
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป 

------------------------------------- 

กรรมการท่ีเขาประชุม 

๑.   รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ   คณบดี  

๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน   รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี  รองคณบดีฝายการศึกษา 

๔.   ศ. ดร.รังสรรค ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝายอํานวยการ  

๕.   รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ   รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

๖.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

๗.   ดร.เจตสุมน ประจําศรี   รองคณบดีฝายวิจัย 

๘.   ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี   รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

๙.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจํารูญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

๑๐.  นายอมร เหล็กกลา    ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม/ 

กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๑๑. รศ. ดร.ชํานาญ อภิวัฒนศร   หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน 

๑๓. ผศ. ดร.ธารีรัตน กะลัมพะเหติ   รองหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

๑๔. ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

๑๕. อ. ดร.อุรุษา แทนขํา     แทนหัวหนาภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

๑๖. ผศ. ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ    หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร 

๑๗. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ   หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑๘. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

๑๙. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร    หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

๒๐. ศ. พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม   หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

๒๑. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา/ 

ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 

๒๒. นางศุกรวันณี จุลวิชิต   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

กรรมการท่ีไมเขาประชุม 

๑.   ผศ.เกศินี บูชาชาติ    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน

ไดผานการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖   เมื่อวันท่ี ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖ แลว 
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๒.  อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด   ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ/ 

กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา/ 

๓.  รศ. ดร.มนัส จงสงวน    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

๔.  ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

ผูเขารวมประชุม 5 

๑.   น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ   หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 

๒.   นางจุฑามาศ ชัยวรพร     แทนหัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 

๓.   นางพรพิมล อดัมส    หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย 

๔.   น.ส.จิตตพิมพ ณ บางชาง   แทนรักษาการแทนหัวหนาสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 

๕.   น.ส.ผองศรี กอนทอง    หัวหนางานทรัพยากรบุคคล 10 

๖.   นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหนางานคลัง 

๗.   น.ส.วริสรา ไชยพันธุ    หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๘.   นางนนทิยา เซ็นศิริวัฒนา   หัวหนาหนวยประสานงานผูบริหาร 

๙.   น.ส.ศิริอรุณ แซโซว    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๐. น.ส.ปณิธี มาเอ่ียม    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  15 

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

ตั้งตรงจิตร ทําหนาท่ีเลขานุการการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑.๑ การดํารงตําแหนง Secretary General ของ SEAMEO TROPMED Network 

 ประธานฯ แจงวาการประชุม Governing Board Meeting (GBM) ของ SEAMEO TROPMED Network 20 

ครั้งท่ี ๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไดมีวาระใหเสนอชื่อ    

รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท เปน TROPMED’s Secretary General ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเปนผูเสนอ

ชื่อ แตตัวแทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนผูนํารายชื่อเขาท่ีประชุม ท้ังนี้ รศ. ดร. นพ.ประตาป 

สิงหศิวานนท ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง TROPMED’s Secretary General ตอไปอีก ๓ ป ตั้งแต ป ค.ศ. 

2014 - 2016  25 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๑.๒ ความกาวหนาการเตรียมพรอมการเสนอตัวเปนเจาภาพงาน ICOPA 

 ประธานฯ แจงวาไดขอทุนสนับสนุนความกาวหนาการเตรียมความพรอมในการเดินทางไปเสนอตัวเปน

เจาภาพงาน ICOPA ณ ประเทศเม็กซิโก โดยคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอนและ รศ. ดร.จิตรา ไวคกุล นายก

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย เดินทางไปพบ นายบรรหาร ศิลปอาชา เพ่ือขอการ30 

สนับสนุนทุนดังกลาว ท้ังนี้ นายบรรหาร ไดชวยเหลือผานทางสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) หรือ สสปน. ใหเงินสนับสนุนการเพ่ือเตรียมไปเสนอตัวครั้งนี้ เปนเงิน ๒ ลานบาท  

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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๑.๓ ผูไดรับรางวัล Sornchai Looareesuwan Medal 2013 

 ประธานฯ แจงวาตามท่ีคณะเวชศาสตรเขตรอนไดจัดใหมีการเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัล Sornchai 

Looareesuwan Medal โดยมีขอกําหนดวาเปนผูท่ีทํางานวิจัยเก่ียวกับมาลาเรียในดานใดก็ได แตตองแสดงใหเห็น 

innovation, breakthrough หรือ success story ไดนั้น มีสถาบันจากท่ัวโลก ๖ แหง เสนอชื่อนักวิจัยใหเปนผู

สมควรไดรับรางวัล จํานวน ๙ คน ไดแก ๑) Liverpool School of Tropical Medicine, UK ๒) Wellcome 5 

Trust Sanger Institute, UK ๓) The University of Melbourne, Australia ๔) Penn State College of 

Medicine, USA ๕) NIH, USA และ ๖) Johns Hopkins Malaria Research Institute, Bloomberg School 

of Public Health, Maryland, USA 

คณะกรรมการรวมกับคณะผูทรงคุณวุฒิไดรวมพิจารณาตัดสิน โดยคํานึงถึงผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดผล

ดังกลาวขางตน และดูถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากงานวิจัย บัดนี้ ไดผลการตัดสินใหมีผูไดรับรางวัล Sornchai 10 

Looareesuwan Medal 2013 จํานวน 2 คน ไดแก  

Dr. Louis H. Miller of the National Institutes of Health, USA, for his distinguished 

achievements in malaria research, specifically in identifying the basic genetic mechanisms 

employed by malaria parasites to infect and survive in their hosts, and discovering molecular 

targets that support malaria-vaccine development. 15 

Professor Dr. Stephen A. Ward, Liverpool School of Tropical Medicine, UK, for his key 

achievements in anti-malarial drug discovery, and in the application of pharmacokinetic 

principles to the rational design and investigation of anti-parasite dosage regimens, which 

represent a cornerstone of many current global research programs. 

