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 กอนเริ่มการประชุม ประธานฯ ไดเชิญหนวยงานตางประเทศที่ต้ังอยูในคณะฯ ดังน้ี 

๑. เชิญ Mr. Jeffery Smith, Director, Asia Regional Centre, WWARN มาบรรยายแผนการ20 

ดําเนินงานของหนวยงาน WWARN เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. มีรายละเอียดดังน้ี 

Mr. Jeffery Smith กลาวขออภัยที่ The WorldWide Antimalarial Resistance Network (WWARN) 

ที่ชวงปแรกน้ันไมไดมีบทบาทและประสานงานความรวมมือกับคณะฯ เทาที่ควร เน่ืองจากอยูระหวางการจัดต้ัง

ศูนย และจัดการความเรียบรอยภายในองคกรและสํานักงาน โดยจากน้ีตอไปจะขยายความรวมมือระหวาง 

WWARN กับคณะฯ ใหมากย่ิงข้ึน 25 

หลังจากน้ัน Mr. Jeffery Smith ไดกลาวสรุปพันธกิจของ WWARN ในฐานะเปนศูนยความรวมมือเพื่อ

การวิจัยและการเฝาระวังการด้ือยาตานมาลาเรีย การใชยาตานมาลาเรียที่ไดประสิทธิผล และมีมาตรฐาน โดย

ปจจุบัน WWARN ไดทําการศึกษาเนนการตอตานการด้ือยารักษาโรคมาลาเรีย โดยกลาวถึงสถานการณในกลุมลุม

แมนํ้าโขงซึ่งพบการด้ือยาในพรมแดนระหวางไทย-พมา ไทย-กัมพูชา พื้นที่ราบสูงในประเทศเวียดนาม และ

พรมแดนจีน-พมา โดย WWARN เนนการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานการสํารวจ วิจัย การเฝาระวังการด้ือ30 

ยาในพื้นที่ดังกลาวขางตนดวย 

Mr. Jeffery Smith ไดเสนอแผนภาพแสดงอัตรา และพื้นที่การด้ือยาตานมาลาเรียรูปแบบใหม และแจง

วา WWARN ไดปรับปรุงฐานขอมูล และระบบการคัดกรองขอมูลในการศึกษาการด้ือยาตานมาลาเรีย ขอมูลจาก

ทีมวิจัยน้ันมีหลายรูปแบบ ดังน้ัน WWARN จึงไดจัดระบบประมวลผลขอมูลใหเปนแบบแผนเดียวกันเพื่องายตอ
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การนําไปใช ทั้งน้ีสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.wwarn.org/resistance/explorer นอกจากน้ี WWARN ได

พัฒนา Parasite Clearance Estimator Tools ซึ่งจะนํามาใหใชฟรีในเว็บไซตของ WWARN และจะแจงใหทราบ

ตอไปเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว 

Mr. Jeffery Smith กลาววา WWARN มีการแชรขอมูล (Data Pool) การวิจัยการด้ือยาตานเช้ือ

มาลาเรียรวมกับหนวยงานนานาชาติอื่นๆ โดยไดเชิญคณะเวชศาสตรเขตรอนเขามารวมแชรขอมูลดังกลาว โดย5 

คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน และกรรมการประจําคณะฯ แสดงความสนใจในเรื่องดังกลาว Mr. Jeffery Smith 

ยังกลาววา WWARN มีการจัดต้ังการประกันคุณภาพตัวอยางสงตรวจโดยพัฒนาระบบ QA QC ในตัวอยางอางอิง

เทียบเคียง การพัฒนามาตรฐานการฝกเจาหนาที่นักวิจัย นักวิทยาศาสตรที่ดําเนินการตรวจตัวอยางอีกดวย 

Mr. Jeffery Smith กลาวสรุป MOU ระหวางคณะฯ กับ WWARN วา มีการระบุขอตกลงการวิจัย การ 

แลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา และไดรวมกับคณะฯ ในการดําเนินการจัดการฝกอบรมและกลาวถึงแผนงานใน10 

อนาคตวาจะขยายการวิจัยรวมกันในเรื่องการด้ือยาตานมาลาเรียในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก โดย WWARN สามารถ

ชวยสนับสนุนการจัดการและบริหารขอมลูการวิจัย รวมทั้งการแชรขอมูลวิจัยรวมกัน  

ในการอภิปรายทั่วไปประธานฯ ไดแสดงความสนใจในการรวมมือ และแลกเปลี่ยนการวิจัยดานคลินิก 

(Clinical Research) โดยให ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน เปนผูประสานงานหลัก  

รศ.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา กลาวช่ืนชมผลงาน และกระบวนการรวบรวมและ15 

การคัดกรองขอมูลของ WWARN ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเปนประโยชนตอการวิจัยของคณะฯ เปนอยางย่ิง  

รศ.ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ หัวหนาภาควิชา   เวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม กลาวกับ Mr. Jeffery 

Smith วาสาเหตุของการด้ือยาสวนหน่ึงเกิดจากผูปวยรับประทานยาไมครบตามที่กําหนด จึงอยากทราบวา 

WWARN ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ treatment adherence หรือไม Mr. Jeffery Smith กลาววา treatment 

adherence มีความสําคัญตอการด้ือยา แตในขณะน้ี WWARN ยังไมไดศึกษาในเรื่องน้ี 20 

รศ.ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย เสนอวาควรมีการแชรขอมูลในการควบคุม

แมลงพาหะนําเช้ือมาลาเรีย (Vector Control) ขอมูลการด้ือยาของแมลงพาหะดังกลาว (Insecticide 

Resistance) ควบคูไปดวย เพราะวาการควบคุมโรคมาลาเรียน้ันตองควบคุมแมลงพาหะนําโรคไปพรอมกันดวยจึง

จะสัมฤทธ์ิผลสูงสุด โดย Mr. Jeffery Smith กลาววาคณะฯ และ WWARN ตองรวมมือกันในการดําเนินการ

ควบคุมโรคมาลาเรีย และ WWARN มีความยินดีเปนอยางย่ิงที่จะรวมมือกับคณะฯ เพื่อใหคณะฯ และ WWARN 25 

