
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เขาประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน   รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 
๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี  รองคณบดีฝายการศึกษา 
๔.   ศ. ดร.รังสรรค  ต้ังตรงจิตร    รองคณบดีฝายอํานวยการ 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุงเกียรต ิ   รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 
๖.   ดร.เจตสุมน  ประจําศรี   รองคณบดีฝายวิจัย 
๗.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักด ี   รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 
๘.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๙.   ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ  ศิลาจํารูญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
๑๐. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 
๑๑. นายอมร  เหล็กกลา    ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม/ 
      กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 
๑๒. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร   หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 
๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน 
๑๔. ผศ. ดร.นิตยา  อินทราวัฒนา   รองหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 
๑๖. รศ. ดร.พารณ  ดีคํายอย     หัวหนาภาควิชาปรสิตหนอนพยาธ ิ
๑๗. รศ ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศร ี    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 
๑๙. อ. ดร.อมรรัตน  อรุณนวล   รองหัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร 
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ  หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 
๒๑. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 
๒๒. ผศ. นพ.วีระพงษ  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 
๒๓. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจาํ 
๒๔. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาต ิ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจาํ  
๒๕. นางฐิติพร  แกวรุณคํา   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน/หัวหนาฝายการพยาบาล 
๒๖. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน/หัวหนางานพัสด ุ

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘   เมื่อวนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ แลว 
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กรรมการที่ไมเขาประชุม 
๑.   ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม 
๒.   นางพรพิมล  อดัมส    ผูชวยคณบดีฝายวิจัย/หัวหนาสํานักงานบริการการวิจัย 
๓.   รศ. ดร. นสพ.พงศราม  รามสูต  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา/ 
      ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 5 

ผูเขารวมประชุม 
๑.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศร ีพงศพนรัตน  ท่ีปรึกษาคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
๒.   น.ส.สมแปน  ศรีหนูขํา   รองผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
๓.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
๔.   นางจิราภรณ  แพรวานิชย     หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 10 

๕.   นายพีรวัฒน  ไมพานิช   หัวหนาสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ 
๖.   น.ส.ผองศรี  กอนทอง   หัวหนางานทรัพยากรบุคคล/หัวหนางานอาวุโส 
๗.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ    หัวหนางานบริหารธุรการ 
๘.   นางศิวพร  ผานภูวงษ   หัวหนางานสื่อสารองคกร 
๙.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท   หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๑๐. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหนางานคลัง 
๑๑. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหนาหนวยประสานงานผูบริหาร 
๑๒. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ   หัวหนาหนวยวิทยบริการเพื่อสังคม 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซโซว    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกทาว   เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป  20 

กอนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน รับมอบเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทุนการสรางหอประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑดานโรคเขตรอน 
คณะเวชศาสตรเขตรอน ในการนี้ ไดรับเกียรติจากคุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เปนผูมอบ  

ลําดับตอมา คณบดีกลาวขอบคุณพรอมมอบของที่ระลึกจากคณะเวชศาสตรเขตรอนใหรองผูจัดการใหญและ25 

ทีมงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และกลาวเชิญทุกทานเพื่อถายภาพรวมกันในลําดับตอไป  
 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับมอบเงินคณบดีกลาวเชิญ นางฐิติพร  แกวรุณคํา ประธานกลุมเครือขายบุคลากร
สายสนันสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) เพื่อบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ 
ของกลุม บ.ส.ร. เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  
 นางฐิติพร  แกวรุณคํา ประธานกลุมเครือขายบุคลากรสายสนันสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) กลาวถึงที่มา30 

ของการจัดตั้งกลุมภายใตช่ือ “กลุมเครือขายบุคลากรคณะเวชศาสตรเขตรอน” วาเกิดจากการประชุมปรึกษาหารือ
ของตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนตางๆ ที่ไดเปนคณะกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมรวมกัน และมีการแบงกลุมยอยอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ไดแก 
 35 

๑) เครือขายบุคลากรสายวิชาการ (บ.ส.ว.) 
๒) เครือขายบุคลากรสายสนันสนุนสังกัดภาควิชา (บ.ส.ภ.) 
๓) เครือขายบุคลากรสายสนันสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) 
๔) เครือขายบุคลากรสายสนันสนุนสังกัดสํานักงาน (บ.ส.ส.) 
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โดยมีแนวคิดวาจะดําเนินกิจกรรมรวมกัน มีการกําหนดช่ือยอ สีประจํากลุม สัญลักษณเปนรูปจิ๊กซอว และ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารแตละกลุม โดยกิจกรรมแรกท่ีไดเริ่มกิจกรรมรวมกัน ไดแก งานสรางความสุขใหชาว’เขต
รอนทุกกลุมงาน เมื่อวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และกิจกรรมการเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหารายไดในการ
คัดกรองมะเร็งเตานม ๖๐๐ คน เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 5 

ตอมาไดกลาวถึงการดําเนินการของกลุม บ.ส.ร. เริ่มตนดวยการแตงตั้งประธาน รองประธาน และ
คณะกรรมการของกลุม บ.ส.ร. จํานวน ๒๗ คน และมีสมาชิกของกลุม บ.ส.ร. จํานวน ๓๗๒ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสื่อสาร ประสานงาน เสริมสรางความสามัคคี การสรางกิจกรรมเชิงอนุรักษวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสําหรับ
ผูปวยและญาติ ตอมาไดกลาวถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการในป ๒๕๕๘ ไดแก 

๑) จัดกิจกรรมในวันสําคัญสําหรับผูบริการ รวมถึงญาติของผูปวย 10 

๒) บ.ส.ร. For Patient ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป เชน กลุม KM ขางเตียง กลุมผอน
คลายสบายชีวี กลุมรองเพลงใหฟงขางเตียง และกลุมประดิษฐดอกไมและอื่นๆ เปนตน 

๓) การปรับปรุงการใชงานบนเว็บไซตของกลุม บ.ส.ร. ใหมีความเคลื่อนไหวและเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง  
จากนั้น กลาววาคณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมรวมกัน เพื่อหาวิธีการจัดกิจกรรมใหเกิดความตอเนื่องขึ้น  

