลาววานักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลและนักศึกษาเกาของคณะฯ ไดรับสิทธิเดียวกับญาติสายตรงฯ ที่มีอายุการทํางานนอยกวา ๒๐ 

ป กรณีนักศึกษานอกคณะฯ ไดรับสวนลดเกินสิทธิ ๑๐% และใชสิทธิไดไมเกิน ๓๐ วัน 

รศ.ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมวาบุคลากร15 

มหาวิทยาลัยมหิดลของคณะอื่นที่มีโรงพยาบาล ไดใหสวนลดเกินสิทธิบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลอีก ๒๐% 

หรือไม 

ประธานฯ ช้ีแจงวาโรงพยาบาลศิริราชมีสวนลด และคณะฯ ใหสวนลดเน่ืองจากจํานวนผูปวยใน

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนมีจํานวนไมมาก และโรงพยาบาลรามาธิบดีพึงพอใจกับอัตราคาหองของ

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เน่ืองจากโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนไมรับสิทธิประกันสังคม แตโรงพยาบาล20 

รามาธิบดีรับสิทธิประกันสังคม เมื่อมีจํานวนผูปวยมากจะทําใหหองผูปวยของโรงพยาบาลรามาธิบดีมีไมพอ ทําให

เกิดมาตรการสงผูปวยขามโรงพยาบาล ซึ่งเกิดประโยชนรวมกันทั้ง ๒ โรงพยาบาล 

ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน กลาววากรณีผูปวยเปนบุคลากร

ของคณะฯ ใหโรงพยาบาลรามาธิบดีรับรองสิทธิประกันสังคมและมารักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ขอทราบอัตราการฝากเลี้ยงที่เปนการฝากระยะ25 

เวลานาน โดยขอเสนอใหการฝากเลี้ยงใชอัตราเดิมกอน  

ประธานฯ กลาววาในชวงแรกที่ยายไปอาคารราชนครินทรจะมีอัตราการครองเตียงไมมาก การฝากเลี้ยง

จะใชอัตราเดิมกอน  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยมีการแกไขตามตาราง 

 30 
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สวนลดคาหองและคาอาหาร บุคลากร และบุคคลในครอบครัว 

ประเภทหอง/เตียง 

รพ. ณ อาคาราชนครินทร 

คาหอง 

คาอาหาร 

(บาท) 

บุคลากร

คณะฯ 

ญาติสายตรงบุคลากร ,

บุคลากรเกษียณ และ

ญาติสายตรงผูเกษียณ

ที่อายุราชการ 20 ปข้ึน

ไป ** 

บุคลากร ม.มหิดล / ญาติ

สายตรงผูเกษียณที่อายุ

ราชการ < 20 ป / 

นักศึกษาคณะ

เวชศาสตรเขตรอน และ

สมาชิกสมาคมศิษยเกา

คณะเวชศาสตรเขตรอน ** 

นักศึกษา ม.มหิดล และ

สมาชิกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยมหิดล ** 

สามัญ ๕๐๐ ฟรี ฟรี ฟรี ลดสวนเกินสิทธิ ๑๐% 

พิเศรวม 2 เตียง ๑,๕๐๐ ฟรี ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๑๐% 

พิเศษเดี่ยวเล็ก  ๑,๘๐๐ ฟรี ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๑๐% 

พิเศษเดี่ยวใหญ ๒,๐๐๐ ฟรี ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๑๐% 

พิเศษเดี่ยว VIP ๓,๕๐๐ 

ลดสวนเกิน

สิทธิ ๘๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๑๐% 

ICU ๑,๗๐๐ ฟรี ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๐% ลดสวนเกินสิทธิ ๑๐% 

สังเกตอาการ ๔๐๐ - - - - 

หมายเหตุ : ** เงื่อนไข admission ละไมเกิน ๓๐ วัน 

ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน กลาววาคาฝากเลี้ยงไมสามารถ

เบิกสิทธิได และขอความเห็นชอบตารางสวนลดคาหองและคาอาหารของผูมีอุปการคุณ ดังเอกสารประกอบการ

ประชุม 5 

ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน เสนอวาผูบริจาคเงิน ๑๐ ลานบาท ควร

ใหพักหองผูปวยสามัญฟรี 

รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เสนอวาควรปรับเปลี่ยนตัวเลขที่ระบุจํานวนเงิน

ที่บริจาค โดยควรระบุใหชัดเจนวาบริจาคมากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ บริจาค 

๑๐๐,๐๐๑ บาท แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฯลฯ 10 

ประธานฯ กลาวสอบถามความคิดเห็นเรื่องการปรับสวนลดเกินสิทธิใหมีความนาสนใจมากข้ึน  

ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอวาบริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ควรไดพักหองผูปวยสามัญฟรี 

ประธานฯ กลาวเห็นดวยและเสนอวาถาบริจาคเงินมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ถึง ๑๐ ลานบาท 

ควรไดรับการเขาพักหองผูปวยสามัญฟรี 15 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา กลาวสอบถาม ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ การ

บริจาคเปนการบริจาคครั้งเดียวหรือบริจาคสะสม ประเด็นที่ ๒ การบริจาคเพื่อการลดหยอนจะตองบริจาคเงินให

คณะฯ หรือบริจาคใหโรงพยาบาล 
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ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ช้ีแจงวาตองบริจาคเงินใหกับ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาตรเขตรอนและเงินบริจาคสะสมได แตเปนสิทธิเฉพาะตัวไมสามารถโอนยายใหบุคคลอื่นได  

ผศ.ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เสนอวาคาสวนลดเกินสิทธิควร

คิดราคาลดหลั่นกัน  

ประธานฯ ช้ีแจงวาเดิมทําราคาลดหลั่นแยกตามประเภทหองดวย แตจะทําใหเกินความยุงยากในการ5 

ทํางานจริง จึงปรับเปลี่ยนเปนการลดหลั่นตามจํานวนเงินที่บริจาคแทน 

มติที่ประชุม เห็นดวยโดยปรับแกไขตารางสวนลดคาหองและคาอาหารผูมีอุปการคุณ (อาคารราชนครินทร) 

เงินบริจาคที่มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐ ลานบาท พักหองผูปวยสามัญฟรี ปรับเปลี่ยนตัวเลขที่ระบุจํานวน

เงินที่บริจาค และระบุเงื่อนไขการบริจาคใหชัดเจน ดังตาราง  

สวนลดคาหองและคาอาหารผูมีอุปการคุณ (อาคารราชนครินทร) 10 

ประเภทหอง / 

เตียง 

คาหอง

คาอาหาร 

(บาท) 

