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ทานไปเปนเกียรติในงานแถลงขาวดังกลาวดวย   

และในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ จะขอเลื่อนเปนวันศุกรท่ี ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พรอมทั้งรับฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายทางการศึกษาและการบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ. ดร. พญ.พัชรีย  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 30 

จากน้ันคณบดีกลาวเชิญ ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เพื่อ
บรรยายพิเศษ เรื่อง การดําเนินงานของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์   ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน กลาววาโรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน (Hospital for Tropical Diseases) ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โดยปรับ
โครงสรางของโรงพยาบาลใหสอดคลองและมีทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ รวมถึงไดสนับสนุนพันธกิจ35 

หลักของคณะฯ ในดานการเรียนการสอน (Teaching and Learning Excellence: T) และดานการรักษาพยาบาล 
(Outstanding Clinical Outcome and Organizational Performance: O) ดําเนินการจัดทําแผนภาพกลยุทธเปน
รูปดาว ๕ แฉก เพื่อเปนสัญลักษณที่เปรียบเสมือนดาวเหนือที่คอยนําทางไปสูความความสําเร็จ จากนั้นกลาวสรุป
หัวขอการบรรยายใน ๓ ประเด็น ดังนี ้
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๑) โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนมีการศึกษาขอมูลการตรวจวินิจฉัยโรคยอนหลัง ๓ ป ในกลุม OPD 
case จํานวน ๕ อันดับ ไดแก Dyslipidnemia, Hypertension, skin, Chronic Kidney Disease และ Diabetes 
Mellitus และการตรวจวินิจฉัยโรคในกลุม IPD case จํานวน ๕ อันดับ ไดแก Dengue hemorrhagic fever, 
Pneumonia, Diarrhea, Urinary Tract Infection และ Malaria นอกจากน้ีโรงพยาบาลมีความโดดเดนในการรักษา
ผูปวยดานโรคเขตรอนในระดับภูมิภาค และกลุมโรค NCD ใหบริการสุขภาพอยางมีมาตรฐาน รวมถึงเปนแหลงอางอิง5 

ดานโรคเขตรอน จัดตั้งโครงการหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน (Mahidol Tropical Medicine Diagnostic 
Reference Laboratory: TMDR) 

๒) โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนมีความแตกตางท่ีเปนเอกลักษณเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น 
กลาวคือโรงพยาบาลมี Fever Clinic, Travel Clinic และ Parasite Clinic ซ่ึงจะดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหชัดเจนมากขึ้น และคาดการณวาจะทํา Post Travel และจัดฝกอบรมตอไป  10 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนจัดตั้งโครงการหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน (TMDR) และ
ทํางานรวมกับหนวยงานและภาควิชา  

จากกิจกรรมถาม-ตอบ คณบดีกลาวชื่นชมวา ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ สามารถบรรยายไดตอบโจทย
ครบทั้ง ๓ ประเด็น และเสนอความคิดเห็นวาชื่อโรงพยาบาลภาษาอังกฤษควรมีคําวา Bangkok นําหนาเชนเดิม และ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน เสนอวาควรหาจุดท่ีแตกตางจากโรงพยาบาลอื่นๆ ใหเพิ่มขึ้น เชน การทําปายชื่อ15 

โรงพยาบาลใหมีความโดดเดนมากข้ึน การวินิจฉัยโอกาสเกิดโรคระบาดตางๆ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเชื้อไวรัส เปนตน 
นอกจากน้ี รศ. ดร.พารณ  ดีคํายอย เสนอใหมีปายไฟลําดับขั้นตอนในการเขารับบริการเปนภาษาอังกฤษสําหรับ
ชาวตางชาติดวย และ ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ กลาวเสริมวาบริเวณจุดรับ-สงผูปวยยังมีเจาหนาที่ใหบริการ
คอนขางนอยและควรเพิ่มจุดชําระเงินสําหรับผูมาใชบริการดานเวชศาสตรแผนไทยดวย 

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุม 20 

และ น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ ทําหนาที่เลขานุการท่ีประชุมแทน ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร พรอมกลาวสรุปจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะฯ ท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี กรรมการฯ ท่ีเขารวมประชุม จํานวน ๒๓ คน กรรมการฯ ขอลา
ประชุม จํานวน ๗ คน สงผูแทนเขาประชุม ๑ คน  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

ไมมี 25 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแกไขดังน้ี 

หนา ๕   บรรทัดที่ ๒๙  แกไข “จะไมปรับขึ้นอัตราเงินเดือนของลูกจางชั่วคราว” เปน “จะมีการ
เปล่ียนแปลงการปรับอัตราเงินเดือนของลูกจางชั่วคราว” 

