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๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ วามีความคาดหวังจากบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
๑) ผลิตบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและผูใชบัณฑิต เพื่อ

นําขอมูลที่ไดมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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๓) มีความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม เชน การใหความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหเหมาะสมกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เปนตน  

๔) นักศึกษาควรมีความคิดแบบไทย และมีมุมมองระดับโลก  
๕) มีคุณลักษณะตามที่ภาคธุรกิจตองการ ไดแก 
    - ภาษาอังกฤษ  5 

    - เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    - มีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ ทํางานเปนทีม และทุมเทใหกับงาน 
ศ. ดร. พญ.พัชรีย  เลิศฤทธิ์ กลาวตอไปวามหาวิทยาลัยมหิดลไดเดินทางไปสํารวจความคิดเห็นถึงแนว

ทางการมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล กับกลุมประเทศอาเซียน และไดศึกษาถึงความตองการแรงงานในกลุม
ประเทศอาเซียน วาตองการแรงงานแบบใด เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยจะไดนําคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานตองการ มา10 

พัฒนาปรับปรุงกับหลักสูตรที่มีอยูของคณะฯ ใหเปนท่ีตองการในตลาดแรงงานมากข้ึน อีกทั้งยังตองเตรียมความพรอม
ทางดานวัฒนธรรม ภาษา การดํารงชีวิตตางๆ ใหกับนักศึกษาที่ตองการไปทํางานที่ตางประเทศดวย 

จากน้ัน ไดยกตัวอยางขอมูลผูท่ีเดินทางมาจากประเทศสหรัฐฯ เพื่อมากลุมประเทศอาเซียน และคาดการณ
แนวโนมท่ีจะเกิดขึ้น เชน การรองรับการทําวีซา การเตรียมความพรอมของโรงแรม/ท่ีพัก เปนตน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
กําลังเตรียมแผนการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเดินทางเขามาของชาวตางประเทศ หรือการผลิตบัณฑิตเพื่อไป15 

ประจําการที่หนวยงานของตางประเทศในกลุมอาเซียน รวมถึงเสนอใหคลินิกเวชศาสตรทองเที่ยวและการเดินทาง 
ของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เตรียมความพรอมการรองรับดานการรักษาพยาบาลผูปวยดวย     

นอกจากนี้ ศ. ดร. พญ.พัชรีย  เลิศฤทธิ์ ไดเลาถึงการเดินทางไปเยือนที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรตางๆ ของนักศึกษาเวียดนาม พบวาวิชาเลือกที่นักศึกษาเหลานั้น
นิยมมากที่สุดไดแก วิชาภาษาไทย โดยใหความคิดเห็นวาการเลือกเรียนวิชาภาษาไทยจะทําใหนักศึกษามีความรู20 

ภาษาไทยและสามารถทํางานกับบริษัทขามชาติของประเทศไทย ที่รวมทุนและตั้งอยูท่ีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงคิดวาควรพัฒนานักศึกษาที่มีความรูในภาษาตางๆ ไปทํางานในกลุมประเทศ
อาเซียนและพัฒนาความสามารถของบัณฑิตใหมากข้ึนเพื่อใหกาวทันกับกลุมประเทศอื่นๆ ดวย 

บัณฑิตวิทยาลัยมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตเพื่อเขาสูตลาดแรงในกลุมประเทศอาเซียนเปนหลัก โดย
คํานึงถึงการพัฒนาบัณฑิตใน ๓ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นท่ี ๑ เมื่อศึกษาแนวโนมจํานวนประชากรของประเทศไทย 25 

พบวามีแนวโนมลดลง ซึ่งหมายถึงจํานวนบัณฑิตที่จบปริญญาตรีและมาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมี
จํานวนนอยลงเชนกัน ดังน้ันการคาดหวังใหมีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ ของคณะฯ 
อาจจะตองเปลี่ยนแนวความคิดใหม โดยการเปดรับสมัครนักศึกษาจากตางประเทศมากข้ึน การไปคัดเลือกนักศึกษา
จากตางประเทศมากกวาการรอรับนักศึกษาใหมาสมัครอยางเดียว เปนตน ประเด็นที่ ๒ การเปลี่ยนกลุมเปาหมายเปน
กลุมประชากรวัยทํางานที่มีทักษะความรูความสามารถหรือกลุมประชากรที่เกษียณอายุแลว โดยเนนการฝกอบรมเปน30 

คอรส เชน การฝกทักษะดานโภชนาการอาหาร การเนนสุขภาพของผูสูงอายุ เปนตน เพื่อใหสามารถกลับสู
ตลาดแรงงานไดอีกครั้ง ประเด็นท่ี ๓ การเปดหลักสูตรสําหรับประชากรวัยทํางานหรือวัยผูสูงอายุที่ไมมีปริญญา แต
ตองการกลับมาศึกษา เพื่อปรับวุฒิการศึกษา หรือมีความพรอมในการศึกษาอีกครั้ง     

นโยบายทางการศึกษาและการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี ้
๑) การเนนภาษาตางประเทศ 35 

- การเพิ่มความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
- พัฒนาศูนยทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดล (TOEFL-IBT และ IELTS) 
- ภาษาตางประเทศอื่นๆ เชน ภาษารัสเซีย เปนตน 
- การสนับสนุนการเขียนผลงานวิจัย (abstract, manuscript, announcement และ regulations) 
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๒) การพัฒนา Soft Skill ของนักศึกษา  
- ดานภาวะผูนํา  
- ดานการทํางานเปนทีม  
- การมีวัฒนธรรมอาเซียน 
- การทํา Workshop 5 