บริจาค >๕ หม่ืนบาท 

แตไมเกิน ๑ แสนบาท 

บริจาค >๑ แสนบาท  

แตไมเกิน ๑ ลานบาท 

บริจาค >๑ ลานบาท 

แตไมเกิน ๑๐ ลานบาท 

บริจาค 

> ๑๐ ลานบาท 

สามัญ ๕๐๐ ลดสวนเกินสิทธิ ๑๕% ฟรี ฟรี ฟรี 

พิเศรวม ๒ เตียง ๑,๕๐๐ ลดสวนเกินสิทธิ ๑๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ฟรีสวนเกินสิทธิ 

พิเศษเดี่ยวเล็ก  ๑,๘๐๐ ลดสวนเกินสิทธิ ๑๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ฟรีสวนเกินสิทธิ 

พิเศษเดี่ยวใหญ ๒,๐๐๐ ลดสวนเกินสิทธิ ๑๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ฟรีสวนเกินสิทธิ 

พิเศษเดี่ยว VIP ๓,๕๐๐ ลดสวนเกินสิทธิ ๑๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ฟรีสวนเกินสิทธิ 

ICU ๑,๗๐๐ ลดสวนเกินสิทธิ ๑๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๒๕% ลดสวนเกินสิทธิ ๕๐% ฟรีสวนเกินสิทธิ 

๔.๒.๔ หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการใชสถานท่ี หอพัก หองพัก และคาอาหารผูปวย และ

คาบริการตางๆ ของคณะเวชศาสตรเขตรอน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบ

ปรับปรุงอัตราคาบริการ Internet Wifi ของหอพักคณะเวชศาสตรเขตรอนที่ใหบริการแกนักศึกษา พยาบาล 

รวมทั้งบุคคลภายนอกใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน เน่ืองจากเดิมใชสัญญาณอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยแต15 

สัญญาณชา จึงติดต้ังระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตที่หอพักคณะฯ กับบริษัทโดยตรง ซึ่งมีคาติดต้ังประมาณ ๖๐,๐๐๐ 

บาท และจะเก็บคาบริการ Internet Wifi ของหอพักคณะฯ เปนเงิน ๓๐ บาทตอวัน และเมื่อเปรียบเทียบกับราน

ที่ใหบริการอินเทอรเน็ตจะมีอัตรา ๓๐ บาทตอช่ัวโมง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

๔.๒.๕ การเสนอขอแตงต้ังชาวตางประเทศเปน Visiting Professor  20 

รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบ

แตงต้ังชาวตางประเทศ ใหดํารงตําแหนงวิชาการ อาคันตุกะ (Visiting Professor) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๖ จํานวน ๑ ราย คือ Professor Serge Morand เน่ืองจากภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ไดมีความรวมมือ

ทางการวิจัยกับ Professor Serge Morand ต้ังแตป 2012 และจะสิ้นสุดโครงการในป 2015 ซึ่งในปที่ผานมาทาง
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ภาควิชาฯ ไดรับความรวมมือจาก Professor Serge Morand เปนอยางดีย่ิงในดานการผลิตผลงานวิจัยรวมกัน 

นอกจากน้ียังยินดีที่จะมารวมปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ เปนเวลา ๓ เดือน ในฐานะ Visiting Professor และในชวง

เวลาดังกลาวจะสอนแพทยในหลักสูตร DTM.&H. 2013 ในหัวขอ Special Lecture เรื่อง Ecological 

Parasitism เวลา ๒ ช่ัวโมง และสอนนักศึกษาในหลักสูตร M.Sc.snd Ph.D. 2013 ในหัวขอ Special Lecture 

เรื่อง Health Ecology เวลา ๓ ช่ัวโมง 5 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๖ บันทึกขอตกลงใหบริการทางการแพทยตอผูถือกรมธรรม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัท 

ไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัท AIA ประเทศไทย จํากัด และบริษัท บูพา ประเทศไทย จํากัด  

 ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เพื่อขอ

ความเห็นชอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) กรณีที่10 

โรงพยาบาลประสงคจะใหหนวยงานใดมีสิทธิไดรับการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล ใหหัวหนาสวนงานโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงานเปนผูอนุมัติ ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีความประสงคจะทําขอตกลงใหบริการ

ทางการแพทยตอผูถือกรมธรรม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัท AIA 

ประเทศไทย จํากัด และบริษัท บูพา ประเทศไทย จํากัด  

 ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวาโรงพยาบาลของมหิดล มี ๔ แหง มีความหลากหลาย ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชได15 

ทําสินเช่ือกับหลายบริษัทและไดผลประโยชนจากการทําเงินเช่ือจํานวนมาก โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนยการแพทย

กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ทําสินเช่ือจํานวนนอยมาก กรณีที่เปนผูมีสิทธิ สปสช. และมี

สิทธิประกันสังคม แตโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก

ไมไดทําสินเช่ือ ผูใชจะใชสิทธิ สปสช. กอน ซึ่งทําใหไมไดใชสิทธิบริษัทประกันฯ  

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 20 

๔.๒.๗ รางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสงเสริมการวิจัยจากเงินรายไดคณะเวชศาสตรเขตรอน 

พ.ศ.๒๕๕๖  

นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาแทน ดร.เจตสุมน ประจําศรี 

รองคณบดีฝายวิจัย เพื่อขอความเห็นชอบรางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสงเสริมการวิจัยจากเงิน

รายไดคณะฯ โดยลักษณะโครงการที่เสนอขอจะตองเปนงานวิจัยที่สอดคลองกับพันธกิจของคณะฯ ประเภททุนมุง25 

เปาหรือประเภททั่วไป จะใหทุนโครงการละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาของทุนไมเกิน ๓ ป และตองไมเปน

โครงการวิจัยที่เปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยอื่น คุณสมบัติของผูสมัครตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

สายสนับสนุนหรือสายวิชาการเทาน้ัน กําหนดการรับทุนระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ถึง ๓๑ มีนาคม ของทุกป  

ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน กลาววาจํานวนเงินทุนที่ใหจะเกิด

การแขงขันสูง ระหวางบุคลากรทีม่ีประสบการณนอยจะแขงขันกับบุคลากรที่มีประสบการณมาก โดยเสนอวาควรกําหนดทุนละ30 

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับบุคลากรใหมที่ยังมีประสบการณนอยดวย 
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ประธานฯ ขอใหนําขอเสนอของ ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร ปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยเพื่อใหมีการ

แขงขันนอยลง โดยเสนอวิธีการแยกกลุมการพิจารณาตามลักษณะงานที่ทํา วิเคราะหความลึกของงาน โดยพิจารณาบคุลากรที่ไมมี

ศักยภาพดวย  

นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย กลาววาการใหทุนจะเปดโอกาสใหกับทุกคนโดยให

ผูสนใจเสนอขอทุนเพื่อนํามาพิจารณาเปนรายบุคคลและไมจํากัดจํานวนทุนวาจะไดเทาใด 5 

 รศ.นพ.วิจิตร ฟุงลัดดา หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม กลาวสอบถามการใหทุนวาเปนราย