หนา ๖   บรรทัดที่ ๑๓  แกไข “Amoeba Infection and Free-Living” เปน “Amoeba and Free-30 

Living Amoeba Infection” 
หนา ๗   บรรทัดที่ ๒๗  เพิ่มขอความ “จึงเสนอเรื่องขอปรับอัตราคาบริการดังกลาวเขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบ” 
หนา ๑๑  บรรทัดที่ ๓๐, ๓๑ แกไข “chemical trial” เปน “clinical trial” 

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องสืบเน่ือง 35 

ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไมมี   
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๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการจัดเก็บคาบริการและการจดัสรรเงินรายไดใหแกคณะฯ จากโครงการตรวจ

วินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกี่และภูมิคุมกันตอไวรัสเดงกี่ 
ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบโครงการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกี่และภูมิคุมกันตอไวรัสเดงกี่ โดยใชหองปฏิบัติการอางอิงดานโรค5 

เขตรอนท่ีมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยเชื้อดังกลาว และเพื่อใชศักยภาพของคณะฯ ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนมากที่สุด นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงาน โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ที่ไมสามารถ
ทําการตรวจวิเคราะห วินิจฉัยซีโรทัยป และแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ตอเชื้อเดงก่ีได ในการนี้ จึงขอเสนอเรื่องเขา
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อกําหนดอัตราคาบริการและการจัดสรรรายไดของโครงการ ดังนี้  

๑) การจัดเก็บคาบริการของโครงการตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสเดงกี่และภูมิคุมกันตอไวรัสเดงกี่ 10 

บริการ คาบริการตอ
ราย 

คาบริการ รพ.รัฐบาล หรือ รพ.เอกชน 
ที่สงผูปวย ๕๐ รายขึ้นไปตอคร้ัง 

คาบริการ รพ.รัฐบาล หรือ รพ.เอกชน 
ที่สงผูปวย ๑๐๐ รายขึน้ไปตอครัง้ 

๑ . ก ารต รวจวิ เค ราะห แล ะ
วินิ จฉัยซี โรทั ยป ของเชื้ อ
ไว รัส เด งกี่ ด ว ย วิ ธี  Real-
time RT-PCR 

๑,๖๐๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท - 

๒. การตรวจหาแอนติบอดีชนดิ 
IgM ตอเชื้อไวรัสเดงกี่ดวยวิธี 
ELISA 

๙๐๐ บาท - ๗๕๐ บาท 

๓. การตรวจหาแอนติบอดีชนดิ 
IgG ตอเชือ้ไวรัสเดงกี่ดวยวิธี 
ELISA 

๙๐๐ บาท - ๗๕๐ บาท 

 
 
 
๒) การจัดสรรเงินรายไดของโครงการตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสเดงกี่และภูมิคุมกันตอไวรัสเดงกี่ 

รายการ รอยละ 
รายรับ (ตอ ๑ ตัวอยาง) 
๑. คาดําเนินโครงการ 

(คาใชสอย/วัสดุวิทยาศาสตร/เคมีภัณฑ/วัสดุสํานักงาน/อื่นๆ) 
๒. จัดสรรใหคณะเวชศาสตรเขตรอน (ไมนอยกวารอยละ ๒๕) 

(คาสถานที่และสาธารณูปโภค) 
๓. จัดสรรเพื่อพัฒนาภาควิชา/หนวยงาน: โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน 

 
๖๕ 

 
๒๕ 

 
๑๐ 

รวม ๑๐๐ 

ทั้งนี้ คาดวาจะเปดใหบริการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ หลังจากไดรับการรับรองมาตรฐานสากลแลว  15 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบการจัดเก็บคาบริการและการจัดสรรเงินรายไดใหแกคณะฯ จากโครงการตรวจ

วินิจฉัยโรคฉี่หนูดวยวิธี Real-time PCR 

ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบโครงการตรวจวินิจฉัยโรคฉ่ีหนูดวยวิธี Real-time PCR โดยใชหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน20 

ท่ีมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยเชื้อดังกลาว และเพื่อใชศักยภาพของคณะฯ ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนมากที่สุด นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงาน โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ที่ไมสามารถ



- ๕ - 

 

ทําการตรวจวิเคราะห และวินิจฉัยโรคฉี่หนูได ในการน้ี จึงขอเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
กําหนดอตัราคาบริการและการจัดสรรรายไดของโครงการ ดังนี้  

