
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 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.   รศ.สุพัตรา  ทองรุงเกียรติ   รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย  

๕.   รศ. ดร. สพญ. เอ่ียมศรี พงศพนรัตน  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

๖.   ดร.เจตสุมน  ประจําศรี   รองคณบดีฝายวิจัย 

๗.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

๘.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

๙.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๑๐. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ/ 

กรรมการคณะจากคณาจารยประจํา 

๑๑. นางพรพิมล  อดัมส    ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

๑๒. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร   หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน 

๑๔. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

๑๖. รศ.  ดร.ชลิต  โกมลมิศร    หัวหนาภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

๑๗. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ  หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

๑๙. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร    หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

๒๐. อ. พญ.วิรงครอง  เจียรกุล   รองหัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

๒๑. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน    กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา/ 

ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 

๒๒. รศ. ดร.มนัส  จงสงวน   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา

ไดผานการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 

คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๖   เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖ แลว 
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๒๓. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

๒๔. นางศุกรวันณี  จุลวิชิต   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

กรรมการท่ีไมเขาประชุม 

๑.  ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝายอํานวยการ 

๒.  นายอมร  เหล็กกลา    ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอม/ 5 

      กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

๓.  ผศ. ดร.ดํารงเกียรติ  อาจหาญ   หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร 

ผูเขารวมประชุม 

๑.   น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ   หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 

๒.   นางจิราภรณ  แพรวานิชย     หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 10 

๓.   นายพีรวัฒน  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหนาสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 

๔.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ    หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

๕.   น.ส.ผองศรี  กอนทอง   หัวหนางานทรัพยากรบุคคล 

๖.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหนางานคลัง 

๗.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหนางานพัสดุ 15 

๘.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหนางานวิศวกรรมบริการและกายภาพ 

๙.   นางสาวดวงใจ  สหัสสานนท   หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นางศิวพร  ผานภูวงษ   หัวหนางานเทคโนโลยีการศึกษา 

๑๑. นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์   หัวหนางานบริหารทรัพยและกฎหมาย 

๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหนาหนวยประสานงานผูบริหาร 20 

๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซโซว    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๔. น.ส.ปณิธี  มาเอ่ียม    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

กอนเริ่มประชุม คณบดีกลาวเชิญ รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท Secretary General/ Coordinator, SEAMEO 

TROPMED Network เพ่ือบรรยายพิเศษเรื่อง “กิจกรรมของ SEAMEO TROPMED Network” เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๐.๐๐ น.  25 

รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท กลาวถึงประวัติความเปนมาขององคการ ดังนี้ องคการรัฐมนตรีศึกษาแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) เปน

องคการระหวางประเทศสวนภูมิภาค กอตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๘ และไดลงนามในกฎบัตร เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร  มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมความรวมมือของประเทศสมาชิก รวมท้ังผลักดันใหเกิดการ

พัฒนาทางดานการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคการซีมีโอ30 

ประกอบดวยสมาชิก ๓ ประเภท คือ รัฐสมาชิก จํานวน ๑๑ ประเทศ สมาชิกสมทบ จํานวน ๗ ประเทศ และ

สมาชิกสมทบประเภทองคการ จํานวน ๓ ประเทศ  

องคการซีมีโอประกอบดวย ๓ องคกร คือ  
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๑) สภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Southeast Asian Ministers of 

Education Council : SEAMEC หรือ SEAMEO Councli) 

๒) สํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Southeast Asian 

Ministers of Education Secretariat : SEAMES หรือ SEAMEO Secretariat) 

๓) ศูนยภูมิภาคขององคการซีมีโอ (SEAMEO Regional Centers) 5 

เครือขายเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุขซีมีโอ (SEAMEO Tropical Medicine and Public Health 

Network : SEAMEO TROPMED Network ) มีศูนยยอย ๓ ศูนย ใน ๓ ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐ

ฟลิปปนส ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย โดยประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนท่ีตั้งของศูนยประสานงาน

กลางของศูนยซีมีโอทรอปเมด ดังนี้  

๑) ศูนยระดับภูมิภาควาดวยจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และกีฏวิทยาของซีมีโอหรือ SEAMEO 10 