บรรลุพันธกิจดานการวิจัยตอไปในอนาคต  

๒. เชิญ Mr. Henry Friedel Braun, Asia Programme Director, Malaria Consortium มาบรรยาย

แผนการดําเนินงานของหนวยงาน Malaria Consortium เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  

โดย Mr. Henry Friedel Braun กลาวทาวความวา Malaria Consortium ไดเริ่มดําเนินกิจการมาต้ังแต

ป 1994 และจะครบรอบ ๒๐ ป ในป 2014  โดยมุงเนนภารกิจในการวิจัยเพื่อปองกัน และรักษาโรคเมืองรอนไม30 

เฉพาะโรคมาลาเรียเทาน้ัน ยังรวมถึงโรคไขเลือดออก และโรคเมืองรอนที่ถูกละเลย (Neglected Tropical 

Diseases) โดยยึดการวิจัยเพื่อการรักษาที่ถูกตองและใหครอบคลุมทุกคน รวมทั้งผูดอยโอกาสและผูยากจน โดย 

Malaria Consortium เนนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานของรัฐ เอกชน องคกรภาคสวนตางๆ ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ อีกทั้ง Malaria Consortium ดํารงตนเปนหนวยงานสําหรับรวบรวมผูเข่ียวชาญในการปองกัน
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โรคมาลาเรียและโรคเมืองรอนอื่นๆ และดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research) และวิจัยเชิง

ทดลอง (Trial Research) เพื่อสนับสนุนการปองกันโรคมาลาเรีย และโรคเมืองรอนอื่นๆ โดยมีงบประมาณ

สนับสนุนการวิจัยดังกลาวอยางตอเน่ือง โดยแผนงานวิจัยที่กําลังรอรับการสนับสนุนเงินทุนไดแก การพัฒนา 

G6PD Rapid test kit การปองกันและการกําจัดการด้ือยาตานมาลาเรียจําพวกอารทีมิซินิน (Artemisinin 

Resistance) และการกําจัดโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัม (falciparum malaria) ในประเทศกัมพูชา 5 

 Mr. Henry Friedel Braun กลาวเพิ่มเติมวา Malaria Consortium เปนหนวยงานสําคัญในการติดตาม

และประเมินผลงานการกําจัดโรคมาลาเรีย และมีการเรงดําเนินการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคเมืองรอนที่ถูกละเลย 

โดยในการน้ีมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการในภูมิภาคเอเซียประมาณ ๓ ลาน USD  

 Mr. Henry Friedel Braun กลาววา Malaria Consortium กับคณะฯ มี MOU รวมกันในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และในการน้ีจะเห็นความรวมมือกับคณะฯ ในระดับที่กาวหนา10 

มากย่ิงข้ึน โดยไมประสงคจะเปนผูอาศัยเชาพื้นที่ของคณะฯ เพียงฝายเดียว แตจะทําผลงานวิจัยที่จะเกิดข้ึนรวมกัน

ระหวางคณะฯ และ Malaria Consortium โดยเสนอโครงการวิจัย Malaria in Pregnancy ในประเทศไทยและ

กัมพูชา และการใชรูปแบบสัญลักษณรวมกัน 

 ในการน้ี ประธานฯ แสดงความสนใจที่คณะฯ จะมีโครงการวิจัยรวมกันตอไปในอนาคต และไมตองการ

เปนเพียงเจาของพื้นที่ (Landlord) แตเพียงฝายเดียว สวนเรื่องรูปแบบสัญลักษณน้ันให ศ.นพ.พลรัตน วิไลรัตน 15 

และ  อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด เปนผูพิจารณาตอไป 

รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน แสดงความสนใจในโครงการวิจัยโรค

ไขเลือดออก และกลาววาทางภาควิชามีการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ในดานโรคไขเลือดออกอยูแลว ซึ่ง

ถานําขอมูลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนกันนาจะเกิดประโยขนดวยกันทั้ง ๒ ฝาย 

ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน กลาวสนับสนุนวาไดรวมงานกับ Malaria 20 

Consortium มาต้ังแตสมัย Dr. David Sintasath ผูอํานวยการคนกอนโดยไดรับทุนสนับสนุนจาก Global Fund 

และดําเนินการวิจัยรวมกันดวยความราบรื่นเปนอยางดี 

ผศ.ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร แสดงความสนใจใน

กิจกรรม และโครงการที่ Malaria Consortium ดําเนินการเปนอยางมาก โดยประธานฯ กลาววาสามารถ

ประสานงานเชิญผูเช่ียวชาญจาก Malaria Consortium มาบรรยายใน Research Café ในโอกาสตอไป โดย25 

ประธานฯ กลาวเชิญชวนนักวิจัย และเจาหนาที่จาก Malaria Consortium เขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ ทั้ง

ทางดานวิชาการ และกิจกรรมอืน่ๆ เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวางกันตอไปในอนาคตอีกดวย 

หลังจบการบรรยายประธานฯ ไดกลาวแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ ตําแหนงหัวหนา

ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม แทนหัวหนาภาควิชาที่ครบวาระการดํารงตําแหนงและกลาวถึงกรรมการ

ประจําคณะฯ ที่ติดภารกิจการทํา workshop ของภาควิชาไมสามารถเขารวมประชุมในวันน้ี ดังน้ี อ.รชตวรรณ 30 

เฉียบฉลาด ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม และ     

รศ.ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว และดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย ที่ติด

ภารกิจเดินทางไปตางประเทศ จึงไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งน้ีไดเชนกัน 

จากน้ัน ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร เลขานุการที่ประชุมฯ ไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑.๑ คณบดีนําทีมผูบริหารคณะเวชศาสตรเขตรอนไปเยี่ยมหนวยงานตางประเทศท่ีต้ังอยูในคณะฯ 

ประธานฯ แจงวาไดรวมกับทีมผูบริหารไปเย่ียมหนวยงานตางประเทศที่ต้ังอยูในคณะฯ เพื่อรับฟงกิจกรรม

ของหนวยงาน และเจรจาถึงความรวมมือที่จะมีกับคณะฯ อยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

๑. เย่ียม SEAMEO TROPMED Network เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 5 