๑) การจัดเก็บคาบริการของโครงการตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนูดวยวิธี Real-time PCR 
บริการ คาบริการตอราย คาบริการ รพ.รัฐบาล หรือ รพ.เอกชน  

ที่สงผูปวย ๕๐ รายขึ้นไปตอครั้ง 
การตรวจวินิจฉัยเชื้อเลปโตสไปราดวยวิธี Real-time PCR 
 

๑,๖๐๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท 

๒) การจัดสรรเงินรายไดของโครงการตรวจวินิจฉัยโรคฉ่ีหนูดวยวิธี Real-time PCR 
รายการ รอยละ 

รายรับ (ตอ ๑ ตัวอยาง) 
๑. คาดําเนินโครงการ 

(คาใชสอย/วัสดุวิทยาศาสตร/เคมีภัณฑ/วัสดุสํานักงาน/อื่นๆ) 
๒. จัดสรรใหคณะเวชศาสตรเขตรอน (ไมนอยกวารอยละ ๒๕) 

(คาสถานที่และสาธารณูปโภค) 
๓. จัดสรรเพื่อพัฒนาภาควิชา/หนวยงาน: โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน 

 
๖๕ 

 
๒๕ 

 
๑๐ 

รวม ๑๐๐ 

ทั้งนี้ คาดวาจะเปดใหบริการในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ หลังจากไดรับการรับรองมาตรฐานสากลแลว  5 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งานพัสดุ สํานักงานคณบดี 
น.ส.ไพริน บุญประเสริฐ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รอง

คณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนางาน สังกัดสํานักงาน10 

คณบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การแตงตั้งคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนงของ
หัวหนาหนวยงานและรองหัวหนาหนวยงานของสวนงานท่ีมิใชภาควิชาหรือเทียบเทาภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตามขอ ๕ (๑) ผลการสรรหาและคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง มีดังนี้ 

๑) หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก นางสาวดวงใจ  สหัสสานนท  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นักเอกสารสนเทศชํานาญการ  15 

สังกัดสํานักงานคณบดี 
๒) หัวหนางานพัสดุ ไดแก นางประไพพร  เตียเจริญ  

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  
สังกัดสํานักงานคณบดี 

ทั้งนี้ คณะฯ ไดเปดโอกาสใหมีการทักทวงผลการคัดเลือก ภายใน ๑๕ วัน นับแตประกาศผลการคัดเลือก 20 

เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บัดนี้ครบกําหนดแลวและไมมีผูใดทักทวง 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  

๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบปรบัอัตราคาตอบแทนแพทยในการทําหัตถการ ESI 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอ

ความเห็นชอบการปรับอัตราคาตอบแทนแพทยในการทําหัตถการ ESI ภายใตการบริการของโรงพยาบาล25 

เวชศาสตรเขตรอนแบบคลินิกพิเศษ จากเดิมมีการทําหัตถการ ESI และจายคาตอบแทนแพทยทําหัตถการ ESI ใน
อัตรา ๘๐๐ บาทตอครั้ง ในการนี้ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนขอปรับอัตราการจายคาตอบแทนแพทยทําหัตถการ 
ESI ใหม ดังนี้ 



- ๖ - 

 

๑) คาตอบแทนแพทยทําหัตถการ ESI ไมเกิน ๒ รายตอวัน  ในอัตรา   ๘๐๐ บาทตอราย 
๒) คาตอบแทนแพทยทําหัตถการ ESI ตั้งแต ๓ รายขึ้นไปตอวัน  ในอัตรา ๑,๒๐๐ บาทตอราย 
๓) คาตอบแทนแพทยทําหัตถการ ESI ตั้งแต ๖ รายขึ้นไปตอวัน  ในอัตรา ๑,๖๐๐ บาทตอราย 
ทั้งนี้ จะเร่ิมใชอตัราใหมตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับอัตราการจายคาตอบแทนแพทยทําหัตถการ ESI ตามรายการ แตใหเริ่ม5 

ใชอัตราใหมจากเดิม “วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘” เปน “วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘” 
๔.๒.๕  ขอความเห็นชอบเพิ่มอัตราคาตอบแทนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติของเจาหนาที่งาน

การเงินและสวัสดิการสังคม และงานสารสนเทศโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการเพิ่มอัตราคาตอบแทนการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติของเจาหนาที่ โรงพยาบาล10 

