
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤษภาคม 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.   รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ   รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

๕.   รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

๖.   ดร.เจตสุมน ประจําศรี   รองคณบดีฝายวิจัย 

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. รศ. ดร.ตลับพร หาญรุงโรจน    ผูแทนหัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร 

๑๘. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ   หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑๙. รศ. ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซวั 

๒๐. ผศ. ดร.อุไร ไชยศร ี    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

๒๑. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร    หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

๒๒. อ. พญ.วิรงครอง เจียรกุล   รองหัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

๒๓. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา/ 

ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

คร้ังที่ ๖/๒๕๕๖   เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ แลว 
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๒๔. รศ.มนัส จงสงวน    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

๒๕. ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

๒๖. นางศุกรวันณี จุลวิชิต   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

กรรมการท่ีไมเขาประชุม 

๑.   ศ. ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร    รองคณบดีฝายอํานวยการ 5 

ผูเขารวมประชุม 

๑.   น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ   หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 

๒.   นางจิราภรณ แพรวานิชย     หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 

๓.   นางพรพิมล อดัมส    หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย 

๔.   นายพีรวัฒน ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหนาสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 10 

๕.   น.ส.ผองศรี กอนทอง    หัวหนางานทรัพยากรบุคคล 

๖.   นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหนางานคลัง 

๗.   น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท   หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘.   นางวิมล เงินกอง    รักษาการแทนหัวหนางานบริหารทั่วไป 

๘.   นางนนทิยา เซ็นศิริวัฒนา   หัวหนาหนวยประสานงานผูบริหาร 15 

๙.   น.ส.ศิริอรุณ แซโซว    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

๑๐. น.ส.ปณิธี มาเอี่ยม    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุม และ ผศ.เกศินี   

บูชาชาติ ทําหนาที่เลขานุการการประชุม แทน ศ. ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร 

กอนเริ่มการประชุม ประธานฯ ไดเชิญ รศ. นพ.อาทิตย อังกานนท รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ 20 

มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวขอเรื่อง “โอกาสที่เปดและความทาทายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ”       

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. โดย รศ. นพ.อาทิตย อังกานนท ไดบรรยายเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนาของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีเหลาน้ีเพื่อปรับใชในองคกรใหมี

ความเหมาะสมย่ิงข้ึน  

หลังจบการบรรยาย ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการการประชุม ไดกลาวขออนุญาตกรรมการประจําคณะฯ 25 

ให นางวิมล เงินกอง รักษาการแทนหัวหนางานบริหารทั่วไป เขารวมประชุมเพื่อทําหนาที่บันทึกรายงานการ

ประชุม จากน้ันไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑.๑ ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่องทุนสนับสนุนบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการ ณ ตางประเทศ   

(ทุน ICTM) 30 

 ประธานฯ แจงเรื่องการปรับปรุงประกาศคณะฯ เรื่องเงินทุนสนับสนุนบุคลากร (ทุกสายงาน) เขารวม

ประชุมวิชาการ ณ ตางประเทศ (ทุน ICTM) ดังน้ี 

๑. ใหยกเลิกประกาศฉบับเดิมป พ.ศ. ๒๕๕๑ และใชฉบับใหมป พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. ใหปรับปรุงและเพิ่มเติม คุณสมบัติผูขอรับทุน การสนับสนุนเงินทุน และเงื่อนไขของผูไดรับทุน ดังน้ี 
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คุณสมบัติผูขอรับทุน   - เปนบุคลากรทุกสายงานที่ปฏิบัติงานในคณะฯ มาแลวไมนอยวา ๑ ป 

การสนับสนุนเงินทุน     - คาลงทะเบียน สนับสนุนตามจริง 

เงื่อนไขของผูไดรับทุน   - ผูที่ไดรับทุนตองนําผลงานที่นําเสนอตีพิมพเผยแพร ภายใน ๑ ป  

- ผูที่ไดรับทุนตองนําเสนอประสบการณและความรูใหม ที่ไดจากการ 

  ไปรวมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู KM โดย   5 

  สํานักงานบริการการวิจัย ภายใน ๑ เดือน   

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน) 

 ประธานฯ แจงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) มีมติใหปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

ตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยและปรับเพิ่มชดเชยใหพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม (คลื่นกระทบฝง) รวมทั้ง10 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน) ตามแนวทางของ ก.พ. โดยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของ

พนักงานมหาวิทยาลัยและจะปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๖ โดยมีอตัราเงินเดือนที่ปรับใหม ดังน้ี 

คุณวุฒ ิ อัตราเงินเดือนปจจุบัน อัตราเงินเดือนที่ปรับใหม สวนตาง 

สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ปริญญาเอก ๒๘,๕๐๐ ๒๔,๗๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๓๐๐ 

