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ประธานฯ แจงเรื่องการบริจาคเงินเพ่ือการศึกษาใหแกคณะเวชศาสตรเขตรอนนั้น สามารถทําได ๒ วิธี 

คือ วิธีท่ี ๑ การบริจาคใหมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน โดยสามารถบริจาคโดยท่ัวไปหรือเจาะจง

วัตถุประสงค เชน ตั้งเปนกองทุนเพ่ือชวยเหลือผูปวย หรือกองทุนเพ่ือการวิจัย เปนตน และคณะฯ ไดรับการติดตอ

จากมูลนิธิจรูญ เอ้ือชูเกียรติ เรื่องการขอจัดต้ังกองทุนภายใตมูลนิธิฯ ชื่อกองทุนจรูญ เอ้ือชูเกียรติ เพ่ือสงเคราะห

ผูปวยผูยากไร ท้ังนี้ ขอเชิญชวนใหภาควิชาหรือผูท่ีตองการตั้งกองทุนเพ่ือการใด สามารถเสนอรายละเอียด5 

โครงการเพ่ือจัดตั้งกองทุนได และวิธีท่ี ๒ ไดแก การบริจาคเขาสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาโดยมีเง่ือนไขคือ 

บริจาคท่ีดินเพ่ือสรางสถานศึกษา บริจาคคากอสรางอาคารเพ่ือการศึกษา บริจาคทุนเพ่ือการศึกษา และบริจาคทุน

เพ่ือสนับสนุนอาจารย โดยผูบริจาคจะมีสิทธิขอหักลดหยอนภาษีได ๒ เทา และมีสิทธิไดรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณเบญจมดิเรกคุณาภรณในกรณีท่ีบริจาคเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป เหรียญทองดิเรกคุณา

ภรณ ในกรณีท่ีบริจาคเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ ในกรณีท่ีบริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 10 

บาทข้ึนไป จากนั้นไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑.๑ การรวมมือกับทีมวิจัยคลินิกสีลม 

 ประธานฯ แจงเรื่องการตกลงทําความรวมมือกับทีมวิจัยคลินิกสีลม ซ่ึงเปนทีมท่ีรวมมือกันระหวาง

กระทรวงสาธารณสุขของไทยและ U.S. CDC ในการทําวิจัยเก่ียวกับผูติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุมชายรักรวมเพศ (Men 15 

who have sex with men - MSM) โดยจะขอเชาสถานท่ีภายในอาคารราชนครินทร ชั้น ๑๒ (ครึ่งชั้น) เพ่ือทําการ

วิจัย โดยคลินิกจะเปดทําการตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. และจะจายคาเชาและคาบริหารจัดการตามอัตราของ

คณะฯ ท้ังนี้ คณะฯ จะไดรับประโยชนในดานความรวมมือการทําวิจัย พรอมท้ังการใชบริการตางๆ ของโรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน เนื่องจากทีมวิจัยของกลุม MSM นั้น มีจํานวนผูเขารวมโครงการประมาณ ๖๐๐ คน โดยไมไดรับ

การบริการตรวจรักษา ดังนั้นผูเขารวมโครงการจะไดรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 20 

นอกจากนี้อาจารยของคณะฯ สามารถเขารวมเปน CO - PI ในโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของตอไปดวย  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๑.๒ การตอเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร 

 ประธานฯ แจงเรื่องการตอเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร มีเรื่องท่ีตองพิจารณา        

๓ เรื่อง ไดแก  25 

๑) การตอเวลาปฏิบัติงานใหผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีจะเกษียณอายุงาน ใหอยูในดุลยพินิจ

ของหัวหนาสวนงานหรืออธิการบดีแลวแตกรณี และการตอเวลาปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน ใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  

๒) คุณสมบัติของผูบริหารจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอบังคับฯ โดยมีผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี 30 

๓) มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายท่ีเปนเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนอ่ืนๆ ไม

เกินจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ใหกับผูท่ีไดรับการตอเวลาปฏิบัติงาน (จากอายุ ๖๐ ป) ท่ีมี

ตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย เทานั้น  

ท่ีประชุมรับทราบ 
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๑.๓ การจัดทํายุทธศาสตรของคณะเวชศาสตรเขตรอน ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 ประธานฯ แจงเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยใชการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรมาใช

เปนแนวทางในการทําแผนตอไป โดยใชกระบวนการ “ผีเสื้อ - ดอกไม” และกําหนดใหดอกไมเปรียบเสมือน

ยุทธศาสตร ท้ัง ๙ ของมหาวิทยาลัย สวนบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนผีเสื้อท่ีสามารถบินไปตอมดอกไมไดทุกดอก