๒. เย่ียม WorldWild Antimalarial Resistance Network (WWARN) เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. และไดเชิญ Mr. Jeffery Smith, Director, Asia Regional Centre, WWARN  มาบรรยาย

แผนการดําเนินงานของหนวยงาน WWARN ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ ในวันที่ ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

๓. เย่ียม Malaria Consortium เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และไดเชิญ Mr. Henry 10 

Friedel Braun, Asia Programme Director, Malaria Consortium มาบรรยายแผนการดําเนินงานของ

หนวยงาน Malaria Consortium ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

ประธานฯ เสนอวาจะเชิญหนวยงานตางประเทศอื่นๆ ที่มีที่ต้ังอยูภายในคณะฯ มาบรรยายแผนการ

ดําเนินงานของหนวยงาน โดยบรรยายเดือนละ ๑ – ๒ หนวยงาน ข้ึนอยูกับขนาดของหนวยงาน นอกจากน้ียังมี15 

การบรรยายอยางไมเปนทางการตามที่รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และรองคณบดีฝายวิจัย ไดดําเนินการจัดหา

หนวยงานอื่นๆ มาบรรยาย นอกจากน้ีจะขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องการปรับปรุงการ

ทํา MOU กับ Malaria Consortium ดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ Prof. Andrew Hamilton, Vice Chancellor, University of Oxford, United Kingdom มาเยี่ยม20 

ชมคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ประธานฯ แจงวา Prof. Andrew Hamilton, Vice Chancellor, University of Oxford, United 

Kingdom จะเดินทางมาเย่ียมชมคณะเวชศาสตรเขตรอน และหนวยวิจัย Mahidol-Oxford Tropical Medicine 

Research Unit (MORU) ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อรวมเจรจาในความรวมมือ รวมทั้งการสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ ระหวางคณะเวชศาสตรเขตรอนกับ MORU และ University of Oxford ที่จะมีข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี 25 

กําลังจัดตารางเวลา ซึ่งอาจขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกทานรวมตอนรับในวันดังกลาวดวย 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยไมมีการแกไข 30 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ือง  

๓.๑ การกําหนดอัตราคาบริการของโครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ (TMD) 

          ประธานฯ แจงการกําหนดอัตราคาบริการของโครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ (TMD) ของโรงพยาบาล 
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เวชศาสตรเขตรอน ดังน้ี 

๑. คาบริการแพทย 

๑.๑ คาบริการแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ๑๐๐ บาท/ครั้ง 

๑.๒ คาบริการแพทยเฉพาะทาง ๒๐๐ บาท/ครั้ง 

๑.๓ คาบริการแพทยเช่ียวชาญพิเศษ  ๓๐๐ บาท/ครั้ง 5 

 ๒. คายาและเวชภัณฑ คายาในบัญชียาหลักแหงชาติ เรียกเก็บเทากับอัตราที่โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บตาม

ประกาศคาบริการสาธารณสุข สวนคายานอกบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑคิดราคาเพิ่ม ๕% ของอัตราที่

โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บตามประกาศคาบริการสาธารณสุข 

 ๓. คาตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลฯ และภาควิชา คาตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา คิด

ราคาเพิ่ม ๑๕% ของอัตราที่โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บตามประกาศคาบริการสาธารณสุข ยกเวนคาบริการเลือดและ10 

สวนประกอบของเลือดในรหัส BB009, BB010, BB011, BB012, BB013, BB014, BB015, BB016, BB017 และ 

BB018 คิดราคาเพิ่ม ๕% ของอัตราที่โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บตามคาบริการสาธารณสุข 

 ๔. คาตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการที่สงตรวจนอกคณะฯ เรียกเก็บตามประกาศของโรงพยาบาลฯ 

 ๕. คาหัตถการ คิดราคาเพิ่ม ๑๕% ของอัตราที่โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บตามประกาศคาบริการสาธารณสุข 

 ๖. การปดเศษของราคาตามขอ ๒ ตามเกณฑตอไปน้ี ราคาตํ่ากวา ๑๐ บาทปดเศษเปนเทาของ ๐.๒๕ 15 

บาท ราคา ๑๐ บาทข้ึนไปแตตํ่ากวา ๑๐๐ บาท ปดเศษเปนเทาของ ๐.๕๐ บาท ราคา ๑๐๐ บาทข้ึนไปปดเศษให

เปนบาท โดยนอยกวา ๐.๕๐ บาทใหปดลงและ ๐.๕๐ บาทข้ึนไปใหปดข้ึน 

 ๗. การปดเศษของราคาตามขอ ๓ และ ๕ ปดเศษเปนเทาของ ๑๐ บาท โดยถานอยกวา ๕ บาทใหปดลง 

และ ๕ บาทข้ึนไปใหปดข้ึน 

 ๘. ผูมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังและแพทยรับรองใหรักษาโรคได สามารถเบิกจายคา20 

รักษาพยาบาลไดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด สําหรับคารักษาที่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ผูมี

สิทธิ/ผูรับบริการตองรวมจายสวนที่เกิน 

 ๙. การงดเวนการเรียกเก็บคาบริการจากผูปวย หรือลดหยอนคาบริการบางรายการ ใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนตามความเหมาะสม 

 ๑๐. รายไดจากการเก็บคาบริการของโครงการตามประกาศฉบับน้ี ใหนําสงเงินรายไดของคณะ25 

เวชศาสตรเขตรอน (กองทุนอุดหนุนบริการวิชาการ) ทั้งน้ีเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการโครงการ 

 ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน เสนอแนะวาควรทบทวนขอมูลขอ ๙ 

เน่ืองจากกรณีที่งดเก็บคาบริการกับญาติสายตรงอาจมีผลกระทบกับรายไดของโรงพยาบาล  

 ประธานฯ ช้ีแจงวาขอรับขอเสนอแนะของ ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม และขอให ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ    

ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เก็บขอมูลเปนตัวเลขเพื่อนํามาพิจารณาขอมูลผลการ30 

ดําเนินงาน ๖ เดือน ตอไป 

 ผศ.ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร กลาววาเน่ืองจาก

โรงพยาบาลยังไมเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป จึงขอสอบถามเรื่องการทําประชาสัมพันธโรงพยาบาล และเสนอ