ท้ังนี้ ผูไดรับรางวัลจะมาเปนแขกรับเชิญพูดใน session สุดทายของงาน  JITMM 2013 20 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๑.๔ การจัดตั้งสถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานฯ แจงวามหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายท่ีจะตอยอดองคความรูและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางแพรหลาย รวมถึงสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปใชใน

การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน จึงมีดําริจัดตั้ง สถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและ25 

นวัตกรรมแหงมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Institute of Technology Transfer and Innovation: MITTI) 

และจัดจางทีมงานท่ีปรึกษา ซ่ึงไดศึกษารูปแบบ โครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนจัดทําแผนการดําเนินงาน 

วิสัยทัศน เปาหมายเปนท่ีเรียบรอยแลว พรอมนําเสนอรายละเอียดเสนอในท่ีประชุมคณบดี เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน 

๒๕๕๖ แลว  

 ท่ีประชุมรับทราบ 30 

๑.๕ การจัดสรรงบประมาณแผนดิน  

 ประธานฯ แจงเรื่องจากท่ีประชุมคณบดี วาการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดรับ

การจัดสรรแลว แตจะใชเงินงบประมาณนี้ไดชวงไตรมาสท่ี ๑ และมีประเด็นใหญ ๓ ประเด็นคือ ๑) การจัดสรรเงิน

งบประมาณแผนดินในปตอไปจะไดรับการจัดสรรยากข้ึน โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการลงทุน ซ่ึงคณะฯ ไม
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เดือนรอนเนื่องจากการกอสรางอาคารราชนครินทรเสร็จเรียบรอยแลว ๒) งบสําหรับการจางงานตําแหนงทดแทน

อาจจะยกเลิกหรือไดตําแหนงยากข้ึน ๓) งบประมาณสําหรับเงินอุดหนุนจะถูกพิจารณามากข้ึนจากสํานัก

งบประมาณ ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลจะใหแตละหนวยงานของบประมาณรวมกันโดยจะไมของบเปนรายยอย 

ท้ังนี้ คณะฯ จะตองเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โดยตองบูรณาการรวมกับหนวยงาน

อ่ืนๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย และจะประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือหาวิธีดําเนินการตอไป 5 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๕๖ โดยมีการแกไขดังนี้ 

หนา ๕  บรรทัดท่ี ๑๓ แกไข “ตัวชี้วัด” เปน “ตัวชี้วัดองคกร” 10 

หนา ๕ บรรทัดท่ี ๑๙ ตัดขอความ “and Community” 

หนา ๕ บรรทัดท่ี ๓๑ แกไข “ผูปวย” เปน “ผูสูงอายุ” 

หนา ๖ บรรทัดท่ี  ๓ เพ่ิมขอความ “โดยเสนอใหเปดบริการแบบ Day care พรอมท้ังจัดกิจกรรม

นันทนาการ” 

หนา ๖  บรรทัดท่ี ๖, ๗, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๘ และ ๒๕  แกไข “ผูปวย” เปน “ผูสูงอายุ” 15 

หนา ๖ บรรทัดท่ี ๑๐ แกไข “อัตราคาบริการสําหรับผูปวยท่ีไมมีขอบงชี้ทางการแพทยในโครงการ 

Tropmed Homecare” เปน “อัตราคาบริการสําหรับผูปวยท่ีไมมีขอบงชี้ทาง

การแพทยท่ีไมสามารถเขาโครงการ Tropmed Homecare” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไมมี 20 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องเสนอนโยบาย 

๔.๑.๑  การดําเนินการรวมกับบริษัทรวมทุน สตางค จํากัด 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเก่ียวกับบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ไบโอ เซอรวิส 

จํากัด (IBS) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท รวมทุน สตางค จํากัด มีทุนเม่ือกอตั้ง ๗๐ ลานบาท เคยรวมกับคณะ25 

เวชศาสตรเขตรอน เนื่องจากเดิมการทดสอบ BE จะมาทําท่ีคณะฯ แตในปจจุบันการทดสอบ BE จะทดสอบท่ีศูนย

การแพทยกาญจนาภิเษก ผลการดําเนินงานของบริษัทพบวามีการขาดทุนอยางตอเนื่องแตในปจจุบันคาดวามีการ

ขาดทุนลดลง ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดลดคาหุนลงเหลือหุนละ ๑๐ สตางค  และเสนอใหคณะ

เวชศาสตรเขตรอนลงทุนหุน ๑๐ ลานบาท คณะฯ จะไดเปนผูถือหุนใหญ ซ่ึงการถือหุนใหญในบริษัทนั้น คณะฯ จะ

มีประโยชนจากบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีอุปกรณและเครื่องมือสําหรับปฏิบัติการและมีตลาดรองรับการทํางาน 30 

เนื่องจากบริษัทติดอันดับท่ี ๒ ของสวนแบงการตลาด แตในทางกลับกันนั้น บริษัทก็มีชื่อเสียงท้ังในดานไมดี เรื่อง

การปฏิเสธผลการทดสอบ BE ในหลายๆ โครงการ ซ่ึงมีผลตอประวัติของบริษัท ท้ังนี้ ประธานฯ ไดเชิญ ศ. พญ.