TROPMED Regional Center for Microbiology, Parasitology and Entomology – SEAMEO 

TROPMED/Malaysia 

๒) ศูนยระดับภูมิภาควาดวยสาธารณรัฐของซีมีโอ หรือ SEAMEO TROPMED Regional Center 

for Public Health – SEAMEO TROPMED/Philippines 

๓) ศูนยระดับภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอนซีมีโอ หรือ SEAMEO TROPMED Regional Center 15 

for Tropical Medicine – SEAMEO TROPMED/Thailand 

 ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา สอบถามวาในอนาคต SEAMEO จะมีการ

จัดประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือใหผูท่ีสนใจเขารวมรับฟงบรรยายไดหรือไม 

 รศ. ดร. สพญ. เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ กลาววาจะมีการจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติคาดวาจะจัดประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 20 

หลังจบการบรรยายพิเศษ รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ไดกลาวขอบคุณ รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท  

และชื่นชมการบรรยายท่ีชวยสรางความเขาใจระหวางคณะฯ และ SEAMEO ใหแนนแฟนยิ่งข้ึนในอนาคต จากนั้น

ไดเริ่มการประชุมโดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาท่ีประธานการประชุม และ ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ทํา

หนาท่ีเลขานุการการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 25 

๑.๑ การเปดคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด อยางเปนทางการ 

  ประธานฯ แจงวาคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด มีกําหนดเปดท่ีทําการอยางเปนทางการ ในวันท่ี ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด ชั้น ๑๒ อาคารราชนครินทร ซ่ึงคลินิกฯ ได 

ตกลงรวมมือกับคณะเวชศาสตรเขตรอน ในดานการทําวิจัยและดานวิชาการ เก่ียวกับโรคเอดสในกลุมชายรักรวม

เพศ (Men who have sex with men - MSM) ท้ังนี้ ไดเชิญเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 30 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเปนประธานรวมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ขอเชิญ

กรรมการประจําคณะฯ ทุกทานรวมเปนเกียรติในงานพิธีเปดดังกลาวดวย โดยมีรายละเอียดกําหนดการตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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๑.๒ การจัดงานสืบสานตํานานผาไทยสายใยสูอาเซียน ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานฯ แจงเรื่องการจัดงานสืบสานตํานานผาไทยสายใยสูอาเซียน ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลใน

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธินี้กอตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนเวลา    

๓๒ ป มีวัตถุประสงค คือ ๑) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพันธกิจ  ๒) 5 

สงเสริมการสังคมสงเคราะหท่ีเก่ียวของกับการชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ ๓) สงเสริมและ

สนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔) สงเสริมศิลปวิทยาการและวัฒนธรรม 

และ ๕) เพ่ือดําเนินการหรือรวมมือกับองคกรการกุศลอ่ืนเพ่ือเปนสาธารณประโยชน   

ท้ังนี้ กรรมการมูลนิธิฯ มีดําริใหมีการระดมทุนเพ่ือกิจการตางๆ และเพ่ือใหมูลนิธิฯ เปนท่ีรูจักแพรหลาย

มากข้ึน จึงจะจัดทําหนังสือแฟชั่นผาไทยฉบับพิเศษ ท่ีประกอบดวยบทความเฉลิมพระเกียรติ ตํานานผาไทย การ10 

ถายแบบแฟชั่นชุดไทยโดยผูบริหาร คณาจารย และนางแบบกิตติมศักดิ์ พรอมท้ังจะจัดงานสืบสานตํานานผาไทย

สายใยสูอาเซียน ในวันอาทิตยท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หองคริสตัลฮอลล โรงแรม

พลาซา แอทธินี รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพฯ 

 คณะฯ ไดสนับสนุนการถายแบบแฟชั่นและจองโตะอาหาร ๑ โตะ มูลคา ๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอเรียนเชิญ

กรรมการประจําคณะฯ เขารวมงานดังกลาว 15 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๑.๓ ความรวมมือกับหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 

ประธานฯ แจงเรื่องสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนเงินงบประมาณแผนดินของ

ประเทศ โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุน การสนับสนุนจะไดรับการพิจารณาสนับสนุนในอันดับตน ในกรณีท่ีมีการ

เสนอโครงการท่ีมีความรวมมือกับกระทรวง/ทบวง/กรม ดังนั้น ทีมบริหารจึงไดขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 20 

และดําเนินการดังนี้ ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดเขาพบปลัดกระทรวงฯ และอธิบดี

กรมประชาสงเคราะห เพ่ือเจรจาและตกลงจะรวมโครงการฝกอบรมกลุมผูพิการทางการไดยินใหเปนผูดูแลผูสูงวัย 