ในงาน “สัปดาหดอกไมบานกลางทุงพญาไท” เม่ือวันท่ี ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยเปรียบการตอมดอกไม5 

เปนการใหความคิดเห็น การตั้งคําถาม และเสนอแนวความคิดเห็นฯลฯ ในแตละยุทธศาสตร 

น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ กลาวสรุปผลการแสดงความคิดเห็น Online โครงการระดมความคิดการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ในระยะ ๔ ปขางหนา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยใชกระบวนการ “ผีเสื้อ – ดอกไม” 

ดังนี้  

๑) สรุปยุทธศาสตรดานท่ีควรมุงเปามากท่ีสุดคือ หนึ่งดานการวิจัย ความถ่ี ๗๕ ลําดับท่ีสอง        10 

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ความถ่ี ๕๙ และลําดับท่ีสาม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความถ่ี ๕๘ โดยมีคาความถ่ี

รวมท้ังหมด ๘ ดาน คือ ๔๑๗ ความคิดเห็น    

๒) สรุปความพึงพอใจในการจัดสัปดาหดอกไมบานกลางทุงพญาไท มีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ท่ี ๔.๐๔ จาก ๓๙๑ ความคิดเห็น  

ท่ีประชุมรับทราบ 15 

๑.๔ การประชาสัมพันธการบริการสุขภาพแบบพิเศษ (TMD) 

ประธานฯ แจงเรื่องการประชาสัมพันธการตลาดของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน โดยแบงเปน ดาน

ผลิตภัณฑ/บริการ กลุมลูกคา และกลุมผูใหบริการ และกําหนดเปาหมายจํานวนผูปวยท่ีมารับบริการ ท่ี TMD ดังนี้ 

- เดือนเมษายน จํานวน    ๒๐๐ คน 

- เดือนพฤษภาคม  จํานวน    ๓๕๐ คน 20 

- เดือนมิถุนายน จํานวน ๑,๒๐๐ คน 

- เดือนกรกฎาคม จํานวน ๒,๐๐๐ คน 

- เดือนสิงหาคม จํานวน ๓,๐๐๐ คน 

- เดือนกันยายน  จํานวน ๔,๐๐๐ คน 

ท่ีประชุมรับทราบ 25 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ โดยมีการแกไขดังนี้ 

 หนา ๔   บรรทัดท่ี ๑๙, ๒๒ และ ๓๒  ตัดขอความ “จากคณะฯ” 

 หนา ๘   บรรทัดท่ี ๑๗   แกไข “หอผูปวยปรับอากาศรวม” เปน “หอบริบาลผูปวย” 30 

 หนา ๑๓ บรรทัดท่ี ๘   แกไข “ภาควิชาจุลชีววิทยฯ” เปน “ภาควิชาจุลชีววิทยาฯ” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องเสนอนโยบาย 

๔.๑.๑ การนับภาระงานสอนในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเรื่องการนับภาระงานดานการสอนตาม

ขอกําหนดจะตองมีภาระการสอนอยางนอย ๑๘๐ ชั่วโมงทําการ แตคณะเวชศาสตรเขตรอนมีภาระงานสอนท่ี    5 

ถูกนับนอยกวาท่ีควรจะเปนดังนี้  

ปการศึกษา ระยะเวลาเฉล่ียในการ

สอบวัดคุณสมบัติหลัง

จบ Course work 

(เดือน) 

ระยะเวลาเฉล่ียในการ

สอบโครงราง

วิทยานิพนธหลังจบ 

Course work (เดือน) 

ระยะเวลาเฉล่ียในการ

แตงตั้งกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธหลังจบ 

Course work (เดือน) 

ปการศึกษา ๒๕๕๓ (นศ.๒๕ คน) ๑๑.๙๑ ๑๕.๑๓ ๑๖.๗๓ 

ปการศึกษา ๒๕๕๔ (นศ.๑๐ คน) ๖ ๖ ๘ 

ปการศึกษา ๒๕๕๕ (นศ.๑๘ คน) - - - 

เพ่ือใหเปนไปตามความเปนจริงและลดปญหาในเรื่องภาระงานสอนของอาจารยในคณะฯ จึงขอเสนอ

เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑) ขอเสนอใหนับภาระงานสอนตั้งแตท่ีนักศึกษาจบ Course work และเลือกอาจารยท่ี

ปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  10 

๒) ใหนับภาระงานสอนตามเดิม 

๓) อ่ืนๆ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ ตามขอ ๑) โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปนตน

ไป โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผานหัวหนาภาควิชา และประธานหลักสูตร มาท่ีคณบดีเพ่ือ