ปและเปลี่ยนประกาศทุกปหรือไม เน่ืองจากกําหนดการรับทุนที่กําหนดไว การรับสมัครของปน้ีเหลือเวลาแค ๑ เดือน 

 นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย ช้ีแจงวารางประกาศคณะฯ ฉบับน้ี นําเขาประชุม

กรรมการคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ไมทันแตไดทํารางประกาศฯ แจงใหเตรียมโครงรางวิจัยแลว และจะเปลี่ยน

ประกาศฯ ทุกป 10 

 ประธานฯ เสนอวาในกรณีที่มีการเปลี่ยนประกาศฯ ทุกป กําหนดการรับสมัครของปน้ีควรเลื่อนใหเหมาะสม  

 รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน เสนอวาควรระบุหลักเกณฑสําหรับผู

ที่มีทุนวิจัยอยูแลวดวยและประสบการณการวิจัยน้ันไมควรเนนที่บุคลากรใหมมากเกินไปเน่ืองจากบุคลากรที่บรรจุ

เดิมบางรายยังไมมีงานวิจัยเชนกัน 

 ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน เห็นดวยกับ ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร 15 

เน่ืองจากการประกาศทุนที่กวางเกินไปจะมีความลอแหลมตอวิธีการขอทุน  

รศ.ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย เสนอวาควรกําหนดวงเงินทุนใหนอยลง

และจํากัดผูที่ประสบการณสูงใหอยูทุนอีกระดับหน่ึง 

ผศ.ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เสนอใหปรับแบบฟอรมการให

ทุนวิจัย 20 

นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย ช้ีแจงวาแบบฟอรมใหเขียนเปนภาษาไทยได

เน่ืองจากแบบฟอรมน้ีมีตนแบบจากฟอรม ปตท. แตปรับแกไขโดยกรรมการทุกภาควิชาแลว 

มติที่ประชุม เห็บชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๘ รางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) พ.ศ.

๒๕๕๖ 25 

นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาแทน ดร.เจตสุมน ประจําศรี 

รองคณบดีฝายวิจัย เพื่อขอความเห็นชอบรางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสนับสนุนคาตีพิมพ

ผลงานวิจัย โดยวงเงินจากเดิมไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง/คน ปรับเปนวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง/คน 

คุณสมบัติของผูรับทุนตองเปนบุคลากรของคณะฯ และตองเปน First author หรือ Corresponding author ของ

ผลงานตีพิมพ และผลงานน้ันตองไมเปนผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของผูขอรับทุน กําหนดการรับสมัครเปดรับ30 

ตลอดป 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน สอบถามวามีการจํากัด Fast track หรือไม 

นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย ช้ีแจงวาไมจํากัด Fast track 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
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๔.๒.๙ ขออนุมัติปรับอัตราคาตอบแทนพนักงานในโครงการบําบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย 

 ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการ

ปรับเปลี่ยนการจายคาตอบแทนโครงการบําบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย โดยปรึกษากับผูจัดการโครงการแลวมี

แผนวาในป ๒๕๕๖ จะปรับเพิ่ม ๓ ครั้ง แตจะปรับเพิ่มไมมาก เน่ืองจากตลาดแขงขันสูงข้ึนทําใหพนักงานนวดมี

โอกาสมากข้ึน เพื่อเปนแรงดึงดูดใหกับพนักงาน ดังน้ี 5 

๑) คาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการ  

     - หัวหนาโครงการ     เหมาจายในอัตรา ๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

     - ผูประสานงานโครงการ    ในอัตราไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

     - เจาหนาที่เวชระเบียน/เจาหนาที่คัดกรอง  ในอัตราไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน/คน 

     - แพทยที่ออกตรวจผูปวย ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท/คน 10 

     - เจาหนาที่หนวยงานอื่นของคณะฯ แบบไมเต็มเวลา ในอัตราไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท/เดือน/คน 

 ๒) ใหจายคาลวงเวลาแกพนักงาน/ผูปฏิบัติงานพยาบาล/เจาหนาที่อื่น/คนงาน 

     - พยาบาล          ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในอัตราวันละ ๔๕๐ บาท/คน 

             ระหวางเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในอัตราวันละ ๒๒๕ บาท/คน 

     - ผูปฏิบัติงานพยาบาล/เจาหนาที่อื่น ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในอัตราวันละ ๓๔๐ บาท/คน 15 

           ระหวางเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในอัตราวันละ ๑๗๐ บาท/คน 

     - คนงาน         ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในอัตราวันละ ๒๘๐ บาท/คน 

           ระหวางเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในอัตราวันละ ๑๖๐ บาท/คน 

 ๓) ใหจายคาตอบแทนแกพนักงานในโครงการบําบัดโรคแบบนวดแผนไทย 

     - นวดเทา    จายคาตอบแทนผูนวดคนละ  ๙๔ บาท/ราย 20 

     - นวดตัว (คอรสเล็ก)   จายคาตอบแทนผูนวดคนละ ๑๐๕ บาท/ราย 

     - นวดตัว (คอรสใหญ)   จายคาตอบแทนผูนวดคนละ ๑๕๘ บาท/ราย 

     - นวดตัวแบบใชนํ้ามัน (อโรมา)  จายคาตอบแทนผูนวดคนละ ๑๘๐ บาท/ราย 

     - นวดตัวแบบประคบสมุนไพร  จายคาตอบแทนผูนวดคนละ ๑๘๐ บาท/ราย 

   รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน เสนอใหแกไขขอความของราง25 

ประกาศ หนา ๒ ขอความ “อัตราวันละ” แกเปน “อัตราครั้งละ” 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 

๔.๒.๑๐ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบราง

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการสรร30 

สรางคุณคาบุคลากรไดเสนอใหมีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

โดยเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 

๒๕๕๖ และคณบดีขอใหนําไปทบทวนเรื่องขอผูกพันการชดใชทุนน้ัน ขอสรุปเพื่อพิจารณาดังน้ี 
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๑.๑ เงื่อนไขการไดรับทุน (คงเดิม) เปนบุคลากรสายสนับสนุน อายุไมเกิน ๔๕ ป ปฏิบัติงานที่คณะ

เวชศาสตรเขตรอนไมนอยกวา ๒ ป ศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน

ตําแหนงหนาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

๑.๒ ทุนสนับสนุน (คงเดิม) ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปการศึกษา ปละ ๔ ทุน เปนเวลา ๒ ป 

๑.๓ ขอผูกพันในการรับทุน (เปลี่ยนแปลง) 5 

๑) กรณีลาศึกษาตอในเวลาราชการ เมื่อสําเร็จการศึกษาใหกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนที่คณะ

เวชศาสตรเขตรอนเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป 

๒) กรณีศึกษาตอนอกเวลาราชการ เมื่อสําเร็จการศึกษาใหกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนที่คณะ

เวชศาสตรเขตรอนเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 10 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

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

๕.๑.๑  แจงผลการพิจารณาผูไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 

๒๕๕๕ 

สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย แจงผลการพิจารณาผูไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย 15 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๕๕ โดย ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร ไดรับการคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดน ประเภท

วิชาการ/วิจัย ซึ่งจะเขารับมอบโลและคําประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๖ 

มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร (เชิงสะพานซังฮี้) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

ดังมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 20 

และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ

เข็มวิทยฐานะ ใหครบถวนเหมาะสมย่ิงข้ึน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

๕.๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย25 

ประเภทสนับสนุนใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญ

พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให

ดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ประกาศ ณ 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 30 

๕.๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Network) ของ

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูที่ใชสื่อสังคมออนไลน เน่ืองจากสื่อสังคมออนไลน

เปนเครื่องมือที่มีทั้งประโยชนและโทษที่ควรระวัง โดยเฉพาะขอมูลขาวสารบางอยางที่เผยแพรออกสูสาธารณะไปแลว
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อาจไมสามารถเรียกกลับคืนได และอาจกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอองคกร ดังน้ันเพื่อให

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกทาน สามารถใชสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุด ทางมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติสําหรับผูที่ใชสื่อสังคมออนไลน และแสดงตนในฐานะบุคลากร

หรือนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

๕.๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ช่ือตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนดช่ือตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุมตําแหนงเพิ่มเติม จํานวน         

๑ ตําแหนง ประเภทสนับสนุน กลุมสนับสนุนทั่วไป ลําดับที่ ๒๗ ช่ือตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานกอสราง 

(Constructive administration Officer) ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดรายละเอียด10 

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๖ เรื่องอื่น ๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  

(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี จํานวน ๗ ราย ทั้งน้ี ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 

๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการชุดน้ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 15 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๘๙/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป และให

คณะกรรมการชุดน้ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๙๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ

ขายงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระ20 

อธิการบดีผูแตงต้ังหรือจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ

สรรหาหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม คณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๕ ราย ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ี

เปนตนไป  

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๒๙๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ปรับเงินเดือน/25 

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและแกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๕๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แตงต้ัง ผศ.ดร.นสพ.

พงศราม รามสูต ดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยแอนติบอดี ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๒๓ มกราคม 

๒๕๕๖ เปนตนไป 

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๓๖๘/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ30 

พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

(๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๔๒๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แตงต้ังคณะกรรมการ

จัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
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(๙) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๑๐๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖ แตงต้ัง นางถนอมศรี เกตุสุข เปนอนุกรรมการฝายการเงินและบัญชี ในการจัดงาน “คืนสูเหยา รําลึกวัน

กอต้ังคณะฯ” ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒  เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 5 

๕.๒.๑  รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

 ไมม ี

๕.๒.๒  รองคณบดีฝายอํานวยการ 

ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงเรื่องตอที่ประชุมดังน้ี 

 ๕.๒.๒.๑ แผนและผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ 10 

  รายงานการติดตามผลการดําเนินงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๑ ต้ังแต ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๕ ดังน้ี 

 

ช่ืองาน/โครงการ 

 

เปาหมายทั้งป 

ไตรมาส ๑  

ผลการดําเนินงาน แผน ผล 

๑. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน วิทยาศาสตรสุขภาพ 

๑.๑ ตัวชี้วัด ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม 

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเดิม (ป ๒ ขึ้นไป) 

๑.๒ ตัวชี้วัด ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม 

- จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเดิม (รหัส ๕๕) 

 

 

๕๕ 

๖๘ 

๑๗๑ 

 

๑๘๐ 

๒๐๐ 

๑๘๐ 

 

 

๕ 

๗ 

๑๕๘ 

 

- 

- 

๑๘๐ 

 

 

๒๓ 

๑๔ 

๑๕๖ 

 

- 

- 

๑๕๗ 

 

 

สูงกวาแผน 

สูงกวาแผน 

ต่ํากวาแผน 

 

 

 

ต่ํากวาแผน 

๒. ผลผลิตการใชบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและ

วิจัย 

๒.๑ การบริการรักษาพยาบาล 

- จํานวนผูปวยนอก 

- จํานวนผูปวยใน 

๒.๒ จํานวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการรักษาพยาบาล 

๒.๓ จํานวนผูเขารับการศึกษาฝกปฏิบัต ิ

 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

๒,๘๐๐ 

๙๐ 

๖๐๐ 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๗๐๐ 

- 

- 

 

 

 

๑๓,๖๗๕ 

๕๗๔ 

๓๒ 

๓๐๖ 

 

 

 

ต่ํากวาแผน 

ต่ํากวาแผน 

 

๓. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลย ี

๓.๑ จํานวนโครงการวิจัยใหม 

๓.๒ จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ 

๓.๓ จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ 

๓.๔ ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 

 

๓๐ 

๑๓๐ 

๓๐ 

๑๓๐ 

 

- 

- 

- 

- 

 

๑๖ 

๑๕๕ 

๓ 

๑๗ 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 

 ๕.๒.๒.๒ แผนและผลการบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ต้ังแต ๑ ตุลาคม – ๓๑ มกราคม 

๒๕๕๖ รวม ๔ เดือน ดังน้ี 

 

หมวด 

รายไดจริง คาใชจายจริง  

งบประมาณคงเหลือ งบประมาณ   

ที่ไดรับอนุมัต ิ

รายรับจริง    

(๔ เดือน) 

จํานวน รอยละ 

(%) 

๑. เงินงบประมาณแผนดิน ๒๖๑,๖๓๘,๔๙๗.๑๖ - ๑๐๖,๘๔๔,๐๓๗.๙๒ ๔๐.๘๔ ๑๕๔,๗๙๔,๔๕๙.๒๔ 

๒. เงินรายไดสวนงาน ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๘๓๒,๗๖๐.๘๓ ๗๑,๙๒๙,๐๑๙.๑๒ ๓๑.๒๘ ๑๕๘,๐๖๐,๙๘๐.๘๘ 

๓. เงินโครงการเฉพาะกิจ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๘๙,๒๕๖.๒๒ ๖,๒๑๗,๖๗๙.๐๐ ๔๑.๔๕ ๘,๗๘๒,๓๒๑.๐๐ 

๔. เงินอุดหนุนบริการ 

วิชาการ 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๑๙๐,๕๙๐.๐๐ ๘,๒๘๖,๔๒๘.๐๐ ๑๖.๕๗ ๔๑,๗๑๓,๕๗๒.๐๐ 

 ๕.๒.๒.๓ คําขอต้ังประมาณการรายได-รายจายจากเงินรายได ป ๒๕๕๖ สวนงาน (เพิ่มเติม) ดังน้ี 

อนุมัติตนป ตั้งเพิ่มเติม (กลางป) 