วาควรมีปายแสดงตารางเวลาของโรงพยาบาลดวย 
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 ประธานฯ ช้ีแจงวาไดเริ่มทําการประชาสัมพันธผานสื่อของรายการทีวีชอง ๓ และชอง ๑๑ นอกจากน้ีได

เชิญ คุณดนัย จันทรเจาฉาย ผูบริหารบริษัทดานการตลาดและประชาสัมพันธ เพื่อเจรจาเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการทํา

การตลาด  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 5 

๔.๑  เรื่องเสนอนโยบาย 

 ไมม ี

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

       ๔.๒.๑ ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอนใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

               ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 10 

ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่องนโยบายในการใหทุนนักศึกษาตางประเทศ ซึ่งคณะฯ ไดจัดสรรทุนให

นักศึกษาตางประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๒ ทุน เปนเวลา ๓ ป โดยผูไดรับทุน

ดังกลาว เมื่อสําเร็จการศึกษาจะตองมีประสบการณในการทําวิจัย โดยเปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูวิจัยรวมที่มี

ผลงานวิจัยทางเวชศาสตรเขตรอน ซึ่งไดทําการเผยแพรในวารสารนานาชาติที่เช่ือถือไดในวงวิชาชีพ หรืออยูใน

ฐานขอมูล ISI อยางนอย ๒ เรื่อง และเปนผูนิพนธช่ือแรก (First author) หรือเปนผูนิพนธหลัก (Corresponding 15 

author) อยางนอย ๑ เรื่อง และไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายการศึกษาจัดทําประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน 

เรื่อง การใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปการศึกษา ๒๕๕๖  

     ประธานฯ เสนอวาควรทําการเผยแพรในวารสารนานาชาติที่เช่ือถือไดในวงวิชาชีพ หรืออยูใน

ฐานขอมูล ISI อยางนอย ๓ เรื่อง  

     ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน เสนอวาการกําหนด20 

ช่ือ ผูนิพนธช่ือแรก (First author) หรือเปนผูนิพนธหลัก (Corresponding author) จะเกิดความลําบากเน่ืองจาก

สวนมากจะกําหนดให Corresponding author เปนช่ือของ Advisor  

    ประธานฯ เห็นดวยกับ ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร โดยใหขอสังเกตวาทุนของโครงการปริญญาเอก  

กาญจนาภิเษก (คปก.) ทุนละ ๑.๒ ลานบาท กําหนดผลงานตีพิมพ อยางนอย ๒ เรื่อง แตทุนของคณะฯ ที่ใหกับ

นักศึกษา ทุนละ ๑.๕ ลานบาท แตกําหนดผลงานตีพิมพ ๒ เรื่อง เชนเดียวกัน จึงเห็นวาไมเหมาะสม และเสนอให25 

กําหนดผลงานตีพิมพ อยางนอย ๓ เรื่อง โดยมีความคาดหวังวาจะไดนักศึกษาที่ดีและเกงเหมาะสมสําหรับการให

ทุนดังกลาวดวย 

    ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เห็นดวยกับประธานฯ โดยกําหนดใหมีผลงาน

ตีพิมพอยางนอย ๓ เรื่อง และเปนผูนิพนธช่ือแรก (First author) อยางนอย ๑ เรื่อง  

    รศ.ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม เสนอวานักศึกษาเปน30 

ผูทํางานวิจัยจึงควรเปนผูนิพนธช่ือแรก (First author) ทุกเรื่อง 

    ประธานฯ เสนอวาควรกําหนดใหมีผลงานตีพิมพอยางนอย ๓ เรื่อง และเปนผูนิพนธช่ือแรก (First 

author) หรือเปนผูนิพนธหลัก (Corresponding author) อยางนอย ๒ เรื่อง โดยขอใหคัดเลือกนักศึกษาที่มี

ความสามารถเพื่อรับทุนการศึกษาน้ี 
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     รศ.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา เสนอวาขอ ๓ ควรระบุรายละเอียดใหเขาใจ

ถูกตองและสามารถปฏิบัติไดในระยะเวลาที่กําหนด และมีขอบงช้ีวาควรอยูภายใตคณะเวชศาสตรเขตรอนดวย 

    ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน กลาววาระยะเวลา

การใหทุน ๓ ป การเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีอาจจะทําใหทําผลงานวิจัยไมทัน  

    ประธานฯ เสนอความคิดเห็น ๒ วิธี คือ ๑) ไมเปดรับทุนประเภทที่ ๑ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี และ 5 

๒) จัดการเรียนการสอนแยกประเภทนักศึกษาที่เกงและนักศึกษาที่เกงพิเศษ โดยทุนน้ีเหมาะสําหรับนักศึกษา

ประเภทเกงพิเศษ   

   รศ.มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา เสนอวาควรกําหนดทุนสําหรับนักศึกษาที่มี

งานวิจัยที่พรอมจะดําเนินการเพื่อลดภาระใหกับอาจารย 

    รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน สอบถามวากรณีที่ทําผลงานวิจัย10 

ไมเสร็จภายใน ๓ ป จะมีบทลงโทษหรือไม 

    ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน เสนอวากรณีที่ทําผลงานวิจัยไมได 

เสนอใหทํางานวิจัยประเภท Innovative แทนได 

    ประธานฯ เห็นดวยกับ ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม โดยใหใชเกณฑของแผนที่ ๑ และแผนที่ ๒ แตไม

ตองระบุวาเปนแผนใด ซึ่งอาจทําใหไดนักศึกษาที่เกงโดยไมตองเรียน Course work แตสามารถทํางานวิจัยได อาจ15 

ใชคําเช่ือม และ/หรือ เพิ่มในขอความ  

    ผศ.ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เสนอวาควรใหทุนกับ

นักศึกษาตางประเทศที่มีประวัติเคยมีผลงานวิจัยตีพิมพแลว ซึ่งจะแสดงศักยภาพของนักศึกษาวาจะสามารถทํา

ผลงานไดตามที่กําหนดในเงื่อนไขของทุน ถาคณะฯ พิจารณาใหทุนแกนักศึกษาไปแลว แตนักศึกษาไมสามารถทํา