พรรณี ปติสุทธิธรรม รวมใหขอมูลกับกรรมการประจําคณะฯ ดวย 
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ศ. พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม กลาววาคณะเวชศาสตรเขตรอน ไมมีความรูความชํานาญดาน

หองปฏิบัติการเก่ียวกับ Bioequivalence ซ่ึงถาจะดําเนินการกับบริษัท คณะฯ จะตองจางบุคลากรหรือเภสัชกรท่ี

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉพาะ โดยคณะฯ จะตองวางแผนตั้งระบบการทํางานใหม พรอมพัฒนา

และฝกอบรม ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหไดมาตรฐาน  

ประธานฯ เสนอวาการทดสอบ BE จะมีการแขงขันทางการตลาดสูง ถึงแมบริษัทจะติดอันดับท่ี ๒ 5 

ของสวนแบงการตลาด แตเม่ือเปรียบเทียบเครื่องมือกับบริษัทท่ีมีสวนแบงการตลาดอันดับ ๑ พบวาเครื่องมือมีการ

ประมวลผลชากวามาก ท้ังนี้ ไดขอความเห็นจากกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือรวมกันพิจารณาวาจะดําเนินการ

ลงทุนกับบริษัทนี้ตอไปหรือไม  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบ และจะตอบปฏิเสธขอเสนอของมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 

๔.๑.๒  แผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 10 

ประธานฯ เสนอเรื่ อ ง เ พ่ือ พิจารณาขอความเห็นชอบการจัด ทําแผนยุทธศาสตรคณะ

เวชศาสตรเขตรอน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ รวมกับผูบริหารคณะฯ ไดนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากการระดม

ความคิดวันสัปดาหดอกไมบาน มาจัดเรียงความสําคัญและนําไปยกรางแผนดังกลาว ไดเปนแผนยุทธศาสตร 5P 

อยางไรก็ตามสืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมคณะเวชศาสตรเขตรอนเขาสูการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx เม่ือวันท่ี ๓ – ๔ และ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น ผลจาก15 

การระดมความคิดเห็นทําใหได “วิสัยทัศนรวม” ซ่ึงมีสวนคลายคลึงกับแผนยุทธศาสตรท่ีจัดทําไว จึงนํามารวมกัน

และปรับเติมขอบงชี้บางขอ และนําเสนอเพ่ือใหกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและมีมติเห็น

ควรวาแผนยุทธศาสตร 5P ควรปรับใหมเพ่ือใหยุทธศาสตรเปนไปตามเสาหลักความเปนเลิศของคณะฯ (Pillars of 

Excellence) ตามชื่อ TROPICAL ดังนั้นคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

และผูบริหารคณะฯ ไดปรับแผนยุทธศาสตรใหม กลาวสรุปดังนี้  20 

วิสัยทัศน : To be a World Leader in Tropical Medicine” เปนหนึ่งในสถาบันชั้นนําของโลก

ดานเวชศาสตรเขตรอน 

พันธกิจ : To Strive for Excellence in TROPICAL Medicine” นําองคกรสูความเปนเลิศระดับ

สากลดานโรคเขตรอน 

วัฒนธรรมองคกร คณะเวชศาสตรเขตรอน : MAHIDOL 25 

ยุทธศาสตรแบงเปนเสาหลักความเปนเลิศของคณะฯ : TROPICAL รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุม  

ประธานฯ เสนอแกไขหัวขอ A วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เพ่ิมขอความ ดังนี้ “สรางการสื่อสารและ

ความสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองคกรท้ังในและตางประเทศ” 

ศ. พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม กลาวชื่นชมเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมคณะฯ 30 

พรอมเสนอใหเปลี่ยนขอความในพันธกิจคําวา “To Strive” ใหเปนคําอ่ืนแทน 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจํารูญ เสนอวาหัวขอ ๓.๑ หัวขอยอย “ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

JCI” เปลี่ยนเปน “ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ TQA” 
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น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ เสนอวา หัวขอ ๔.๑ หัวขอยอย คะแนนคาเฉลี่ย Happiness หนวยนับ

แกไข “รอยละ” เปน “คะแนนเต็ม ๑๐”  

ประธานฯ กลาววาหลังจากจัดงานวันสัปดาหดอกไมบานแลวควรจัดกิจกรรมตอเนื่อง โดยเสนอ

กิจกรรม “สัปดาหเปดสวนผลไม” มีแนวคิดใหภาควิชาไดมานําเสนอผลงานตางๆ กับผูท่ีสนใจ นอกจากนี้ ขอเสนอ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ โดยใหบุคลากรทําแบบทดสอบ TOEIC เพ่ือพัฒนาตนเองและ5 

เตรียมความพรอมกอนเขาสู AEC  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการเพ่ือเปล่ียนสถานภาพเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย 10 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการและลูกจางเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีผล

ตั้งแตวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา   ประธานกรรมการ 

๒) รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร   กรรมการ 15 

๓) รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย   กรรมการ 

๔) หัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการโรงพยาบาล/  กรรมการ 

หัวหนาศูนย/เลขานุการคณะฯ/หัวหนาสํานักงาน 

๕) หัวหนางานทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถนะ 20 

คุณลักษณะ และความเหมาะสมของผูประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพ พรอมท้ังกําหนดหลักเกณฑผานการประเมิน 

โดยคํานึงถึงความตองการของสวนงาน/หนวยงานเปนหลัก มีความสรางสรรค ยืดหยุน สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบใหขาราชการเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  25 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบใหขาราชการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๕๐ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ราย ดังนี้ 

๑) ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ  ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒) รศ.เบ็ญจลักษณ ผลรัตน ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 30 