๑.  กองทุนเงินรายไดสวนงาน ๒๓๐ ลานบาท ขอตั้งเพิ่ม ๑๕ ลานบาท เน่ืองจากมีรายจายจําเปนเพิ่มขึ้น ไดแก การติดตั้ง

ระบบสารสนเทศ ณ อาคารราชนครินทรและการปรับปรุงพื้นที่ทํางาน

ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

๒. กองทุนโครงการเฉพาะกิจ ๑๕ ลานบาท ไมตั้งเพิ่ม 

๓. กองทุนโครงการบริการวิชาการ ๕๐ ลานบาท ขอตั้งเพิ่ม ๓๐ ลานบาท (โครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ TMD) 

 ๕.๒.๒.๔ การจัดทําบัตรจอดรถยนตภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน 

 เน่ืองจากปจจุบันจํานวนรถยนตที่เขามาจอดภายในพื้นที่ของคณะเวชศาสตรเขตรอนมีจํานวนมากข้ึน 5 

ดังน้ันเพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถภายในคณะฯ เปนไปดวยความปลอดภัย เรียบรอยและเพียงพอตอ

ความตองการ โดยจะอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรไดอยางเหมาะสม ฝายบริหารจัดการพื้นที่จึงกําหนดใหมี

การจัดทําบัตรจอดรถยนตใหทานละ ๑ ใบ ซึ่งบัตรจอดรถยนตใหมน้ีจะระบุตามสีเพื่อใชจอดในแตละอาคาร ดังน้ัน

จึงขอใหบุคลากรผูมีความประสงคจะนํารถยนตเขามาจอดภายในพื้นที่ของคณะเวชศาสตรเขตรอน กรุณากรอก

แบบฟอรมการขอทําบัตรจอดรถยนตภายในคณะเวชศาสตรเขตรอนและสงคืนงานบริหารทั่วไปภายในวันที่ ๒๘ 10 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยจะมีการทดลองใชและประเมินผล

ภายในระยะเวลา ๖ เดือน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๓  รองคณบดีฝายวิจัย 

 นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุมแทน ดร.เจตสุมน ประจําศรี 15 

รองคณบดีฝายวิจัย ดังน้ี 

๕.๒.๓.๑ สรุปคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามภาควิชา ป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๑ มกราคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ป พ.ศ. ๒๕๕๕           

(๑ มกราคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) โดยคณะฯ มีการตีพิมพรวมทั้งหมด ๒๖๘ เรื่อง แยกเปนของคณะฯ จํานวน 20 



- ๑๘ - 
 

๑๙๘ เรื่อง (รอยละ ๗๓.๘๘) และหนวยวิจัยมหิดล-ออกซฟอรด จํานวน ๗๐ เรื่อง (รอยละ ๒๖.๑๒) โดยภาควิชา

ที่มีคะแนนสูงสุด คือ ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน อันดับสอง คือ ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน และอันดับสาม คือ 

ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน จากฐานขอมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และขอมูลจากภาควิชา 

๕.๒.๓.๒ สรุปคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามภาควิชา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๑ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) 5 

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ป พ.ศ. ๒๕๕๖          

(๑ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) โดยคณะฯ มีการตีพิมพรวมทั้งหมด ๒๔ เรื่อง แยกเปนของคณะฯ จํานวน 

๑๙ เรื่อง (รอยละ ๗๖.๑๖) และหนวยวิจัยมหิดล-ออกซฟอรด จํานวน ๕ เรื่อง (รอยละ ๒๐.๘๔) โดยภาควิชาที่มี

คะแนนสูงสุด คือ ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน อันดับสอง คือ ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน และอันดับสาม คือ 

ภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร จากฐานขอมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และขอมูล10 

จากภาควิชา 

๕.๒.๓.๓ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ปงบประมาณ 

๒๕๕๕ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘ รางวัล เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔ สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เดือน

ธันวาคม ๒๕๕๕ และเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๔ ทุน เปนเงิน ๖๐,๒๔๗.๖๗ บาท 15 

๕.๒.๓.๕ สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน รอยละ ๑๐ โดยสํานักงาน

บริการการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๕ โครงการ 

รวมทั้งหมดเปนเงิน ๕๐๐,๗๓๐.๔๓ บาท 

๕.๒.๓.๖ สรุปการจัด Lunch Talk/ Special Talk โดยสํานักงานบริการการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒ ครั้ง 20 

๕.๒.๓.๗ ระเบียบปฏิบัติของหนวยสัตวทดลอง คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวย

สัตวทดลองที่มุงมั่นพัฒนาใหมีการเลี้ยงสัตวเพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุที่ไดมาตรฐาน 

และสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวของสภาวิจัยแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีที่ใหสถาบันและหนวยงานของ

รัฐที่ เลี้ยงและใชสัตวพัฒนางานเลี้ยงและการใชสัตว หนวยสัตวทดลองของคณะเวชศาสตร เขตรอน มี

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชงานสัตวที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 25 

เปนผูกําหนดนโยบายการดําเนินงานและมีคณะกรรมการบริหารหนวยสัตวทดลองกํากับดูแลระบบการเลี้ยงและ

การใชสัตวทดลอง ในปจจุบันหนวยสัตวทดลองมีสัตวทดลองอยูในความดูแล ๔ ชนิด คือ หนูแรท หนูเมาส หนู

แฮมสเตอรและกระตาย โดยมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติของหนวยสัตวทดลองดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

๕.๒.๔  รองคณบดีฝายการศึกษา 

ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคาม ีรองคณบดีฝายการศึกษา แจงตอที่ประชุมเรื่อง 

 ๕.๒.๔.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ D.T.M.&H. Melbourne 



- ๑๙ - 
 

 สํานักงานบริหารการศึกษาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ D.T.M.&H. Melbourne ระหวางวันที่ ๖-๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และอยูระหวางคณะฯ กับมหาวิทยาลัย Melbourne จะรวมกันรางหลักสูตรตอไป โดย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๔.๒ การประกาศการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและทุนผูชวยวิจัย 

 สํานักงานบริหารการศึกษาและสํานักงานบริการการวิจัยรวมกันดําเนินงานเพื่อการใหทุนการศึกษาระดับ5 

ปริญญาเอกและทุนผูชวยวิจัย (เปนจํานวนเงินประมาณ ๑,๐๐๐,๘๐๐ บาท) ซึ่งไดแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คณะกรรมการฯ จะดําเนินการตัดสินผลภายในเดือนกุมภาพันธและ

ประกาศรายช่ืออาจารยผูรับทุนภายในเดือนมีนาคม เพื่อใหอาจารยรับสมัครนักศึกษาใหมตามคุณสมบัติใน

ประกาศการใหทุนการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ ตอไป 

 ๕.๒.๔.๓ การเขารวมโครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา กับบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  10 