โดยใชจุดเดนและความแตกตางท่ีเปนเอกลักษณของกลุม บ.ส.ร. เริ่มตนจึงไดพิจารณาจาก KPI หลักของโรงพยาบาล 15 

คือ Outstanding Clinical Outcome หรือการใหบริการสุขภาพระดับมาตรฐานและเปนแหลงอางอิงทางโรคเขต
รอน ดังนั้น กลุม บ.ส.ร. จึงมุงเนนการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกับโรงพยาบาล และผลักดันตัวชี้วัดหลักในดาน
ความพึงพอใจการบริการระดับ ๗ ดาว ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๘ โรงพยาบาลมีผลความพึงพอใจอยูที่รอยละ ๕๐.๔๑ และ
ต้ังเปาหมายใหความพึงพอใจเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป จากน้ัน ท่ีประชุมกลุม บ.ส.ร. จึงมีความคิดเห็นวาจะจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจการบริการระดับ ๗ ดาว เปนเปาหมายหลัก และใช TM-STARS ในการสราง20 

วัฒนธรรมการบริการของทุกหนวยงานในโรงพยาบาล โดยความหมายของ TM-STARS มีดังนี้ 
T - Talk (การพูดจา)  
M - iMage (ภาพลักษณ การแตงกาย)  
S - Standard (มาตรฐานการทํางาน)  
T - Turnaround (ความรวดเร็ว) 25 

A - Atmosphere (สิ่งแวดลอม) 
R - Response (การพรอมชวยเหลือ) 
S - System (ขั้นตอนการดําเนินงาน) 
ตอมา ไดจัดกิจกรรมการเดินรณรงคสื่อสาร และถายทอด TM-STARS ในโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เมื่อ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะจัดครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และในกิจกรรมดังกลาวไดใชโปสเตอรใน30 

การประชาสัมพันธ มีการนําขอมูลแสดงบนเว็บไซตของหนวยงาน และรวมกันรองเพลง 7-STARS เพื่อใหบุคลากรของ
โรงพยาบาลไดรับรูขอมูล นโยบาย และเขาใจความหมายของ TM-STARS รวมท้ังกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
เพื่อใหผูรับบริการเกิดความประทับใจในพฤติกรรมบริการ นอกจากน้ี ไดใหบุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นวาใน
หนวยงานของตนนั้นมีลักษณะตรงกับความหมายของ TM-STARS ขอใดมากท่ีสุด เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมดังกลาว 35 

กลุม บ.ส.ร. ไดจัดโครงการอบรมบุคลากรใหมและเกา เพื่อปรับทัศนคติในการทํางาน ซึ่งมีความสําคัญมากตอ
การปฏิบัติงานรวมกัน และจะดําเนินการจัดโครงการอยางตอเนื่องทุกป จากนั้นจะติดตามประเมินผลงานโดยการจัด
โครงการแขงขันหนวยงาน โครงการ Talent Group และประเมินผลจาก KPI  
 สุดทายนี้ กลุม บ.ส.ร. มีเปาหมายการทํางานรวมกับเครือขายบุคลากรทั้ง ๔ กลุม ในดาน 
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๑) การสนับสนุนพันธกิจหลัก T R O 
๒) สนับสนุนเชิงอนุรักษวัฒนธรรม เชน งานปใหม งานสงกรานต และงานแสดงมุทิตาจิต เปนตน 
๓) ดานวิชาการ โครงการนวัตกรรม และงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ  
หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกลาวชื่นชม นางฐิติพร  แกวรุณคํา ประธานกลุมเครือขายบุคลากร

สายสนันสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) วาสามารถบรรยายไดครอบคลุมทุกประเด็นและแสดงใหเห็นถึงการ5 

ดําเนินงานอยางเขมแข็งรวมกันทุกเครือขาย 
เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุม 

และ ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร ทําหนาที่เลขานุการท่ีประชุม พรอมกลาวสรุปจํานวนคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่
เขารวมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ท่ีเขารวมประชุม จํานวน ๒๖ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จํานวน ๓ คน กรรมการ
ประจําคณะจากคณาจารยประจํา ขอลาออกเน่ืองจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและ          10 

อิมมิวโนโลยี จํานวน ๑ คน 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ เรื่องแจงจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานฯ แจงเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
๑) โครงการ Talent Management ยังไมมีความเคลื่อนไหว ตองรอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 15 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลคนใหม  
๒) มหาวิทยาลัยมหิดลจะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑโครงการ Research Reward ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น และ

ผลงานวิจัยตีพิมพจะตองไมอยูใน Beall’s list เพราะจะทําใหไมสามารถนําผลงานดังกลาวไปใชเพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการได และคณะฯ จะตองกรอกขอมูลใน MU Workpoint จึงจะถือวาคณะฯ บรรลุขอตกลงกับมหาวิทยาลัยมหิดล  

๓) แนวโนมการศึกษาโลกในอนาคต มี ๓ ประเด็น ดังน้ี 20 

-  แนวโนมตลาดทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป จะเนนกลุมผูสูงอายุมากข้ึน 
- การศึกษาแบบปกติ (Conventional Platform) จะเปลี่ยนไปเปนการศึกษาท่ีผสมผสานและหลากหลาย

รูปแบบมากข้ึน  
- จะเนนการศึกษาทางระบบออนไลน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวโนมการศึกษาโลกแลว ดังนั้น 25 

ในป ๒๕๕๙ คณะฯ ควรจะตองปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวโนมการศึกษาของโลก
เชนกัน    

ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกรท่ี ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีการแกไขดังนี้ 30 

หนา ๕   บรรทัดที่ ๑๐  แกไข “การกอสรางไดใชวัสดุกอสราง....................ขึ้นไปอีก” เปน  “การกอสราง
ไดใชไมและวัสดุกอสรางท่ีเหลือจากงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ    
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จ
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งไดประชวรดวยโรคบิดส้ินพระชนม" 