และ ๒) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดเขาพบอธิบดีฯและรองอธิบดีฯ จํานวน ๔ ทาน เพ่ือเจรจาและ

ตกลง จัดตั้งกระดานความรวมมือจากท้ังสองหนวยงาน เพ่ือวางนโยบายเก่ียวกับเรื่องการทํางานรวมกัน วางแผน

วาจะจัดทําเปน model โดยใหกรมควบคุมโรค เปนผูเสนอโจทยดานการวิจัย/คําถามดานวิชาการ และขอให25 

คณะฯ เปนผูทําการวิจัย/สรางองคความรู จากนั้นจะนําออกเผยแพร/กําหนดนโยบาย หรือสรางเปน guideline 

ในการรักษาและปองกันโรค ท้ังนี้ จะใชกลไกการรวมกับราชวิทยาลัยตางๆ ดวย เพ่ือใหบรรลุผลอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ปจจุบันโรคและปญหาท่ีอยูในความสนใจ ไดแก โรคไขมาลาเรีย โรคไขเลือดออก โรคงูพิษ  โรคฉ่ีหนู    

โรคเมลิออยด และโรคเรื้อรังท่ีไมติดตอกับพฤติกรรมเสี่ยง ๔ อยาง คือ การดื่มแอลกอฮอล การบริโภคบุหรี่ การ30 
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รับประทานอาหาร และการขาดการออกกําลังกาย กับโรค ๔ กลุม คือ โรคเบาหวาน โรคกลุม cardiovascular 

disease (CVD) โรคปอดเรื้อรัง (COPD) และโรคมะเร็ง   

 สําหรับหนวยงานตางประเทศ ๑) คณะฯ มีทิศทางตามยุทธศาสตรเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเขาใหมจํานวน 

๑๓๐ คน ในป ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงมีแนวทางในการทําการตลาดดานการศึกษาในประเทศอินโดนิเซีย โดยเลือก

มหาวิทยาลัยท่ีมีความรวมมือกัน เพ่ือใหทุนการศึกษาสําหรับอาจารยของมหาวิทยาลัยนั้นเขาศึกษาท่ีคณะฯ ใน5 

ลักษณะ matching scholarship (๗๐ : ๓๐) และผูรับผิดชอบจะเดินทางไปคัดเลือกนักศึกษาท่ีประเทศ         

อินโดนิเซียประมาณชวงเดือนมีนาคม - เมษายน ศกหนา ๒) คณะฯ ระบุคูเทียบในการทํา EdPEx ท้ัง ๓ พันธกิจ 

ไดแก London School of Tropical Medicine and Hygiene, Liverpool School of Tropical Medicine, 

Melbourne University, Antwerp Tropical Medicine, Hospital for Tropical Diseases in Ho Chi Minh 

City และ  Hospital for Tropical Diseases in Southern Vietnam ซ่ึงตองประสานงานและเจรจาตอไป  10 

 ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา กลาววาการเปนคูเทียบควรจะเทียบโดยรู

เขารูเรา จะทําใหเปรียบเทียบไดงายข้ึน ท้ังนี้ เสนอใหดูวิดีโอแนะนําสถาบันท่ีจะเปนคูเทียบ เนื่องจากวิดีโอแนะนํา

สถาบันจะเปนการนําจุดเดนของสถาบันนั้นๆมานําเสนอ ทําใหคณะฯ สามารถทราบจุดเดนของสถาบันเพ่ือนํามา

พัฒนาตอไปได 

 ประธานฯ เห็นดวยกับ ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน โดยเสนอใหแตละหนวยงานหาขอมูลจากวิดีโอ15 

แนะนําสถาบันและเว็บไซตของสถาบันเพ่ือดูจุดเดนของสถาบันนั้นๆ  

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๑.๔ การพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 ประธานฯ แจงวาตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลของดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลในวัน

พุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยเปลี่ยนเปนการประชุมระดมความคิดเห็น ความรวมมือเพ่ือกําหนดแผน20 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบในภูมิภาคตะวันตกแทน นั้น 

ท่ีประชุมแจงวามหาวิทยาลัยมหิดลมีเครือขาย ๓ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตนครสวรรค วิทยาเขตอํานาจเจริญ และ

วิทยาเขตกาญจนบุรี ซ่ึงในอนาคตวิทยาเขตดังกลาวหลังจากพัฒนาแลวจะเปนหนวยงานทองถ่ินโดยสองวิทยาเขต

แรกจะไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ยกเวนวิทยาเขตกาญจนบุรีจะสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเชนเดิม เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นแนวโนมพัฒนาการสรางทาเรือน้ําลึกทวาย ท้ังนี้ ขอใหทุกวิทยาเขตชวยพัฒนาวิทยาเขต25 

กาญจนบุรีตามโมเดลท่ีสรางไว เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบในภูมิภาคตะวันตกตอไป 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๑.๕ หลักสูตร “โครงการพัฒนาหัวหนาภาควิชา รุนท่ี ๑ (Head of Department Development Program : 

HDP #1)” 

 ประธานฯ แจงวามหาวิทยาลัยมหิดลจะเปดหลักสูตร “โครงการพัฒนาหัวหนาภาควิชา     รุนท่ี ๑ (Head of  30 

Department Development Program : HDP #1)” เปนหลักสูตร/โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพในการดํารงตําแหนงบริหารในอนาคต ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติท่ี

ถูกตองในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีคานิยมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม รวมท้ังเปนการสรางเครือขายการ
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บริหารงานใหสอดคลองตามนโยบาย และเปาหมายของมหาวิทยาลัยและขอเชิญชวนใหผูท่ีสนใจเขารวมลงสมัคร

ได โดยมหาวิทยาลัยจะเปดหลักสูตรประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๗  

 ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีการแกไข ดังนี้ 5 

 หนา ๒ บรรทัดท่ี ๕ ตัดขอ ๒ ออก 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องเสนอนโยบาย 10 

๔.๑.๑  แนวทางการพัฒนาอาจารยใหม/อาจารยประจํา 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาอาจารยของคณะฯ ท่ีจบจาก

สายวิชาการ/วิชาชีพ ท่ียังถายทอดความรูในการสอนนักศึกษาไดไมสมบูรณนัก โดยเฉพาะอาจารยใหม อีกท้ัง 

แนวโนมและเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรูไดเปลี่ยนแปลงไปอยางกวางขวาง จึงจําเปนท่ีอาจารยประจําจะตองมี

การรื้อฟน ทบทวนและเรียนรูเพ่ิมเติม นอกจากนี้การวิจัยเปรียบเสมือนเสนเลือดสําคัญของคณะฯ จึงตองมีการ15 

อบรมพัฒนาอาจารย/นักวิจัยอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ จึงขอเสนอนโยบายในการพัฒนาอาจารยใหมและอาจารย

ประจําของคณะฯ ดังนี้   

๑)  คําจํากัดความ : อาจารยใหม หมายถึง ผูท่ีมีอายุงานนอยกวาหรือเทากับ ๕ ป  

                      อาจารยประจํา หมายถึง ผูท่ีมีอายุงานมากกวา ๕ ปข้ึนไป 

๒)  ขอกําหนดการพัฒนา :  20 

๒.๑ อาจารยใหม 

- ผานการอบรม สิ่งท่ีตองรู ทุกหลักสูตรภายใน ๕ ป และ 

- ผานการอบรม สิ่งท่ีควรรู หรือ สิ่งท่ีรูก็ดี จํานวน ๑ หลักสูตร ภายใน ๕ ป 

 ๒.๒ อาจารยประจํา 

- ตองผานการอบรม สิ่งท่ีตองรู อยางนอย ๑ หลักสูตร และ เลือกอบรม สิ่งท่ีควรรู หรือ 25 

   สิ่งท่ีรูก็ดี จํานวน ๑ หลักสูตร ในระยะเวลาทุกๆ ๕ ป 

๓)  หัวขอการอบรม สิ่งท่ีตองรู สิ่งท่ีควรรู และ สิ่งท่ีรูก็ดี : ท้ังดานการศึกษา การวิจัย และการ

บริหารจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติท่ีประชุม มีการปรับปรุงแกไข ไดขอสรุปดังตารางดังนี้ โดยเสนอใหหัวขอท่ี ๑ คุณธรรม 

จริยธรรมดานการศึกษาและวิจัย ขอท่ี ๕ การวัดและการประเมินผลการเรียน และขอท่ี ๗ สื่อและเทคโนโลยี30 

ทางการศึกษา ใหผานการอบรมภายใน ๑ ป 

 

 

 