 คณะเวชศาสตรเขตรอนเขารวมโครงการทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ทุน 

ในประเภท ๒.๒ ซึ่งมีรายละเอียดคือ ประเภทที่ ๒.๒ เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สวน หรือ ๔๐,๐๐๐ บาทตอ

ปตอทุน รวมเปนเงินรายไดของคณะฯ ๑ สวน หรือ ๔๐,๐๐๐ บาทตอปตอทุน และเงินทุนวิจัยของอาจารยผู

ขอรับผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ๑ สวน หรือ ๔๐,๐๐๐ บาทตอปตอทุน 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๕  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอที่ประชุมเรื่องการรายงานความ

เคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖      

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ-รายจายจากแหลงเงินตางๆ ดังน้ี 

๑) แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20 

๒๖๗,๒๗๘,๔๙๗.๑๖ บาท มีรายจายสะสม ไตรมาสที่ ๑ ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

จํานวน ๖๒,๕๔๔,๐๙๗.๖๐ บาท รายจายเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓๒,๒๒๔,๘๐๒.๑๑ บาท รวมเปน

รายจายทั้งสิ้น ๙๔,๗๖๘,๘๙๙.๗๑ บาท มีภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน 

๑๑,๓๗๔,๕๕๙.๓๘ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๖๑,๑๓๕,๐๓๘.๐๗ บาท 

๒) แหลงเงินรายไดคณะฯ คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงาน มีรายไดสะสม ไตรมาสที่ 25 

๑ ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวนเงิน ๕๘,๓๖๙,๖๐๖.๔๕ บาท รับโอนเงินงบประมาณ

สะสมตามที่ต้ังงบประมาณไว จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น ๗๓,๓๖๙,๖๐๖.๔๕ บาท 

รายรับจากการดําเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๙,๘๖๘,๑๕๙.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น 

๙๓,๒๓๗,๗๖๕.๔๕ บาท คณะฯ มีรายจายสะสมไตรมาสที่ ๑ ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

จํานวน ๓๘,๖๓๐,๘๕๘.๔๙ บาท รายจายเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๒,๓๑๖,๗๖๗.๗๑ บาท รวมเปน30 

รายจายทั้งสิ้น ๖๐,๙๔๗,๖๒๖.๒๐ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จํานวน 

๕,๗๘๙,๔๔๘.๒๐ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๖,๕๐๐,๖๙๑.๐๕ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๖  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอที่ประชุมดังน้ี 

๕.๒.๖.๑ การจัดทําขอมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจําป ๒๕๕๖ ของ Times Higher 

Educations (THE) 

สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ และสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรไดเขารวมการประชุมการ5 

จัดทําขอมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจําป ๒๕๕๖ ของ Times Higher Educations (THE) เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อ 

มหาวิทยาลัยจะเตรียมการจัดสงขอมูลให THE ใชประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี สํานักงานความรวมมือ

ระหวางประเทศ ไดรวบรวมขอมูลโดยขอความอนุเคราะหหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดสงขอมูลดังกลาวใหทาง

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 10 

๕.๒.๖.๒ เจรจาความรวมมือทางวิชาการ 

ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา ภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน และรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ รวมตอนรับ 

Prof. Pisespong Patamasucon, Director of Department of Pediatrics, Division of Infectious 

Diseases จาก University of Nevada School of Medicine เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ในการน้ี ไดมีการ

เจรจาถึงความรวมมือในหลักสูตรฝกอบรมแพทยระยะสั้น หรือ Elective Program ของทั้ง ๒ สถาบัน ซึ่งอาจจะมี15 

ข้ึนในอนาคต 

๕.๒.๖.๓ จัดฝกอบรมหลักสูตร Tropical Medicine 

คณะเวชศาสตรเขตรอน จัดการฝกอบรมหลักสูตร Tropical Medicine ใหแกนักศึกษาแพทยจํานวน ๖ 

ราย จาก University of Tokyo ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ คณะ

เวชศาสตรเขตรอน และโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค 20 

๕.๒.๖.๔ ประสานงานฝกอบรม ดูงาน 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เปน WHO Collaborating Center for Clinical 

Management of Malaria ไดรับการติดตอจากสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค ขอนําผูเขาอบรม

มาลาเรียนานาชาติ หลักสูตร Malaria Prevention and Control จํานวน ๑๘ ราย จากประเทศในภูมิภาค

แอฟริกา เขาศึกษาดูงานและรบัฟงการ บรรยายโดย ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 25 

๕.๒.๖.๕ การลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ๒ ฉบับ 

๑) คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดใหการตอนรับ Dr.Ir.Henry Feriadi, Vice Rector from Duta Wacana 

Christian Univeristy ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ในการน้ีไดมีการลงนามบันทึกความ

เขาใจ เพื่อเสริมสรางกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ และความสัมพันธอันดีของทั้งสองสถาบันตอไปในอนาคต  

๒) คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดใหการตอนรับ Assoc. Prof. Mei-Ling Tsai, Associate Dean of 30 

International Affairs (Medical), Department of Physiology,  National Cheng Kung University 

ประเทศไตหวัน เย่ียมคณะเวชศาสตรเขตรอน และ  WHO Collaborating Center for Clinical Management 

of Malaria เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งน้ีไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ เพื่อเสริมสรางกิจกรรมความ

รวมมือทางวิชาการ และ ความสัมพันธอันดีของทัง้สองสถาบันตอไป  
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๕.๒.๖.๖ LAOS DAY 

ในระหวางวันที่ ๕ กุมภาพันธ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ของการฝกอบรม ใหแกบุคลากรทางการแพทยจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นับเปนโอกาสดีที่

คณะฯ  ไดจัดใหบุคลากรลาว  ที่มารับการฝกอบรมทั้งหมด ๖๐ คนดังกลาว  ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ

เปนการผอนคลายจากการเรียนการสอนและการฝกอบรม และยังเพิ่มความสนิทสนมระหวางผูเขาอบรมดวยกัน  5 

อันจะนํามาสูความสมัครสมานสามัคคี  และรวมมือกันในโอกาสที่กลับไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และจากตามที่คณะฯ จะกาวสูความเปนสากลตอนรับการเปน ASEAN Community (ประชาคม

อาเซียน)   จึงจัดงาน “ลาวเดย” ข้ึนเมื่อวันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการแนะนํา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้ง ๒ ประเทศ       

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๗   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

  ไมม ี

๕.๒.๘   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

 ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงเรื่องเพื่อทราบจากการประชุม

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ แทนรองคณบดีฝายการศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ 15 

๒๕๕๖ จํานวน ๕ เรื่อง (วาระที่ ๕.๒.๘.๑-๕.๒.๘.๕) และเรื่องแจงเพื่อทราบจากฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