แตงต้ัง ท้ังนี้ ถือเปนการภายในเพ่ือนับชั่วโมงภาระงาน ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดเม่ือจะตองแตงตั้งอยางเปน15 

ทางการจากบัณฑิตวิทยาลัย 

๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบการมอบเกียรติบัตรสําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

น.ส.ผองศรี กอนทอง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการมอบเกียรติบัตรสําหรับบุคลากรท่ี

จะเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๔ ราย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวา20 

ดวยเกียรติบัตรสําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยท่ีไดปฏิบัติงานมาดวยดี และพนจากตําแหนงไปในกรณีเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน

โดยไมมีความผิด พิธีมอบเกียรติบัตรฯ จะจัดในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเกียรติบัตรฯ 

ตามแจงในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 25 
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๔.๒.๒  การเสนอช่ือผูแทนเพ่ือเปนกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

น.ส.ผองศรี กอนทอง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบใหดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชา 

เนื่องดวย รศ. ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร ตําแหนงหัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย จะครบวาระการดํารงตําแหนง 

ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงกําหนดใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาใหแลวเสร็จ

กอนหัวหนาภาควิชาเดิมจะครบวาระอยางนอย ๓๐ วัน โดยรายละเอียดขอบังคับปรากฏตามเอกสารประกอบการ5 

ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการสรรหาตามขอบังคับฯ ขอ ๗(๒) และ 

(๓) นั้น ปรากฏผลการคัดเลือกดังนี้ 

๑) ผลการคัดเลือกสรรหาผูแทนหัวหนาภาควิชา ไดแก ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชา        

ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน  10 

๒) ผลการคัดเลือกสรรหาผูแทนคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา ไดแก รศ.ดร.

มนัส จงสงวน กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

๔.๒.๓  รางประกาศเรื่องการใหทุนสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ 

ตางประเทศ (Outbound Student) 15 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการใหทุนตามนโยบาย

สนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพ่ือเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม หรือ ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ (Outbound 

Student) เพ่ือใหนักศึกษาของคณะฯ ไดเรียนรู และมีประสบการณท้ังดานการวิจัย และวิชาการ/วิชาชีพ ซ่ึงจะ

เปนประโยชนตอนักศึกษา และเปนการสงเสริมเปาหมายยุทธศาสตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในดาน 

International Index โดยสนับสนุนไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอภาควิชา โดยทุนการศึกษานี้จะใหสิทธิกับนักศึกษา20 

ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ท้ังนักศึกษาไทยและตางชาติ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ โดยทุนจะใหกับนักศึกษาท่ีไมไดรับทุนไปตางประเทศและอยูใน

ดุลยพินิจของหัวหนาภาควิชาเพ่ือใหเกิดความเสมอภาค 

๔.๒.๔  ปรับอัตราคาตรวจและหัตถการทางการแพทยของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจํารูญ ขอเสนอปรับอัตราคาตรวจและหัตถการทางการแพทย ดังมี25 

รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ รายการ อัตราใหม (บาท) 

๑ คาฉีดยา Botox (๑ ยูนิต) ไมรวมยา ๑๕๐ 

๒ คาฉีดยาเขาสันหลัง (ไมรวมยา) ๓,๕๐๐ 

๓ คาตรวจ Ultrasound breast  ๘๐๐ 

๔ คาตรวจ Patch test (ผิวหนัง) ๒,๐๐๐ 

๕ คาฉีดยาเฉพาะท่ี เพ่ือบรรเทาอาการปวด (ไมรวมยา) ๕๐ 
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โดยลําดับท่ี ๑ ใหบริการเฉพาะท่ี TMD เทานั้น สวนลําดับท่ี ๒ – ๕ ขอกําหนดอัตราในคลินิกปกติ

ของโรงพยาบาล สวนการใหบริการท่ี TMD จะคิดเพ่ิม ๑๕% จากอัตรานี้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหแกไขรายการลําดับท่ี ๕ ระบุรายการคาฉีดยาชาเฉพาะท่ี 

๔.๒.๕ ปรับอัตราคาบริการกายภาพบําบัด/คาหัตถการทางผิวหนัง   

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจํารูญ เสนออัตราคาบริการกายภาพบําบัด/คาหัตถการทางผิวหนังตามเอกสาร5 

ประกอบการประชุม โดยอัตราคาบริการกายภาพบําบัดเปนการปรับอัตราคาบริการในเวลา สวนคาหัตถการทาง

ผิวหนังเปนการขออนุมัติอัตราการใหบริการนอกเวลาท่ี TMD ท้ังนี้ ประธานฯ ไดเรียนเชิญ ผศ. ดร. พญ.จิตติมา 