- ๗ - 
 

หัวขอการอบรม สิ่งท่ีตองรู สิ่งท่ีควรรู สิ่งท่ีรูก็ดี 

๑. คุณธรรม จริยธรรมดานการศึกษาและวิจัย    

๒. Pedagogy (OLE)    

๓. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (มคอ. 2-7)    

๔. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของอาจารย    

๕. การวัดและการประเมินผลการเรียน    

๖. การพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑    

๗. สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

๘. การสรางเครือขายการศึกษา    

๙. การพัฒนาผูเรียนท่ีศักยภาพแตกตางกัน    

๑๐. การเขียนโครงรางวิจัยและการวางแผนการวิจัย    

๑๑. การเขียนขอทุนองคกรตางประเทศ    

๑๒. จริยธรรมการวิจัย    

๑๓. การบริหารการศึกษา    

๑๔. การบริหารทุนวิจัยใหมีประสิทธิภาพ    

๑๕. การบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน    

 

๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

๔.๒.๑  การเลือกรูปแบบการจัดหาประโยชนและผลตอบแทนการลงทุนของทรัพยสินของคณะฯ 

ประจําป ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑ 

รศ.สุพัตรา  ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ5 

เห็นชอบการเลือกสัดสวนการลงทุนในการจัดหาประโยชนและผลตอบแทนการลงทุนของทรัพยสินของคณะฯ  

ประจําป ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑ ซ่ึงบริหารโดยศูนยบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย จากการประชุมผูบริหารมีมติให

เลือกรูปแบบการกําหนดสัดสวนการลงทุนแบบ A3 เนื่องจากเปนรูปแบบท่ีสามารถใหผลตอบแทนสูงกวารูปแบบ

อ่ืน ท้ังนี้ คณะฯ มีความประสงคจัดหาประโยชนในสหกรณออมทรัพยมหิดล กําหนด Quota ๓๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท 

คณะฯ มีความประสงคฝากสหกรณ ๓๐,๙๕๒,๑๐๐ บาท   10 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๒  การขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ โดยหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยีไดเสนอขอ

แตงตั้ง Assoc. Prof. T. Eoin West จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาจุล15 

ชีววิทยาคลินิก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ และขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ

ดําเนินการเสนอขอแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยตอไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

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

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําป ๒๕๕๗ (ฉบับแกไข) โดยกําหนดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกรับทุนมหิดลเพ่ือไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ รอบแรกในวันท่ี ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และรอบท่ี5 

สองวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๖  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามโครงการ Research 

Reward พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเปนการตอบสนองเปาหมายการดําเนินงานดานยุทธศาสตรท่ี ๑.๑ Research Index 

ในการสรางความเปนเลิศทางการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกําหนดหลักเกณฑ10 

และวิธีดําเนินการตามโครงการ Research Reward รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ 

วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย

ประจํา ไดแก ผศ.ชัยวัฒน  วงศอาษา คณะสาธารณสุขศาสตร ท้ังนี้ มีวาระการดํารงตําแหนง นับแตวันประกาศผล

การเลือกตั้งเปนตนไป ถึงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  15 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย รองประธานสภาคณาจารย 

และเลขาธิการสภาคณาจารย มีรายชื่อดังนี้ 

๑) ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ  บุญนุช  ประธานสภาคณาจารย 

๒) ผศ. ดร. ภก.ปราโมทย  ตระกูลเพียรจิต รองประธานสภาคณาจารย คนท่ีหนึ่ง 

๓) ผศ. ประฤดา  สุริยันต   รองประธานสภาคณาจารย คนท่ีสอง 20 

๔) ผศ. ดร.จงดี  โตอ้ิม    เลขาธิการสภาคณาจารย  

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตั้งแตวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 25 

๑) นายบุญชู  แจงเจริญกิจ   ดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

๒) นางสาวเวียงพร  ไกรเกียรติสกุล  ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๕.๑.๖  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและ

แตงตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร30 

ประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖  

๕.๑.๗  คณะรัฐมนตรีแจงเรื่องการแตงตั้ง รศ. ดร.สุปราณี  แจงบํารุง ใหดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

๕.๑.๘  เรื่องอ่ืน ๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 
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(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้ง ศ. พญ.กฤษณา  เพ็งสา เปนศาสตราจารยเกียรติคุณ คําสั่งท่ี 

๑๕/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป   

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้ง ดร.ภูมิ  อดิศักดิ์วัฒนา เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาปรสิต

วิทยา คําสั่งท่ี ๓๐๙๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เปนตนไป 5 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้ง อาจารย ดร.รัชรินทร  โพธิวัฒน เปนรองหัวหนาภาควิชากีฏวิทยา

การแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน คําสั่งท่ี ๓๒๕๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแต

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป  

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้ง Dr. Tamaki  Okabayashi เปนรองศาสตราจารยอาคันตุกะ 

สาขาวิชา Medical Entomology คณะเวชศาสตรเขตรอน คําสั่งท่ี ๓๓๐๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 10 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้ง Prof. Sharon J Peacock เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาวิชา

จุลชีววิทยาคลินิก คณะเวชศาสตรเขตรอน คําสั่งท่ี ๓๓๐๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ 

ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๖) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้งคณะกรรมการจัดเก็บสารเคมีและของเสีย15 

อันตราย คําสั่งท่ี ๔๘๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

(๗) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้งหัวหนาหนวยงาน สังกัดฝายการพยาบาล 

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน คําสั่งท่ี ๔๖๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป  

(๘) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้งคณะทํางานเสริมสรางความสุขของบุคลากร 20 

คําสั่งท่ี ๔๘๗/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ไมมี 25 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 

ไมมี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอท่ีประชุมดังนี้ 

๕.๒.๓.๑ หนวยปฏิบัติการสัตวทดลอง ขอยกเลิกคําสั่งคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่องแตงตั้ง30 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตว ท่ี ๓๘๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท่ี ๔๒๑/๒๕๕๕ 

ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และท่ี ๑๓๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และแตงตั้งกรรมการกํากับดูแลการ

เลี้ยงและการใชสัตว โดยมีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม สั่ง ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
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๕.๒.๓.๒ สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๕ โครงการ 

เปนเงิน ๑,๑๘๘,๑๙๔.๖๖ บาท  

๕.๒.๓.๓ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) จํานวน ๘ 

เรื่อง เปนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท  

๕.๒.๓.๔ สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) จํานวน ๓ เรื่อง เปนเงิน 5 

๗๗,๓๐๒.๑๙ บาท  

๕.๒.๓.๕ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk จํานวน ๖ ครั้ง  

๕.๒.๓.๖ ผลการดําเนินงาน (ไตรมาส ๑) ตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ท้ังนี้ สํานักงานบริการการวิจัยจะ

ประสานงานกับสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือนําขอมูลผลการดําเนินงานสงใหหนวยงานตางๆ ตอไป  10 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 

นางจิราภรณ  แพรวานิชย หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา แจงเรื่องตอท่ีประชุมแทน            

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา ดังนี้ 

๕.๒.๔.๑ สรุปผลการจัดโครงการเวทีวิชาการ (Student Academic Forum) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือ15 

วันท่ี ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยวิจัยโรคเขตรอนกาญจนบุรี โดยผลการประเมินอยูในระดับดีและดีมาก 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๔.๒ สรุปผลการจัดกิจกรรม Open House เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีนักศึกษาผูสนใจจากมหาวิทยาลัยภาครัฐ

และเอกชน จํานวน ๑๒๓ คน และผลการประเมินอยูในระดับดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 20 

ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี กลาวเพ่ิมเติมวา

นักศึกษาจากตางประเทศท่ีจบการศึกษาและไดรับใบแสดงผลการศึกษา หลักสูตร Tropical Medicine แจงวา

หนวยงานตางประเทศไมรูจักหลักสูตรนี้ ทําใหสมัครงานไดยาก ประธานฯ จึงเสนอใหลงขอมูลในใบแสดงผล

การศึกษาเปน Tropical Medicine แตใหระบุวิชาหลักเปนสาขาวิชาท่ีเรียนแทน 

๕.๒.๔.๓ ความกาวหนาของหลักสูตร D.T.M. & H. – Melbourne ปการศึกษา ๒๕๕๗ ระหวางวันท่ี 25 

๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คาดวาจะมีนักศึกษาไมนอยกวา ๑๐ – ๑๕ คน ท้ังนี้ คณบดี รองคณบดีฝายการศึกษา 

และอาจารยผูเก่ียวของประชุมรวมกันเพ่ือจัดตารางสอน เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีขอสรุปดังนี้ ในชวง

เวลาดังกลาว จะมีการฝกภาคสนาม ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑) ออกฝกภาคสนามรวมกับหลักสูตร D.T.M. & H. และ         