หนา ๑๐  บรรทัดที่ ๕  เพิ่มขอความ “เพื่อใหคณบดีใชดุลยพินิจ” 35 

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องสืบเน่ือง 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
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๔.๑.๑  กรอบการจัดสรรเงินแกภาควิชา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินแกภาควิชาประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙ เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของภาควิชาตามขอตกลงลวงหนา ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พบวามี ๒ ภาควิชา 
สามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพไดสูงกวาเปาหมายท่ีไดทําขอตกลงไวลวงหนา ไดแก ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอนและ
ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ  5 

จากนั้น ไดกําหนดกรอบการจัดสรรเงินแกภาควิชาประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยอางอิงกรอบการ
จัดสรรเงินฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี ้ 

ก. สําหรับภารกิจประจําหรืองานพื้นฐาน วงเงินรวม ๕ ลานบาท แบงจัดสรรใหแตละภาควิชา ดังนี ้
๑) ตามภารกิจประจาํ วงเงิน ๓ ลานบาท แบงเปน ๔ สวน ดังนี ้

๑.๑ จัดสรรเปนทุนตั้งตน ใหทุกภาควิชาเทาเทียมกัน    รอยละ ๒๐                   10 

๑.๒ จัดสรรตามจํานวนนักศึกษา ปริญญาโท - เอก ในสังกัดภาควิชา  รอยละ ๓๐                       
๑.๓ จัดสรรตามจํานวนชั่วโมงสอนที่ภาควิชารับผิดชอบ   รอยละ ๒๐                        
๑.๔ จัดสรรตามจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ     รอยละ ๓๐                        

๒) ตามผลการปฏิบัติงานการทําขอตกลงลวงหนา (PA) ประจําป ๒๕๕๘ วงเงิน ๒ ลานบาท ดังนี้ 
๒.๑ จัดสรรใหตามผลการดําเนินงานท่ีเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวใน PA ทั้ง ๑๐ ขอ 15 

เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอ PA ๑ ขอ  
๒.๒ จัดสรรเปนเงินรางวัลในกรณีที่ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวใน PA เปน

เงิน ๕,๐๐๐ บาท ตอ PA ๑ ขอท่ีสูงกวาเปาหมาย 
ข. สําหรับผลักดันยุทธศาสตร วงเงินรวม ๕ ลานบาท กําหนดเปนวงเงินสําหรับภาควิชา แตจะใชเงิน

ไดเมื่อเกิดกิจกรรม/โครงการในการผลักดันยุทธศาสตรเทานั้น ดังน้ี 20 

๑) เหมาจายการสนับสนุนเพือ่สงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ ตางประเทศ  
ไมนอยกวา ๔ สัปดาห เปนเงินคนละ ๑ แสนบาท  
ไมนอยกวา ๘ สัปดาห เปนเงินคนละ ๒ แสนบาท 
(พิจารณาเงินสนับสนุน โดยจาํแนกตามทวีป และระยะเวลา) 

๒) สาํหรับ Visiting Professor ชาวตางชาติ เพื่อมารวมกิจกรรมทางการศึกษา หรือวิจัย เปน25 

เวลาไมนอยกวา ๑ เดอืน ประมาณ ๑ แสนบาท ตอ อาจารยชาวตางชาติ ๑ คน 
๓) สนับสนุนเปนคาใชจายการเจรจาธุรกิจเพื่อมุงสูการเขียนโครงการวิจัยขอทุนตางประเทศ   

(พิจารณาใหอาจารยและนักวิจัยที่ไปเจรจาธุรกิจ สามารถนําผูติดตามท่ีเปน Young Staff หรือเดินทางเปนกลุมได) 
ค. เงินจัดสรรอ่ืนๆ แกภาควิชา ดังนี ้

๑) ยอดเงินจัดสรรพื้นฐานของภาควิชาที่คงเหลือ หรือติดลบ จากป ๒๕๕๘  30 

๒) เงินโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรบหรือสัมมนาท่ีมีรายไดในสวนของภาควิชาท่ีฝาก
เงินไวกับคณะฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ประธานฯ แจงวาขอ ข (๓) วงเงินสําหรับสนับสนุนเปนคาใชจายการเจรจาธรุกิจ ในปที่ผานมาภาควิชามี
การขอใชงบประมาณสวนนี้นอยมาก ซึ่งในป ๒๕๕๙ เสนอใหภาควิชาที่มีการติดตอเจรจาธุรกิจอยูสามารถนําเงินสวน
น้ีไปใชสําหรับการเดินทางไปติดตอธุรกิจโดยตรง หรือเพื่อขยายเวลาการเจรจาธุรกิจที่ยังไมเสร็จสิ้น แตคณะฯ ขอใหผู35 

ไปเจรจาธุรกิจสง Proposal หรือเอกสารการไดรับ Grants หรือ Submit ผลงาน เพื่อใหคณะฯ ทราบวาทานนําเงิน
ไปเพื่อมุงสูการเขียนโครงการวิจัยขอทุนตางประเทศและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ผศ. นพ.วีระพงษ  ภูมิรัตนประพิณ หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน เสนอใหจัดสรรเงินเพื่อ
กิจกรรม Alumni Engagement ซึ่งประธานฯ เสนอใหจัด Alumni ของภาควิชา และในปแรกจะเชิญศิษยเกามา
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รวมงาน JITMM โดยใชทุน Partial Support และใหเงินสําหรับคาท่ีพัก คาตั๋วเครื่องบิน ประมาณคนละ ๑ แสนบาท 
หรือข้ึนอยูกับทวีปที่พักอาศัย ทั้งนี้ คณะฯ จะใหภาควิชาเปนผูเสนอขอและไมไดกําหนดโควตาของแตละภาควิชา 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
๔.๑.๒  เงินรางวัลประจําป ๒๕๕๘ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการใหเงินรางวัลประจําป ๒๕๕๘ ซึ่งคณะฯ มี5 

ขอตกลงรวมกันกับบุคลากรของคณะฯ วาการใหเงินรางวัลจะใหตามรายไดของผลดําเนินงานของคณะฯ และผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบระหวาง ป ๒๕๕๗ และ ป ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังน้ี  