๓) ความเปนตลาดวิชา ซึ่งมีความสําคัญมาก 
- การจัดหลักสูตรแบบ tailor made (part time, full time และ module)  
- Share courses  
- หลักสูตรปริญญารวม 
- การจัดการเรียนการสอนระยะไกล 10 

- การให Transcript สําหรับการเรียนจบรายวิชา (Workshop   Courses) เปน Special Transcript 
- Collect courses for degree 
- หลักสูตรสําหรับบุคคลท่ัวไป 

๔) ทุนการศึกษา รอยละ ๓๐ ของนักศึกษาปริญญาเอก 
- Full scholarship  15 

- Partial scholarship (คาเรียน ท่ีพัก และเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ) 
จากกิจกรรมถาม-ตอบ คณบดีกลาวชื่นชม ศ. ดร. พญ.พัชรีย  เลิศฤทธิ์ วามีการบรรยายท่ีกระชับ ตรง

ประเด็น ขอมูลมีประโยชนมาก และเปนท่ีสนใจของคณะกรรมการและประธานหลักสูตรทุกทาน และจะนําขอมูลของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาเปนแนวทางการดําเนินงานของคณะเวชศาสตรเขตรอนตอไป 

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุม 20 

และ ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร ทําหนาที่เลขานุการท่ีประชุม พรอมกลาวสรุปจํานวนคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่
เขารวมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เขารวมประชุม จํานวน ๒๔ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จํานวน ๗ คน  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 25 

๑.๑ วันมหิดล ประจําป ๒๕๕๘ 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมเรื่องการเขารวมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวันมหิดล เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมี
หนวยงานจากภาครัฐและเอกชนมารวมวางพวงมาลาฯ เปนจํานวนมาก จากนั้น เขารวมฟงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศิริราช 
ใตเบื้องยุคลบาทราชจักรีวงศ" โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หองประชุมอทิตยาทร30 

กิติคุณ ตึกสยามินทร ชั้น ๗ โรงพยาบาลศิริราช การบรรยายกลาวถึงประวัติการจัดต้ังโรงพยาบาลศิริราช วา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวเน่ืองจากการ
เกิดอหิวาตกโรคระบาด ตอมาทรงตระหนักวาโรงพยาบาลนั้นใหประโยชนบําบัดทุกข บํารุงสุขได จึงดําเนินการ
จัดสรางโรงพยาบาลขึ้นเพื่อพระราชทานใหเปนสถานที่รักษาพยาบาลแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน การกอสรางได
ใชไมและวัสดุกอสรางที่เหลือจากงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ    35 

พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งไดประชวรดวยโรคบิดสิ้นพระชนม 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ จึงยิ่งมีพระราชปณิธานอยางแรงกลาท่ีจะใหมีโรงพยาบาลขึ้นไปอีก 

ประธานฯ กลาววาในสมัยกอนยังไมมีน้ําสะอาดใช และอยูในภาวะขาวยากหมากแพง สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ไดพระราชทานพระราชทรัพยเปนจํานวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท เปนคาวางทอ
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ประปาขามแมนํ้าเจาพระยาจากฝงพระนคร มายังโรงพยาบาลศิริราช ฝงธนบุรี เพื่อใหโรงพยาบาลศิริราชมีนํ้าประปา
ท่ีสะอาดใชภายในโรงพยาบาล เม่ือป พ.ศ. ๒๔๖๘ และปจจุบันทอประปาดังกลาวยังคงตั้งอยูที่อาคารอํานวยการ ของ
โรงพยาบาลศิริราช จากนั้น ประธานฯ แจงวาในวันมหิดลไดมีการจัดกิจกรรมมากมาย รวมถึงกิจกรรมเพื่อปองกัน
โรคเรบีส (โรคพิษสุนัขบา) โลก ๒๕๕๘ ซึ่งมีรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ
โครงการ และไดประชาสัมพันธกิจกรรมไปทุกวิทยาเขต 5 

นางฐิติพร  แกวรุณคํา หัวหนาฝายการพยาบาล แจงวาโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนรวมจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคเรบีส (โรคพิษสุนัขบา) ในชุมชนคนเขตรอน เนื่องในวันปองกันโรคเรบีส (โรคพิษสุนัขบา) โลก ๒๕๕๘ 
ภายในงานมีการกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเรบีส โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ การใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคเรบีส 
จํานวน ๒๐ ราย โดยไมคิดคาใชจาย และนิทรรศการเพื่อใหความรูเก่ียวกับโรคเรบีส ณ บริเวณลานประชาสัมพันธ ชั้น 
๑ อาคารราชนครินทร โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  10 

ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแกไขดังนี้ 

หนา ๙   บรรทัดที่ ๙  แกไข “ประธานฯ กลาววาการประเมินสมรรถนะหลัก..........” เปน  “ประธานฯ กลาว
วามหาวิทยาลัยมหิดลมีดําริ จะใหการประเมินสมรรถนะสําหรับผูบริหาร เปนการ15 

ประเมินเพื่อพัฒนา สวนของบุคลากรอื่นๆ ก็นาจะมีแนวโนมแบบเดียวกัน อยางไร   
ก็ตาม ตองรอความชัดเจนกอน จึงตองใชตามขอบังคับฯ เดิม และมหาวิทยาลัยอยู
ระหวางหาวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยวิธีท่ีเหมาะสมตอไป" 

 
ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องสืบเน่ือง 20 

ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไมมี   
๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอื่นๆ 25 

๔.๒.๑  ผลคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตร D.T.M.&H. ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบผล

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒ คน ซึ่งตามโครงสรางของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ ๒๐ หนวยกิต รายวิชาเลือกไมนอยกวา ๔ หนวยกิต รายวิชาท่ีอยูใน
หมวดวิชาบังคับของหลักสูตรจะตองไดเกรดไมต่ํากวา B และรายวิชาเลือกของหลักสูตรจะตองไดเกรดไมต่ํากวา C 30 

และตองไดเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได  
และในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. สอบไมผานจํานวน ๗ ราย และไดสอบ 

Re-exam แลว ผลการสอบนักศึกษาสอบผานทั้งหมดจํานวน ๗ ราย มีรายชื่อดังนี้ 
๑) Dr. Myo Oo Zaw สอบ Re-exam ๓ รายวิชา 
๒) Dr. Nang Swam Phwan Kyi สอบ Re-exam ๑ รายวชิา 35 

๓) Dr. July Moe สอบ Re-exam ๑ รายวิชา 
๔) Dr. Than Htaik Aung สอบ Re-exam ๒ รายวชิา 
๕) Dr. Yadanar Su Aung Kyaw สอบ Re-exam ๑ รายวิชา 
๖) Lt. Col. Dr. Ashiqur  Rahman สอบ Re-exam ๒ รายวิชา 



- ๖ - 

 

๗) Dr. Bou Bonito สอบ Re-exam ๑ รายวิชา 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  

๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบแตงต้ัง Assoc. Prof. Daniel H Paris จากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนรองศาสตราจารยอาคันตุกะ 5 

สาขาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก (Visiting Associate Professor of Clinical Tropical Medicine) เพื่อเปนผูให
คําปรึกษาทางดานวิชาการ และรวมเปนวิทยากรในการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับคณะฯ ท้ังน้ี สํานักงานความ
รวมมือระหวางประเทศ ไดนําเรื่องเขาที่ประชุมทีมบริหารและไดผานความเห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
จึงเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และจะดําเนินการเสนอขอ
แตงตั้งไปที่มหาวิทยาลัยตอไป 10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาปรสิตหนอนพยาธิ 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบแตงตั้ง Prof. Serge Morand จากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาปรสิต
หนอนพยาธิ (Visiting Professor of Helminthology) เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ และรวมเปนวิทยากร15 

ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับคณะฯ ทั้งนี้ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดนําเรื่องเขาท่ีประชุมทีม
บริหารและไดผานความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และจะดําเนินการเสนอขอแตงตั้งไปที่มหาวิทยาลัยตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบรางประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ และอัตราการจัดเก็บคาบํารงุการใชสถานที่ 20 

หอพัก หองพัก และคาอาหารผูปวย และคาบริการตางๆ ของคณะเวชศาสตรเขตรอน (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ......... 
นายพสิณ ชรัตน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแทน น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ หัวหนา

หนวยวิทยบริการเพื่อสังคม วาจากการประชุมคณะกรรมการหอพักรับรองคณะเวชศาสตรเขตรอน เมื่อวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติใหทบทวนการจัดเก็บคาบริการหอพักรับรองท้ัง ๒ อาคาร และเห็นสมควรใหมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บคาใชไฟฟา หองพักรายเดือนอาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ จากอัตราเหมาจายเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เปน25 

จายคาไฟฟาตามการใชงานจริง ในอัตรา ๔.๕๐ บาทตอหนวยยูนิต และเพิ่มรายการการจัดเก็บรายไดคาบริการ
หองพักรายวันใหมีความครบถวนเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยหนวยหอพักรับรองฯ ไดนําเรื่องเขาท่ีประชุมทีมบริหารและได
ผานความเห็นชอบแลว จึงเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ๒ 
ประเด็น คือ 

๑)  การขอปรับเปลี่ยนหองพักรายวันเปนหองพักรายเดือน หากมีหองพักรายเดือนวาง และมีผูประสงค30 

เขาพักรายวัน ใหคิดอัตราบริการตามประกาศฉบับใหม 
๒)  การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บคาใชไฟฟา หองพักรายเดือนอาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ จากอัตราเหมา

จายเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เปนจายคาไฟฟาตามการใชงานจรงิ ในอัตรา ๔.๕๐ บาทตอหนวยยูนิต  
ทั้งนี้ ไดเสนอรายละเอียดการแกไขประกาศและอัตราคาบริการใหม ดังน้ี 

ประกาศฉบับเดิม ประกาศฉบับใหม   



- ๗ - 

 

ประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน 
เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการใชสถานที่ 
หอพัก หองพัก และคาอาหารผูปวย และคาบริการตางๆ 
ของคณะเวชศาสตรเขตรอน (ฉบับที่  ๑๑) ลงวันที่  ๒๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลําดับที ่๒ คาหองพัก 
หอพักรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

- ไมมีประกาศ อัตราคาหองพักรายวัน 
 

หอพักรับรองฯ อาคารศรชัยฯ  
  “สําหรับรายเดือน เหมาจายคาไฟฟา ๑,๐๐๐ บาท /
เดือน” 

 
(สวนทีข่อแกไขเพิ่มเติม) 
ลําดับที ่๒ คาหองพัก 
  
หอพักรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
เพิ่มหมายเหต ุ
คาหองพัก 
กรณี หองพักรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วางอยู และมีผูประสงค
เขาพักรายวัน  ใหคิดอัตราบริการดังนี้      
     ๑. หองพักปรับอากาศ เดี่ยว        อัตราบรกิาร ๑,๐๐๐ บาท/วัน 
     ๒. หองพักปรับอากาศ คู            อัตราบริการ ๑,๒๐๐ บาท/วัน  
     ๓. หองพักปรับอากาศ สวีท         อตัราบริการ ๑,๕๐๐ บาท/วัน 
 