พิเศษ จํานวน ๓ เรื่อง (วาระที่ ๕.๒.๘.๖-๕.๒.๘.๘) ดังน้ี 

๕.๒.๘.๑ หลักสูตรที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรของคณะเวชศาสตรเขตรอน ที่ผานการรับรอง/รับทราบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก 20 

(๑) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อายุรศาสตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๕  

(๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อายุรศาสตรเขตรอน (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๕ 

(๓) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรอายุรศาสตรเขตรอนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชา กุมารเวชศาสตรเขตรอน 25 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๕ 

(๔) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๕ 

๕.๒.๘.๒ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของคณะเวชศาสตรเขตรอน   30 

๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตรชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๕ 
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๕.๒.๘.๓ สรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ไดสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจฯ กับผูสําเร็จการศึกษาที่ข้ึนทะเบียน

รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๑๐๓ คน มีผูตอบกลับทั้งสิ้น ๙๓๙ คน ในสวน

ของคณะเวชศาสตรเขตรอน มีผูตอบแบบสอบถาม ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๑.๒๘ เปนบัณฑิตปริญญาโท ๑๐ คน 5 

ปริญญาเอก ๒ คน   สรุปความพึงพอใจของนักศึกษามากที่สุด (ระดับคะแนน ๔.๓๘ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

ไดแก ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธหลัก 

๕.๒.๘.๔ การเสนอขอแตงต้ังผูเช่ียวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ใหความเห็นชอบในการเสนอขอแตงต้ัง 

นางวรรณพร วุฒิเอกอนันต เปนผูเช่ียวชาญเฉพาะ เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมใหแก   10 

น.ส.ศรินทร สุวรรณภักดี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน (หลักสูตร

นานาชาติ) ของภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

๕.๒.๘.๕ (ร าง ) ประกาศบัณฑิต วิทยาลัย เรื่อง โครงการเรียนลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายเชิงรุกในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเขา15 

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ภายใตโครงการเรียนลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดระยะเวลา

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกทางหน่ึงดวย จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศฉบับน้ีข้ึน 

ในการน้ี ขอใหสวนงานชวยพิจารณารายวิชาในระดับปริญญาโท ใหสอดคลองกับหลักสูตรและตารางเรียน 

ของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ ๔ เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนเปนวิชาเลือก และเทียบโอนหนวย

กิตได เมื่อนักศึกษาไดเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาโทของคณะ/สวนงานน้ัน ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะน้ีไดมี20 

มหาวิทยาเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําไปแลว ในสวนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตร

พิสิฐพิธาน ของคณะวิทยาศาสตร และ วิทยาลัยการจัดการ ไดทําอยูแลวเชนกัน 

๕.๒.๘.๖ สรุปการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู (KM) ระหวางนักศึกษาและอาจารย ครั้งที่ ๓” เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – 

๑๔.๓๐ น. โดยประเทศฟนแลนด เปนเจาภาพ และ KM ในหัวขอเรื่อง “QS Ranking : The Role of Lecturers 25 

and Students”  วิทยากรโดย รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และนางสาว   

จิตตพิมพ ณ บางชาง  

๕.๒.๘.๗ การจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

(KM) ระหวางนักศึกษาและอาจารย ครั้งที่ ๔” 

ขอเชิญชวนอาจารยและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 30 

ครั้งที่ ๔ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม - กําหนดจัดในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. โดย

ประเทศกัมพูชาเปนเจาภาพ  และ KM ในหัวขอเรื่อง “TURNITIN  Application  for plagiarism Checker” 

วิทยากร โดย คุณรักชนก ขําประถม สํานักหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่ ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน ๒ ตึกจําลองฯ รุนที่ ๑  สําหรับนักศึกษา วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
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เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. รุนที่ ๒ สําหรับ Advisor/Co-advisor และอาจารยที่สนใจ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม 

๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ภาควิชาละ ๓ คน) 

๕.๒.๘.๘ การจัดงาน MU Blue night ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ ขอเชิญศิษยเกาและชาวมหิดลทุกทาน รวม

พบปะสังสรรค รวมยอนอดีตวันวาน ในงานคืนสูเหยา “MU Blue Night วันรวมใจมหิดล” ณ สนามหญาหนาตึก5 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันเสารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ทั้งน้ีคณะสนับสนุน 

โตะอาหาร ๑๐ ที่ โตะละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ โตะ มีรถรับ-สงผูที่อยูวิทยาเขตตางๆ โดยความอนุเคราะหรถ

จากคณะวิทยาศาสตร และ คณะสาธารณสุขศาสตร  

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙  ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 10 

  ไมม ี  

๕.๒.๑๐  ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

  ไมม ี

๕.๒.๑๑  ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม 

นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม แจงตอที่ประชุมเรื่องสถานการณเตรียมความ15 

พรอมการเปดโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน อาคารราชนครินทร วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งอาจเกิดภาวะไฟฟา

ไมพอ และไดเตรียมแผนการรับสถานการณไว ๔ ขอ ซึ่งขอที่ ๑ แผนประหยัดพลังงานของคณะฯ ประหยัด

พลังงานประมาณ ๑๕% สวนขอที ่๒ – ๔ เปนแผนการรับมือที่ยังไมเคยลงมือปฏิบัติ   

ประธานฯ กลาววาเน่ืองจากคณะฯ มีตูเย็นควบคุมอุณหภูมิจํานวนมาก (-๒๐ –๗๐ และ –๘๐ องศา

เซลเซียส) ถาเกิดไฟฟาตกจะเกิดความลําบาก จึงขอความรวมมือหัวหนาภาควิชาพิจารณาสิ่งของในตูเย็น และ20 

เสนอใหเคลื่อนยายสิ่งของในตูเย็นมารวมไวและถอดปลั๊กบางเครื่องเพื่อปองกันการไฟกระชาก และแนะนําใหซื้อ

เครื่อง Generator โดยใชงบประมาณของภาควิชา  

ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน กลาววาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป 

มีเครื่อง generator แลว  

ประธานฯ กลาววาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป มีเครื่อง generator แลวแตขอใหตรวจสอบวาจะใชพอ25 

หรือไม วิศวกรของมหาวิทยาลัยมหิดลแจงวาเครื่อง generator ควรจะมีเฉพาะบางจุดที่สําคัญ หากไมได

ตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องอาจทําใหเกิดไฟกระชากได ดังน้ันเสนอใหภาควิชาเตรียมพรอมและ

ตรวจสอบเครื่องมือของแตละภาควิชาใหเรียบรอย 

ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ กลาววาภาวะฉุกเฉินมีโอกาสเกิดข้ึนและไมเกิดข้ึน 

โดยขอใหเตรียมความพรอมรับสถานการณ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป มี Freezer ที่ตอตรงกับเครื่อง 30 

generator ไดตรวจสอบกับภาควิชาเพียง ๑ – ๒ เครื่องเทาน้ัน  

นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม กลาววาแผนรับสถานการณขอที่ ๒ กรณีเกิด