ผลงานวิจัยไดตามที่กําหนดจะมีผลตอนักศึกษาอยางไร 20 

    ประธานฯ เสนอใหเพิ่มวิธีการ Interview และใชวิธีการประเมินผลตามกระบวนการ/ผลการปฏิบัติงาน 

    ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน เสนอความคิดเห็น

เรื่องคุณสมบัติของผูรับทุน โดยมีลักษณะคลายกับระเบียบของนักศึกษาไทย  

    ประธานฯ เสนอใหแกไขคุณสมบัติเพื่อใหคณะฯ ไดนักศึกษาที่เกงพิเศษเปนผูรับทุน และการระบุ

ผลสําเร็จการศึกษาเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๒๕ น้ันมีคานอยไป 25 

    ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ กลาววาใชเกณฑผลการศึกษาไมไดเน่ืองจากแตละ

ประเทศกําหนดหลักเกณฑตางกัน และเห็นดวยกับ ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร โดยกลาววาผูรับผิดชอบนักศึกษาคือ 

Advisor จึงเสนอให Advisor เปนกรรมการในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาดวย 

    ศ.ดร.ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน เสนอวานักศึกษาจะ

ระบุความชอบในสาขาวิชาไว จึงเสนอใหเวียนขอมูลนักศึกษาไปที่ภาควิชาน้ันๆ เพื่อใหชวยพิจารณาคัดเลือก 30 

    ประธานฯ เสนอใหฝายการศึกษาหาขอมูลในการต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 

    มติท่ีประชุม ขอใหถอนเรื่องน้ีออกไปกอน เพื่อนําไปพิจารณาถึงหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูรับ

ทุนการศึกษา และใหนําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป                                                                                                                                  
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 ๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบ แตงต้ัง Dr. Charles J. Woodrow ใหดํารงตําแหนงวิชาการอาคันตุกะ (Visiting 

Professor) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

    รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความ

เห็นชอบแตงต้ัง Dr. Charles J. Woodrow เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor) โดยภาควิชาชีว

โมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอนไดมอบหมายหนาที่ใหสอนในรายวิชา TMMO 601 Special Topic in 5 

Molecular Tropical Medicine 1 และ TMMO 601 Special Topic in Molecular Tropical Medicine 2 

และใหคําปรึกษาในงานวิจัยของนักศึกษาในภาควิชาฯ ดวย 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

    ๔.๒.๓ แผนงานจัดทําตําราธรรมโอสถท่ีเสร็จสมบูรณ 

   ผศ.ดร.นพดล ต้ังภักดี ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาแทน ศ.นพ.พลรัตน  10 

วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ตามที่ ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน ซึ่ง

ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ โดยการแตงตําราทางวิชาการเรื่อง “ธรรมโอสถ” น้ัน 

บัดน้ี ครบกําหนดระยะ ๓ เดือน นับต้ังแตกลับจากการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จึงขอสงแผนงานการจัดทํา

ตําราฉบับสมบูรณ และไดย่ืนหนังสือลาออกมาพรอมน้ีดวย โดยแผนงานดังกลาวมีรายละเอียด ดังน้ี 

   มีนาคม ๒๕๕๖  ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอความ จัดทํารูปเลมตําราพรอม  15 

ส ง ใหคณะกรรมการประเมินผลพิจารณากลั่นกรองรายงาน

ความกาวหนาการไปปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

พิจารณาใหความเห็น 

   เมษายน ๒๕๕๖  ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ จัดทําตําราฉบับสมบูรณเสนอกรรมการ  

คณะฯ 20 

   พฤษภาคม ๒๕๕๖ สงผลงานที่สําเร็จสมบูรณตอคณะกรรมการประจําสวนงาน (อางอิง

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒) 

   มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖  นําผลงานตําราธรรมโอสถในรูปแบบ E-book เผยแพรทาง website 

   ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน กลาววา ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ ได25 

แตงตําราทางวิชาการเรื่อง “ธรรมโอสถ” และสงใหคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองแลว นอกจากน้ีตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ สามารถสงผลงาน

ที่สําเร็จสมบูรณตอคณะกรรมการประจําสวนงานไดโดยไมจําเปนตองสงรูปเลมที่ตีพิมพจากโรงพิมพใหกับ

กรรมการประจําคณะฯ จึงเห็นสมควรนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๖ กอนนําสงใหโรงพิมพดําเนินการตอไป  30 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

   ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม แจงเพิ่มเติมวา ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ ไดย่ืนหนังสือลาออกจากงาน 

เน่ืองจากการกลับมาปฏิบัติงานตามปกติจะรบกวนการพัฒนาการปฏิบัติธรรมอยางตอเน่ือง อีกทั้งจะขอบริจาค

เงินเดือนที่ไดรับในระยะเวลา ๑๒ เดือน  ที่ไดรับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงาน เปนจํานวนเงิน ๕๐๙,๔๔๘.๓๙ บาท ให 



- ๑๐ - 
 

กับโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนเพื่อเปนกองทุนสําหรับคาใชจายการดูแลผูปวยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

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

๕.๑.๑  วันหยุดราชการเพิ่มเติมในชวงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ.๒๕๕๖ 

          สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศใหวันศุกรที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เปนวันหยุด 5 

ราชการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ ซึ่งจะทําใหมีวันหยุดราชการประจําปชวงเทศกาลสงกรานตในป พ.ศ. ๒๕๕๖ (รวม

วันหยุดราชการประจําสัปดาห) รวมทั้งหมด ๕ วัน ต้ังแตวันศุกรที่ ๑๒ – วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ กรณี

หนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชนหรือมีความจําเปนสําคัญใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาดําเนินการ

ตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการและประชาชน 

          ที่ประชุมรับทราบ 10 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ผลการคัดเลือกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๕๕ 

         มหาวิทยาลัยมหิดล มีประกาศเรื่องผลการคัดเลือกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัย

ดีเดนของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๕๕ โดยบุคลากรของคณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๒ ราย คือ  

         ๑) นางพัชรินทร หาญณรงค พนักงานทั่วไป ไดรับคัดเลือกในกลุมที่ ๔ ลูกจางประจําเงินนอก15 

งบประมาณ (เงินรายได)  

         ๒) นางศิวพร สามัง เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป ไดรับคัดเลือกในกลุมที่ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัย 

(๕.๒) ตําแหนงและลักษณะงานดานวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป  

        ซึ่งจะไดรับประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (งานวันพระราชทาน

นาม) ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  20 

        ที่ประชุมรับทราบ  

๕.๑.๓ เรื่องอื่น ๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหดิล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  

        (๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๕๑๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แตงต้ัง นาย

สมศักด์ิ เลาะพึ่ง เปนคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี กําหนดใหมี

ระยะเวลาการทํางานต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  25 

        (๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๕๒๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แตงต้ัง รศ.ดร.