ฐิตวัฒน มาใหขอมูลและตอบคําถามในประเด็นเรื่องอัตราคาบริการบางรายการ และไดชี้แจงวาคาบริการการถอด

เล็บ จะคิดคาบริการเปนครั้ง และคาบริการจี้หูด จะคิดคาบริการตามลักษณะอาการท่ีพบ ถาตําแหนงหูดอยูติดกัน

จะคิดแคจุดเดียว ซ่ึงรายการท่ีโรงพยาบาลกําหนดไวรวมถึงคาบริการจะอางอิงกับรายการของกรมบัญชีกลาง10 

รวมถึงการเบิกสิทธิการรักษาจะเบิกไดตามอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไว  

มติ ท่ีประชุม เห็นชอบโดยใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อรายการของอัตราคาบริการ

กายภาพบําบัด/คาหัตถการทางผิวหนังใหตรงกับกรมบัญชีกลาง 

๔.๒.๖  ปรับอัตราคาบริการตรวจ Mammogram with Ultrasound  

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจํารูญ เสนอปรับอัตราคาบริการตรวจ Mammogram with Ultrasound 15 

โดยคิดอัตราคาตรวจ ๒,๐๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

๔.๒.๗  คาบันทึกภาพถาย X-ray ลงแผน CD  

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจํารูญ เสนอคาบันทึกภาพถาย X-ray ลงแผน CD โดยคิดอัตราคาบริการ ๕๐ บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยจะไมคิดคาบริการกรณีท่ีภาควิชาขอขอมูลเพ่ือใชในการเรียนการสอน แต20 

ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน และหัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน

รวมปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในการใชฟลมในดานการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยคํานึงถึงสิทธิของผูปวย

ใหเหมาะสมดวย 

๔.๒.๘ การเลือกรูปแบบสัดสวนการลงทุนครั้งท่ี ๒ (เมษายน – กันยายน) ๒๕๕๖ 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการเลือกรูปแบบสัดสวนการจัดหา25 

ประโยชน เปน ๔ รูปแบบ พรอมกําหนดสัดสวนการลงทุนใหสวนงานพิจารณาเลือกสัดสวนการลงทุน ดังนี้  

กองทุนมั่นคงสูง  

(OP 2) (+ CondoD) 

กองทุนตราสารหน้ี 

(OP 3) (+ MUCOOP) 

กองทุนหุน 

(OP 4) 

กองทุนสินทรัพย

อสังหาริมทรัพย (OP 9) 

- พันธบัตรรัฐบาล 

- เงินฝากธนาคารท่ีถูก

จัดเปนตราสาร

ประเภท ก. 

- เงินฝากธนาคารท่ีถูก

จัดเปนตราสารประเภท ข 

- ตั๋วแลกเงินธนาคาร ท่ี

สามารถลงทุนได 

- ตราสารหน้ีภาคเอกชน 

 

 

- หุนสามญัในตลาด

หลักทรัพยไทย 

- กองทุนรวมท่ีจด

ทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยไทย 
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กองทุนมั่นคงสูง  

(OP 2) (+ CondoD) 

กองทุนตราสารหน้ี 

(OP 3) (+ MUCOOP) 

กองทุนหุน 

(OP 4) 

กองทุนสินทรัพย

อสังหาริมทรัพย (OP 9) 

รอยละของ สดัสวนการลงทุน 

A1 ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ 

A2 ๖๐ ๔๐ ๐ ๐ 

A3 ๖๐ ๓๗ ๓ ๐ 

A4 ๖๐ ๓๑ ๖ ๓ 

จากการเลือกสัดสวนการลงทุนครั้งท่ี ๑ ป ๒๕๕๖ คณะฯ เลือกลงทุนในกลุม  A3 สัดสวนการลงทุนใน

กองทุนม่ันคงสูง OP 2 : กองทุนตราสารหนี้ OP 3 : กองทุนหุน OP 4 : กองทุนสินทรัพยอสังหาริมทรัพย OP 9 

ในสัดสวน ๖๐ : ๓๗ : ๓ : ๐ และเสนอใหการเลือกสัดสวนการลงทุนครั้งท่ี ๒ ของเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 

๒๕๕๖ พิจารณาแลวเห็นวาควรเลือกสัดสวนการลงทุนตามแบบเดิมเชนเดียวกับการเลือกลงทุนครั้งท่ี ๑ ตอนตนป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 5 

๔.๒.๙  โครงการบริการการแพทยทางเลือกเวชศาสตรแผนจีน (ฝงเข็ม) คณะเวชศาสตรเขตรอน 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามท่ีหนวยเวชศาสตรแผนจีน 