๒) ออกภาคสนามดานคลินิกและระบาดวิทยาท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลราชบุรี และ อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี (จํานวน ๔ วัน) ซ่ึงจะจัดแยกกับหลักสูตร D.T.M. & H. ท้ังนี้ คณบดี รองคณบดีฝายการศึกษา และ 30 

รศ. ดร.ชํานาญ  อภิวัฒนศร จะดําเนินการเจรจาตกลงกับมหาวิทยาลัย Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ใน

เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๕ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงตอท่ีประชุม ดังนี้  

๕.๒.๕.๑  เรื่องการรายงานความเคลื่อนไหวดานการเงิน ของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ 

๒๕๕๗ งบประมาณแผนดินไดรับจัดสรรท้ังสิ้น ๒๘๖,๗๔๗,๙๙๒ บาท มีรายจายตามงบประมาณเดือนตุลาคม 

๒๕๕๖ จํานวน ๒๒,๘๙๗,๐๗๘.๐๖ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน  5 

๑๒,๑๒๑,๐๖๔.๒๕ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๕๑,๗๒๙,๘๔๙.๖๙ บาท 

แหลงเงินรายรับของสวนงาน คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายไดจากการดําเนินงานเดือน 

ตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑,๙๖๖,๑๗๗.๐๕ บาท รับโอนเงินสะสมตามท่ีตั้งงบประมาณไว จํานวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท รวมเปนรายรับท้ังสิ้น ๔๙,๙๖๖,๑๗๗.๐๕ บาท คณะฯ มีรายจายจากการดําเนินงาน จํานวน ๑๑,๑๕๒,๗๑๖.๓๐ 

บาท  ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๔,๗๒๖,๙๓๐.๗๓ บาท มีรายรับคงเหลือ10 

หลังหักภาระผูกพัน ๒๔,๐๘๖,๕๓๐.๐๒ บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอท่ีประชุม ดังนี้ 

๕.๒.๖.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ และรองศาสตราจารย15 

อาคันตุกะ สังกัดคณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๒ รายไดแก 

- Prof. Tsutomu Takeuchi, Professor Emeritus Keio University เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ 

สาขาอนามัยโรงเรียน (School Health)  

- Assoc. Prof. Tamaki Okabayashi, Osaka University เปนรองศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขา

กีฏวิทยาการแพทย (Medical Entomology) 20 

- Prof. Sharon Peacock, Oxford University เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาจุลชีววิทยา 

คลินิก (Clinical Microbiology)  

๕.๒.๖.๒  สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดประสานงานกับหนวยวิจัย Mahidol - Osaka 

Center for Infectious Diseases (MOCID) รวมกับคณะเวชศาสตรเขตรอน จัดการบรรยายพิเศษในหัวขอ 

“Evolution of Primates and Microbiology” โดย Assoc. Prof. Takayuki Miyazawa, Department of 25 

Cell Biology, Institute of Virus Research, Kyoto University และไดเชิญ Dr. Whittawat Wiriyarat, 

Acting Director, Center of Veterinary Diagnosis, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University  

มารวมบรรยาย เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 

๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป ท้ังนี้ Assoc. Prof. Takayuki Miyazawa และคณะฯ ไดเขาพบคณบดีเพ่ือหารือ

ความรวมมือในดานตางๆ ระหวาง Kyoto University กับคณะเวชศาสตรเขตรอน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 30 

๕.๒.๖.๓ Dr. Mafuhan Nurbeti และ Dr. Ghazali Lutfi จาก Faculty of Medicine, University of Islam 

Indonesia ไดเขาพบคณบดี และรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เพ่ือเจรจาความรวมมือทางวิชาการในอนาคต

ระหวางคณะฯ และ Faculty of Medicine, University of Islam Indonesia เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
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๕.๒.๖.๔ Prof. Manuel B. Agulto, MD, Chancellor, University of the Philippines Manila

คณะผูบริหาร ไดเขาเยี่ยม SEAMEO TROPMED Network และคณะเวชศาสตรเขตรอน ในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยมีคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน รวมใหการ

ตอนรับ 

๕.๒.๖.๕  หนวยสงเสริมสุขภาพนักเรียน คณะเวชศาสตรเขตรอน รวมมือกับ Asian Centre of 5 

International Parasite Control (ACIPAC), Partnership for Child Development (PCD) และ Japan 

Consortium for Global School Health Research (JC-GSHR) จะจัดการฝกอบรมหลักสูตร “The 3rd Asia 