ปงบประมาณ รายได (บาท) รายจาย (บาท) 
๒๕๕๗ ๒๗๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒๗๕,๓๖๐,๐๐๐ 
๒๕๕๘ ๒๘๖,๘๐๐,๐๐๐ ๒๙๐,๗๕๐,๐๐๐ 

จากตารางพบวาในป ๒๕๕๘ คณะฯ มีรายไดจากผลการดําเนินงานสูงกวาป ๒๕๕๗ แตคณะฯ ก็มี
รายจายสูงขึ้นเชนกัน ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางการใหเงินรางวัลเปน ๒ แบบ ดังนี ้

 10 

แบบที่ ๑ พิจารณาใหเงินรางวัลตามอัตราที่เพิ่มขึ้นของรายไดคณะฯ  
  ปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป  = ๗๗๕  คน X ๑๑,๒๓๒ บาท  =     ๘,๗๐๔,๘๐๐  บาท 
  ปฏิบัติงานนอยกวา ๖ เดือน =   ๓๘  คน X   ๕,๖๑๖ บาท  =        ๒๑๓,๔๐๘  บาท 
           รวมเปนเงินทั้งสิ้น   =     ๘,๙๑๘,๒๐๘  บาท 

แบบที่ ๒ พิจารณาใหเงินรางวัลเทากับป ๒๕๕๗  15 

  ปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป  = ๗๗๕  คน X ๑๐,๘๐๐ บาท  =     ๘,๓๗๐,๐๐๐  บาท 
  ปฏิบัติงานนอยกวา ๖ เดือน =   ๓๘  คน X   ๕,๔๐๐ บาท  =        ๒๐๕,๒๐๐  บาท 
           รวมเปนเงินทั้งสิ้น   =     ๘,๕๗๕,๒๐๐  บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบท่ี ๒ คือ พิจารณาใหเงินรางวัลเทากับป ๒๕๕๗ และใชเกณฑการใหเงิน
รางวัลเดียวกับป ๒๕๕๗ คือ ผูท่ีปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป ไดรับเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท และผูที่ปฏิบัติงานนอยกวา ๖ เดือน 20 

ไดรับเงิน ๕,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เงินรางวัลจะไดรับในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบเสนอช่ืออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อแตงตั้งใหม 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการ25 

เสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อขอแตงต้ังใหม ดังนี้ 
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน (Ph.D. (Trop. Med.))  

หลักสตูร Ph.D. (Trop. Med.) 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานชิ 

๒. รศ. ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร 

๓. ผศ. ดร.สุวลีย  วรคุณพิเศษ 

๔. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี 

๕. ผศ. ดร.พรสวรรค  เหลอืงวฒุิวงษ 
๖. ผศ. ดร.อภชิาต ิ นนทประเสริฐ 

๗. อ. ดร.สรัญญา  แกวประเสริฐ 

๘. อ. ดร.รัชรินทร  โพธิวัฒน 
๙. อ. ดร.หวัง  หงุยตระกูล 

๑. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานชิ 

๒. รศ. ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร 

๓. ผศ. ดร.สุวลีย  วรคุณพิเศษ 

๑.   รศ. ดร.สุมาล ี บุญมา                    (ที่ปรึกษา) 
๒.   ศ. พล.ต.หญิง ดร.เสาวนีย  ลลีะยูวะ   (ที่ปรึกษา) 
๓.   รศ. ดร.เกศินี  โชติวานชิ                 (ประธาน) 
๔.   รศ. ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร 

๕.   ผศ. ดร.สุวลีย  วรคุณพิเศษ           (เลขานุการ) 
๖.   ผศ. ดร.อไุร  ไชยศรี                      
๗.   ผศ. ดร.พรสวรรค  เหลอืงวุฒิวงษ 
๘.   ผศ. ดร.อภชิาต ิ นนทประเสริฐ 

๙.   อ. ดร.สรัญญา  แกวประเสริฐ 
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๑๐. อ. ดร.รัชรินทร  โพธิวัฒน 
๑๑. อ. ดร.หวัง  หงุยตระกูล 

๑๒. ศ. ดร.ศศิธร  ผูกฤตยาคาม ี

๑๓. ผศ. ดร.วิริชดา  ปานงาม 

 
 
 
 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน (M.Sc. (Trop. Med.)) 5 

หลักสตูร M.Sc. (Trop. Med.) 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑. ผศ. ดร.ภมู ิ อดิศักดิ์วฒันา 

๒. รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน 
๓. ผศ. ดร.อุรุษา  แทนขํา 

๔. อ. ดร.แสงเดือน  มูลสม 

๕. อ. ดร.สุชาดา  สํารวยผล 

๖. อ. ดร.ณฐมน  โกศลธนาภิวฒัน 
๗. ผศ. ดร.อุษา  บุญยืน       
๘. ผศ. ดร.ญาณิน  ลมิปานนท 
๙. อ. ดร.อมรรัตน  อรุณนวล 

 
 
 
 

๑. ผศ. ดร.ภมู ิ อดิศักดิ์วฒันา 

๒. รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน 
๓. ผศ. ดร.อุรุษา  แทนขํา 

๑.   ศ.พ.อ. นพ.มฑิรุทธ  มุงถิ่น              (ที่ปรึกษา) 
๒.   ผศ. ดร.ภูม ิ อดิศักดิ์วัฒนา               (ประธาน) 
๓.   รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน 
๔.   ผศ. ดร.อุรุษา  แทนขํา                 (เลขานุการ) 
๕.   อ. ดร.แสงเดอืน  มลูสม 

๖.   อ. ดร.สชุาดา  สํารวยผล 

๗.   อ. ดร.ณฐมน  โกศลธนาภิวฒัน 
๘.   ผศ. ดร.อุษา  บญุยืน       
๙.   ผศ. ดร.ญาณิน  ลิมปานนท 
๑๐. อ. ดร.อมรรัตน  อรุณนวล 