(ฝงเข็ม) เปดใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีประสงคจะใชวิธีการรักษาดวยศาสตรการแพทยทางเลือก โดยวิธี

ฝงเข็ม คณะฯ เห็นสมควรขยายสถานท่ีใหบริการและจัดกระบวนการใหบริการการแพทยทางเลือก (ฝงเข็ม) เปน10 

โครงการบริการวิชาการของสวนงานดานสุขภาพ โดยคิดอัตราจัดเก็บคาบริการ ดังนี้ 

อัตราคาบริการใหม คาบริการเดิม 

๑. รักษา ๑ โรค การใชเข็มไมเกิน  ๓๐ ดอก ราคา   ๔๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 

รักษา ๒ โรค การใชเข็มไมเกิน  ๓๐ ดอก ราคา   ๔๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 

รักษา ๒ โรค การใชเข็มเกิน     ๓๐ ดอก ราคา   ๘๐๐ บาท ๖๐๐ บาท 

รักษา ๓ โรค                                ราคา ๑,๒๐๐ บาท ๖๐๐ บาท 

รักษา ๔ โรค                                ราคา ๑,๖๐๐ บาท ๙๐๐ บาท 

รักษา ๕ โรค                                ราคา ๒,๐๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท 

๒. คาตอบแทนแพทย (ภายนอก ร.พ.) รอยละ ๒๕ ของคาบริการ ๑ ครั้ง/Visit รอยละ ๓๓.๓๐ ของคาบริการเปนเงิน 

๑๐๐ บาท/ครั้ง 

๓. รายไดท้ังหมดของโครงการเปนรายไดของคณะฯ จะมีการจัดสรรคาใชจายเฉพาะคาตอบแทนแพทย รอยละ ๒๕ ของรายได 

สวนคาใชจายอ่ืนๆ เบิกจายตามจริง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๑๐ รางรายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรใหม) 

(มคอ. ๒) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรใหม) (มคอ. ๒) 

ประธานฯ เรียนเชิญ รศ. ดร.จิตรา ไวคกุล สรุปขอมูลรางรายละเอียดหลักสูตรรายละเอียดหลักสูตร15 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรใหม) (มคอ. ๒) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรใหม) (มคอ. ๒) ตามรางประกาศท่ีแจงในท่ีประชุม 
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การจัดทําหลักสูตรจะมุงเนนใหความรูดานสุขภาพอนามัย การปองกันโรค การเฝาระวังโรค การดูแล

รักษาเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และประเด็นปญหาสุขภาพท่ีซับซอน

เก่ียวกับการพัฒนา School Health Behavior ท้ังนี้ หลักสูตรดังกลาวไดรับอนุมัติในหลักการจากท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบรอยแลว ซ่ึงข้ันตอนตอไป สํานักงานบริหารการศึกษาตองจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ. ๒) ผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือรับรองหลักสูตร และนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ5 

ดําเนินการตอไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑. ใหพิจารณาวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเหมาะสม  

๒. แกไขขอความจาก “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗” เปน “หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗”  

กอนดําเนินการในข้ันตอนตอไป 10 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

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

๕.๑.๑  การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) 

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) ดังนี้ 15 

๑) มหาวิทยาลัยจะนําเสนอชื่อบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับใหมในสวนอัตราเงินเดือน

ข้ันต่ําแรกบรรจุตามคุณวุฒิ  

๒) มหาวิทยาลัยจะดําเนินการออกคําสั่งปรับเงินเพ่ิม (คลื่นกระทบฝง) ตามบัญชีการปรับเงินเพ่ิม

ตามคุณวุฒิใหพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม   

๓) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖  20 

ท้ังนี้จะดําเนินการเบิกจายเงินเดือนท่ีปรับใหมใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงตอท่ีประชุมเรื่องการขออนุมัติจัด25 

โครงการดูงาน ณ ตางประเทศ เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการบริหาร

จัดการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ใหสามารถนําประสบการณการศึกษาดูงานมา

พัฒนาการทํางานไดอยางสัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตรของคณะฯ โดยกําหนดการระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ณ National University of Singapore, Nanyang Technological University ประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปร โดยมีบุคลากรท่ีเขารวมโครงการจํานวน ๒๐ คน ประกอบดวย ผูบริหาร กลุมเลขานุการภาควิชา และ30 

บุคลากรในสังกัดสํานักงาน ใชเงินรายไดคณะฯ จากโครงการสรางสรรคคุณคาบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

จํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 

ไมมี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

รองคณบดีฝายวิจัย ไมสามารถเขารวมประชุมไดแตไดเวียนแจงเอกสารประกอบการประชุมในระบบ         

E - meeting แลว ดังนี้ 5 

๕.๒.๓.๑ สรุปคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามภาควิชา ป พ.ศ.

๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพรวมท้ังหมด ๙๑ เรื่อง แบงเปนผลงานวิจัยตีพิมพท่ีมีรายชื่อ

บุคลากรของคณะฯ จํานวน ๖๙ เรื่อง (รอยละ ๗๕.๘๒) และผลงานวิจัยตีพิมพท่ีไมมีชื่อบุคลากรคณะฯ แตเปน

ขององคกรตางประเทศภายในคณะฯ จํานวน ๒๒ เรื่อง (รอยละ ๒๔.๑๘) ภาควิชาท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ภาควิชา10 

สุขวิทยาเขตรอน อันดับสอง หนวยวิจัยไวแวกซมาลาเรีย และอันดับสาม ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

จากฐานขอมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และขอมูลจากภาควิชา/หนวยงาน 

๕.๒.๓.๒ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๕ รางวัล เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓ สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน รอยละ ๑๐  15 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓ โครงการ รวมท้ังหมดเปนเงิน ๕๗๙,๔๕๔.๑๔ บาท 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/ Special Talk ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 

จํานวน ๒ ครั้ง 

๕.๒.๓.๕ สรุปผูไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน ๓ คน 

๕.๒.๓.๕ สํานักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.) เปดรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและ20 

งานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก (รอบท่ี ๒/๒๕๕๖) โดยประกาศรับสมัครอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ

ประเมินคุณสมบัติในการรับทุน หมดเขตการรับสมัครวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๕.๒.๓.๖ กองบริหารงานวิจัยแจงเรื่องการเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณการวิจัย จาก

เงินงบประมาณแผนดินปงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยแจงใหสวนงานรวบรวมสงเอกสารท้ังหมดสงไปท่ีมหาวิทยาลัย

ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ผูท่ีสนใจจะสงขอเสนอโครงการใหสงเอกสารท่ีสํานักงานบริการการวิจัย ภายใน25 

วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพ่ือรวบรวมสงมหาวิทยาลัยใหทันกําหนดตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 

ไมมี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 30 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอท่ีประชุมเรื่องการรายงานความ

เคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖       

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ-รายจายจากแหลงเงินตางๆ ดังนี้ 
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แหลงเงินงบประมาณแผนดิน  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ งบประมาณแผนดินไดรับการจัดสรร

งบประมาณท้ังสิ้น ๓๐๘,๐๕๔,๒๙๗.๑๖ บาท  มีรายจายตามงบประมาณสะสม ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ –        

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จํ านวน ๑๖๓,๕๔๘,๑๙๕.๙๙ บาท รายจ ายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํ านวน 

๒๐,๔๘๐,๓๑๕.๓๒ บาท รวมเปนรายจายสะสมท้ังสิ้น ๑๘๔,๐๒๘,๕๑๑.๓๑ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณ

ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๖,๗๘๘,๐๙๘.๗๑ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 5 

๑๐๗,๒๓๗,๖๘๗.๑๔ บาท 

แหลงเ งินรายไดคณะฯ  คณะเวชศาสตร เขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงานสะสมตั้ งแต 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  จํานวนเงิน ๑๓๕,๖๔๘,๐๓๓.๒๕ บาท  รับโอนเงินสะสมตามท่ีตั้ง

งบประมาณไว จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับท้ังสิ้น ๑๕๐,๖๔๘,๐๓๓.๒๕ บาท รายรับจากการ

ดําเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๔,๓๓๖,๐๗๑.๙๘ บาท รวมเปนรายรับสะสมท้ังสิ้น 10 

๑๖๔,๙๘๔,๑๐๕.๒๓ บาท  คณะฯ มีรายจายตามงบประมาณสะสม ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ เมษายน 

๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๓,๑๓๒,๕๔๑.๘๑ บาท รายจายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๖,๔๒๘,๒๓๔.๘๑ บาท 

รวมเปนรายจายสะสม ท้ังสิ้น ๑๒๙,๕๖๐,๗๗๖.๖๒ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๒๔,๘๔๐,๒๑๕.๗๙ บาท มีรายรับจากการดําเนินการคงเหลือหลังหักภาระผูกพันตามงบประมาณ          

– ๔,๔๑๖,๘๗.๑๘ บาท 15 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงตอท่ีประชุม ดังนี้ 

๕.๒.๖.๑ ตามท่ีภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน  รวมกับ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตร Training Course on Tropical Diseases Epidemiology : A Modern Approach  ใหแก20 