 
 

ประกาศฉบับเดิม ประกาศฉบับใหม   
 หอพักรับรองคณะฯ อาคารศรชัย หลอูารียสุวรรณ  

แกไขเพิ่มเติม   
คาไฟฟา ในอัตรา ๔.๕๐ บาท ตอหนวยยูนิต   
เพิ่มหมายเหตุ 
๑. กรณีผูเขาพักที่เปนนักศึกษาผูไดรับทุน Partial Scholarship จาก
คณะเวชศาสตรเขตรอน ผูใหทุนจะเปนผูรับผิดชอบคาหองพักและคา
ใชไฟฟาตามจริง ไมเกิน ๒๐๐ หนวยยูนิตตอรอบเดือน  สวนที่เกิน 
๒๐๐ หนวยยูนติ นักศึกษาจะตองชําระคาไฟฟาเพิ่มเอง  
๒. กรณีผูเขาพักเปนแพทยประจําโรงพยาบาลฯ หากใชไฟฟาเกิน 
๒๐๐ หนวยยูนิต ตอรอบเดอืน  แพทยจะตองชําระคาไฟฟา ในสวน
ตางเพิ่มเอง                             

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอท้ัง ๒ ประเด็น 
๔.๒.๕  ขอความเห็นชอบรางประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ และแนวทางการจัดสรรเงินรายไดโครงการ

บริการวิชาการและอัตราเงินคาธรรมเนียมการบริการวิชาการที่ไดรับเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 5 

นายพสิณ ชรัตน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแทน น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ หัวหนา
หนวยวิทยบริการเพื่อสังคม วาพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ ไดใหบริการแกสังคมในหลาย
ลักษณะ ในรูปแบบของโครงการ ท้ัง In kind และ In cash และคณะฯ ไดออกประกาศหลักเกณฑและอัตราการ
จัดสรรรายไดคาบริการวิชาการจากโครงการภายใตสวนงาน และโครงการภายใตภาควิชา จํานวน ๒ ฉบับ น้ัน 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีประกาศหลักเกณฑการ10 

บริหารจัดการงานบริการวิชาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเพื่อใหการจัดเก็บรายได
และคาธรรมเนียมเปนไปอยางถูกตอง คณะฯ จึงเห็นสมควรกําหนดประเภทโครงการบริการวิชาการ ภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะเวชศาสตรเขตรอนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และทบทวนประกาศท่ีเกี่ยวของกับโครงการบริการวิชาการที่
มีอยูเดิม และโครงการบริการวิชาการที่จะเพิ่มขึ้นใหม ใหมีความสอดคลองกับขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
มีความคลองตัวในการนําไปปฏิบัติ จึงเห็นสมควรนําหลักเกณฑและแนวทางเกี่ยวกับการจัดสรรรายได และการจัดเก็บ15 

คาธรรมเนียมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มาบรรจุไวในประกาศคณะฯ เปนฉบับเดียวกัน ท้ังน้ี ไดกําหนดคําจํากัด
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ความ/ความหมายของการดําเนินโครงการบริการวิชาการภายใตการกํากับดูแลของคณะเวชศาสตรเขตรอน จําแนก
เปน ๔ ประเภท ดังน้ี 

๑) โครงการบริการวิชาการของสวนงานที่เคยอยูภายใตศูนยประยุกตฯ ซึ่งคณะฯ ไดรับโอนมา และ
พิจารณาใหคงสภาพความเปนโครงการบริการวิชาการอยู ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “โครงการบริการวิชาการสวนงาน” 

๒) โครงการบริการวิชาการของภาควิชาหรือหนวยงานท่ีเสนอขออนุมัติดําเนินการ และไดรับความ5 

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอนใหเปนโครงการบริการวิชาการ 
๓) โครงการบริการวิชาการ จัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยภาควิชาหรือ

หนวยงาน และมีการจัดเก็บคาลงทะเบียนจากผูเขารับการอบรม 
๔) โครงการบริการวิชาการในลักษณะอื่นๆ ที่ เปนการนําองคความรูของบุคลากรของคณะ

เวชศาสตรเขตรอนไปใหบริการแกสังคม เชน โครงการรับจางวิจัย การทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial) และ10 

โครงการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA และ HRA) เปนตน ซ่ึงไดรับวาจางหรือไดรับเงินทุน
จากองคกรหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการกอหนี้ผูกพันและทํา
นิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงกับบุคคลภายนอกในกิจการที่อยูในขอบขายวัตถุประสงคในนามมหาวิทยาลัยมหิดล 

การจัดสรรเงินรายไดคาบริการของโครงการและอัตราเงินคาธรรมเนียมบริการวิชาการ ดังนี ้
๑) โครงการบริการวิชาการของสวนงาน  15 

โครงการ     ไมเกิน  รอยละ ๖๖ 
คณะเวชศาสตรเขตรอน   ไมต่ํากวา รอยละ ๓๔ 

กรณีโครงการ มีเงินที่ไดรับจัดสรรคงเหลือ (รายไดสูงกวารายจาย) หลังปดบัญชีและจัดทํารายงาน
การเงินประจําป ไดจัดสรรเงินคงเหลือเพื่อกิจการ ดังนี ้

โครงการ       รอยละ ๕๐ 20 

คณะเวชศาสตรเขตรอน     รอยละ ๕๐ 
(๒) โครงการบริการวิชาการของภาควิชา หรือหนวยงาน  

โครงการ       รอยละ ๖๕ 
คณะเวชศาสตรเขตรอน     รอยละ ๒๕ 
ภาควิชา/หนวยงาน      รอยละ ๑๐ 25 