เวชศาสตรเขตรอน เน่ืองจากการปรับโครงสรางของโรงพยาบาลท่ีผานมา ทําใหฝายบริหารของโรงพยาบาลมี
หนวยงานเพิ่มขึ้น จํานวน ๒ งาน ไดแก งานการเงินและสวัสดิการสังคม และงานสารสนเทศโรงพยาบาล แตประกาศ
คณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมไดรองรับบุคลากรที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติของหนวยงาน
ท่ีตั้งขึ้นใหม ดังนั้น โรงพยาบาลจึงขอเพิ่มคาตอบแทนการข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติของเจาหนาท่ี ดังนี้ 15 

๑)  ผูปฏิบัติงาน สังกัดงานการเงินและสวัสดิการสังคม และผูปฏิบัติงาน สังกัดงานสารสนเทศโรงพยาบาล  
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติ ในวันทําการปกติ วันหยุดทําการ และวันหยุดนักขัตฤกษ และมี
เวลาการปฏิบัติงานเปนเวลา ๘ ชั่วโมง ดังนี้ 
- วันทําการปกติ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เทากับ ๑ ผลัด 
    เวลา ๒๔.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น เทากับ ๑ ผลัด 20 

- วันหยุดทําการ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เทากับ ๑ ผลัด 
    เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เทากับ ๑ ผลัด 
    เวลา ๒๔.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น เทากับ ๑ ผลัด 
และใหไดรับคาตอบแทน ดังนี้  
- เจาหนาที่งานการเงินและสวัสดิการสังคม  ในอัตราคนละ ๔๘๐ บาทตอ ๑ ผลัด  25 

- เจาหนาที่งานสารสนเทศโรงพยาบาล   ในอัตราคนละ ๔๘๐ บาทตอ ๑ ผลัด 
กรณีผูปฏิบัติงาน สังกัดงานการเงินและสวัสดิการสังคม และงานสารสนเทศโรงพยาบาล ขึ้นปฏิบัติงาน

นอกเวลาทําการปกติ ในวันหยุดทําการ และวันหยุดนักขัตฤกษ หรือท่ีตองอยูปฏิบัติงานตอเนื่อง ใหเบิกคาตอบแทนได
อีกเปนรายชั่วโมง ในอัตราคนละ ๖๐ บาทตอชั่วโมง 

ทั้งนี้ จะเร่ิมใชอัตราใหมตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๖  ขอความเห็นชอบเพิม่อัตราคาตอบแทนแพทยตรวจ Ultrasound  

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการเพิ่มอัตราคาตอบแทนแพทยในการตรวจ Ultrasound ภายใตการบริการของโรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอนแบบคลินิกพิเศษ เน่ืองจากประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน เรื่อง หลักเกณฑอัตราจายเงิน35 

คาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายการตรวจ
ท่ียังไมไดจัดทําประกาศคาตอบแทนแกแพทย ในการนี้ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนจึงเสนอเรื่องเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อขอเพิ่มรายการคาตอบแทนแพทยในการตรวจ Ultrasound ดังนี้ 

๑) การตรวจ Ultrasound ที่มีราคาคาตรวจในอัตรา TM ตํ่ากวา ๘๕๐ บาท  
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จายคาตอบแทนแพทยในอัตรา ๓๐๐ บาทตอราย 
๒) การตรวจ Ultrasound ที่มีราคาคาตรวจในอัตรา TM ต้ังแต ๘๕๐ บาท  

จายคาตอบแทนแพทยในอัตรา ๔๐๐ บาทตอราย 
ทั้งนี้ จะเร่ิมใชอัตราใหมตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบการเพิ่มอัตราคาตอบแทนแพทยในการตรวจ Ultrasound ตามรายการ แตใหเริ่ม5 

ใชอัตราใหมจากเดิม “วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘” เปน “วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘”  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบจากฝายอื่นๆ 
๕.๑ เรื่องแจงจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงงานในหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๔) 10 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหอาจารยหรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานใน

ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม15 

ทางเพศในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
๕.๑.๔  เรื่องอื่นๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ) 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ัง รศ. ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป  20 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ัง รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง Assistant Professor Junko Yasuoka ใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยอาคันตุกะ คณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ คําสั่งท่ี ๑๙๗๓/๒๕๕๘ ส่ัง ณ วันที่ ๒๒ 25 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่ งแตงตั้ ง Emeritus Professor Dr. Gerald Joseph Kost ให ดํารง

ตําแหนงศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ คําสั่งที่ ๑๙๗๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ศ. นพ.บรรจง  มไหสวริยะ ใหรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบัน30 

นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๒๐๐๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป จนกวาการสรรหาผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู หรือมีคําสั่ง
เปล่ียนแปลงเปนอยางอืน่ 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งรองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย คําสั่งที่ ๒๑๕๔/๒๕๕๘        
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 35 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คําสั่งที่  ๒๑๕๔/๒๕๕๘           
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบด ี
๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงตอท่ีประชุม เรื่อง ประกาศคณะ5 

เวชศาสตรเขตรอน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรคณะฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อทบทวนตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavior Indicator) ของสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกสายงาน โดย
กําหนดตัววัดในแตละดานใหชัดเจนเปนรูปธรรมสามารถนําไปใชในการประเมินดังกลาวได ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  10 

ประธานฯ กลาววามหาวิทยาลัยมหิดลมีดําริ จะใหการประเมินสมรรถนะสําหรับผูบริหาร เปนการประเมิน
เพื่อพัฒนา สวนของบุคลากรอ่ืนๆ ก็นาจะมีแนวโนมแบบเดียวกัน อยางไรก็ตาม ตองรอความชัดเจนกอน จึงตองใชตาม
ขอบังคับฯ เดิม และมหาวิทยาลัยอยูระหวางหาวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยวิธีที่เหมาะสมตอไป   

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 15 

ไมมี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

นางพรพิมล  อดัมส ผูชวยคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องแทน ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ 

โครงการ เปนเงิน ๔๙๙,๙๖๖.๐๓ บาท 20 

๕.๒.๓.๒  สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๗ เร่ือง เปนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓  สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
จํานวน ๑ เร่ือง เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๗ ครั้ง 25 

๕.๒.๓.๕  ผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) ขอมูลในตารางตามเอกสารประกอบการประชุม จะแสดงถึงผล
การดําเนินงานวาแตละภาควิชามีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายในระดับใด ขอมูลดังกลาวมาจาก Intranet 
ของงานทรัพยากรบุคคลหรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php 
และขอมูลเปาหมาย ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 30 

ประธานฯ แจงขอเพิ่มขอมูลสรุปจํานวนผลงานตีพิมพแยกแตละภาควิชาเพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบขอมูลดังกลาว 

๕.๒.๓.๖  ความคืบหนาพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะเริ่มมีผลบังคับใชวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประเด็นสําคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
จะเก่ียวของกับนักวิจัย และสวนงาน ไดแก 35 

๑) การกําหนดใชผูใชสัตวทดลองตองมีใบอนุญาตใชสัตว (ความคืบหนา: ขณะนี้อยูระหวาง
การรางกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ซึ่งทางคณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตวของคณะฯจะติดตามความ
คืบหนาจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และแจงใหผูใชสัตวในคณะทราบตอไป) 

๒) กําหนดใหผูผลิตสัตวตองมีใบอนุญาต (คณะฯ ไมเขาขาย) 
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๓ ) สถานที่ ที่ มี ก า ร เลี้ ย งและ ใช สั ต ว ท ดลอง ต อ งมี ก ารจดแจ ง  (ความคื บหน า : 
มหาวิทยาลัยมหิดล มี ๗ หนวยงานท่ีมีการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง ไดแก ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะเภสัชศาสตร 
และสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ซึ่งอยูระหวางรอประกาศจาก วช. วาจะใหจดแจงในนามมหาวิทยาลัยหรือในนาม
สวนงาน) 5 

๔) หนวยงานท่ีมีการเลี้ยงและใชสัตวทดลองจะตองมีคณะกรรมการกํากับและดูแลการเลี้ยง
และใชสัตวของสถาบัน และสัตวแพทยประจําหนวย (ความคืบหนา: คณะฯ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยมี
องคประกอบท่ีครบถวนแลว) 

หลังจาก พ.ร.บ. มีผลบังคับใชแลวสถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร (สพสว.) จะจัดทํารางกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.สัตวเพื่องานทาง10 

วิทยาศาสตร เพื่อใหแตละสถาบันปฏิบัติตามตอไป นอกจากนี้ ประกาศสภาวิจัยแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐาน ไดแก 
เรื่องการพิจารณารับรองมาตรฐานคณะกรรมการกํากับและดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน (มคกส.) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหตัวแทนแตละสวนงานเขารวมประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจประเมิน โดยทาง
คณะวิทยาศาสตร ไดผานการตรวจประเมนิแลว และยินดีใหคําปรึกษาแกสวนงานอื่นในมหาวิทยาลัย ซึ่งงานสวนใหญ
จะเปนงานดานการเตรียมเอกสาร ขณะนี้ คณะกรรมการกํากับฯ ของคณะไดรับทราบและอยูระหวางดําเนินการ15 

เตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม 
ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม แจงตอที่ประชุมเรื่อง 

ขั้นตอนการดําเนินงานดาน Translational Laboratory ซึ่งในระยะเวลา ๑ ปท่ีผานมา ไดดําเนินการในลักษณะ 20 

Bottom up กลาวคือไดดําเนินการคัดเลือกโครงการวิจัยของอาจารยที่ไดรับเงินทุนมากกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาทตอ
โครงการ ซึ่งเปนโครงการทางดาน Translational research พบวาสวนใหญ เปนการพัฒนาชุดตรวจท่ีเปน 
diagnostic test kits จากการคัดเลือกดังกลาวมีโครงการวิจัยท่ีสามารถนํามา Translational ไดจํานวน ๔ โครงการ 
โดยคณะฯ มีนโยบายใหเงินทุนสนับสนุนตอเนื่องเพื่อใหสามารถพัฒนา test kit ใหใชไดจริงในเชิงพาณิชย โดย
ระยะเวลาที่คิดวาเปนไปไดภายใน ๒ – ๕ ป เพื่อกําหนดทิศทางงานวิจัยตอไป 25 

ขณะน้ีกําลังดําเนินการในลักษณะ Top down โดยจะทําการวิเคราะหสถานการณ  (Situation 
analysis) งานวิจัยทางดานนี้เพื่อยกระดับผลงานวิจัยท่ีใหสามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชยนวัตกรรมตอไป   

ประธานฯ แจงเสริมวาการทํา Translational Research เปนทิศทางใหมของคณะฯ ซึ่งถือวาเปนเรื่อง
ใหมนอกจากการทําผลงานวิจัยตีพิมพ   

ที่ประชุมรับทราบ 30 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายการศึกษา 
นางจิราภรณ  แพรวานิชย หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา แจงเรื่องตอที่ประชุมแทน ศ. ดร. พญ.ศศิธร 

ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา ดังนี้ 
๕.๒.๕.๑ รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร M.Sc. (Trop.Med.) และ Ph.D. (Trop.Med.) ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๘ ที่ไดรับรางวัล “ตระหนักจิต หะริณสุต” ไดแก   35 

๑) หลักสูตร M.Sc. (Trop.Med.)  
๑.๑ Ms. Aulia Pawestri Indonesia 5738272 TMTM/M จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท                

อ. ดร.แสงเดือน มูลสม เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก 
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 



- ๑๐ - 

 

๒) หลักสูตร  Ph.D. (Trop.Med.) 
๒.๑ นายสุธี มั่งม ี5736710 TMTM/D จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท  

ผศ. ดร.เพียงจันทร สนธยานนท เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

๒.๒ Mr. Komal Raj Rijal Nepal 5738271 TMTM/D จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 5 

       ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี เปนอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธหลัก 
ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก 

เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตร Ph.D. (Trop.Med.) ไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ จํานวน ๔ คน แตผูที่
ไดรางวัลมีคะแนนดิบมากกวาจึงไดรางวัลดังกลาว สวนอีก ๓ คน สํานักงานบริหารการศึกษาจะมอบเกียรติบัตรเรียนดี
ใหนักศึกษาท้ัง ๓ คน คือ นางสาวสุดาภรณ  เกงการ นางสาวอุษณี ทรัพยเจริญกุล และ Ms. Sunna Vyatra 10 

Hutagalung (Indonesia) ในวันไหวคร ู 
๕.๒.๕.๒ กําหนดการพิธีปดการศึกษาของหลักสูตร D.T.M. & H. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ 

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 15 

นางจิราภรณ  แพรวานิชย หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา แจงเร่ืองตอที่ประชุมแทน ผศ.เกศินี     
บูชาชาติ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ดังนี ้

๕.๒.๖.๑ ปฏทิินกิจกรรมนักศึกษา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
๑) การฝกซอมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒ (ฝกซอมยอย) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘   

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  20 

๒) การฝกซอมรับปริญญาบัตร (ฝกซอมยอย) ในวันศุกรท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตรเขตรอน  

๓) การฝกซอมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓ (ฝกซอมใหญ) ในวันเสารท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๘          
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

๔) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทรที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘      25 

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายชื่อบัณฑิตของคณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๕๘ คน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕) การจัด TROPMED Students’ International Night “Welcome to ASEAN Community” 
ในวันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. โดยมีทูตที่ตอบรับมารวมงานแลวมีดังน้ี 