กมลเนตร โอฆานุรักษ ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม คณะเวชศาสตรเขตรอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป 

        (๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งที่ ๖๓๘/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แตงต้ัง Professor 

Adrianus Mattheus (Arjen) Dondrop และ Professor Nicholas Philip John Day เปนศาสตราจารย30 

อาคันตุกะ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

         ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒  เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑  รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 
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         ผศ.ดร.นพดล ต้ังภักดี ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงแทน ศ.นพ.พลรัตน  วิไลรัตน   รอง

คณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ดังน้ี  

                  ๕.๒.๑.๑  การมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ ที่ภาควิชา

อายุรศาสตรเขตรอนรับผิดชอบ 

                    ตามที่ ผศ.พญ.วลัย บุษราทิจ ไดย่ืนหนังสือลาออกจากงาน และไดช้ีแจงถึงการไดรับ5 

อนุมัติไปปฏิบัติธรรมตามโครงการการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและเขียนหนังสือธรรมโอสถ ทํา

ใหไมสามารถปฏิบัติงานประจําได (งานสอนหนังสือ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และอื่นๆ) ทั้งยังเปนการปดกั้น

โอกาสของแพทยรุนใหม ในการเขาสูตําแหนงอาจารยประจําคณะเวชศาสตรเขตรอนอีกดวย ดังน้ันจึงพิจารณาวา

ตนเองไมสมควรรับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยมหิดล และขอมอบเงินเดือนทั้งหมด รวม ๑๒ เดือน เปนจํานวนเงิน 

๕๐๙,๔๔๘.๓๙ บาท มอบใหกับโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เพื่อเปนกองทุนสําหรับคาใชจายการดูแลผูปวย10 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ ที่ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอนรับผิดชอบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑.๒ คลินิกสรางเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ 

             ดวยคณะเวชศาสตรเขตรอนมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําผลงาน

เพื่อเสนอขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน ตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ 15 

ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ดังน้ันเพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเกิดทักษะความชํานาญ

และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการสรางความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Excellence) โดยมีเปาหมายใหบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม มีจํานวนรอยละ ๓๐ ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการ “คลินิก

สรางเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ” เพื่อเปนคลินิกในการใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี20 

การถายทอดความรูและประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ของคณะฯ ชวยเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา

แนะนําใหเกิดผลงานทางวิชาการและบุคลากรประสบผลสําเร็จในการดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย โดยแบง ๓ คลินิก คือ คลินิกวิจัย คลินิกคูมือปฏิบัติงาน และคลินิกงานวิเคราะห/สังเคราะห ทั้งน้ี ได

แนบแบบฟอรมการเขียนโครงการ หรือ ขออนุมัติคาใชจาย (สําหรับประกอบการขออนุมัติ) โดยรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒  รองคณบดีฝายอํานวยการ 

  ไมม ี

๕.๒.๓  รองคณบดีฝายวิจัย 

  นางพรพิมล อดัมส หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุมแทน ดร.เจตสุมน 30 

ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย ดังน้ี 

๕.๒.๓.๑ สรุปคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามภาควิชา ป พ.ศ. 

๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 
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             คณะเวชศาสตรเขตรอนมีจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ ป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖) โดยคณะฯ มีการตีพิมพรวมทั้งหมด ๓๖ เรื่อง แยกเปนของคณะฯ 

จํานวน ๒๙ เรื่อง (รอยละ ๘๐.๕๖) และหนวยวิจัยมหิดล-ออกซฟอรด จํานวน ๗ เรื่อง (รอยละ ๒๙.๘๙) โดย

ภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด คือ ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน อันดับสอง หนวยวิจัยไวแวกซมาลาเรีย และอันดับสาม 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี จากฐานขอมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และขอมูลจากภาควิชา/5 

หนวยงาน 

 ๕.๒.๓.๒ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ปงบ 

ประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๖ รางวัล เปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

        ๕.๒.๓.๓  สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๓ ทุน เปนเงิน ๒๗,๙๓๔.๐๐ บาท 10 

        ๕.๒.๓.๔  สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ รอยละ ๑๐ โดยสํานักงานบริการการวิจัย ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๙ โครงการ รวมทั้งหมดเปน

เงิน ๑,๒๘๒,๔๖๙.๕๑ บาท 

        ๕.๒.๓.๕  สรุปการจัด Lunch Talk/ Special Talk ปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยสํานักงานบริการ

การวิจยั ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ครั้ง 15 

 ๕.๒.๓.๖ ขยายเวลารับสมัครทุนสงเสริมการวิจัยจากเงินรายไดคณะเวชศาสตรเขตรอน ถึงวันที่ 

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 

ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงตอที่ประชุมเรื่อง 20 

  ๕.๒.๔.๑ ผลการพิจารณานักศึกษาผูสมัครขอรับทุน DAAD 

          ตามที่สํานักงานบริหารการศึกษาไดดําเนินการสงประกาศการรับสมัครทุน DAAD และมี

นักศึกษาสงใบสมัครเพื่อขอรับทุนจํานวน ๕ คน ทั้งน้ีคุณสมบัติของนักศึกษาผูขอรับทุนไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร M.Sc.(Trop.Med.)  & Ph.D.(Trop.Med.) โดยรายช่ือปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม ทั้งน้ี สํานักงานบริหารการศึกษาไดสงใบสมัครของนักศึกษาทั้ง ๕ คน ใหศูนย SEAMEO-25 

TROPMED เรียบรอยแลวเพื่อดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

  ๕.๒.๔.๒ การกําหนดพิธีเปดการศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. และจํานวนนักศึกษาหลักสูตร 

D.T.M. & H. 