กรณี การจัดสรร (รอยละ๑๐) ของภาควิชา/หนวยงาน จะนําไปสมทบเปนเงินจัดสรรประจําป ใหแก
ภาควิชา/หนวยงาน ในปถัดไป และหลังจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณ หากมีเงินจัดสรรของโครงการ
คงเหลือ ใหนําสงเงินดังกลาวเขาเปนเงินรายไดของคณะเวชศาสตรเขตรอน   

๓) โครงการบริการวิชาการ การจัดอบรม สัมมนา ของภาควิชาหรือหนวยงาน ท่ีไดดําเนินการตาม
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของในการเบิกจายเรียบรอยแลว มีรายรับคงเหลือหรือรายไดสูงกวารายจาย  30 

คณะเวชศาสตรเขตรอน     รอยละ ๕๐ 
ภาควิชา/หนวยงาน      รอยละ ๕๐ 

กรณี การจัดสรรของภาควิชา/หนวยงาน จะนําไปสมทบเปนเงินจัดสรรประจําปใหแกภาควิชา/
หนวยงาน ในปถัดไป   

๔) โครงการบริการวิชาการในลักษณะอื่นๆ ท่ีไดรับวาจาง หรือไดรับเงินทุนจากองคกรหรือหนวยงาน35 

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมูลคาของโครงการทั้งหมด                                                  
โครงการ        รอยละ ๗๘  
มหาวิทยาลัยมหิดล        รอยละ ๔  
คณะเวชศาสตรเขตรอน       รอยละ ๑๖  
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คาใชสถานท่ี สิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค   รอยละ ๒ 
ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการที่ไดดําเนินโครงการไปแลวหรือเปนโครงการระยะสั้น คณะฯ จะใหใช

หลักเกณฑตามประกาศฉบับเดิม แตกรณีท่ีเปนโครงการบริการวิชาการระยะยาว คณะฯ จะใหใชหลักเกณฑตาม
ประกาศฉบับเดิมเปนเวลา ๒ ป จากนั้นใหใชหลักเกณฑตามประกาศฉบับใหมแทน 

กรณี มีประเด็นที่จะตองตีความหรือวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหหัวหนาโครงการ    5 

เปนผูนําเสนอโดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณบด ีเพื่อใหคณบดีใชดุลยพินิจ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๖  คาตอบแทนแพทยออกตรวจ และทําหัตถการที่คลินิกพิเศษ TMD ตามมาตรา ๔๐(๖)  

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการจายคาตอบแทนแพทย เน่ืองจากมีแพทยภายนอกโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนมาออกตรวจและ10 

ทําหัตถการท่ีคลินิกพิเศษ TMD และไดทําขอตกลงกับโรงพยาบาลในการจายคาตอบแทนตามมาตรา ๔๐(๖) ดังนี้ 
๑) คาบริการทางการแพทย (แพทยทั่วไป แพทยเฉพาะทาง (Board) แพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Sub 

Board)) ในอัตรารอยละ ๙๐ ของราคา TMD 
๒) คาธรรมเนียมแพทยในการทําหัตถการตางๆ ในอัตรารอยละ ๙๐ ของราคา TMD 
ทั้งนี้ จะเร่ิมใชอัตราใหมตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 15 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
๔.๒.๗  ขอความเห็นชอบเสนอชื่อศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๘ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามท่ีสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระ
บรมราชูปถัมภ กําหนดใหสวนงานเสนอชื่อศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๑ ชื่อ เพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดล20 

ทยากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถเสนอชื่อศิษยเกาท่ีสวนงานเคยเสนอชื่อในป ๒๕๕๗ แตยังไมไดรับ
รางวัลได พรอมแนบประวัติและผลงาน จํานวน ๒๕ ชุด ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ
ตองมีคุณสมบัติเบื้องตนดังนี้ 

๑)  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรหรือมหาวิทยาลัยมหิดล อายุไมต่ํากวา ๔๐ ป 
๒)  ประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จเปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งศิษยปจจุบันสามารถนํามาเปนแบบอยางได 25 

๓)  ไมเปนขาราชการประจํา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล  

เกณฑการพิจารณารางวัลดีเดนศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 
๑) มีผลงานที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ หรือสังคมและผลงานนั้นไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 
๒) เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมท้ังสวนตัวและวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธเปน30 

แบบอยางท่ีดีของสังคม 
แนวทางในการคัดเลือก (เปนผูมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง หรือหลายขอดังตอไปนี้) 
๑) ผูประสบผลสําเร็จทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
๒) ผูประสบความสําเร็จในการดํารงชีพ 
๓) ผูประสบความสําเร็จในดานสังคมและบริการดานสังคม 35 

๔) ผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
๕) ผูมีอุปการคุณตอสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภและมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอชื่อ ศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ.สวางใจ พึ่งพักตร เปนผูมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใหภาควิชาอายุรศาสตรเขต
รอนเปนผูรวบรวมเอกสาร 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบจากฝายอื่นๆ 5 

๕.๑ เรื่องแจงจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  เรื่องอื่นๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ) 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๓๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป  10 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ศ. นพ.ปยะมิตร ศรีธรา ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๓๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป 

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ  วิชญาณรัตน เปนคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพิ่มเติม คําสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ต้ังแตวันที่ ๑๙ 15 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง น.ส.ผองศรี  กอนทอง ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานทรัพยากร

บุคคลและผูชํานาญการพิเศษ และนางพรพิมล  อดัมส ใหดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานบริการการวิจัยและ
ผูชํานาญการ คําสั่งที่ ๒๒๐๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และใหมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป 20 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ 
๒๓๖๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป  