๑๑. ผศ.เกศินี  บชูาชาต ิ

๑๒. อ. ดร.งามพล  สุนทรวรสิริ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (M.Sc. (School Health))  
หลักสตูร M.Sc. (School Health) 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 
๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ 
๒. ผศ. ดร.ประพิน  ธารภผูาสยาม 

๓. อ. ดร.พัณณมาศ  มณีกาญจน 
๔. อ. ดร.พัฒนียา  ปรางทิพย 
๕. รศ. ดร.พารณ  ดีคํายอย 

 
 
 

๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานรุักษ 
๒. ผศ. ดร.ประพิน  ธารภผูาสยาม 

๓. อ. ดร.พัณณมาศ  มณีกาญจน 

๑.   นพ.ปราชญ  บณุยวงศวิโรจน           (ที่ปรึกษา) 
๒.   ดร.พมิพิมล  ธงเธียร                   ผูทรงคุณวุฒ ิ

๓.   รศ. ดร.จิตรา  ไวคกุล                 ผูทรงคุณวฒุ ิ

๔.   รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ          (ประธาน) 
๕.   ผศ. ดร.ประพิน  ธารภูผาสยาม 

๖.   อ. ดร.พัณณมาศ  มณีกาญจน        (เลขานุการ) 
๗.   อ. ดร.พฒันียา   ปรางทิพย 
๘.   รศ. ดร.พารณ   ดีคาํยอย 

๙.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี 
๑๐. ผศ. ดร.สุวลีย  วรคุณพิเศษ 

๑๑. ผศ. ดร.ยุวด ี มหาคุณกิจเจริญ 

๑๒. ผศ. ดร. นพ.ดร  วฒันกุลพานิชย 

 
 
 
 10 
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๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา (D.T.M. & H.) 

หลักสตูร D.T.M. & H. 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.   ผศ. นพ.วีระพงษ  ภูมิรตันประพิณ 

๒.   ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม 

๓.   ผศ. พญ.จติติมา  ฐิตวฒัน 
๔.   รศ. พญ.ยุพาพร  วัฒนกูล 

๕.   รศ. พญ.พรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล 

๖.   รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบญุจัน 

๗.   ผศ. ดร. นพ.นัฎฐเนศวร  ลับเลิศลบ 

๙.   ผศ. ดร. นพ.ดร  วัฒนกุลพานิชย 
๑๐. อ. ดร.พัชรา  ศรวีิชัย 

๑๑. อ. ดร.สภุลัคน  โพธิ์พฤกษ 
๑๒. อ. นพ.กิตติยศ  ภูวรวรรณ 

 
 

๑. ผศ. นพ.วีระพงษ  ภมูิรัตนประพิณ 

๒. ศ. พญ.พรรณี  ปตสิุทธิธรรม 

๓. ผศ. พญ.จิตตมิา  ฐิตวฒัน 

๑.   ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ วนิชชานนท ที่ปรึกษา 

๒.   รศ. พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวฒัน  (ที่ปรึกษา หนภ.  
      อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี) 
๓.   ผศ. นพ.วีระพงษ  ภูมิรัตนประพิณ     (ประธาน) 
๔.   ผศ. พญ.จติติมา  ฐิตวฒัน             (เลขานุการ) 
๕.   ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม 

๖.   ศ. ดร.ศศิธร  ผูกฤตยาคาม ี

๗.   ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร 

๘.   รศ. พญ.ยุพาพร  วฒันกูล 

๙.   รศ. พญ.พรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล 

๑๐. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบญุจัน 

๑๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ 
๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล 

๑๓. ผศ. ดร. นพ.นฎัฐเนศวร  ลับเลิศลบ 

๑๔. ผศ. ดร. นพ.ดร  วฒันกุลพานิชย 
๑๕. อ. ดร.พัชรา  ศรีวิชัย 

๑๖. อ. ดร.สภุลัคน  โพธ์ิพฤกษ 
๑๗. อ. นพ.กิตติยศ  ภูวรวรรณ 

๑๘. ผศ.เกศินี  บชูาชาต ิ

ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน กลาววาเน่ืองจาก
เปนการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม โดยที่ชุดเกาที่ไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิต5 

วิทยาลัย คําสั่งท่ี ๐๓๐๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายนามของคณะกรรมการฯ ไดรับการเสนอ
ชื่อมาจากภาควิชา แตสํานักงานบริหารการศึกษามีความประสงคที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ชุดใหม ภาควิชาจึง
เสนอ อ. ดร.หวัง หงุยตระกูล เปนกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอน และ 
ผศ. ดร.อุษา บุญยืน เปนกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอน แตในรายชื่อที่
นําเสนอเขาท่ีประชุมเพื่อพิจารณานั้น ปรากฏชื่อ อ. ดร.หวัง หงุยตระกูล เปนกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี10 

บัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอน สวน ผศ. ดร.อุษา บุญยืน มีชื่อเปนกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตรเขตรอน ดังนั้น จึงขอทักทวงวามีการสลับรายชื่อกรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาว 
พรอมยืนยันใหแกไขตามที่ภาควิชาเสนอมา เนื่องจากเปนมติของท่ีประชุมภาควิชา  

รศ ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว แจงวาขอใหตรวจสอบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการเปนอาจารยประจําหลักสูตร เนื่องจากตอนน้ียังดํารงตําแหนงเปนกรรมการ15 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร Molecular Medicine อยู 
ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี ไดใหขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร วามีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป นับตั้งแตวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําส่ังแตงตั้ง นอกจากการพน
ตําแหนงตามวาระ ประธานหลักสูตร กรรมการ เลขานุการ และที่ปรึกษา พนจากตําแหนงเมื่อตาย หรือลาออก  

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะและเสนอรายชื่ออาจารยที่มีความเหมาะสม รวมถึงใหตรวจสอบขอมูลวาเปนไป20 

ตามขอกําหนดหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยหรือไม หากเปนขอบังคับมหาวิทยาลัย คณะฯ จําเปนตองปฏิบัติตามตอไป 
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ในการนี้ ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร ไดใหความเห็นวาโดยปกติบัณฑิตวิทยาลัยจะถามความคิดเห็นจากคณะตนทางวา
มีความเห็นอยางไร และจะปฏิบัติตามคณะตนทาง จากนั้น ประธานฯ จึงขอใหสํานักงานบริหารการศึกษานําเรื่อง
กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และตรวจสอบขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหถูกตอง ชัดเจนภายในหนึ่งสัปดาห 
จากนั้นใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบออนไลนตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหสํานักงานบริหารการศึกษาดําเนินการตรวจสอบขอบังคับฯ และเสนอ5 

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) อีกครั้งภายในหน่ึงสัปดาห 
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน ท่ีปรึกษาคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบแตงตั้ง Prof. Sharon J Peacock จากประเทศสหราชอาณาจักร เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขา       
จุลชีววิทยาคลินิค (Visiting Professor of Clinical Microbiology) เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ และรวม10 

เปนวิทยากรในการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับคณะฯ ท้ังน้ี สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดนําเรื่องเขาที่
ประชุมทีมบริหารและไดผานความเห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอเรื่องเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และจะดําเนินการเสนอขอแตงตั้งไปที่มหาวิทยาลัยตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๓  การกําหนดสัดสวนการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) 15 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบดวยการประเมินผล
งาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency)  ซึ่งกําหนดสัดสวนการประเมินไวดังนี ้

ตําแหนง PA 
Core 

Competency 
Managerial 

Competency 
Functional 

Competency 
ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
(ระดับตนและระดับกลาง) 

๕๐ ๒๐ ๓๐  

ตําแหนงประเภทผูบริหารอื่นๆ ๖๐ ๒๐ ๒๐  
ตําแหนงประเภทวิชาการ ๘๐ ๒๐ -  
ตําแหนงประเภทสนับสนุน ๘๐ ๒๐ -  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีหนังสือเวียนแจงใหมีการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพ 20 

(Functional Competency) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เปนตนไป ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตาม
ขอบังคับฯ ขอ ๑๒ วรรค ๒ สวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ อาจกําหนดสัดสวน
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะตางไปจากที่กําหนดไดตามความเหมาะสมกับ
ภารกิจของสวนงาน ตําแหนง ระดับตําแหนง โดยตําแหนงประเภทสนับสนุน และตําแหนงประเภทวิชาการตองมี
สัดสวนคะแนนของประเมินผลการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ ๗๐ ดังน้ัน จึงเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ25 

ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณากําหนดสัดสวนการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) 
ประธานฯ เสนอวาขอมูลการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพของแตละประเภทมีจํานวนเยอะมาก อีก

ท้ังการประชุมในครั้งนี้มีเวลาจํากัด จึงขอใหงานทรัพยากรบุคคลเตรียมขอมูลการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพของ
ทุกสาย และเสนอเร่ืองเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหถอนเรื่องออกและนําเสนออีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 30 

๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบพิจารณาใหขาราชการของคณะฯ ไปปฏิบัติงานที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
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ประธานฯ เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได
พิจารณาเห็นวา รศ. ดร.วรัญญา วองวิทย ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม เปนผูที่มีประสบการณ มีความ
เชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการที่โดดเดน จึงมีความประสงคที่จะขอยืมตัวไปปฏิบัติงานที่ สกว. โดยดํารงตําแหนง
ผูชวยผูอํานวยการดานวิเทศสัมพันธ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการเครือขายวิจัย
นานาชาติ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมาปฏิบัติงานครึ่งเวลา เปนระยะเวลา ๒ ป ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่           5 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ น้ัน แตเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
ใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่องหลักเกณฑและวิธีการใหอาจารย
หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียด
คลายกันและยังมีผลบังคับใชอยู คณะฯ จึงตองสอบถามความชัดเจนกับมหาวิทยาลัยกอนวาในกรณีของ รศ. ดร.
วรัญญา วองวิทย จะตองดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับใด ในการนี้ จึงขอถอนเรื่องออกและจะเสนอเรื่อง10 

เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหถอนเรื่องออกและนําเสนออีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบจากฝายอื่นๆ 
๕.๑ เรื่องแจงจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 15 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย รองประธานสภาคณาจารย และ
เลขาธิการสภาคณาจารย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ไดแก 

๑) รศ. พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล  ประธานสภาคณาจารย 
๒) อ. ดร.ธิจิคม  พัวพันสวัสดิ์   รองประธานสภาคณาจารย คนที่หนึ่ง 
๓) ผศ. ดร. นสพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค  รองประธานสภาคณาจารย คนที่สอง 20 

๔) ผศ. ดร.จงดี  โตอิ้ม   เลขาธิการสภาคณาจารย 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารจัดการและกําหนดอัตราคาบํารุงการใชสถานที่ อุปกรณ วัสดุ 

ครุภัณฑ และบริการอื่นๆ ของศูนยการเรียนรูมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปน25 

ตนไป 
๕.๑.๓  เรื่องอื่นๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ) 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง นพ.เกษตร  อมันตกุล ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒  30 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ัง รศ. ดร.สิทธิวัฒน  เลิศศิริ ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๓๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่            
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป 

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ัง ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร ใหดํารงตําแหนง      
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๓๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่         35 

๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ศ. ดร. พญ.พัชรีย  เลิศฤทธิ์ ใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและกําหนดทิศทางการศึกษา คําสั่งท่ี ๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๕) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง นพ.สงคราม  ทรัพยเจริญ เปนศาสตราจารยเกียรติยศ คําสั่งที่ 
๔๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ผศ. ดร.พรสวรรค  เหลืองวุฒิวงษ ใหดํารงตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๒๖๕๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ 5 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 
๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ัง ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี ใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา

เขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวาระที่สองติดตอกัน คําสั่งที่ ๒๙๓๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่    
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ศ. นพ.บรรจง  มไหสวริยะ ใหดํารงตําแหนงรักษาการแทนรอง10 