ปริญญาโท ๒๒,๙๕๐ ๑๙,๘๙๐ ๒๔,๖๐๐ ๒๑,๓๒๐ ๑,๖๕๐ ๑,๔๓๐ 

ปริญญาตรี ๑๗,๕๒๐ ๑๕,๑๙๐ ๑๙,๙๕๐ ๑๗,๒๙๐ ๒,๔๓๐ ๒,๑๐๐ 

ป.วส. - ๑๒,๐๙๐ - ๑๓,๒๖๐ - ๑,๑๗๐ 

ป.กศ. - ๑๑,๒๔๐ - ๑๒,๔๑๐ - ๑,๑๗๐ 

ป.ผูชวยพยาบาล - ๙,๙๑๐ - ๑๐,๗๙๐ - ๘๘๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๓ การเพิ่มสิทธิสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัยในการเขาใช15 

บริการที่สถานพยาบาลเครือขาย 

 ประธานฯ แจงเรื่องการเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกโรงพยาบาล      

ศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีเปนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคม สามารถเขารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนและศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกซึ่งเปนสถานพยาบาลเครือขาย 

กองทุนประกันสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดต้ังศูนย Call 20 

Center เพื่อทําหนาที่ดําเนินการประสานงานใหคําปรึกษาดานการรักษาพยาบาล/การนัดหมายเพื่อพบแพทย/

จัดเตรียมเวชระเบียน/การรับยา และในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

เครือขายทั้งในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมแพทยและคายา

สวนเกินสิทธิเอง และสวนเกินสิทธิน้ีไมสามารถนํามาเบิกจากวงเงินตามสิทธิได แตหากรักษาในเวลาราชการ และ

เปนผูที่ประกันตนที่ ร.พ. ศิริราชจะไดสิทธิเบิกตามจริงไมเกิน ๒๐๐ บาท/ครั้ง และเหมาจายไมเกิน ๑๗๐ บาท/25 

ครั้ง หากประกันตนที่ ร.พ.รามาธิบดี แตกรณีพนักงานของคณะเวชศาสตรเขตรอนเขารับการรักษาพยาบาลที่



- ๔ - 
 

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน คณะฯ จะรับผิดชอบคารักษาพยาบาลเพิ่มอีก ๒๐๐ บาท/ครั้ง มีรายละเอียดตาม

แจงในที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖       5 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

ไมม ี

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องเสนอนโยบาย 10 

๔.๑.๑ แนวทางการทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหม 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุงเนน

จะรับอาจารยและนักวิจัยที่บรรจุใหมเพื่อมารวมเสริมสรางความแข็งแกรงดานการวิจัยแกมหาวิทยาลัย โดย

อาจารยที่บรรจุใหมต้ังแตป ๒๕๕๖ เปนตนไป เสนอใหทําสัญญาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีความกาวหนาใน

ตําแหนงทางวิชาการ พรอมทั้งเสนอแนวทางการทําสัญญากับอาจารย/นักวิจัยใหม แนวทางการทําสัญญากับ15 

อาจารยและนักวิจัย ดังน้ี 

ครบสัญญาแรก ๑ ป  ตองบรรลุขอตกลง ดังน้ี 

อาจารย   

  - เปนผูวิจัยหลักในโครงการที่ไดรับทุน อยางนอย ๑ โครงการ มีภาระงานสอน และงาน

บริการวิชาการ ตามที่ภาควิชามอบหมาย 20 

นักวิจัย 

- เปนผูวิจัยหลักในโครงการที่ไดรับทุน อยางนอย ๑ โครงการ เปนผูรวมวิจัยอยางนอย 

๑ โครงการ  มีภาระงานสอน หรืองานบริการวิชาการ ตามที่ภาควิชามอบหมาย 

ครบสัญญาท่ี ๒ ตองบรรลุขอตกลง ดังน้ี 

อาจารย (ระยะเวลา ๓ ป)  25 

- สงแบบ ก.พ.อ.๐๓ และผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีภาระงานสอน 

งานบริการวิชาการและภาระงานดานอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย 

นักวิจัย (ระยะเวลา ๒ ป)   

      - สงแบบ ม.ม.๐๑ และผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีภาระงานสอนหรือ

งานบริการวิชาการ และภาระงานดานอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ โดยเพิ่มขอความในประกาศมหาวิทยาลัย ของอาจารยที่บรรจุใหม

วา “เปนผูวิจัยหลักในโครงการที่ไดรับทุน อยางนอย ๑ โครงการ หรือหากยังไมไดเปนผูวิจัยหลัก ตองได Submit 

Proposal เพื่อขอทุนจากตางประเทศไว และอยูในดุลยพินิจของคณบดี”  
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๔.๑.๒  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประธานฯ เสนอเรื่ องเพื่ อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคลากร โดย

มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะเวชศาสตรเขตรอน 

จํานวน ๑๒ ราย ประกอบดวยคณบดีเปนประธาน คณบดีเสนอแตงต้ัง ๗ ราย และผูแทนซึ่งไดรับการเสนอช่ือ

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา โรงพยาบาลและสํานักงานคณบดีรวม ๔ ราย ทั้งน้ี5 

คณะกรรมการฯ มีหนาที่พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของสวนงานในภาพรวมตออธิการบดี 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะฯ ป ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ในสวนของการ

ประเมินสมรรถนะ บุคลากรสังกัดภาควิชาและสํานักงานไดมีการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ออนไลน ซึ่งมีผูเขาไป

ใชระบบประเมินรอยละ ๖๐ ที่ประชุมมีความเห็นวาผลการประเมินไมคอยเปนไปตามขอเท็จจริงประกอบกับ10 

บุคลากรกลุมลูกจางไมสะดวกในการใชคอมพิวเตอร ดังน้ันที่ประชุมจึงมีมติใหมีการประเมินสมรรถนะแบบเดิมที่

เคยปฏิบัติมา ไมตองประเมินแบบออนไลน 

นอกจากน้ีประธานฯ ขอใหผูบังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอเท็จจริง 

โดยคะแนนสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 15 

๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ๓ เรื่อง ดังน้ี 

๔.๒.๑ การปรับอัตราคาสงตรวจทางหองปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลฯ ของบริษัทท่ีทําสัญญา  

โดยปรับใหสูงกวาอัตราเดิมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผูปวย มีหลักการคิดราคาคาสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล ดังน้ี 20 

๑. ราคาตนทุน             ๐ – ๕๐๐  คิดเพิ่ม ๕๐ บาท 

๒. ราคาตนทุน      ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  คิดเพิ่ม ๗๐ บาท 

๓. ราคาตนทุน   ๑,๐๐๑ – ๓,๐๐๐  คิดเพิ่ม ๑๐๐ บาท 

๔. ราคาตนทุน ๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐  คิดเพิ่ม ๑๕๐ บาท 

๕. ราคาตนทุน ต้ังแต ๑๐,๐๐๐ บาท  เปนตนไป คิดเพิ่ม ๒๐๐ บาท 25 

๖. ราคาขอที่ ๑ – ๕ เมื่อคิดเพิ่มแลว แตราคานอยกวาราคากรมบัญชีกลาง ใหใชราคา

กรมบัญชีกลางในการเรียกเก็บเงินแทน 

๔.๒.๒  ประกาศคาตอบแทนแพทยในการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ โดยแพทยภายนอกโรงพยาบาลฯ 

การปรับอัตราคาตรวจการบันทึกภาพหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูงผานผนังอก (ECHO-

TRANSTHORACIC) ในอัตราราคา ๒,๐๐๐ บาทตอครั้ง คาตอบแทนแพทยภายนอกโรงพยาบาลฯ ในอัตรารอยละ 30 

๔๐ ของอัตราคาตรวจวินิจฉัยและหัตถการในราคาปกติของโรงพยาบาลฯ คิดเปนเงิน ๘๐๐ บาทตอครั้ง  
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๔.๒.๓  คาบัตรผูปวยโครงการจายตรง 

งานเวชระเบียนจะจัดพิมพบัตรผูปวยโครงการจายตรงใหกับผูปวยที่ลงทะเบียนเขาโครงการจาย

ตรงสิทธิกรมบัญชีกลาง/กทม. เปนชนิดบัตรพลาสติกแข็ง จึงขอจัดเก็บคาบัตรในอัตรา ๕๐ บาทตอใบ โดยมตีนทุน

ราคาบัตร ๗ บาทตอใบ ราคาเครื่องพิมพบัตร ๕๕,๐๐๐ บาทตอเครื่อง     

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 5 

๔.๒.๔  หลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บคาบํารุงสถานท่ีและคาธรรมเนียมบัตรอนุญาตจอดรถยนต

สําหรับการจอดรถยนตภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นายอมร เหล็กกลา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบปรับอัตราคาบริการจอดรถยนต

ภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน เพื่อเปนการหารายไดสนับสนุนการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินและรักษาความ

ปลอดภัยอาคารสถานทีจ่อดรถยนตของคณะฯ รวมทั้งเพื่อใหมีอัตราการจัดเก็บคาบํารุงสถานที่สําหรับจอดรถยนต10 

ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยอัตราคาบริการจอดรถยนต คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

ระยะเวลา 

๑. 

บุคคลทั่วไป 

๒. 

บุคคลภายนอก

ที่มาติดตอ

คณะฯ 

๓. 

เวชศาสตรแผนไทย/

จีน/ผูปวยจิตอาสา 

(คิลานศาสตร) 

๔. 

ผูปวยลางไต 

๕. 

ญาติเฝาไข 

๖. 