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งเปลี่ยนชื่อตําแหนง “รองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและสรางความผูกพัน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร” และแตงตั้ง อ. ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล ใหดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายส่ือสารองคกรและสรางความผูกพัน คณะ25 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๒๔๐๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนางประไพพร เตียเจริญ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานพัสดุ คําสั่งท่ี ๒๔๒๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป 30 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบด ี
๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ไมมี   35 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 
ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ ขอถอนเรื่องรายงานการใชไฟฟาของภาควิชา

และศูนยออก เนื่องจากการติดตั้งมิเตอรไฟฟายังไมเสร็จเรียบรอย ท้ังน้ี หากมีขอมูลการใชไฟฟาครบถวนแลวจะ
นําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป 
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๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 
ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓ 

โครงการ เปนเงิน ๓๑๔,๒๑๐.๒๖ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจําเดือน5 

สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓ เรื่อง เปนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓  สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

จํานวน ๑ เร่ือง เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๗ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕  ผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจําปงบประมาณ 10 

๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘) ขอมูลในตารางตามเอกสารประกอบการประชุม จะแสดงถึงผล
การดําเนินงานวาแตละภาควิชามีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายในระดับใด ขอมูลดังกลาวมาจาก Intranet 
ของงานทรัพยากรบุคคลหรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php 
และขอมูลเปาหมาย ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 

๕.๒.๓.๖  รายงานความคืบหนาผูสงผลงานวิจัยเขารับบริการตรวจภาษากับบริษัท Edanz เดือน15 

กุมภาพันธ – สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการใชบริการ Edanz ทั้งหมด ๔๐ เรื่อง ดังนี้ 
๑) Submitted/ Under reviewed from Journal จํานวน ๒๔ เรื่อง  
๒) Published/ Accepted จํานวน ๘ เรื่อง 
๓) In Progress of Edanz จํานวน ๗ เรื่อง 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม 
ไมมี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายการศึกษา 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงเรื่องตอท่ีประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๕.๑  คณบดี และรองคณบดีฝายการศึกษา จะเดินทางไปรวมประชุม Exchange Student 25 

ระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศ
ญ่ีปุน เก่ียวกับการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุน และโครงการนี้จะมีถึงป พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังน้ี คณะฯ ไดสง
นักศึกษาไปรวมประชุมที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑ คน ไดแก นายอัฐพล หลีตระกูล จะรวมประชุมในวันที่ ๑๒ 
– ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

๕.๒.๕.๒ คณะฯ ไดสงนักศึกษาไทยเพื่อไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุน จํานวน ๓  30 

ราย ดังนี ้
๑) Long term (๑ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘) ไดแก สพญ.ณิชารีย  อินทรคํา  

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน  
ทําวิจัยที่ภาควิชาจุลชวีวิทยาและอิมมิวโนโลยี  
โดยมี อ. ดร.ณฐมน  โกศลธนาภิวัฒน เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก 35 

๒) Short term (๑ ตุลาคม – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘) มีจํานวน ๒ ราย ไดแก  
- นายพลัง  โชติศิริ ทาํวิจัยที่ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน โดยมี อ. พญ.ประกายแกว 

จรูญวรรธนะ  เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
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- นางสาวกนกพิชญ พวัประเสรฐิ ทําวิจัยที่ภาควิชาชีวโมเลกลุและพันธุศาสตรเขตรอน      
โดยมี รศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ เปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

๕.๒.๕.๓ สํานักงานบริหารการศึกษา ขอแจงรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๘ ที่ไดรับรางวัล “ตระหนักจิต หะริณสุต” ไดแก Dr. Felix Benjamin Moek จากประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี และผูที่ไดรับรางวัล “กันยิกา เทวกุล” ไดแก Dr. Christopher John Ward จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 

๕.๒.๕.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และเจาหนาที่ของสํานักงานบริหาร
การศึกษา จะเขารวมงาน Road Show ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เพื่อไปสรรหานักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาเขาศึกษาที่คณะเวชศาสตรเขตรอน 
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) คัดเลือกนักศึกษารับทุน Full Scholarship จํานวน ๑ ทุน และ Partial Scholarship 10 

จํานวน ๑ ทุน สําหรับทุกหลักสูตรท่ีคณะฯ เปดใหมีการเรียนการสอน 
๒) คัดเลือกนักศึกษารับทุน Full Scholarship จาก MVRU จํานวน ๑ ทุน สําหรับหลักสูตร 

Ph.D. (Trop. Med.)  
๓) คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในหลักสูตรของคณะฯ โดยทุนสวนตัว จาํนวน ๔ คน  
๔) จัดกิจกรรมกระชับเครือขายศิษยเกา ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  15 

เปดรับสมัครนักศึกษาทาง Email ท่ีติดตอผานสถาบันการศึกษาตางๆ ของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม/ SEAMEO Network/ ศิษยเกา/ กรมวังผูใหญ โดยใหสมัครทางระบบออนไลน ตั้งแต
วันที่ ๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ท้ังนี้ จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตรงตอความตองการของคณะฯ 
พรอมท้ังสงเอกสารใหประธานหลักสูตรพิจารณา ภายในวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สัมภาษณในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จากน้ันกําหนดวันสัมภาษณ โดยจะขอใชสถานที่ของ Hospital for Tropical 20 

Diseases, Ho Chi Minh City หรือมหาวิทยาลัยในโฮจิมินหซิตี 
ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัล 
 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
นางจิราภรณ  แพรวานิชย หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา แจงเร่ืองตอที่ประชุมแทน ผศ.เกศินี     25 