อธิการบดีฝายบริหาร อีกตําแหนงหนึ่ง คําสั่งที่ ๒๖๖๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. พญ.ปรียานุช  แยมวงษ ใหดํารงตําแหนงรองคณบดีคนที่ ๒ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๒๗๓๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ 
ต้ังแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 15 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการกลุมภารกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใตศูนยในกํากับสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คําสั่งท่ี 
๒๗๕๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระเทากับวาระอธิการบดี 

๑๑ ) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคํ าสั่ งแต งตั้ งรองคณบดีคณะสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๒๗๗๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 20 

๒๕๕๘ เปนตนไป 
๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว คําสั่งท่ี ๒๗๙๐/

๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป โดยมีวาระเทากับวาระอธิการบดี 
๑๓) คณะเวชศาสตรเขตรอน มีคําส่ังแตงตั้ง รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี  พงศพนรัตน เปนท่ีปรึกษาคณบดี

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๐๐๓๔๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ 25 

ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบด ี
๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ไมมี   30 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 
ไมมี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 
ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๖ 35 

โครงการ เปนเงิน ๙๔๕,๗๗๘.๐๓ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒ เรื่อง เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
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๕.๒.๓.๓  สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
จํานวน ๑ เร่ือง เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕  ผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดยแสดงถึงจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพของภาควิชา ดังนี ้5 

ตวัชีว้ดั TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 
- เปาหมาย 
- ผลการดําเนินงาน 
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รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ขอมูลจํานวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล    
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และขอมูลเปาหมาย PA ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร) 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม 

ไมมี 10 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายการศึกษา 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงเรื่องตอท่ีประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๕.๑  กําหนดการจัด Open House ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๕.๒.๕.๒ กําหนดการจัดโครงการเวทีวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 15 

๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงเรื่องตอท่ีประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ กําหนดการจัดโครงการเผยแพร20 

ความรูเรื่อง “โรคสะเก็ดเงิน” ใหแกนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในวันพุธท่ี ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๕.๒.๖.๒ สรุปการจัดกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง “Open Hospital 
and Health Services System for FTM Students” เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    
มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมดังน้ี 25 

กิจกรรม นักศึกษา เจาหนาที่ รวม 
Open Hospital: Health Services for FTM Students ๑๓ ๘ ๒๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

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

๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ดังนี้ 30 

๑.๑ แหลงเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗.๔๖ ลานบาท เบิกจายจริงทุกหมวด
รายจายรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแลวทั้งสิ้น ๓๑๔.๙๘ ลานบาท หรือรอยละ ๙๙.๒๒ ประกอบดวย 
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- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค 
 เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๓๐๓.๓๖ ลานบาท เบิกจายจริง รวมภาระผูกพันที่
อนุมัติแลวทั้งสิ้น  ๓๐๐.๘๘ ลานบาทหรือรอยละ ๙๙.๑๘ 

- งบลงทุน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๑๐ ลานบาท เปนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร 
จํานวน ๑๐ รายการ ดําเนินการจัดหากอหน้ีผูกพันครบทุกรายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 5 

กอหนี้ผูกพันในวงเงินท้ังสิ้น ๑๔.๑๐ ลานบาท ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีครุภัณฑที่สงของ
แลว ๑๐ รายการ คณะกรรมการตรวจรับของเสร็จสิ้น วางฎีกาเบิกจายแลว ๑๐ รายการ จํานวน
เงิน ๑๔.๑๐ ลานบาท หรือรอยละ ๑๐๐ ของวงเงินกอหน้ีผูกพัน 

๑.๒ แหลงเงินงบประมาณโครงการมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ SP2 งบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น 
๗.๘๒ ลานบาท กอหนี้ผูกพันแลว ๗.๘๒ ลานบาท ผูขายสงของและดําเนินการตรวจรับครบทุกรายการ พรอมวางฎีกา10 

เบิกจายแลว ๗.๘๒ ลานบาท หรือรอยละ ๑๐๐ 
๑.๓ แหลงเงินรายไดสวนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คณะ

เวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๒๘๖.๘๓ ลานบาท รับโอนสะสมตามท่ีตั้งงบประมาณ ๓๐ 
ลานบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๓๑๖.๘๓ ลานบาทหรือรอยละ ๙๑.๘๓ ของประมาณการรายรับท้ังหมด ๓๔๕ ลานบาท  
คณะฯ มีรายจายดําเนินงานรวมภาระผูกพันท่ีอนุมัติแลว ๒๙๐.๗๕ ลานบาท หรือรอยละ ๘๔.๒๘ ของประมาณการ15 

รายจายท่ีตั้งไวทั้งสิ้น ๓๔๕ ลานบาท  ประกอบดวย 
- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอยวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๓๑๗ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพันตาม
งบประมาณที่อนุมัติแลว ท้ังสิ้น ๒๗๗.๑๕ ลานบาท หรือรอยละ ๘๗.๔๓ 

- งบลงทุน ๒๘ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน ตามงบประมาณท่ีอนุมัติแลว ทั้งสิ้น 20 

๑๓.๖๐ ลานบาท หรือรอยละ ๔๘.๕๘ 
๓) สรุปคาใชจายของภาควิชา สํานักงาน โรงพยาบาล และศูนย ประจําเดือนกันยายน ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ ดังน้ี 
๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท คาใชจายประจําเดือนกันยายน 

๘๘,๙๔๖.๒๕ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๓๓๖,๙๓๗.๕๑ บาท 25 

๓.๒ สํานักงาน ๕ สํานักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือนกันยายน 
๑,๑๒๓,๒๐๙.๑๐ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๖๕๐,๔๐๙.๔๕ บาท 

๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือน
กันยายน ๒๔๙,๗๕๓.๙๙ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น -๒,๘๑๘,๙๘๗.๕๕ บาท 

๓.๔ ศูนยความเปนเลิศ ๔ ศูนย วงเงินจัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือนกันยายน 30 

๑๐,๓๓๒.๕๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น -๔๔,๔๕๑.๔๖ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงตอท่ีประชุมวาตามท่ีกระบวนการ

ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ หมวด ๔ การวัดและวิเคราะหตัวชี้วัดหลักตาม35 

