
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน 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.   ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม 
๖.   รศ.สุพัตรา  ทองรุงเกียรต ิ   รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 
๗.   ดร.เจตสุมน  ประจําศร ี   รองคณบดีฝายวิจัย 
๘.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักด ี   รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 
๙.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๑๐. ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
๑๑. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 
๑๒. นายอมร  เหล็กกลา    ผูชวยคณบดีฝายพื้นที่และสิ่งแวดลอม/ 
      กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 
๑๓. นางพรพิมล  อดัมส    ผูชวยคณบดีฝายวิจัย/หวัหนาสํานักงานบริการการวิจัย 
๑๔. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร   หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 
๑๕. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน 
๑๖. ผศ. ดร.นิตยา  อินทราวัฒนา   รองหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๗. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 
๑๘. รศ. ดร.พารณ  ดีคํายอย     หัวหนาภาควิชาปรสิตหนอนพยาธ ิ
๑๙. รศ ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร   หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๒๐. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศร ี    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 
๒๑. อ. ดร.อมรรัตน  อรุณนวล   รองหัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอนและวิทยาศาสตรอาหาร 
๒๒. ผศ. ดร.สุวรีย  วรคุณพิเศษ   รองหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 
๒๓. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 
๒๔. ผศ. นพ.วีระพงษ  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 
๒๕. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจาํ 
๒๖. นางฐิติพร  แกวรุณคํา   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน/หัวหนาฝายการพยาบาล 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘   เมื่อวนัที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘ แลว 
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๒๗. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน/หัวหนางานพัสด ุ
กรรมการที่ไมเขาประชุม 
๑.   รศ. ดร. นสพ.พงศราม  รามสูต  กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา/ 
      ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 
๒.   ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 5 

ผูเขารวมประชุม 
๑.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศร ีพงศพนรัตน  ท่ีปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธ 
๒.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
๓.   นางจิราภรณ  แพรวานิชย     หัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 
๔.   น.ส.ผองศรี  กอนทอง   หัวหนางานทรัพยากรบุคคล/หัวหนางานอาวุโส 10 

๕.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ    หัวหนางานบริหารธรุการ 
๖.   นางศิวพร  ผานภูวงษ   หัวหนางานสื่อสารองคกร 
๗.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท   หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘.   นายเสวก  ชมมิ่ง    หัวหนางานอํานวยการกลาง 
๙.   นางจิตรา  สุริยะ    หัวหนางานคลัง 15 

๑๐. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหนาหนวยประสานงานผูบริหาร 
๑๑. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ   หัวหนาหนวยวิทยบริการเพื่อสังคม 
๑๒. น.ส.ศิริอรุณ  แซโซว    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกทาว   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

กอนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณบดีกลาวเชิญ นายอมร  เหล็กกลา ประธานกลุมเครือขายบุคลากร20 

สายสนันสนุนสังกัดภาควิชา (บ.ส.ภ.) บรรยายพิเศษ เร่ือง นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ของกลุม 
บ.ส.ภ. เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  
 นายอมร  เหล็กกลา ประธานกลุมเครือขายบุคลากรสายสนันสนุนสังกัดภาควิชา (บ.ส.ภ.) กลาวถึงประวัตกิาร
จัดตั้งกลุมวาเปนดําริของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีตองการใหสวนงานมีตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเขารวม
ประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวย จากนั้น กลาวถึงวัตถุประสงคของกลุม บ.ส.ภ. ดังนี้ 25 

 ๑) เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานสัมพันธในกลุม บ.ส.ภ. 
 ๒) เพื่อใหรับทราบสิทธิและหนาท่ีอยางถูกตองท่ีพึงมีตอการปฎิบัติงานในคณะ 

๓) เพื่อสรางเสริมความสามัคคีในการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุม บ.ส.ภ.ซึ่ง
จะนําไปสูการการพัฒนาการปฎิบัติงานตามนโยบายของคณะฯ 

 กลุม บ.ส.ภ. มีความเปนตัวตนและมีความแตกตางกับกลุมเครือขายอื่น โดยวิเคราะหตามหลัก SWOT  30 