แพทยจํานวน ๖  ราย  จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเซาทซูดาน และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ  คณะเวชศาสตรเขตรอน  

และศูนยโรคเมืองรอนนานาชาติราชนครินทร จังหวัดราชบุรี  โดยมีคาธรรมเนียมฝกอบรมจํานวน ๒๖๗,๘๓๔ 

บาท (สองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยสามสิบสี่บาทถวน) นั้น ท้ังนี้การฝกอบรมดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว  โดย

สรุปมีรายไดเขาคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนเงินจํานวน ๕๙,๖๘๒ บาท  25 

๕.๒.๖.๒ ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา ตอนรับ  Professor Yoshinori 

Hasegawa, Vice Dean of Graduate School of Medicine, Dr. Haruhiko Banno, Assistant Professor of 

Medicine, Dr. Kazunori Ishibashi, Associate Professor of Astrophysics, และ Dr. Panuphong 

Pootawang, Assistant Professor of Engineering จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุน เม่ือวันท่ี ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน โดยวัตถุประสงคในการมาเยือนครั้งนี้ เพ่ือหารือเก่ียวกับความรวมมือ30 

ดานการศึกษา และนําเสนอหลักสูตรปริญญาเอกแนวใหม 

๕.๒.๖.๓ MU International Week, ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

- กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ จัดในวันท่ี ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

- International Workshop จัดในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  



- ๑๒ - 
 

- Cultural Tour จัดในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

- Mahidol University International Night จัดในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมี 5 

๕.๒.๘ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงตอท่ีประชุมดังมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุมดังนี้ 

๕.๒.๘.๑ ตารางการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  

๕.๒.๘.๒ การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปจจัยทางการศึกษาท่ีมีผลตอความเครียดของนักศึกษา ใน10 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย ผศ. ดร. นพ.ดร วัฒกุลพานิชย 

เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีผูฟงบรรยายท้ังหมด ๓๐ คน  

๕.๒.๘.๓ การดําเนินโครงการจิตอาสาเผยแพรความรูดานโรคเขตรอน ครั้งท่ี ๑ เรื่อง “โรค

ไขเลือดออก” ใหแกนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมดจาก ๒ 

สถาบัน จํานวน ๑๐๐ คน  15 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙   ผูชวยคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

 ไมมี  

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ แจงตอท่ีประชุมเรื่องรายงานผลการ20 

ดําเนินงานประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพของคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๖ โดยใชการประเมินผานโปรแกรมคอมพิวเตอร iQNewsClip ซ่ึงสามารถใชงานไดฟรีผานทางระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถใสคําคน และระบุชวงเวลาในการเผยแพรขาวได  โปรแกรมจะคิด

คํานวณตามอัตราของคาโฆษณา (Ad Value) ของแตละสื่อสิ่งพิมพ โดยคิดตามพ้ืนท่ีในการลงขาว สวนมูลคาสื่อ 

(PR Value) คิดเปนสามเทาของ Ad Value  25 

สําหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะเวชศาสตรเขตรอนปรากฏในสื่อสิ่งพิมพท้ังสิ้น ๙ ขาว คิดเปน

มูลคาสื่อ ๓,๙๖๑,๓๒๗.๒๐ บาท โดยคณะฯ ไมตองเสียคาใชจายในการในการโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาว 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอม 

นายอมร เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม แจงตอท่ีประชุมเรื่องการใชพลังงาน30 

ไฟฟาไตรมาส ๑ และ ๒ รวมใชพลังงานไฟฟาไปแลวท้ังสิ้น ๔,๖๖๒,๔๐๔ กิโลวัตตตอชั่วโมง  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 



- ๑๓ - 
 

ไมมี 

 

๕.๓.๒ เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมี 

๕.๓.๓ เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 5 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการคณะ แจงตอท่ีประชุม ดังนี้ 

๕.๓.๓.๑ คณะเวชศาสตรเขตรอน มีคําสั่งท่ี ๒๕๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ แตงตั้ง 

นางสาววริสรา ไชยพันธุ ใหดํารงตําแหนงผูรักษาการแทนหัวหนางานบริหารท่ัวไป ตั้งแตวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๕๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

๕.๓.๓.๒ กําหนดการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ ใหแกผูบริจาคเงินเพ่ือ10 

สมทบสรางอาคารราชนครินทร จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๗ ราย ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอง

ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. - แขกรับเชิญผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จํานวน ๗  

ราย ลงทะเบียน ณ หอง Video Conference ชั้น ๕ อาคาร 

เฉลิมพระเกียรติ รับรองแขกดวยเครื่องดื่มและอาหารวาง 15 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - คณะกรรมการประจําคณะฯ เขารวมพิธี และเปนสักขีพยาน 