๓) นางสถาพร โอสถสมบูรณ ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔) นางฐิติพร แกวรุณคํา  ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๕) น.ส.ศิริพรรณ พักศาลา ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๖) น.ส.วรรณนิภา ชิงชัยฤทธิ์ ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
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๗) นางรุงรภัส มวนออม  ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๓   ขอความเ ห็นชอบประกาศคณะเวชศาสตร เขตรอน เรื่ อง  ทุนการศึกษาของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน  

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ5 

เห็นชอบประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนการศึกษาของคณะเวชศาสตรเขตรอน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เพ่ือใหคณะฯ มีอัตรากําลังตําแหนงพยาบาลทดแทนผูเกษียณอายุราชการ/อายุงาน/ผูท่ีลาออกเพียงพอกับภาระ

งานท้ังในปจจุบันและอนาคต เนื่องจากเปนสาขาวิชาชีพขาดแคลนและมีการแขงขันในตลาดแรงงานคอนขางสูง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) เปนการสนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับผูชวยพยาบาลท่ีเคยปฏิบัติงานท่ีคณะฯ และได10 

ลาออกจากราชการ/ออกจากงาน เพ่ือไปศึกษาตอในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ สถาบันการศึกษา/

หลักสูตรท่ี ก.พ. รับรอง 

๒) ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับทุนการศึกษา ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ตลอดหลักสูตร และ

แบงจายเปนรายปการศึกษา จํานวน ๒ ทุน/ปการศึกษา 

๓) เม่ือจบการศึกษาผูท่ีไดรับทุนตองกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนท่ีคณะฯ เปนเวลาไมนอยกวา ๓ 15 

ป กรณีไมกลับมาปฏิบัติงานชดใชทุนตองใชคืนแกคณะฯ เปนจํานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท กรณีกลับมาปฏิบัติงาน

ชดใชทุนไมครบระยะเวลาตามท่ีกําหนด จํานวนเงินลดลงตามสวน 

๔) คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัดเลือกผูไดรับทุน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบการเสนอแตงตั้งหัวหนางานบริการผูปวยใน 20 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบแตงตั้ง นางสาวกรรณิการ ชินวงศพรม พนักงานมหาวิทาลัย ตําแหนงพยาบาล (ผูชํานาญการพิเศษ) 

สังกัดฝายการพยาบาล ผูผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการผูปวยใน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  25 

๔.๒.๕  รางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแก

ผูปฏิบัติงานโครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร  

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานของโครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอป

เมดโฮมแคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 30 

๑) ใหจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานของโครงการบริบาลผูสูงอายุ ของคณะเวชศาสตรเขตรอน  ดังนี้ 

๑.๑ บุคลากรประจํา  (ชั่วโมงปฏิบัติงานหลัก ๘ ชั่วโมง และปฏิบัติงานเสริมอีก ๔ ชั่วโมง) 

- ผูปฏิบัติงานในตําแหนง ผูชวยพยาบาล  อัตราเดือนละ  ๒๒,๐๐๐ บาท  

- ผูปฏิบัติงานในตําแหนง เจาหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ  อัตราเดือนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
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- ผูปฏิบัติงานในตําแหนง แมบาน    อัตราเดือนละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ บุคลากรไมประจํา  

- แพทยใหบริการตรวจเยี่ยมเดือนละ ๒ ครั้ง เหมาจายครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท 

- พยาบาลใหบริการตรวจเยี่ยมสัปดาหละ ๑ ครั้ง  เหมาจายครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

- ผูใหบริการกายภาพบําบัดหรือนวดแผนไทย   ครั้งละ ๕๐ บาท ตอราย 5 

- คาตอบแทนการบริหารจัดการ                 เหมาจายเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท 

๒) ใหจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานและคาใชจายอ่ืนๆ จากเงินโครงการบริบาลผูสูงอายุ 

ทรอปเมดโฮมแคร รายไดคณะฯ (กองทุนอุดหนุนบริการวิชาการ) 

ท่ีประชุมมีความเห็นวาควรยายขอ ๑.๒ บุคลากรไมประจํา หัวขอยอยเรื่องคาตอบแทนการบริหาร

จัดการ เหมาจายเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท เปน ขอ ๑.๓ คาตอบแทนการบริหารจัดการ เหมาจายเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท  10 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒.๖  รางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการของโครงการบริบาลผูสูงอายุ 

ทรอปเมดโฮมแคร  

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการกําหนดอัตราคาบริการของโครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะ15 

เวชศาสตรเขตรอน จะดําเนินโครงการบริการวิชาการภายใตคณะฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการแกสังคม

ผูสูงอายุใหดีข้ึน จึงเห็นสมควรกําหนดอัตราคาบริการในโครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร  

๑) อัตราคาบริการ (ตอราย) 

คาบริการ รายเดือน (บาท) รายสัปดาห (๗ วัน) (บาท) รายวัน (บาท) 

หองเดี่ยว (พิเศษ + ปรับอากาศ) ๔๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

หองรวม (ปรับอากาศ) ๒๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑,๒๐๐ 

๒) อัตราการเก็บคาบริการเพ่ิมเติม  

๒.๑ คาบริการเชาท่ีนอนลม  (กรณีคนไขไมนํามาเอง) 20 

๒.๑.๑ คาบริการรายเดือน   อัตราเดือนละ ๒,๐๐๐  บาท  

๒.๑.๒ คาบริการรายวัน    อัตราวันละ ๑๐๐  บาท   

๒.๒ คาออกซิเจน 

๒.๒.๑ รายวัน หรือ ๒๔ ชั่วโมง      เหมาจายอัตรา  ๕๐๐ บาท  

๒.๒.๒ กรณีไมถึง ๘ ชั่วโมง   เหมาจายอัตรา  ๑๖๐ บาท 25 

๒.๓ คาทําแผลกดทับ 

๒.๓.๑ แผลกดทับขนาดไมเกิน ๒ เซนติเมตร  เหมาจายเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  