บูชาชาติ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ดังนี ้
๕.๒.๖.๑ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ กําหนดจัดกิจกรรม Knowledge 

Management #6 “Open Hospital and Health Services for FTM Students” ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๕ .๒ .๖ .๒  สรุปการจัดกิจกรรม TROPMED Students’ International Night “Welcome to ASEAN 30 

Community” เมื่อวันศุกรท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมดังน้ี 
นักศึกษา อาจารย/เจาหนาที ่ ผูบริหาร คณะกรรมการจัดงาน ทูต กงสุล และผูติดตาม รวม 

๗๖ ๑๔ ๒ ๓๕ ๒๒ ๑๔๙ 

๕.๒.๖.๓ การจัดตั้งชมรมดนตรีไทย ณ หองกิจกรรมนักศึกษา ชั้น ๓ อาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ (ฝง
ตะวันออก) โดยมี นายอัฏฐพล ลิ้มตระกูล ทําหนาท่ีประธานชมรม และ นายพลัง โชติศิร ิทําหนาท่ีรองประธานชมรม 
นอกจากน้ี ยังไดรับเกียรติจาก ศ. พญ.อุษา ทิสยากร เปนที่ปรึกษาชมรมฯ พรอมทั้งบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องดนตรีไทย 
ไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม ซออู ซอดวง ฉิ่ง ขลุย ฆองวงใหญ และกลองแขก รวมมูลคา ๘๗,๘๑๗ บาท  35 

๕.๒.๖.๔  สรุปยอดเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือประเทศเมียนมารจากอุทกภัย เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๑๐ บาท แบงเปนเงินที่ไดจากการรับบริจาคภายในงาน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
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๒๕๕๘ เปนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท และรับบริจาคเพิ่มเติมอีกจํานวน ๑๒,๐๑๐ บาท ท้ังนี้ Ms.Yadanar Aung ไดนําเงิน
ท้ังหมดเพื่อมอบให International Buddhist Academy เรียบรอยแลว 

๕.๒.๖.๕  สรุปยอดเงินบริจาคสมทบการกอสรางหอประวัติศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน ดังนี ้

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 5 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงเร่ืองตอท่ีประชุม ดังนี้ 
๑) รายงานสถานภาพดานงบประมาณของคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําเดือนสิงหาคม ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) ดังนี้ 
๑.๑ แหลงเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗.๔๖ ลานบาท เบิกจายจริงทุกหมวด

รายจายรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแลวทั้งสิ้น ๒๙๖.๑๐ ลานบาท หรือรอยละ ๙๓.๒๗ ประกอบดวย 10 

- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
 เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๓๐๓.๓๖ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพันที่
อนุมัติแลวทั้งสิ้น  ๒๘๒.๐๐ ลานบาทหรือรอยละ ๙๒.๙๖ 

- งบลงทุน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๑๐ ลานบาท เปนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวน ๑๐ รายการ ดําเนินการจัดหากอหน้ีผูกพันครบทุกรายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 15 

กอหนี้ผูกพันในวงเงินทั้งสิ้น ๑๔.๑๐ ลานบาท ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีครุภัณฑท่ีสงของ
แลว ๘ รายการ คณะกรรมการตรวจรับของเสร็จสิ้น วางฎีกาเบิกจายแลว ๘ รายการ จํานวนเงิน 
๑๒.๙๑ ลานบาท หรือรอยละ ๙๑.๕๘ ของวงเงินกอหนี้ผูกพัน 

๑.๒ แหลงเงินงบประมาณโครงการมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ SP2 งบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น 
๗.๘๒ ลานบาท กอหนี้ผูกพันแลว ๗.๘๒ ลานบาท ผูขายสงของและดําเนินการตรวจรับครบทุกรายการ พรอมวางฎีกา20 

เบิกจายแลว ๗.๘๒ ลานบาท หรือรอยละ ๑๐๐ 
๑.๓ แหลงเงินรายไดสวนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะ

เวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๒๗๗.๕๓ ลานบาท รับโอนสะสมตามท่ีตั้งงบประมาณ ๓๐ 
ลานบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๓๐๗.๕๓ ลานบาทหรือรอยละ ๘๙.๑๔ ของประมาณการรายรับท้ังหมด ๓๔๕ ลานบาท  
คณะฯ มีรายจายดําเนินงานรวมภาระผูกพันท่ีอนุมัติแลว ๒๖๗.๕๖ ลานบาท หรือรอยละ ๗๗.๕๕ ของประมาณการ25 

รายจายท่ีตั้งไวทั้งสิ้น ๓๔๕ ลานบาท  ประกอบดวย 
- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๓๑๗ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน ตาม
งบประมาณที่อนุมัติแลว ท้ังสิ้น ๒๕๓.๘๔ ลานบาท หรือรอยละ ๘๐.๐๘ 

- งบลงทุน ๒๘ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน ตามงบประมาณท่ีอนุมัติแลว ทั้งสิ้น 30 

๑๓.๗๑ ลานบาท หรือรอยละ ๔๘.๙๗ 

ลําดับ วัน/เดือน/ป รายนามผูบริจาค  จํานวนเงิน   เลขที่ใบเสร็จ  การบริจาค 
๑ 
 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

กองทุนผูสูงวัยยากไร มูลนิธโิรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน 

๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๐๐๒/๐๔๖๐ 
 

๒ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ งานกิจการนักศึกษา (จําหนายสินคามือสอง) ๑,๓๖๐.๐๐ เงินสด 
๓ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผศ.เกศิน ีบูชาชาต ิ ๕,๐๐๐.๐๐ เงินสด 
๔ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ Dr. Hariharan Subramony MCTM 2014 ๑,๒๐๐.๐๐ โอนผานธนาคาร 