ไฟฟาตกบางพื้นที่ จะมีแผนปฏิบัติขอ ๒.๒ และ ๒.๓ สําหรับรับสถานการณ และแผนรับสถานการณขอ ๓ ตองตัด

กระแสไฟฟาบางพื้นที่ และเตรียมนํ้ามันสํารองไวสําหรับเครื่อง generator ดวย 
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ประธานฯ กลาววาคณะฯ มีหองปฏิบัติการทุกอาคาร ควรหาวิธีรับสถานการณดวย พรอมทั้งสอบถาม

วิธีแกไขวาควรเตรียมนํ้ามันไวทุกอาคารหรือไม หรือจัดหาสถานที่สําหรับรวมหองปฏิบัติการที่กระจายอยูทุก

อาคารไวดวยกัน แตเน่ืองจากไมสามารถเตรียมนํ้ามันไวทุกอาคารได จึงเสนอใหจัดเตรียมไวที่อาคารโรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป และอาคารคุณหญิงตระหนักจิต  

ผศ.ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร กลาววาชวงที่เกิด5 

สถานการณดังกลาวเปนชวงวันหยุดยาว จึงควรเตรียมเจาหนาที่สําหรับกรณีฉุกเฉินที่ภาควิชาดวย 

ประธานฯ เสนอใหทํา Calling free คือการขอเบอรโทรศัพทเจาหนาที่ที่อยูปฏิบัติงานของแตละภาควิชา

เพื่อติดตอกรณีฉุกเฉิน และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานคืนสูเหยาวามีผลกระทบหรือไม 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กลาววากําหนดวันจัดงานยังจะมีการ

เปลี่ยนแปลงจากเดิมกําหนดไววันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ หรือถาไมมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงจัดงานไดเหมือนเดิม 10 

ทั้งงานวันคืนสูเหยาและประเพณีสงกรานต  

ประธานฯ แจงวากําหนดการจัดงานคืนสูเหยาและการจัดงานวันสงกรานตยังเปนกําหนดการเดิม คือ 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และกลาวสอบถามกําหนดการเปดโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน อาคารราชนครินทร 

กับ นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ วามีผลกระทบเรื่องไฟฟาหรือไม 

ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ช้ีแจงวาการเปดโรงพยาบาลฯ 15 

จะดําเนินการตอไปตามกําหนดการเดิม 

นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่ งแวดลอม กลาวแจงสรุปการใชพลังงานไฟฟา 

ปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓. เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 20 

 ไมม ี

๕.๔. เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

 อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา แจงเรื่องตอที่ประชุมวาตามที่สภา

คณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีหนังสือขอใหนําความกราบทูล สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี ขอพระราชทานวโรกาสเขาเฝา พรอมดวยคณาจารย ๑๗ คน เพื่อทูลเกลาถวาย “รางวัล25 

อาจารยตัวอยางของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป  2555”ตามความทราบแลวน้ัน การน้ี 

พระราชทานวโรกาสใหเขาเฝา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน

จิตรลดา  

 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๕  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 30 

๕.๕.๑  กลุมสํานักงาน 

 ไมม ี

๕.๕.๒  กลุมโรงพยาบาล 

 ไมม ี
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๕.๕.๓  กลุมภาควิชา 

 ไมม ี

๕.๖ เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๕.๖.๑   คณะกรรมการจัดประชุม JITMM 2013 

 ไมม ี5 

๕.๖.๒  คณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ   

 อ .รชตวรรณ เ ฉียบฉลาด ผู ช วยคณบดีฝ ายองคกรสัมพันธ  แจ งว าส วัส ดิการคณะ

เวชศาสตรเขตรอน  จะอํานวยความสะดวกในการย่ืนแบบแสดงการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปใหแก

บุคลากรของคณะฯ (เฉพาะผูที่ไมมีการชําระเงินเพิ่มเติม) โดยสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕ จะมาใหบริการ

แนะนําและรับย่ืนแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – 10 

๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมพยาบาล ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๗  เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๗.๑ มูลนิธิ/สมาคม/กองทุน 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แจงตอที่15 

ประชุมเรื่องการสรุปยอดเงินบริจาค จากการจัดกิจกรรมทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑทางการแพทยสําหรับ

อาคาร   ราชนครินทร โดยมูลนิธิสายดวนเพื่อชีวิต รวมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน โดยสรุปจํานวน

เงินบริจาคจากกิจกรรมดังกลาวทั้งหมด ๓ ครั้ง ดังน้ี                                            

คร้ังที่ วันที ่ สถานที ่ จํานวนเงิน (บาท) 

๑ ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๕ หองประชุมมีเกรท       ๓๐๖,๙๘๒.๐๖ 

๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ หองอาหารอาคารจําลองฯ และโถงชั้น ๑  

อาคารฉลิมพระเกียรติ 

๖๑๒,๕๐๐.๐๐ 

๓ ๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หองอาหาร อาคารจําลองฯ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ และชั้น ๑ อาคารราชนครินทรฯ 

๕๑๓,๑๐๕.๕๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๗.๒ มหิดลเครือขายพญาไท 20 

 ไมม ี

๕.๗.๓ เรื่องแจงอ่ืนๆ 

 ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ขอแสดงความยินดีการประกวดรางวัลเว็บไซต 25 

 ประธานฯ ขอแสดงความยินดีกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกวดเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยคณะเวชศาสตรเขตรอนไดรับรางวัลชมเชยประเภทเว็บไซตยอดนิยม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

 ที่ประชุมรับทราบ 



- ๒๖ - 
 

๖.๒ ทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษา ดังน้ี 

๑) ประเทศญี่ปุนใหทุนสนับสนุนการศึกษาจํานวน ๑ ทุน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไปศึกษาที่

ประเทศญี่ปุนเปนระยะเวลา ๓ เดือน โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครไดที่ฝายการศึกษา ทั้งน้ีขอให

นักศึกษาสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสมัครดวย 5 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวคิดจะทําขอตกลง MOU กับ MOCID โดยภายใต MOU จะมีการใหทุน

สนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน จํานวน ๒ ทุน เพื่อไปศึกษาทีม่หาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน เปนระยะเวลาไม

เกิน ๑ ป  

๓) มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําขอตกลง MOU กับ University of Sumatera Utara ประเทศอินโดนีเซีย 

โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวคิดจะสงนักศึกษาแลกเปลี่ยน จํานวน ๑ ทุน รวมกับทุนสงเสริมของภาควิชาที่ให10 

โอกาสนักศึกษาไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ เปนระยะเวลา ๔ สัปดาห โดยขอใหภาควิชาดําเนินการหานักศึกษา

เพื่อเขารวมโครงการดวย 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 15 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

            (นางณัฐนียพร สิริอัจฉรานนท) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 20 

                          ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 