- แขกรับเชิญเขาแถวดานหนาเวที หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

- เลขานุการคณะฯ เรียนเชิญคณบดี ประธานในพิธี เปดกรวยดอกไม 

  หนาพระบรมฉายาลักษณบนเวที 

- คณบดี ข้ึนบนเวที คํานับดานหนาโตะหมูบูชา และธงชาติไทย ๑ ครั้ง  20 

  เดินไปดานโตะหมูหนาพระบรมฉายาลักษณ ถวายคํานับ ๑ ครั้ง เปด 

  กรวยดอกไม ถวายคํานับ ๑ ครั้ง  ถอยหลังไปยืนดานขาง 

  พระบรมฉายาลักษณ ระหวางพิธี 

- เลขานุการคณะ อานรายนามผูเขารับพระราชทานเครื่องราช  

  อิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ ตามลําดับชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ  25 

- ผูเขารับพระราชทานฯ กาวไปดานหนาเวที (ดานลาง) คํานับ ๑ ครั้ง    

  (พระพุทธรูปและธงชาติ) เดินไปดานหนาพระบรมฉายาลักษณ ถวาย 

  คํานับ ๑ ครั้ง แลวสืบเทาเขาไปรับพระราชทานเครื่องราชฯ จากพาน 

  หนาพระบรมฉายาลักษณ การรับ ตองเอางาน รับแลว ถวายคํานับ  

  ๑ ครั้ง  เดินผานประธานในพิธี คํานับ ๑ ครั้ง กลับมายืนท่ีเดิม 30 

- ประธานในพิธี กลาวแสดงความยินดี (ลงจากเวที) 

- กรรมการประจําคณะฯ ปรบมือแสดงความยินดี 

เวลา ๐๙.๓๐ น. เสร็จพิธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 



- ๑๔ - 
 

 

 

๕.๓.๔ เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ แจงตอท่ีประชุมเรื่องการปรับปรุง

พ้ืนท่ีรานอาหารของสวัสดิการ ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการกอสราง ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จและเปด5 

ใหบริการใหม ในวันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในการนี้สวัสดิการคณะฯ ไดออกประกาศสวัสดิการคณะ

เวชศาสตรเขตรอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาประกอบรานอาหาร ในศูนยอาหารอาคารจําลอง หะริณสุต 

เปดรับสมัครระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยจะดําเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกใน

วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

ท่ีประชุมรับทราบ 10 

๕.๓.๕ เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  

ไมมี 

๕.๓.๖ เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 

ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  15 

๖.๑ การพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต 

 ประธานฯ แจงเรื่องการเขารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองเจาพระยา อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ มีผูมีสิทธิไดรับพระราชทาน

ปริญญากิตติมศักดิ์ ท้ังหมด ๗ ราย และสามารถเขารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในปนี้ จํานวน ๕ ราย ดังมี

รายนามตอไปนี้ 20 

๑) ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเติมชัย ไชยนุวัติ 

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๒) ดร. เวิ่น-ตา ฉ่ัว (Dr. Wen-Ta Chiu) 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบาดวิทยา) 

๓) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน 25 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี) 

๔) ศาสตราจารย ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท 

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๕) รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท 

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 30 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ การจัดทํา PA ของคณะเวชศาสตรเขตรอน  

ประธานฯ แจงเรื่องการทํา PA ของมหาวิทยาลัยมหิดลกับคณะฯ ในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้

เสนอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมทํา PA ของคณะฯ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 



- ๑๕ - 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

๖.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี ๒๗” 

 ประธานฯ แจงเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา ครั้งท่ี ๒๗” (Workshop on Uninet Network & Computer Application –WUNCA 2013) ซ่ึง5 

มหาวิทยาลัยมหิดลรับเปนเจาภาพรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันท่ี ๑๕ – ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๔ การจัดงานประชุมวิชาการ JITMM 2013 

 ประธานฯ แจงเรื่องการเปลี่ยนรางวัล จากเดิม Prof. Sornchai Looareesuwan Award เปลี่ยนเปน  10 

Sornchai Looareesuwan Medal โดยจะประกาศเชิญชวนใหองคกรหรือหนวยงานตางๆ มีสิทธิเสนอชื่อผูมี

คุณสมบัติตามเง่ือนไขเขารับรางวัลดังกลาว และจะมีคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิรับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง   

 ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
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ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

            (นางสาววริสรา ไชยพันธุ) 

ลงช่ือ      ผูตรวจรายงาน 20 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี บูชาชาติ) 

            เลขานุการคณะฯ 

                          ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
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