หอพักรับรองฯ 

ชั่วโมงแรก ๒๐ บาท 
๒๐ บาท 

๒๐ บาท 

 

 

๒๐ บาท 

 

 

จอดรถกอน ๑๘.๐๐ น. 

คิดคาจอดรถตาม

แบบที่ ๒ 

 

 

เหมาจายใน

อัตราเดือนละ 

๑,๐๐๐ บาท/

คน/คัน 

ชั่วโมงที่ ๒ ๒๐ บาท 

ชั่วโมงที่ ๓ ๒๐ บาท ๑๐ บาท 

ชั่วโมงที่ ๔ ๒๐ บาท ๑๐ บาท 

ชั่วโมงที่ ๕ ๒๐ บาท ๑๐ บาท ๑๐ บาท 

ชั่วโมงที่ ๖ ๒๐ บาท ๑๐ บาท ๑๐ บาท 

ชั่วโมงที่ ๗ ๒๐ บาท ๑๐ บาท ๑๐ บาท ๑๐ บาท 

 ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. - - - - เหมาจาย ๕๐ บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยเพิ่มขอความในหัวขอคอลัมนที่ ๓ “ผูปวยทั่วไป/เวชศาสตรแผนไทยจีน/

ผูปวยจิตอาสา (คิลานศาสตร)” 

๔.๒.๕  รางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง การใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศ

ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 15 

นางจิราภรณ แพรวานิชย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาแทน ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี เรื่องราง

ประกาศการใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางประเทศของคณะฯ โดยปรับแกไขเรื่องคุณสมบัติผูรับทุนและการ

ตีพิมพเมื่อสําเร็จการศึกษา ตามรางประกาศที่แจงในที่ประชุม   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอใหเพิ่มเติมรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี 

ขอ ๒. “ทุนการศึกษาที่มอบใหแกบุคคลชาวตางประเทศ ที่สมัครเขารับการคัดเลือกเปน20 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เปนทุนการศึกษาที่มอบใหแกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน และสาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก” 
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ขอ ๔ (๓) ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL คะแนนไมตํ่ากวา ๕๕๐ คะแนนหรือ

เทียบเทา  

ขอ ๘. ใหตัดออก 

ขอ ๙. คณะ ใหใช “คณะเวชศาสตรเขตรอน” 

๔.๒.๖ ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดอัตราจําหนายวัสดุและ5 

ผลิตภัณฑของสํานักงานคณบดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเรื่อง กําหนดอัตราจําหนายผลิตภัณฑ

ผาตัดเสื้อลายดอกกันภัยพื้นสีเน้ือของคณะเวชศาสตรเขตรอน (ผา ITOKIN พิมพลาย หนากวาง ๖๐ น้ิว) ในราคา

จําหนาย เมตรละ ๒๖๐ บาท  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 

๔.๒.๗  โครงการบริการวิชาการคณะเวชศาสตรเขตรอน “โครงการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเลปโตส

ไปราในนํ้าเหลือง โดยวิธี Microscopic Agglutination Test (MAT) 

ศ. นพ.พลรัตน วิไลรัตน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงการตรวจหา

แอนติบอดีตอเช้ือเลปโตสไปราในนํ้าเหลือง โดยวิธี Microscopic Agglutination Test (MAT) เพื่อใหสามารถรับ

ตัวอยางตรวจจากตางประเทศได โดยจัดเก็บคาบริการ ดังน้ี ตรวจดวยเช้ือเลปโตสไปรา 12 Serovars ๑๒๐ บาท 15 

และตรวจดวยเช้ือเลปโตสไปรา 24 serovars ๒๐๐ บาท และจัดสรรเงิน ดังน้ี คาวัสดุรอยละ ๔๐ คาตอบแทน

ผูปฏิบัติงานรอยละ ๒๐ ทุนพัฒนาภาควิชารอยละ ๒๐ และพัฒนาคณะเวชศาสตรเขตรอนรอยละ ๒๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๑ เรื่องแจงจากท่ีประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 20 

๕.๑.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖   

๕.๑.๒ ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖  

๕.๑.๓ ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง การใหรางวัลแกบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ 25 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖  

๕.๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดต้ังกลุมภารกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน 

๒๕๕๖  

๕.๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 

๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖   30 

๕.๑.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายช่ือผูไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
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๕.๑.๗ เรื่องอื่น ๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  

       (๑) มหาวิทยาลยัมหิดล ไดแตงต้ัง ผศ. นพ.ธีระ กุศลสุข และ ดร.เจตสุมน ประจําศรี ใหดํารงตําแหนง

คณะกรรมการเย่ียมสํารวจวิทยาเขตกาญจนบุรีตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๕  

คําสั่งที่ ๙๓๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป   

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงต้ัง ผศ. ดร.สุวลีย วรคุณพิเศษ ใหดํารงตําแหนงรองหัวหนาภาควิชา        5 

เวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๑๑๑๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน                 

คณะเวชศาสตรเขตรอน คําสั่งที่ ๑๑๓๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

(๔) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงต้ัง อ. ดร.ญาณิน ลิมปานนท ใหดํารง10 

ตําแหนงหัวหนาศูนยปฏิบัติการสัตวทดลอง คําสั่งที ่๑๙๕/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ี

เปนตนไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 15 

ศ. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงตอที่ประชุมเรื่องโครงการผูสูงอายุ โดย

คณะฯ จะเปดรับฝากเลี้ยงสําหรับผูสูงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป แบงเปนหอบริบาลผูปวย จํานวน ๑๗ เตียง ราคาเตียงละ 

๒๗,๐๐๐ บาทตอเดือน และหอผูปวยปรับอากาศเด่ียว จํานวน ๓ เตียง ราคาเตียงละ ๔๕,๐๐๐ บาทตอเดือน เปด

ใหใชบริการในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารตระหนักจิต หะริณสุต ช้ัน ๔  

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 

ศ. ดร.รังสรรค ต้ังตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ตาม

แผนงบประมาณ ณ ไตรมาส ๒ ต้ังแต ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และรายงานผลการเย่ียมสํารวจ      

คณะเวชศาสตรเขตรอน ตามมาตรฐานคุณภาพ MUQD รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุม มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกอบการประชุม ดังน้ี 

๕.๒.๓.๑ สรุปคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามภาควิชา ป พ.ศ.

๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 30 

คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพรวมทั้งหมด ๖๖ เรื่อง แบงเปนผลงานวิจัยตีพิมพที่มีรายช่ือ

บุคลากรของคณะฯ จํานวน ๕๖ เรื่อง (รอยละ ๘๔.๘๕) และผลงานวิจัยตีพิมพที่ไมมีช่ือบุคลากรคณะฯ แตเปน

ขององคกรตางประเทศภายในคณะฯ จํานวน ๑๐ เรื่อง (รอยละ ๑๕.๑๕) ภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด คือ ภาควิชา
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สุขวิทยาเขตรอน อันดับสอง ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี และอันดับสาม หนวยวิจัยไวแวกซมาลาเรีย 

จากฐานขอมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และขอมูลจากภาควิชา/หนวยงาน 

๕.๒.๓.๒ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ จํานวน ๓ รางวัล เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓ สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เดือน5 

เมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ทุน เปนเงิน ๑๙,๙๕๐ บาท 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน รอยละ ๑๐  

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๕ โครงการ รวมทั้งหมดเปนเงิน 

๖๗๘,๕๐๕.๒๘ บาท 

๕.๒.๓.๕ สรุปการจัด Lunch Talk/ Special Talk ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 10 

จํานวน ๘ ครั้ง 

๕.๒.๓.๖ หมดเขตการรับสมัครทุนสนับสนุนการจางนักวิจัยหลังปริญญาเอก Post Doc ภายในวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 15 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงเรื่องตอที่ประชุมดังน้ี 

๕.๒.๔.๑ การจัดพิธีเปดการศึกษาหลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) & Ph.D. (Trop. Med.) วันที่ ๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป และจํานวนนักศึกษา

หลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) จํานวน ๑๗ คน (ประเทศไทย ๑๖ คน ประเทศแทนซาเนีย ๑ คน) หลักสูตร Ph.D. 

(Trop.Med.) จํานวน ๑๔ คน (ประเทศไทย ๑๓ คน ประเทศเนปาล ๑ คน) 20 

๕.๒.๔.๒ มหาวิทยาลัยโตเกียวไดใหบริษัทมาดําเนินการติดต้ังระบบ Teleconference ใหกับคณะฯ 

เรียบรอยแลว เพื่อใชในการสื่อสารทางไกล กับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุน ณ หอง ๕๐๘ ช้ัน ๕ อาคารจําลอง 

หะริณสุ ต  เพื่ อจะ ได เ กิ ดความตอ เ น่ื อ ง ในการแลก เปลี่ ยน นัก ศึกษาระหว า งประ เทศญี่ ปุ น  และ                       

คณะเวชศาสตรเขตรอนตอไป ทั้งน้ี การใชระบบดังกลาว ตองแจงใหทราบลวงหนา ๒ วัน เพื่อขอใชระบบ VCS 

ผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  25 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอที่ประชุมเรื่องการรายงานความ

เคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖       

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ-รายจายจากแหลงเงินตางๆ ดังน้ี 30 

แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ งบประมาณแผนดินไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๓๐๗,๒๓๔,๒๙๗.๑๖ บาท มีรายจายตามงบประมาณสะสมต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๑๔๔,๘๒๗,๓๐๕.๐๗ บาท รายจายเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๒๒,๓๔๙,๖๔๘.๙๒ บาท รวมเปนรายจาย