            สํานักงานบริหารการศึกษา จะจัดพิธีเปดการศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ในวันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป โดยไดเชิญ30 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล เปนประธานในพิธีเปดการศึกษา จํานวนนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. จํานวน 

๒๙ คน โดยรายช่ือปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 
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รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอที่ประชุมเรื่องการรายงาน

ความเคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖      

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ-รายจายจากแหลงเงินตางๆ ดังน้ี 

๑) แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

๒๖๗,๒๗๘,๔๙๗.๑๖ บาท มีรายจายตามงบประมาณสะสม ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 5 

จํานวน ๙๔,๙๙๖,๙๓๑.๙๑ บาท รายจายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๒๖,๖๘๗,๗๗๓.๕๐ บาท รวมเปน

รายจายสะสมทั้งสิ้น ๑๒๑,๖๘๔,๗๐๕.๔๑ บาท มีภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

จํานวน ๘๓๗,๗๖๓.๑๑ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๔๔,๗๕๖,๐๒๘.๖๔ บาท 

๒) แหลงเงินรายไดคณะฯ คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงานสะสม ต้ังแต ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวนเงิน ๗๘,๐๔๗,๑๑๗.๓๖ บาท ตามที่ต้ังงบประมาณไว จํานวน 10 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น ๙๓,๐๔๗,๑๑๗.๓๖ บาท รายรับจากการดําเนินงานเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๕,๙๖๕,๑๑๗.๓๖ บาท รวมเปนรายรับสะสมทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๑๒,๒๓๔.๗๒ บาท 

คณะฯ มีรายจายตามงบประมาณสะสม ต้ังแต  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน 

๖๑,๑๓๑,๑๓๓.๓๗ บาท รายจายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๕,๔๗๔,๖๕๙.๙๖ บาท รวมเปนรายจาย

สะสมทั้งสิ้น ๗๖,๖๐๕,๗๙๓.๓๓ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน 15 

๙,๗๑๕,๐๓๔.๘๗ บาท มีรายรับคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๒,๖๙๑,๔๐๖.๕๒ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ.ดร.สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอที่ประชุมดังน้ี 

๕.๒.๖.๑ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักพระราชวังจัดการฝกอบรม20 

หลักสูตรโรคเมืองรอน  เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย จาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีใหแก

แพทยจํานวน ๕ ราย ในระหวางวันที่ ๔ กุมภาพันธ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และศูนยโรค

เมืองรอนนานาชาติราชนครินทร อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การฝกอบรมดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงเรียบรอยแลว 

โดยใชเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๘๑,๙๙๐ บาท สําหรับจัดการฝกอบรม ในการน้ีสมเด็จ25 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให ผูเขาอบรมและคณะผูจัดการอบรม 

เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อถวายรายงาน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๕.๒.๖.๒ ชาวตางประเทศมาเยือนคณะเวชศาสตรเขตรอน 

          ๑) Dr. Sri Andarini, MKes , Vice Dean for Academic Affairs, Prof. Dr. Teguh 30 

W Sardjono, Prof. Dr. Sanarto Santoso , DTM & H alumni (Class 1980 and Class 1981) และผูแทน

จาก University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยวัตถุประสงคใน

การมาเยือนครั้งน้ี คือ เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสองสถาบัน 

นอกจากน้ี คณะผูแทนจาก University of Brawijaya ไดเย่ียมชม Mollusk Museum และ Applied 
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Malacology Laboratory ของภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม Reference Center for Pathology of 

Malaria ของภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน และเย่ียมชม Bangkok School of Tropical Medicine  

         ๒) Prof.Dr.dr. Syarhil Pasaribu, DTM & H alumni (Class 1987, MCTM (TP), 

Advisor : ศ.เกียรติคุณ พญ.อรุณี ทรัพยเจริญ), Rector และทีมผูบริหารจาก Universitas Sumatera Utara 

ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ วัตถุประสงคในการมาเยือนครั้งน้ี เพื่อหารือ 5 

เกี่ยวกับความรวมมือดานการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหวางสองสถาบัน ใหบรรลุ

วัตถุประสงคตาม MOU ที่ไดทําไวกับคณะฯ อีกทั้งมีความประสงคที่จะยกระดับ MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดลดวย  

        ๓) คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน ใหการตอนรับ Prof. Junko Yasuoka จาก 

University of Tokyo ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือดานการวิจัย

ระหวางสองสถาบัน  10 

        ๔) รองคณบดีฝายการศึกษา ใหการตอนรับ Prof.  Masamine Jimba จาก University 

of Tokyo ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือดาน Project 

management และ Exchange program 

       ๕) Prof. Akira Ito จาก Asahikawa Medical College เดินทางมาเย่ียมคณะฯ ในวันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อพูดคุยถึงความรวมมือทางวิชาการและการตออายุ MOU กับทางคณะฯ    15 

       ๖) Prof. Dr. G U Ahsan, DTM & H alumni (Class 1992) คณาจารย และนักศึกษา

แพทยและสาธารณสุข รวม ๓๐ คน จาก North South University, Bangladesh มาเยือนคณะฯ และขอเย่ียม

ชม Vaccine Trial Center และฟงบรรยายเรื่อง Tropical Diseases Control and Research Programs in 

Tropical Diseases ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยแสดงความสนใจในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้ง

หลักสูตรอบรมระยะสั้นของคณะฯ เปนอยางย่ิง ในการน้ี Prof. Dr. Ashan ไดเจรจา และปรึกษาหารือถึงความ20 

เปนไปไดในการสงนักศึกษาจาก NSU เขามาเรียนหลักสูตรตางๆของคณะฯอีกดวย  

      ๗) คณะฯ ผูบริหารจาก Faculty of Medicine, University of Medicine and 

Pharmacy,  Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ขอเขาเย่ียมชมคณะฯ และ Mahidol Oxford Tropical 

Medicine Research Unit (MORU) ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๕.๒.๖.๓  การจัดฝกอบรม 25 

      ๑) โครงการ ฝกอบรม School Health and Nutrition in SouthEast Asia 2013 

คณะเวชศาสตรเขตรอน ใหความรวมมือในการจัดฝกอบรมรวมกับองคการตางประเทศ อาทิ 

เชน Japan Consortium for Global School Health Research (JC-GSHR), The Partnership for Child 