๒.๓.๒ กรณีแผลกดทับขนาด ๒ เซนติเมตรข้ึนไป  เหมาจายเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท   

๓) อัตราการเก็บคาบริการแรกรับผูสูงอายุ 
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๓.๑ คามัดจําลวงหนา ๒ เดือนตามอัตราคาบริการขอ ๑) สําหรับผูสูงอายุท่ีประสงคจะใช

บริการรายเดือน 

๓.๒ จายคืนเงินมัดจําเม่ือครบกําหนดตามขอตกลง หรือผูสูงอายุไมประสงคอยูตอ 

๓.๓ กรณีอยูไมครบเดือน  ไมมีการคืนเงินของรายเดือน 

๔) กรณีการลดหยอนอัตราคาบริการรายเดือน โดยใหสวนลดแกญาติสายตรงของบุคลากรคณะ5 

เวชศาสตรเขตรอน และบุคลากรคณะเวชศาสตรเขตรอนท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา ๒๕ ป ในอัตรารอยละ ๑๐ ของ

คาใชจายท้ังหมด ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน 

๕) อัตราคาบริการของโครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร ไมสามารถเบิกจายไดตาม

ระเบียบกรมบัญชีกลาง 

๖) การยกเวนขอหนึ่งขอใดตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน 10 

ท่ีประชุมเสนอใหตัดขอความ ขอ ๔) คําวา “ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน” 

ออก และเสนอใหเพ่ิมสวนลดสําหรับญาติสายตรงของบุคลากรคณะฯ และบุคลากรคณะฯ มากกวาอัตรารอยละ ๑๐ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ สําหรับสวนลดแกญาติสายตรงของบุคลากรคณะฯ และอดีต

บุคลากรคณะฯ จะใชอัตรารอยละ ๑๐ เปนระยะเวลา ๖ เดือน โดยจะนําผลประกอบการเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม/ลด อัตราคาบริการรายเดือนตอไป 15 

๔.๒.๗  รางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินจัดสรรรายได

คาบริการจากโครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร  

ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินจัดสรรรายไดคาบริการจากโครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอป

เมดโฮมแคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 20 

๑) การจัดสรรเงินรายไดคาบริการของโครงการ 

๑.๑ โครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร  อัตรารอยละ ๑๐๐ 

๒) กรณีท่ีโครงการมีรายไดสูงกวารายจายหลังปดบัญชี และจัดทํารายงานการเงินประจําป ให

จัดสรรเงินคงเหลือภายหลังหักงบลงทุนเพ่ือกิจการ ดังนี้ 

๒.๑ คณะเวชศาสตรเขตรอน    อัตรารอยละ ๗๐ 25 

๒.๒ โครงการบริบาลผูสูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร  อัตรารอยละ ๓๐ 

๓) การจัดสรรเงินรายไดคาบริการของโครงการฯ ตามขอท่ี ๑) ใหจายจากเงินรายไดคณะฯ 

(กองทุนเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒.๘  รางประกาศคณะเวชศาสตร เขตรอน เรื่อง ทุนสงเสริมการวิจัยจากเงินรายไดคณะ30 

เวชศาสตรเขตรอน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบรางประกาศ

คณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสงเสริมการวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะฯ จะจัดสรรทุน

สงเสริมการวิจัยจากเงินรายไดใหแกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
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ศักยภาพงานวิจัย โดยยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่องทุนสงเสริมการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอนประเภทมุงเปาและ

ประเภทท่ัวไป จากเงินรายไดของคณะฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และไดกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการขอรับทุนดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ โดยเลื่อนระยะเวลาการรับสมัครทุนจาก ระหวางวันท่ี ๑ 

กุมภาพันธ ถึง ๓๑ มีนาคม ของทุกป เปนภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ของทุกป 5 

๔.๒.๙  รางประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสนับสนุนการจางนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบรางประกาศ

คณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง ทุนสนับสนุนการจางนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเพ่ิมการจัดสรรเงิน

สนับสนุนนักวิจัยปริญญาเอกจากเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร10 

ประกอบการประชุม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒.๑๐ ขอความเห็นชอบเพ่ือขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 15 

- ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย เสนอขอแตงตั้ง Dr. Tamaki Okabayashi จากมหาวิทยาลัย Osaka 

ประเทศญี่ปุน ใหเปนศาสตราจารยอาคันตุกะดานกีฏวิทยาการแพทย 

- หลักสูตรนานาชาติ School Health และหนวยสรางเสริมสุขภาพนักเรียนและอนามัยโรงเรียน 

(School Health) เสนอขอแตงตั้ง Prof. Tsutomu Takeuchi จากมหาวิทยาลัย Keio ประเทศญี่ปุน ใหเปน

ศาสตราจารยอาคันตุกะดานสรางเสริมสุขภาพนักเรียนและอนามัยโรงเรียน 20 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

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

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากร25 

สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนโดย

มุงเนนการคนควา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู รวมท้ังเสนอแนวทางแกไข ปญหาและอุปสรรค อันเปน

ประโยชนตอสวนงาน หนวยงาน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนําผลงานไปเสนอขอ

ตําแหนงสูงได ประกาศ ณ วันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 30 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินสมนาคุณผูทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง

การทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน โดย

มีผูทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําผลงานแกผูขอตําแหนงสูงข้ึน และผลงานนั้นไดนําไปเสนอขอ

ประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนได ประกาศ ณ วันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสมัคร/การเสนอช่ือ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เงิน

รางวัลและข้ันตอนการพิจารณาใหรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 5 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดใหมีรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลข้ึน เพ่ือเปนเกียรติและเปนขวัญกําลังใจแก

บุคลากรท่ีมีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเดนในสาขาตางๆ เพ่ือใหการ

พิจารณาคัดเลือกมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงวางขอบังคับไวมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ 

ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเพ่ือขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  10 

๑) ศ. พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม เสนอรับรางวัลในสาขาการวิจัย  

๒) ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร เสนอรับรางวัลในสาขาความเปนครู 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามโครงการสูมหาวิทยาลัย

วิจัย : Talent Management พ.ศ. ๒๕๕๖ 15 

มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นสมควรปรับปรุงวิธีการดําเนินการตามโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent 

Management ใหมีความยืดหยุน คลองตัวยิ่งข้ึน จึงขอยกเลิกความในขอ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามโครงการสูมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) และใหใชขอความดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมนี้แทน ประกาศ ณ 

วันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  20 

ท่ีประชุมรับทราบ  

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายช่ือผูรับทุน Mahidol – Liverpool Chamlong 

Harinasuta Ph.D. Scholarship เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ The University of Liverpool 

สหราชอาณาจักร 

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเพ่ือรับทุน Mahidol - Liverpool Chamlong 25 

Harinasuta Ph.D. Scholarship ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ คือ น.ส.สุจิตรา เกิดสันติ์ ผูชวยนักวิจัย สังกัดศูนย

ความเปนเลิศดานการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตรเขตรอน ในสาขาวิชา Structural and Molecular 

Biology, Understanding of Emerging Pathogens และ Vaccine Development and Trials ประกาศ ณ 

วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขณะนี้ คณะเวชศาสตรเขตรอนยังไมมีนโยบายสงบุคลากรไปศึกษาในหลักสูตรดังกลาวอีก เนื่องจาก30 

คณะฯ กําลังใหทุนสนับสนุนการศึกษาดังกลาวอยู ๒ ราย คือ นายกิตติพงษ ฉายศิริ และนายมัทธิว พันชนะ 

อยางไรก็ตามคณะฯ ไมขัดของท่ีจะให น.ส.สุจิตรา เกิดสันติ์ ไปศึกษาตอ แตไมสามารถใหตําแหนงผูชวยนักวิจัย

วางลงได ซ่ึงจะตองรับบุคคลอ่ืนทํางานในตําแหนงดังกลาวทดแทนตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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๕.๑.๖  เรื่องอ่ืน ๆ คําส่ัง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๗  คําสั่งท่ี ๒๔๙๘/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิยาลัยมหิดล 

คําสั่งท่ี ๒๕๐๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 5 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมึกสําหรับเครื่องพิมพผล ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๗  คําสั่งท่ี ๒๕๓๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้ง รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร ใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชากีฏ

วิทยาการแพทย คําสั่งท่ี ๒๖๒๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม       

พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 10 

(๕) สภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้ง รศ. ดร.สุกรี เจริญสุข ใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัย        

ดุริยางคศิลป คําสั่งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๖ เปนตนไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 15 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ไมมี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 

ไมมี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 20 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอท่ีประชุมดังนี้ 

๕.๒.๓.๑ สรุปรายชื่อผูขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

จํานวน ๑๖ โครงการ รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ ๓๗,๕๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

๕.๒.๓.๒ การจัด Proposal writing workshop เพ่ือใหความรูและความเขาใจถึงแนวทางและ25 

เทคนิควิธีการเขียนขอเสนอโครงการใหสัมฤทธิ์ผล รวมถึงฝกปฏิบัติการจริงโดยมีผูเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษาและให

คําแนะนํา จะจัดระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๓.๓ สรุปคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามภาควิชา ป พ.ศ. 

๒๕๕๖ (๑ มกราคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖) คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพรวมท้ังหมด ๑๔๗ เรื่อง แบงเปน

ผลงานวิจัยตีพิมพท่ีมีรายชื่อบุคลากรของคณะฯ จํานวน ๑๑๓ เรื่อง (รอยละ ๗๖.๘๗) และผลงานวิจัยตีพิมพท่ีไมมี30 

ชื่อบุคลากรคณะฯ แตเปนขององคกรตางประเทศภายในคณะฯ จํานวน ๓๔ เรื่อง (รอยละ ๒๓.๑๓) ภาควิชาท่ีมี

คะแนนสูงสุด คือ ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน อันดับสอง ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี และอันดับสาม 

ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน จากฐานขอมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และขอมูลจากภาควิชา/หนวยงาน 
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๕.๒.๓.๔ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ ในเดือนสิงหาคม จํานวน ๑๑ รางวัล เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๕ สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ใน

เดือนสิงหาคม จํานวน ๖ ทุน เปนเงิน ๑๘๑,๗๘๗.๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๖ สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน รอยละ ๑๐ 5 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เดือนสิงหาคม จํานวน ๓ โครงการ รวมเปนเงิน ๑,๑๕๐,๖๑๓.๑๒ บาท 

๕.๒.๓.๗ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เดือนกันยายน จํานวน ๔ ครั้ง 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงเรื่องตอท่ีประชุมดังนี้ 10 

๕.๒.๔.๑ ผลการสอบของนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. มีผูสอบผานท้ังหมด ๑๙ คน อีก ๑ คน 