- ๑๐ - 
 

สะสมทั้งสิ้น ๑๖๗,๑๗๖,๙๕๓.๙๙ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน  

๑๗,๑๓๗,๓๑๔.๒๗ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๒๒,๙๒๐,๐๒๘.๙๐ บาท 

แหลงเงินรายไดคณะฯ คณะเวชศาสตร เขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงานสะสมต้ังแต 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวนเงิน ๑๑๖,๕๒๗,๕๓๖.๑๒ บาท รับโอนเงินสะสมตามที่ต้ัง

งบประมาณไว จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับทั้งสิ้น ๑๓๑,๕๒๗,๕๓๖.๑๒ บาท รายรับจากการ5 

ดํา เ นินงานเ ดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํ านวน ๑๙,๐๔๙,๒๔๔.๐๘ บาท รวมเปนรายรับสะสมทั้ งสิ้ น 

๑๕๐,๕๗๖,๗๘๐.๒๐ บาท คณะฯ มีรายจาย ตามงบประมาณสะสม ต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๙๖,๘๔๔,๙๘๒.๔๑ บาท รายจายเดือน เมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๖,๒๘๓,๒๑๐.๘๕ บาท รวมเปน

รายจายสะสม ทั้งสิ้น ๑๑๓,๑๒๘,๑๙๓.๒๖ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนเมษายน ๒๕๕๖ จํานวน 

๑๔,๐๓๕,๘๓๐.๗๑ บาท มีรายรับคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๓,๔๑๒,๗๕๖.๒๓ บาท 10 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงตอที่ประชุม ดังน้ี 

๕.๒.๖.๑ คณบดีเย่ียมกระชับสัมพันธกับหนวยงานระหวางประเทศที่ต้ังอยูในคณะฯ โดยคณบดี 

พรอมทีมรองคณบดี เขาเย่ียมชมและเจรจาความรวมมือระหวางคณะฯ และศูนย MOCID  15 

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. และไดเชิญผูบริหาร

ศูนยฯ ดังกลาว คือ Dr. Okabayashi และ Prof. Konishi เพื่อพูดคุยและพบปะกรรมการประจําคณะฯ ณ ที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  

๕.๒.๖.๒ คณะฯ และ Asahikawa Medical University, Japan ไดลงนามเพื่อตออายุบันทึกความ

เขาใจระหวางกันออกไปอีกเปนระยะเวลา ๕ ป (ค.ศ. 2013 - 2018) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีเน้ือหา20 

การวิจัยรวมกัน การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ นักศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน สามารถขอดู

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 

๕.๒.๖.๓ ชาวตางประเทศที่มาเยือนคณะฯ มีดังน้ี 

- Professor Andrew Hamilton, Vice Chancellor of the University of Oxford  

เย่ียมชมคณะเวชศาสตรเขตรอน และพบคณบดี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเจรจาความรวมมือระหวาง25 

คณะฯ และ University of Oxford ที่มีอยู ณ ปจจุบัน และในอนาคต  

- Mr. Charles Nelson, Malaria Consortium Chief Executive and Mr. Henry 

Braun, Asia Programmes Director of Malaria Consortium เย่ียมชมคณะฯ โดยคณบดีใหการตอนรับ เมื่อ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

- Dr. Carlos Seas, Sub-Director, Instituto de Medicina Tropical Alexander von 30 

Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Peru เย่ียมชมคณะฯ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๕๖ โดยมีคณบดี รองคณบดี คณาจารยที่เคยไปเขารับการอบรมระยะสั้น Gorgas Expert Course และ

หัวหนาสํานักงาน เขารวมตอนรับ โดยไดเจรจาความรวมมือที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงการเสนอขอคิดเห็นใน

การประชุมทางไกลรวมกัน และการสนับสนุนคณะฯ การเปนเจาภาพจัดการประชุม ICTM ในอนาคต 
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- Prof. Wu Zongdao จาก Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen 

University, China เย่ียมชมและดูงานคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยสนใจขอเขาเย่ียมชม ดูงาน 

และสนทนาวิชาการกับภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย  และภาควิชาปรสิต

หนอนพยาธิ 

- Prof. Dato Dr. M.S. Lye และคณะฯ จาก Faculty of Medicine and Health 5 

Sciences, University of Putra, Malaysia จะเขาเย่ียมชมคณะฯ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสนใจเย่ียม

ชม ดูงาน และสนทนาวิชาการกับภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม และภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

๕.๒.๖.๔ การฝกอบรมระยะสั้นของภาควิชาสุขวิทยาเขตรอนรวมกับสํานักงานความรวมมือระหวาง

ประเทศ จัดรายการฝกอบรมหลักสูตร Tropical Diseases Epidemiology: A Modern Approach ในระหวาง

วันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และศูนยโรคเมืองรอนนานาชาติ ราชนครินทร ใน10 