Analysis ไดดังนี้ 
 ๑) จุดแข็ง  

- เปนบุคลากรสนับสนุนและเตรียมตัวอยาง เพื่อการเรียน การสอนการวิจัย และการบริการ 
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานในหองปฏิบัติการและภาคสนาม 
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถประยุกตงานประจําไปสูงานวิจัยได 35 

 ๒) จุดออน 
- ขาดความตอเนื่องในการถายทอดความรูจากพี่สูนอง 
- ขาดการบูรณาการระหวางกลุม  
- ขาดความชํานาญในการเขียนผลงานและคูมือปฏิบัติการ 
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๓) วิกฤต ิ
- หลักเกณฑการขอตําแหนงที่สูงขี้นมีความยุงยากมาก 
- บุคลากรท่ีมีความชํานาญเร่ิมขาดแคลน 
- ไมมีชื่อในผลงานวิจัย 
- การทําขอตกลงการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของแตละภาควิชามีความแตกตางกัน 5 

๔) โอกาส 
- คณะฯ ใหการสนับสนุนและสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองของกลุม บ.ส.ภ. 
- คณะฯ ใหการสนับสนุนเงินทุนวิจัย 
- มีชองทางเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางเครือขาย บ.ส.ภ. กับกลุมบุคลากรอื่นๆ 

จากนั้น กลาววากลุม บ.ส.ภ. ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีตางๆ รวมถึง มีการสรางวีดิทัศนเกี่ยวกับ10 

งานวิจัยพรอมอธิบายขอมูลโดยใชระยะเวลาสั้นๆ และนําขอมูลอัพโหลดในอินเทอรเน็ตและ Youtube อีกดวย   
หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกลาวชื่นชม นายอมร  เหล็กกลา ประธานกลุมเครือขายบุคลากรสาย

สนบัสนุนสังกัดภาควิชา (บ.ส.ภ.) วาสามารถบรรยายไดครอบคลุมทุกประเด็น และแนะนําวาการสรางวีดิทัศน ควรใช
เวลาไมเกิน ๖ นาที หากใชเวลานานกวาน้ันคนจะไมสนใจ 

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาที่ประธานการประชุม 15 

และ ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร ทําหนาที่เลขานุการท่ีประชุม พรอมกลาวสรุปจํานวนคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่
เขารวมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เขารวมประชุม จํานวน ๒๗ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จํานวน ๒ คน  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ เรื่องแจงจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานฯ แจงเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 20 

๑) กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศเพื่อปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยิ่งขึ้น ตามคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคัญ เชน  

- อาจารยประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตาม
เกณฑที่กําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทําแบบฟอรมกรอกขอมูลการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษโดยใหระบุวาผานเกณฑภาษาอังกฤษประเภทใด และอาจารยเกาจะตองมีเกณฑการประเมิน25 

อยางไร  
- อาจารยประจําหลักสูตร สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตอง

เปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือ        30 

สหวิทยาการ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน  
ซึ่งรายละเอียดดังกลาวประธานฯ ขอให ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา สรุปขอมูลที่

สําคัญและนํามาแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แจงวาโครงการ Talent Management จะดําเนินโครงการตอไปจนครบ ๔ ป หรือครบ35 

สัญญาของโครงการ และจะไมเปดรับอาจารยเขาโครงการเพิ่ม นอกจากนี้ อาจารยที่เขารวมโครงการอยูสามารถ
ลาออกจากโครงการได   

๓) ตามท่ีคณะเวชศาสตรเขตรอนไดใหอาจารยและผูที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขารวมโครงการ Research Reward 
โดยใหสงผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในระบบ MU Work Point ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลแจง
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วาคณะฯ สงผลงานเขาระบบลาชาเกินกวากําหนด และระบุวามผีูท่ีสงผลงานลาชาจํานวน ๔ คน ทําใหผูเขารวมโครงการ
ทุกคนไมผานหลักเกณฑของโครงการ แตมหาวิทยาลัยอนุโลมใหสามารถดําเนินโครงการตอได และจะดําเนินการเบิก
จายเงินใหผูเขารวมโครงการทุกคนในอัตราเดียวกัน จํานวน ๘๔,๐๐๐ บาท ภายใตหลักเกณฑเดิม และจะเบิกจายเงิน
รางวัลพิเศษในกรณีที่มีผลงานสูงกวาเกณฑคาเฉลี่ยผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน ผลงานที่ใชตีพิมพตองไมอยูใน 
Beall's list และผลงานตองมีเลขหนา เปนตน และโครงการนี้จะไมเปดรับสมัครเขารวมโครงการเพิ่ม  5 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดลอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงระดับบริหารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดวาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ตุลาคม 10 