เขาศึกษาโดยไมนับคะแนนและหนวยกิต 

๕.๒.๔.๒ ผูไดรับรางวัล “ตระหนักจิต หะริณสุต” สําหรับนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ท่ีได

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของชั้นเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ไดแก Dr.Hariharan Subramony จากประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕ ของรายวิชาบังคับ ๒๐ หนวยกิต 15 

๕.๒.๔.๓ ผูไดรับรางวัล “กันยิกา เทวกุล” อยูระหวางการคัดเลือกผูไดรับรางวัล 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอท่ีประชุมเรื่องการรายงานความ

เคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖       20 

คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายรับ - รายจายจากแหลงเงินตางๆ ดังนี้ 

แหลงเ งินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 

๓๑๑,๖๔๒,๕๑๒.๑๖ บาท  มีรายจายตามงบประมาณสะสมตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๒๓๙,๕๒๖,๓๔๒.๒๖  บาท รายจายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓๐,๕๐๒,๙๖๓.๙๑ บาท รวมเปน

รายจายสะสมท้ังสิ้น ๒๗๐,๐๒๙,๓๐๖.๑๗ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จํานวน 25 

๑๐,๔๐๖,๗๓๙.๙๗ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๓๑,๒๐๖,๔๖๖.๐๒ บาท 

แหล ง เ งิ นร าย ได คณะเ วชศาสตร เ ขตร อน  มี ร ายรั บจ ากการดํ า เนิ น ง านสะสมตั้ ง แต 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  จํานวนเงิน ๑๘๘,๓๗๙,๕๔๐.๐๑ บาท  รับโอนเงินสะสมตามท่ีตั้ง

งบประมาณไวจํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเปนรายรับท้ังสิ้น ๒๑๘,๓๗๙,๕๔๐.๐๑ บาท  ในเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๖ มีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๑๙,๓๘๓,๘๒๔.๒๙ บาท รวมเปนรายรับสะสมท้ังสิ้น 30 

๒๓๗,๗๖๓,๓๖๔.๓๐ บาท คณะฯ มีรายจาย ตามงบประมาณสะสม ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ จํานวน ๑๘๐,๐๘๙,๖๘๔.๑๒ บาท รายจายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓๐,๙๔๔,๘๑๗.๔๓ บาท 

รวมเปนรายจายสะสม ท้ังสิ้น ๒๑๑,๐๓๔,๕๐๑.๕๕ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๑๒,๗๕๘,๑๑๔.๑๔ บาท มีรายรับคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๓,๙๗๐,๗๔๘.๖๑ บาท 
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ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอท่ีประชุม ดังนี้ 

๕.๒.๖.๑ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดรายการฝกอบรมหลักสูตร Elective 

Program in Tropical Medicine ในระหวางวันท่ี ๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และ5 

โรงพยาบาลประจําจังหวัดในความรวมมือ ไดแก โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ และโรงพยาบาลระนอง โดยมีผู

เขารับการอบรมท้ังสิ้นจํานวน ๑๘ ราย จากประเทศราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน ประเทศญี่ปุน ประเทศ

สาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรายไดจากการฝกอบรมสงเขาคณะฯ จํานวน 

๑๑๓,๗๓๙ บาท   

- คณะเวชศาสตรเขตรอนโดย WHO CC for Clinical Management of Malaria ได10 

จัดการอบรมนานาชาติ “11th Training Course on Management of Malaria” ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๐ 

กันยายน ๒๕๕๖ โดย มีผูรวมเขาอบรมจํานวน ๓๔ ราย จาก ๑๒ ประเทศ  

๕.๒.๖.๒ บันทึกความเขาใจ : Memorandum of Understanding (MOU) คณะเวชศาสตรเขตรอน 

โดยสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศอยูในระหวางการดําเนินการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางคณะฯ 

และ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุน จํานวน ๑ ฉบับ และ Faculty of Medicine, Brawijaya 15 

University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน ๑ ฉบับ ซ่ึงเนื้อหาของบันทึกความเขาใจดังกลาว มีขอบขายใน

การดําเนินการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร รวมท้ังการจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

ไมมี 20 

๕.๒.๘ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมี          

๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นําเรื่องเขาท่ีประชุมพรอมท้ังเวียนแจงเอกสารประกอบการ

ประชุมในระบบ E – meeting เรื่องผลสรุปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประจําป25 

งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

 ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงเรื่องแทน อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด 

ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ เรื่องการดําเนินงานประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพของคณะเวชศาสตรเขตรอน 30 

ประจําเดือนกรกฎาคม ในแงของมูลคาสื่อ (PR Value) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพท้ังสิ้น ๗ ขาว คิดเปนมูลคาสื่อ ๙๐๒,๖๕๐.๕๐ บาท โดยคณะไมมีคาใชจายในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ  

ท่ีประชุมรับทราบ  



- ๑๕ - 
 

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอม 

ไมมี 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

 ไมมี 5 

๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน แจงเรื่องตอท่ีประชุม ดังนี้ 

๕.๓.๒.๑ สรุปกิจกรรมสภาอาจารย ประจําป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

๕.๓.๒.๒ ประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา จํานวน ๔ 10 

ราย ดังนี้ 

๑) ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาต ิ

๒) รศ. ดร.มนัส จงสงวน 

๓) รศ. ดร. นสพ.พงศราม รามสูต 

๔) ผศ. ดร.พรสวรรค เหลืองวุฒิวงษ 15 

และเนื่องจากมีผูสมัครไมเกินจํานวนตําแหนงท่ีวาง จึงขอประกาศวาจะไมมีการ

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา และใหผูสมัครท้ัง ๔ ราย ดํารงตําแหนงกรรมการ