ยุทธศาสตร TROPICAL EXCELLENCE ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ บัดนี้ การดําเนินงานตามแผนงานไดเสร็จสิ้น
แลว สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรจึงขอสรุปรายงานผลการวัดและวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดหลักของผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ซ่ึงสามารถเขาถึงเอกสารไดผานลิงก http://goo.gl/4ZBr1j  

ท่ีประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 
ไมมี 

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม  
นายอมร  เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม แจงรายงานความกาวหนาการปรับปรุง

พื้นท่ีและสิ่งแวดลอมดังนี้ 5 

๕.๒.๑๐.๑ การเปลี่ยนหมอตมไอน้ําที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากไมไดมีการเปลี่ยนมาเปน
เวลานานและเพื่อใหมีประสิทธิภาพ มคีวามปลอดภัยในการใชงานยิ่งขึ้น  

๕.๒.๑๐.๒ การปรับปรุงสถานท่ีหองสํานักงานของหนวยซอมบํารุง ใหเหมาะกับการปฏิบัติงานมากขึ้น 
๕.๒.๑๐.๓ การติดต้ังมิเตอรไฟฟา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการติดตั้งที่อาคารราชนครินทรและอาคารสันตศิริ 

ศรมณี เสร็จเรียบรอยแลว  10 

๕.๒.๑๐.๔ การเปลี่ยนหลอดไฟ G5 ของหนวยงานภายในคณะฯ ที่เสียหรือใชงานไมได งานอํานวยการ
กลางจะดําเนินการเปลี่ยนใหเปนหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา 

๕.๒.๑๐.๕ การเปลี่ยนมอเตอรของเครื่องบําบัดน้ําเสีย อาคารเฉลิมพระเกียรต ิท่ีชํารุดใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ     

๕.๒.๑๐.๖ การปรับปรุงพื้นที่ของภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน บริเวณชั้น ๗ อาคารตระหนักจิต  15 

หะริณสุต คาดวาจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยภายในเดือนพฤศจิกายน 
๕.๒.๑๐.๗ การปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณชั้น ๖ อาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ ฝงตะวันออก  
๕.๒.๑๐.๘ การทําแผนที่ระบุตําแหนงอาคารภายในคณะฯ และดําเนินการติดต้ัง จํานวน ๔ จุด ไดแก 

บริเวณหนวยวิทยบริการเพื่อสังคม บริเวณประตูทางเขา-ออก หมายเลข ๒ บริเวณปอม รปภ. อาคารสันตศิริ ศรมณี 
และบริเวณขางอาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ ฝงตะวันออก ในการนี้ ประธานฯ แจงวาเปนผลงานความรวมมือระหวาง20 

สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ งานสื่อสารองคกร และงานอํานวยการกลาง ที่ชวยกันออกแบบและดําเนินการ
จนสําเร็จ    

๕.๒.๑๐.๙ การแสดงภาพการอบรม เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอัคคีภัยและฝกซอมอพยพผูปวย ใน
กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  

นอกจากนี้ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน แจง25 

ขอใหงานอํานวยการกลางตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศของหองประชุมภาควิชาฯ เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศไมทําความเย็น โดย ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร แจงวาจะดําเนินการตรวจสอบและวัดคาการใช
พลังงานไฟฟา หากมีการใชไฟฟามากเกินไปจะทําการเปลี่ยนเครื่องใหม  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  30 

ไมมี 
๕.๒.๑๒ ที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธและเครือขาย 

ไมมี 
๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 35 

ไมมี 
๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา แจงเรื่องตอท่ีประชุมแทน รศ. ดร. 
นสพ.พงศราม  รามสูต ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน ดังนี ้



- ๑๕ - 

 

๕.๓.๒.๑ การขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําที่จะครบวาระ
ตามปกติ เนื่องจากมีผูสมัครไมครบตามตําแหนงที่วาง ในการนี้ จึงเห็นสมควรขยายเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑๒ – 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในเวลาทําการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม            

 ๕.๓.๒.๒ ตามท่ี ผศ. ดร.พรสวรรค  เหลืองวุฒิวงษ ไดลาออกจากการเปนคณะกรรมการประจําคณะ
จากคณาจารยประจํา เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ตั้งแตวันที่ 5 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  จึงทําใหตําแหนงวางลงกอนครบวาระ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมีระยะการดํารงตําแหนงนอย
กวาหกสิบวัน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๐ วรรคสอง 
“การเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงกอนครบวาระ ใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงกรรมการวางลง เวนแตตําแหนงกรรมการที่วางน้ันมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือนอยกวาหกสิบวัน จะไม
เลือกตั้งซอมแทนก็ได” ดังนั้น จึงไมตองทําการเลือกตั้งซอม 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ไมมี 
๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน แจงกําหนดการ15 

จัดงานวันปใหมของคณะฯ ในวันศุกรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกําหนด Theme ของงาน คือ Hatty New Year    
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไมมี 

๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 20 

ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  
๖.๑ การเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา/หัวหนาศูนย ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

ประธานฯ แจงเรื่องการเสนอชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา/หัวหนาศูนย ประจําป25 

งบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบดวย 
๑) คณบดี     เปนประธาน  
๒) ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน   เปนกรรมการ (คณบดีเปนผูเสนอชื่อ) 
๓) กลุมหัวหนาภาควิชา/หัวหนาศูนยเปนผูการเสนอชื่อ 

ดังนั้น จึงไดใหหัวหนาภาควิชาลงคะแนนเสียงเพื่อเสนอชื่อกรรมการฯ ดังกลาว และมอบหมายให รศ. ดร.เกศินี  30 

โชติวานิช เปนพยานการนับคะแนน โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ไดแก ศ. ดร.ทรงศักด์ิ  เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชา         
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน เปนวาระท่ี ๒ ติดตอกัน และสําหรับผูประเมินหัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและ
พันธุศาสตรโรคเขตรอน ไดแก รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน 

ท่ีประชุมรับทราบ     
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 35 

 
ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 



- ๑๖ - 

 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 
      (ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร) 
          เลขานุการท่ีประชุม 5 

 