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผูเขารับการอบรม จํานวน ๗ ราย จาก สปป. ลาว บังคลาเทศ สหภาพพมา และ

ซูดานใต  

๕ .๒ .๖ .๕  การจั ด  Lunch Talk ได ติ ดต อประสานงาน Prof. Peter Donnelly, Director- 

Wellcome Trust, Centre for Human Genetics and Professor of Statistical Science and Group 

Head, Wellcome Trust เพื่อเปนวิทยากรในการบรรยายพิเศษ Lunch Talk หัวขอ "Human genetic 15 

variation in health and disease" เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานบริการ

วิชาการและวิจัย ดําเนินการประชาสัมพันธ และจัดการบรรยายดังกลาว โดยมีผูเขาฟงการบรรยายกวา ๗๐ คน 

๕.๒.๖.๖ การจัดอันดับ Time Higher Education (THE) Asia University Rankings 2013  

มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ติดอันดับ Top 100  ๓ แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

อันดับที่ ๕๕ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ ๖๑ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันดับที่ ๘๒   20 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังน้ี 

๕.๒.๗.๑ สภาเทคนิคการแพทย ประกาศใหโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนเปนหนวยงานที่ไดรับการ

รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ และจะครบ25 

กําหนดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี 

๕.๒.๗.๒ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนไดจัดเตรียมเอกสารการขอรับการเย่ียมสํารวจเพื่อสงให

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. หากเอกสารไดรับการอนุมัติแลว สรพ. จะ

สงผูเย่ียมสํารวจมาตรวจเย่ียมโรงพยาบาลภายใน ๙๐ วัน  30 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงตอที่ประชุมดังน้ี 
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๕.๒.๘.๑ ตารางการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖ 

โดยเฉพาะในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. จะดําเนินโครงการความรวมมือเผยแพร

ความรูการดูแลสุขภาพแกนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

นักศึกษาจากคณะเวชศาสตรเขตรอน 

๕.๒.๘.๒ สรุปจํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ขอมูลยอนหลัง ๔ ป ต้ังแตป 5 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ปจจุบันมีนักศึกษาจํานวน ๑๘๙ คน  

๕.๒.๘.๓ การบรรยายพิเศษ โดย ผศ. ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพานิชย หัวขอเรื่อง “Education factors 

affecting on stress of students in the international post-grad course” ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ หองบรรยาย ๒ ช้ัน ๔ อาคารจําลอง หะริณสุต  

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๙   ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

 ไมม ี  

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

 ไมม ี

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม 15 

นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังน้ี 

๕.๒.๑๑.๑ คนรายโจรกรรมทรัพยสินทางราชการ ที่ ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย เมื่อวันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ช้ัน ๗ อาคารจําลอง หะริณสุต โดยทรัพยสินที่ถูกโจรกรรม ไดแก 

โทรศัพทมือถือของเจาหนาที่ ๑ เครื่อง และหมึกพิมพ ๒ กลอง ขณะน้ีงานบริหารทรัพยสินและกฏหมายได

ดําเนินการแจงความเรียบรอยแลว 20 

๕.๒.๑๑.๒ นํ้าทวมหองปฏิบัติการภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ เมื่อวันศุกรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

เวลาประมาณหลังเที่ยงคืน เหตุเกิดจากทอประปาของภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร ชํารุด ทําใหนํ้า

ไหลเขามาทางประตูหนีไฟ และบริเวณพื้นที่หองปฏิบัติการของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ช้ัน ๒ อาคาร

อเนกประสงค จากการประเมินความเสียหายเบื้องตนพบวา ทรัพยสินบางสวนของภาควิชาฯ เกิดความเสียหาย 

เชน กระเบื้องยางหลุดลอก และคาดวาภายหลังอาจเกิดความเสียหายเพิ่มมากข้ึน โดยคณะฯ ไดประสานงานเรื่อง25 

น้ีกับคณะสาธารณสุขศาสตร เพื่อดําเนินการซอมแซมแกไขสวนที่ไดรับความเสียหายตอไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

ผศ. ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี แจงตอที่ประชุมเรื่องการ30 

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวินิจฉัยจุลชีพกอภาวะไขในเขตรอน” จะจัดในวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๕๖ ณ หองประชุมศาสตราจารย นายแพทยสวณัฐ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ ป ภาควิชา          

จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี โดยผูรับการอบรมจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน ๒๕ คน     

มีคาลงทะเบียนคนละ ๕,๐๐๐ บาท  
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นอกจากน้ีภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี จะติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย (Keycard) ใน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงขออภัยในความไมสะดวกเน่ืองจากอาจมีผลกระทบตอบุคลากรคณะฯ ที่ตองการใช

ทางเช่ือมระหวางอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารจําลองฯ ทั้งน้ีภาควิชาฯ ยินดีอํานวยความสะดวกใหผูที่มีความ