ประจําคณะจากคณาจารยประจํา ตั้งแตวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึง วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศ ณ 

วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 20 

๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๕.๓.๓.๑ เรื่องแจงจากเลขานุการคณะฯ  

เลขานุการคณะฯ นําเรื่องเขาท่ีประชุมพรอมท้ังเวียนแจงเอกสารประกอบการประชุมใน

ระบบ E – meeting เรื่องการกําหนดเลขท่ีหนังสือออกของหนวยงาน/ศูนยใหม เพ่ือใหการบริหารจัดการหนังสือ

ตามระเบียบงานสารบรรณ คลองตัวและสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงขอกําหนดเลขท่ีหนังสือ ดังนี้ 25 

ศูนยความเปนเลิศการวิจัยมาลาเรีย   ท่ี ศธ ๐๕๑๗.๑๑๒๑/ 

- หนวยวิจัยไวแวกซ   ท่ี ศธ ๐๕๑๗.๑๑๒๑.๑/ 

- หนวยวิจัยมาลาเรียคลินิก   ท่ี ศธ ๐๕๑๗.๑๑๒๑.๒/ 

หนวยบริบาลผูสูงอายุ (ทรอปเมดโฮมแคร)  ท่ี ศธ ๐๕๑๗.๑๑๑/บส. 

หนวยประสานงานผูบริหาร    ท่ี ศธ ๐๕๑๗.๑๑๑/ปผ. 30 

หนวยบริการสุขภาพพิเศษ (TMD)    ท่ี ศธ ๐๕๑๗.๑๑๒.๒/ 

เครือขายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา  ท่ี ศธ ๐๕๑๗.๑๑๑/บสภ. 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 



- ๑๖ - 
 

๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

 ดร.เจตสุมน ประจําศรี ประธานคณะกรรมการการจัดงาน JITMM 2013 แจงวาไดจัดทําตาราง 

Tentative Scientific Program เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  5 

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนฯ สงเรื่องแจงรายงานสรุปกิจกรรมทอดผาปาสามัคคีเพ่ือผูปวย

ยากไร เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้  

- ยอดเงินบริจาคผาปาลวงหนากอนวันงาน จํานวน ๗๙,๘๙๖ บาท 

- ยอดเงินบริจาคในวันงาน จํานวน ๑๔๗,๒๙๔ บาท 

- รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๒๗,๑๙๐ บาท 10 

- คาใชจายในงาน รวมท้ังสิ้น ๘๘,๒๔๑ บาท 

- ผูบริจาคเงินสมทบการจัดซ้ือเตียงใหหนวยกายภาพบําบัด จํานวน ๓๑๓,๕๐๐ บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 

ไมมี 15 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ การจัดประชุมวิชาการสามัญประจําปของชมรมเวชศาสตรการเดินทางและทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน แจงวาจะจัดประชุมวิชาการประจําป 

เรื่อง “การรวมมือในการเตรียมความพรอมดานการทองเท่ียวอยางปลอดภัยเม่ือกาวสู AEC” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป สําหรับผูท่ีสนใจสามารถสง20 

รายชื่อไดกอนวันจันทรท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน หรือชมรมเวชศาสตรการเดินทาง

และทองเท่ียวแหงประเทศไทย ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ Thai - Japan VDO Conference 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงวา คณะเวชศาสตรเขตรอน 25 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ Kobe University และ Osaka University ประเทศญี่ปุนจัดสัมมนาวิชาการ 

"Thailand - Japan research seminar on global health and infectious diseases" ในวันศุกรท่ี ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๘๐๓ ชั้น ๕ อาคารจําลอง หะริณสุต ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยการ

ประชุมครั้งนี้ เปนการสัมมนาวิชาการระหวางประเทศ ในรูปแบบ VDO Conference ครั้งแรกของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึง รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มาเปน30 

ประธานในการเปดประชุมสัมมนาฝายไทย จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกทานท่ีสนใจ เขารวมฟงการประชุมสัมมนา

วิชาการครั้งนี้  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 



- ๑๗ - 
 

๖.๓ สอบถามการขอใชเครื่องมือกลาง 

ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน สอบถามเรื่องการขอใช 

เครื่องมือกลาง เพ่ือขอความชัดเจนในการใชเครื่องมือตอไป 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย ชี้แจงวากรณีท่ีมีผูขอใชเครื่องมือกลาง สามารถมาเบิกกุญแจเพ่ือ

ใชเครื่องมือได แตเครื่องมือท่ีมีปญหาคือ เครื่อง AA ซ่ึงปจจุบันไดมอบเครื่อง AA ใหอยูในความรับผิดชอบของ5 

ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอมแลว หากตองการใชงานเครื่องมือ AA จะตองทําหนังสือขอใชเครื่องมือ

ดังกลาวกับภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๔ การสงวาระการประชุมเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ประธานฯ แจงวาการนําวาระเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ควรสรุปเนื้อหาสาระสําคัญ หรือเนน10 

ขอความท่ีมีความสําคัญ สวนกรณีท่ีมีการแกไขประกาศคณะฯ ขอใหเนนขอความในสวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

สะดวกในการพิจารณาตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 15 

ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ แซโซว) 

ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

              (นางสาววริสรา ไชยพันธุ) 

ลงช่ือ      ผูตรวจรายงาน 20 

 (ศาสตราจารย ดร.รังสรรค ตั้งตรงจิตร) 

        รองคณบดีฝายอํานวยการ  

                              เลขานุการท่ีประชุม 
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