รวมทั้งสิ้น ๗,๐๐๗,๕๖๐.๐๐ 
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๓) สรุปคาใชจายของภาควิชา โรงพยาบาล สํานักงาน และศูนย ประจําเดือนสิงหาคม ปงบประมาณ 
๒๕๕๘ ดังน้ี 

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท คาใชจายประจําเดือนสิงหาคม 
๖๙๔,๖๐๖.๔๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๓๘๖,๘๗๓.๘๘ บาท 

๓.๒ สํานักงาน ๕ สํานักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือนสิงหาคม 5 

๑,๔๕๓,๑๓๖.๕๑ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๑,๗๒๗,๙๗๒.๕๕ บาท 
๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือน

สิงหาคม ๗,๖๙๓,๕๘๑.๖๗ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น -๒,๕๖๙,๒๓๓.๕๖ บาท 
๓.๔ ศูนยความเปนเลิศ ๔ ศูนย วงเงินจัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือนสิงหาคม 

๙๕,๑๖๐.๗๕ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น -๓๔,๑๑๘.๘๙ บาท 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

ไมมี 
๕.๒.๙ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร นําเรื่องเขาท่ีประชุมพรอมเอกสาร15 

ประกอบการประชุมดังนี้  
๕.๒.๙.๑ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ป ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๒ เรียบรอยแลวน้ัน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรไดดําเนินการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับแผนยุทธศาสตรของคณะเวชศาสตรเขตรอน โดยปรับปรุงแกไขใหตัวชี้วัดทุกยุทธศาสตรของ
คณะฯ สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดครบทุกตัวชี้วัด และคณะฯ จะนําไปใชในปงบประมาณ 20 

๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๙.๒ ตามท่ีคณะเวชศาสตรเขตรอน ไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินสวน

งานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ – 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ น้ัน เพื่อเปนการทบทวนผลการดําเนินงาน และระดมความคิดของผูนําระดับสูงในการปรับปรุง
ระบบงานหลักของคณะฯ และกระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ ภายในคณะฯ ในการน้ี จึงขอเชิญเขารวม25 

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานของคณะฯ ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แจงตอที่ประชุมวา30 

โครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ TMD ไดทําการปดบัญชีและสงงบดุลเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของโครงการฯ ซึ่ง
หลักจากปดบัญชีโครงการฯ มีรายรับหลังหักคาใชจายแลวคงเหลือจํานวน ๘๑๘,๒๘๙.๕๐ บาท และจะนําเงินดังกลาว
เขาเปนรายไดคณะฯ ตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 35 

ไมมี 
๕.๒.๑๒ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม  

นายอมร  เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม แจงรายงานความกาวหนาการปรับปรุง
พื้นท่ีและสิ่งแวดลอมดังนี้ 
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๕.๒.๑๒.๑ การซอมแซมประตูทางเขาท่ี ๒ และ ๓ ของโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว  

๕.๒.๑๒.๒ การปรับปรุงสถานท่ีและยายหองปฏิบัติการ ดังนี้ 
- หองปฏิบัติการ Hashimoto ยายจากชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ไปที่ชั้น ๘  
  อาคารราชนครินทร 5 

- หนวยเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ ยายจากชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ไปที่ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

- การปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทําเปนสํานักงานของภาควิชา    
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน  

- การปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณชั้น ๗ อาคารตระหนักจิต หะริณสุต เพื่อทําเปนสํานักงานของ10 

ภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน คาดวาจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

๕.๒.๑๒.๓  การติดตั้งมิเตอรไฟฟาซึ่งจะดําเนินการติดต้ังทุกอาคาร ขณะน้ีดําเนินการติดต้ังอยูที่อาคาร
สันตศิริ ศรมณี 

๕.๒.๑๒.๔  การปรับเปลี่ยนทอน้ําประปาทั้งหมดของอาคารจําลอง หะริณสุต 15 

๕.๒.๑๒.๕  การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของคณะฯ ไดแก การเปลี่ยนธงอาเซียน การปลูกตนไม การจัด
สวนนํ้าพุ และการทํา Roof Garden     

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๓ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  

ไมมี 20 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

ไมมี 
๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา แจงเรื่องตอท่ีประชุมแทน รศ. ดร. 25 

นสพ.พงศราม  รามสูต ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน วากรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 
จํานวน ๔ ราย จะครบวาระการดํารงตําแหนงตามปกติ ในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และคณะฯ จะดําเนินการรับ
สมัครและเลือกตั้งกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา โดยมีกําหนดการดังนี้   

๑) เปดรับสมัครเลือกตั้ง ระหวางวันท่ี ๒๕ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในเวลาทําการ            
๒) ประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในวันศุกรที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘               30 

๓) หากมีผูลงสมัครรับเลือกตั้งเกินกวาตําแหนงที่วางจะทําการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันศุกรท่ี ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณลาน ชั้น ๑ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

๔) ประกาศผลการเลือกต้ัง ในวันจันทรท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
จึงขอเชิญคณาจารยของคณะเวชศาสตรเขตรอนที่สนใจ ยื่นใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการประจํา

คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดท่ีงานบริหารธุรการ สํานักงานคณบดี ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ป  35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ไมมี 
 



- ๑๖ - 

 

 
 

๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน กลาวขอบคุณ

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกทานที่รวมงานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 5 

๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘   
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไมมี 

๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 10 

ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  

ไมมี 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
 15 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 
ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 
           (ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร) 