จําเปนตองใชทางเช่ือมดังกลาว โดยขอความรวมมือใหทานมาลงทะเบียนรับบัตรผานไดที่ภาควิชาฯ ในเวลา

ราชการ โดยมีคาประกันบัตรเปนเงิน ๒๐๐ บาท และจะคืนเงินประกันเมื่อทานไมตองการใชบัตรผานแลว หรือ5 

ทานสามารถกดกริ่งสัญญาณหนาภาควิชาฯ ซึ่งจะมีเจาหนาที่ของภาควิชาฯ อํานวยความสะดวกใหทานในเวลา

ราชการ  

ที่ประชุมรับทราบ โดยคณบดีมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายพื้นที่ประสานงานกับภาควิชาจุลชีววิทยาฯ 

เน่ืองจากบุคลากรของคณะฯ ตองใชทางเช่ือมระหวางอาคารจําลองและอาคารเฉลิมพระเกียรติผานทางภาควิชา

จุลชีววิทยาฯ 10 

๕.๓.๒ เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

ไมม ี

๕.๓.๓ เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการคณะ แจงเรื่องสํานักงานคณบดี มีความประสงคขอเบิกหนังสือโรคเขต

รอนฉบับประชาชน จํานวน ๔,๘๘๘ เลม จากงานพัสดุ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและจําหนายใหแกบุคลากร15 

คณะฯ เพือ่ใชในงานพิธีตางๆ หรือเพื่อบริจาคในราคาเลมละ ๓๐ บาท และจําหนายใหบุคคลทั่วไปในราคาเลมละ 

๕๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๔ เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๕.๓.๔.๑ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM 2013  20 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงตอที่ประชุมเรื่องการจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติ JITMM 2013 จะเก็บอัตราคาลงทะเบียนในอัตราเดิม โดยขอเนนเรื่องการลงทะเบียนของบุคลากร

คณะฯ ใหลงทะเบียนผานเว็บไซตและขอความรวมมือใหลงทะเบียนทุกวันที่หนางานประชุม พรอมทั้งตอบรับหรือ

ปฏิเสธการรวมงาน Welcome Reception ดวย เพื่อจัดเตรียมอาหารไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ีคณะฯ ไดจัด

แพ็คเกจสําหรับเจาภาพรวมจัดงานดวย มีรายละเอียดตามแจงในที่ประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๔.๒ เรื่องแจงจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน 

อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการ แจงตอที่ประชุม ดังน้ี  

(๑) รายงานผลการแขงขันกีฬาของบุคลากรคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป ๒๕๕๖ 

มีผลการแขงขันดังน้ี 30 

- กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส” ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  

ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ บุคลากรของคณะฯ ไดรับ ๑ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน         

๗ เหรียญทองแดง รวม ๑๒ เหรียญ 
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- กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ (บางแสนเกมส)       

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่  ๑ – ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ บุคลากรของคณะฯ ไดรับคัดเลือก

จากมหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนตัวแทนในการเขารวมการแขงขันในนามมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปน้ี

มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับ ๔๒ เหรียญทอง ๓๗ เหรียญเงิน ๕๑ เหรียญทองแดง รวม ๑๓๐ เหรียญ เปนลําดับที่ ๒ 

รองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บุคลากรของคณะฯ ไดรับ ๑ เหรียญเงิน 5 

(๒) สรุปการมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๖  

คณะเวชศาสตรเขตรอนใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกบุตรของบุคลากร ทุนละ 

๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๒ ทุน โดย รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนประธานใน

การมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป  10 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๕ เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  

ไมม ี

๕.๓.๖ เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 

ไมม ี15 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ แจงวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย จะจัดโครงการเฝาระวังภาวะสุขภาพของพนักงาน

การทางพิเศษแหงประเทศไทย ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๖.๒ การอบรมมัคคุเทศก 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ แจงการจัดอบรมมัคคุเทศก เรือ่ง “ความปลอดภัยในการทองเที่ยวและการปฐมพยาบาล

เบื้องตน” โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวช

ศาสตรการเดินทางและทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมมีเกรท ช้ัน ๘ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป  25 
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๖.๓ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ แจงตอที่ประชุมเรื่องการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรก

คุณาภรณ ประจําป ๒๕๕๔ ใหแกผูบริจาคเงินเพื่อสมทบสรางอาคารราชนครินทร จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๑๐ ราย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป ในเวลา 30 

๐๙.๐๐ น. กอนเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทั้งน้ีขอความรวมมือกรรมการประจําคณะฯ สวมเสื้อ

สูทตราคณะฯ เพื่อรวมเปนเกียรติในพิธี 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



- ๑๕ - 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 

                 (นางวิมล เงินกอง) 5 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 

                          ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 