Training Course on School Health and Nutrition Programmes” ใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานอนามัย

โรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของ โดยมีผูลงทะเบียนอบรม จํานวน  ๓๕ คน ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และศูนยโรค

เมืองรอนนานาชาติราชนครินทร ระหวางวันท่ี ๓ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 10 

๕.๒.๖.๖ มหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนดยุทธศาสตรในการสงเสริมความเปนสากลและเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนใหอาจารย/นักวิชาการจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเขามาแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการกับนักศึกษาและอาจารยของมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ พัฒนาการ

เรียนการสอนและงานวิจัย ในการนี้ สามารถพิจารณาเสนอชื่ออาจารย/นักวิชาการอาคันตุกะจากประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ประเทศในกรอบอาเซียน หรือประเทศในทวีปอเมริกา/ยุโรป ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับสมัคร15 

ทุนภายใตโครงการทุนสนับสนุนอาจารย/นักวิชาการ กําหนดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

ไมมี 

๕.๒.๘ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 20 

ไมมี          

๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงวานักศึกษาไดจัดกิจกรรม 

Hug for the Philippines เพ่ือรับบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะไตฝุนไหเยี่ยน 

พัดถลมภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส ไดรับเงินบริจาคท้ังสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท และแจงเรื่องตอท่ี25 

ประชุม ดังนี้ 

๕.๒.๙.๑ ตามท่ี คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ ได

วางเกณฑการสรรหาผูสมควรไดรับรางวัล “มหิดลทยากร” นั้น คณะเวชศาสตรเขตรอนไดเสนอชื่อ ศาสตราจารย

ประยงค ระดมยศ เขารับรางวัลมหิดลทยากร ประจําป ๒๕๕๖  

๕.๒.๙.๒ การสนับสนุนและการยกเวนคาลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาท่ีจะเขารวมงาน JITMM 30 

2013 ในวันท่ี ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๔๕ คน โดยมีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๙.๓ คณะเวชศาสตรเขตรอนไดกําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย

มงคล และการถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการ/พนักงานของรัฐท่ีดี และพลังของแผนดิน เนื่องในวโรกาสวัน
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เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ บริเวณซุมเฉลิมพระเกียรติ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๕๐ ป ในวันพุธท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีกําหนดการตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

 ไมมี  

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอม 5 

ไมมี 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

 ไมมี 

๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 10 

ไมมี 

๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ไมมี 

๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

 อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ แจงเรื่องกําหนดการจัดงานวันข้ึน15 

ปใหม โดยมีรูปแบบการจัดงานและการแตงกายแบบคาวบอย กําหนดจัดงานในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลาน

พ้ืนท่ีระหวางอาคารจําลอง หะริณสุต และอาคารคุณหญิงเชิญฯ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 

ไมมี 20 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ การจัดโครงการเปดบานโชวงานวิจัยและนวัตกรรมคณะเวชศาสตรเขตรอน  

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด แจงวาคณะเวชศาสตรเขตรอนไดจัดโครงการเปดบานโชวงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะฯ เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แลกเปลี่ยนความรูจุดเดน ศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของภาควิชา 

ศูนยความเปนเลิศและโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน อีกท้ัง ชวยสงเสริมความเขมแข็งความเปนเลิศดานโรคเขต25 

รอน และไดกําหนดจัดโครงการในวันท่ี ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๗ 

อาคารราชนครินทร หองปฏิบัติการของภาควิชาและศูนยตางๆ วิธีดําเนินโครงการจะใชกิจกรรมเชิญชวนเยี่ยมชม

สวนผลไม และไดใชผลไมเปนสัญลักษณแทนสวนงานตางๆ โดยรายละเอียดโครงการ กําหนดการตามเอกสารท่ี

แจงในท่ีประชุม 

ท้ังนี้ ขอใหภาควิชา/ศูนย/องคกรตางประเทศ สงขอมูลหัวขอการนําเสนอ ภายในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 30 

เ พ่ือจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ  และจองชวงเวลาทัวรสวนผลไม  ผานระบบ DOODLE หรือ 

http://doodle.com/hbtps8smgdy7mtbm ภายในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไมเกินชวงเวลาละ ๓ หนวยงาน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

http://doodle.com/hbtps8smgdy7mtbm
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 

ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 

ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ) 5 

ลงช่ือ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี  บูชาชาติ) 

        ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 
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