Development (PCD) Ministry of Education and Sports, Lao PDR เปนตน ในการจัดฝกอบรม School 

Health and Nutrition Programme in South East Asia ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ           30 

กรุงเวียงจันทน สปป. ลาว มีผูเขารวมอบรม ๓๓ รายจาก ๑๒ ประเทศ 

๒) หลักสูตร Elective Program in Tropical Medicine 

      คณะเวชศาสตรเขตรอน จะจัดการฝกอบรมหลักสูตร Elective Program in Tropical  
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Medicine ใหแกแพทยและนักศึกษาแพทยนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุน จํานวน 

๑๓ ราย ระหวางวันที่ ๑ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และโรงพยาบาลตางจังหวัด  

๕.๒.๖.๔ รายไดจากการจัดฝกอบรม 

           ๑) การจัดรายการฝกอบรม Training Course on HIV/AIDS for Programme 

officers ใหแกผูเขารับการอบรมจากประเทศพมา จํานวน ๕ ราย ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนจาก JICA ไดเสร็จสิ้น5 

ลงเรียบรอยแลว ในการน้ีมีรายไดเขาคณะฯเปนคาที่พัก และเงินคงเหลือหลังหักคาใชจายเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 

๑๐๗,๔๑๕ บาท 

           ๒) การจัดรายการศึกษาดูงานระยะสั้นใหแกนักศึกษาจํานวน ๖ ราย จาก The 

University of Tokyo ไดเสร็จสิ้นลงแลว และในการน้ีมียอดเงินเหลือจายจากคาธรรมเนียมการฝกอบรมจํานวน 

๔๐,๒๖๔ บาทเปนรายไดเขาคณะฯ 10 

๕.๒.๖.๕ การลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ๑ ฉบับ 

          คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ Memorandum on 

Student Exchange between Faculty of Tropical Medicine and Research Institute for Microbial 

Diseases and Graduate School of Medicine/Faculty of Medicine, Osaka University เมื่อวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖       15 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

  ไมม ี

๕.๒.๘  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงเรื่องตอที่ประชุมดังน้ี 20 

๕.๒.๘.๑ สรุปการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ระหวางนักศึกษาและอาจารย ครั้งที่ ๔” 

 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. โดย

ประเทศกัมพูชาเปนเจาภาพ และ KM ในหัวขอเรื่อง “TURNITIN Appication for Plagiarism Checker” 

วิทยากรโดย คุณรักชนก ขําประถม และคุณสุรศักด์ิ บุตรศรี สํานักหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ณ 25 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน ๒ อาคารจําลอง หะริณสุต 

 รุนที่ ๑ สําหรับนักศึกษา วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 รุนที่ ๒ สําหรับ Advisor/Co-advisor และอาจารยที่สนใจ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 สรุปจํานวนผูเขารวมกิจกรรม Culture Exchange & KM ครั้งที่ ๔ 30 

กิจกรรม นักศึกษา อาจารย/นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่สายสนับสนุน บุคคลภายนอก รวม 

Culture Exchange ๓๙ ๘ ๒๖ ๒ ๗๕ 

KM (6 March 2013) ๓๙ - ๒ ๑ ๔๒ 

KM (7 March 2013) - ๒๓ ๕ - ๒๘ 
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๕.๒.๘.๒ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แตงต้ังสมาชิกสภานักศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

           เพื่อใหการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปนไป

ดวยความเรียบรอย จึงแตงต้ังสมาชิกสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามขอ ๑๒ และ

ขอ ๑๓ แหงระเบียบปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.5 

๒๕๕๖ ซึ่งในสวนของคณะเวชศาสตรเขตรอน โดยรายช่ือปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๘.๓ ประกาศรายช่ือผูไดรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผูทํากิจกรรม 

           ตามประกาศสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดมอบ

ทุนการศึกษาแกนักศึกษาสําหรับนักศึกษาผูทํากิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันเสารที่ ๑๖ มีนาคม 

๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หองกรุงธนบอลรูม ช้ัน ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร จึงขอใหนักศึกษาที่10 

ไดรับทุนเขารับมอบทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย โดยคณะเวชศาสตรเขตรอนมีนักศึกษาที่

ไดรับทุนจํานวน ๔ ราย โดยรายช่ือปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

  ไมม ี  15 

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

   ไมม ี

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม 

 ไมม ี

๕.๓    เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 20 

         ๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

        ไมม ี

         ๕.๓.๒ เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

        ไมม ี

         ๕.๓.๓ เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 25 

        ๕.๓.๓.๑ รายงานความกาวหนาการปรับปรุงขอมูลในระบบอินทราเน็ต 

             ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการคณะ แจงเรื่องการรายงานความกาวหนาการปรับปรุงขอมูล

ในระบบอินทราเน็ตของคณะทํางานปรับปรุงขอมูลฯ และไดจัดทําตารางแสดงเน้ือหาและหนวยงานที่รับผิดชอบ 

โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ในการน้ีขอความรวมมือจากภาควิชาที่มีการจัดต้ังศูนย

อางอิงตางๆ ชวยสงขอมูลเพื่ออัพโหลดไวในระบบอินทราเน็ตดวย 30 

       ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

        ไมม ี



- ๑๗ - 
 

๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

        ไมม ี

๕.๓.๖ เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 

       ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  5 

๖.๑  การเลือกต้ังกรรมการประจําคณะจากบุคลากรสายงานตางๆ  

      ศ.ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงเรื่องการเลือกต้ังกรรมการประจําคณะจากบุคลากร

สายงานตางๆ ที่มิใชคณาจารยประจํา จํานวน ๓ ตําแหนง คือ ผศ.เกศินี บูชาชาติ นางศุกรวันณี จุลวิชิต และนาย

อมร เหล็กกลา จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ดังน้ันจึงเห็นสมควรเปดรับสมัคร 

ต้ังแตวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และกําหนดการเลือกต้ังเปนวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณ10 

โถงช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

     ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 

 15 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

            (นางณัฐนียพร สิริอัจฉรานนท) 20 

 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 

                          ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 25 