- H.E. Mr. Khaga Nath Adhikari, Ambassador of Nepal 30 

- Mr. Mohd Faizal Razali as a Deputy Chief of Mission (Representative, H.E. 
Dato' Nazirah binti Hussain, Ambassador of Malaysia) 

- H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon, Ambassador of Philippines 
๕.๒.๖.๒ สรุปการจัดกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑) Knowledge Management #5 on “Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill” 35 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมดังน้ี 
นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่สายสนับสนุน รวม 

๒๒ ๑ ๑๖ ๓๙ 



- ๑๑ - 

 

๒) การจัดกิจกรรม Edutainment Trip to Chonburi Province ใหแกนักศึกษาทุกหลักสูตร 
เมื่อวันท่ี ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมดังน้ี 

นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่สายสนับสนุน รวม 
๖๐ ๔ ๑๑ ๗๕ 

๕.๒.๖.๓ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแตงตั้งสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ไดแก  

๑) นายปฐว ี แวววับ TM/D 2014  5 

๒) นายพลัง  โชติศิร ิ TM/D 2014  
๓) นายวิริยะ  มหิธกุล TM/D 2014 

๕.๒.๖.๔  กําหนดการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแดผูที่ไดรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กติติมศักดิ์ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล และผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก 
ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระ10 

เกียรต ิ
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 
รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงเร่ืองตอท่ีประชุม ดังนี้ 
๑) รายงานสถานภาพดานงบประมาณของคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําเดือนกรกฎาคม 15 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ดังน้ี 
๑.๑ แหลงเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗.๓๙ ลานบาท เบิกจายจริงทุกหมวด

รายจายรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแลวทั้งสิ้น ๒๗๖.๒๒ ลานบาท หรือรอยละ ๘๗.๐๓ ประกอบดวย 
- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค 

 เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๓๐๓.๒๙ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพันที่20 

อนุมัติแลวทั้งสิ้น  ๒๖๒.๑๒ ลานบาทหรือรอยละ ๘๖.๔๓ 
- งบลงทุน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๑๐ ลานบาท เปนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร 

จํานวน ๑๐ รายการ ดําเนินการจัดหากอหน้ีผูกพันครบทุกรายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
กอหนี้ผูกพันในวงเงินทั้งสิ้น ๑๔.๑๐ ลานบาท ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีครุภัณฑที่สงของ
แลว ๗ รายการ คณะกรรมการตรวจรับของเสร็จสิ้น วางฎีกาเบิกจายแลว ๗ รายการ จํานวนเงิน 25 

๗.๙๒ ลานบาท หรือรอยละ ๕๖.๑๕ ของวงเงินกอหนี้ผูกพัน 
๑.๒ แหลงเงินงบประมาณโครงการมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ SP2 งบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น 

๗.๘๒ ลานบาท กอหนี้ผูกพันแลว ๗.๘๒ ลานบาท ผูขายสงของและดําเนินการตรวจรับครบทุกรายการ พรอมวางฎีกา
เบิกจายแลว ๗.๘๒ ลานบาท หรือรอยละ ๑๐๐ 

๑ .๓  แหล งเงินรายไดส วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะ30 

เวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๒๕๐.๒๕ ลานบาท รับโอนสะสมตามท่ีตั้งงบประมาณ ๓๐ 
ลานบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๘๐.๒๕ ลานบาทหรือรอยละ ๘๑.๒๓ ของประมาณการรายรับท้ังหมด ๓๔๕ ลานบาท  
คณะฯ มีรายจายดําเนินงานรวมภาระผูกพันท่ีอนุมัติแลว ๒๑๗.๐๒ ลานบาท หรือรอยละ ๖๒.๙๐ ของประมาณการ
รายจายท่ีตั้งไวทั้งสิ้น ๓๔๕ ลานบาท  ประกอบดวย 

- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค 35 

เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๓๑๗ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน ตาม
งบประมาณที่อนุมตัิแลว ท้ังสิ้น ๒๐๖.๒๘ ลานบาท หรือรอยละ ๖๕.๐๗ 



- ๑๒ - 

 

- งบลงทุน ๒๘ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน ตามงบประมาณท่ีอนุมัติแลว ทั้งสิ้น 
๑๐.๗๓ ลานบาท หรือรอยละ ๓๘.๓๓ 

๓) สรุปคาใชจายของภาควิชา โรงพยาบาล สํานักงาน และศูนย ประจําเดือนกรกฎาคม ปงบประมาณ 
๒๕๕๘ ดังน้ี 

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท คาใชจายประจําเดือนกรกฎาคม 5 

๔๙๙,๕๒๖.๗๓ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๐๘๑,๔๘๐.๓๕ บาท 
๓.๒ สํานักงาน ๕ สํานักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือนกรกฎาคม 

๑,๑๖๗,๕๖๐.๙๙ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๓,๑๘๑,๑๐๙.๐๖ บาท 
๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือน

กรกฎาคม ๓,๐๘๖,๖๐๘.๖๒ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๕,๑๒๔,๓๔๘.๑๑ บาท 10 

๓.๔ ศูนยความเปนเลิศ ๔ ศูนย วงเงินจัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือนกรกฎาคม 
๖๗,๖๙๑.๖๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖๑,๐๔๑.๘๖ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

นายพีรวัฒน  ไมพานิช หัวหนาสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ แจงเรื่องตอท่ีประชุมแทน     15 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ดังนี้ 
๕.๒.๘.๑ ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอนเสนอแตงต้ัง Asst. Prof..Junko Yasuoka จากประเทศญี่ปุน

เปนผูชวยศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิค (Clinical Tropical Medicine) เพื่อให
คําปรึกษาทางวิชาการ และรวมเปนวิทยากรในการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ ในการน้ีมหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณา
อนุมัติและแตงต้ัง Asst. Prof..Junko Yasuoka เปนผูชวยศาสตราจารยอาคันตุกะ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล     20 

ท่ี ๑๙๗๓/๒๕๕๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนระยะเวลา ๑ ป  
๕.๒.๘.๒ ศูนยความรวมมือ WHO CC for Clinical Management of Malaria รวมกับ WHO SEARO 

จัดรายการฝกอบรมนานาชาติ 13th International Training Course on Management of Malaria ระหวางวันที่     
๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน ๒๘ ราย จาก ๑๒ ประเทศ 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒.๙ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 
ไมมี 

๕.๒.๑๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
ไมมี 

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 30 

ไมมี 
๕.๒.๑๒ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม  

ไมมี 
๕.๒.๑๓ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  

ไมมี 35 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

ไมมี 
๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 



- ๑๓ - 

 

ประธานฯ แจงเรื่องตอท่ีประชุมแทน รศ. ดร. นสพ.พงศราม  รามสูต ประธานสภาอาจารยคณะ
เวชศาสตรเขตรอน เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาอาจารย คณะเวชศาสตรเขตรอน ที่จะครบวาระปกติ ในวันท่ี ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะฯ จะตองทําการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารยชุดใหม ตามประกาศคณะฯ เรื่อง สภาอาจารย
คณะเวชศาสตรเขตรอน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ คณบดีไดมอบหมายผูแทนเพื่อไปรวมเปนสักขีพยานในการเลือกตั้งตาม
ภาควิชาตางๆ แลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ไมมี 
๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน แจงเล่ือน10 

กําหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไมมี 15 

๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  
๖.๑ เรื่องแจงจาก WHO Collaborating Center (WHO CC) 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงวาตามที่  WHO Collaborating 20 

Center (WHO CC) ทํ าหนั งสือถึ งคณบดีและรองคณบดีฝ ายสรางสรรคคุณคา ซึ่ งสรุปความไดวา  WHO 
Collaborating Center for Clinical Management of Malaria (WHO CC No THA-42) ของภาควิชาอายุรศาสตร
เขตรอนจะครบกําหนดตองตออายุในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ และคณะฯ ไดประสานงานขอตออายุไปตั้งแตเดือน
เมษายน ๒๕๕๘ แลวนั้น เนื่องจาก WHO CC มีโปรแกรม Malaria Elimination หรือการปลอดเชื้อมาลาเรีย จึง
เล็งเห็นวาคณะเวชศาสตรเขตรอนมีผลงานดานการวิจัย การเรียนการสอน การฝกอบรม และการรักษาพยาบาลที่โดด25 

เดน จึงขอยกระดับจากภาควิชาเปนระดับคณะฯ เพื่อครอบคลุมภาควิชาอื่นๆ ดวย และขอเปลี่ยนชื่อเปน WHO 
Collaborating Center for training and research in malaria elimination แทนชื่อเดิม 

ที่ประชุมเห็นด วยกับการยกระดับความรวมมือเปนระดับคณะฯ และเสนอใหตั้ งชื่อใหม เปน WHO 
Collaborating Center for training, research and case management in malaria elimination เ พื่ อ
ตอบสนองยุทธศาสตร T R และ O ของคณะฯ และให ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน เปนผูประสานงานหลัก 30 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 35 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ) 