๒๕๕๘ โดยมีการแกไขดังน้ี 
หนา ๖   บรรทัดที่ ๑๐  แกไข “จะพิจารณาใหนักวิจัยท่ีเปน Young Staff และ Jonior Staff เทานั้น” 

เปน “พิจารณาใหอาจารยและนักวิจัยที่ไปเจรจาธุรกิจ สามารถนําผูติดตามที่
เปน Young Staff หรือเดินทางเปนกลุมได" 

หนา ๑๐  บรรทัดที่ ๖  เพิ่มขอความ “ในการนี้ ศ. ดร.รังสรรค  ต้ังตรงจิตร ไดใหความเห็นวาโดยปกติ15 

บัณฑิตวิทยาลัยจะถามความคิดเห็นจากคณะตนทางวามีความเห็นอยางไร และ
จะปฏิบัติตามคณะตนทาง” 

หนา ๑๔  บรรทัดที่ ๑๗  แกไข “ประจําเดือนสิงหาคม” เปน “ประจําเดือนกันยายน” 
หนา ๑๔  บรรทัดที่ ๑๘  แกไข “๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘” เปน “๓๐ กันยายน ๒๕๕๘” 

๒.๒  รับรองรายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 20 

กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแตงตั้งใหม ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) เมื่อวันจันทรท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดย
ไมมีการแกไข 

จากนั้น ประธานฯ แจงใหฝายเลขานุการท่ีประชุมเวียนรายงานผลการประชุมเรื่องการเสนอชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงท่ีวาง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ดวย 25 

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องสืบเน่ือง 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  การพิจารณา PA เรื่อง Outbound Student 30 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่คณบดีและทีมบริหารไดเดินทางไปพูดคุยกับ
ทุกภาควิชาเพื่อทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) จากนั้น คณบดีไดนําขอมูล PA ยอนหลัง ๓ ป มาวิเคราะห พบวายังมี
รายละเอียดหลายขอท่ีตองปรับปรุงแกไข ดังนั้น จึงขอเสนอใหพิจารณาปรับปรุง PA ดังนี ้ 

๑) สายวิชาการ เดิม “จํานวนรอยละของการเปลี่ยนตําแหนง ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย” 
เปน “จํานวนคนที่เปลี่ยนตําแหนงเปนศาสตราจารย และรองศาสตราจารย” 35 

๒) สายสนับสนุน เดิม “จํานวนรอยละของการเปลี่ยนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น” เปน “จํานวนคนที่
เปล่ียนตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน” 

๓) การจัดสรรเงินเพื่อทํากิจกรรม ๓ กิจกรรม ไดแก  
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- Outbound Student โดยการขยายเวลาการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ ตางประเทศ 
จาก ๔ สัปดาห เปน ๘ สัปดาห  

- Visiting Professor ชาวตางชาติ ซึ่งภาควิชาสามารถพิจารณาเพิ่มจํานวนได   
- เงินสนับสนุนเปนคาใชจายการเจรจาธุรกิจ  

ซึ่งประธานฯ แจงวามีอัตราการจายเงินใหกิจกรรมดังกลาวคอนขางนอย ดังนั้น จึงเสนอวิธีกระตุนโดย5 

พิจารณาจํานวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ ตางประเทศ มีจํานวน ๑๕๐ คน 
ประธานฯ จึงเสนอใหภาควิชาทํา PA โดยตั้งเปาหมายวา นักศึกษารอยละ ๓๐ ของภาควิชา จะตองไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ณ ตางประเทศ ทั้งนี้ สามารถขอเพิ่มงบประมาณไดแลวแตกรณี เชน ทวีป ระยะเวลา หรือราคาหองพัก 
เปนตน และใหนักศึกษาประมาณการคาใชจายในการเดินทางใหทราบดวย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 10 

๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบรางประกาศคณะฯ เรื่องอัตราคาบริการโครงการบริการวิชาการจากภาควิชา/

หนวยงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ หัวหนาหนวยวิทยบริการเพื่อสังคม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความ

เห็นชอบตามที่การดําเนินพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมของภาควิชาและหนวยงานในรูปแบบของโครงการ15 

บริการวิชาการ มีการจัดเก็บรายไดคาบริการวิชาการ โดยตองผานความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ และมีประกาศอัตราคาบริการทางวิชาการของคณะฯ มารองรับการดําเนินงานของโครงการดวยนั้น เนื่องจาก
จํานวนโครงการบริการวิชาการของภาควิชาและหนวยงาน มีจํานวนมากและหลายหลายมากข้ึน เชน เปนโครงการที่มี
อยูเดิม เปนโครงการท่ีจัดตั้งใหม มีการยกเลิกโครงการที่มีอยู และบางโครงการมีการปรับปรุงอัตราคาบริการ เปนตน 
ซึ่งจะตองจัดทําประกาศเพิ่มเติมฉบับใหมสืบเน่ืองตอกันมาเรื่อยๆ ทําใหปจจุบันมีความสับสนในการอางอิงประกาศ20 

อัตราคาบริการ ประกอบกับประกาศอัตราคาบริการวิชาการที่มีผลบังคับใชอยูขณะน้ี ไดรับการปรับปรุงลาสุดเมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลายโครงการไดยกเลิกการใหบริการแลวนั้น ในการน้ี หนวยวิทยบริการเพื่อสังคมจึงเห็นสมควรขอ
อนุมัติทบทวนประกาศท่ีมีอยูเดิมใหมีความชัดเจนและเปนปจจุบันมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการคนหาและอางอิง
การจัดเก็บคาบริการ โดยจะนําประกาศอัตราคาบริการท่ีมีอยูมาบรรจุรวมกันไวในประกาศอัตราคาบริการโครงการ
บริการวิชาการภายใตภาควิชา/หนวยงานเปนฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ จึงขอยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่องอัตราคาบริการทาง25 

วิชาการ จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้  
๑) ประกาศคณะฯ เร่ือง อัตราคาบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ 
๒) ประกาศคณะฯ เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ 
๓) ประกาศคณะฯ เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 30 

๒๕๕๒ 
๔) ประกาศคณะฯ เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการ: โครงการตรวจวินิจฉัย และบงชนิดเชื้อปรสิต

หนอนพยาธิดวยวิธีอณูชีวโมเลกุล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕) ประกาศคณะฯ เร่ือง อัตราคาบริการทางวิชาการ: โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขต

รอน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 35 

ทั้งนี้ ใหออกประกาศคณะฯ เรื่องอัตราคาบริการ โครงการบริการวิชาการ ภายใตภาควิชา/หนวยงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน      

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอและใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนออกประกาศคณะฯ ดังกลาว 
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๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบพิจารณาใหขาราชการของคณะฯ ไปปฏิบัติงานที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

น.ส.ผองศรี  กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดพิจารณาเห็นวา รศ. ดร.วรัญญา วองวิทย  สังกัดภาควิชาเวชศาสตร
สังคมและสิ่งแวดลอม เปนผูมีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานทางวิชาการท่ีโดดเดน จึงขอความประสงค5 

ท่ีจะขอยืมตัวไปปฏิบัติงานที่ สกว. โดยปฏิบัติงานครึ่งเวลา เปนระยะเวลา ๒ ป ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – 
๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ เพื่อดํารงตําแหนง ดังนี ้

๑) ผูชวยผูอํานวยการดานวิเทศสัมพันธ  ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๒) ผูชวยผูอํานวยการเครือขายวิจัยนานาชาติ  ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรือง หลักเกณฑและวิธีการใหบุคลากรไป10 

ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   
ขอ ๕ กําหนดวา “การใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ตองเปนภารกิจที่

สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เปนประโยชน เพื่อใหบุคลากรผูไปปฏิบัติงานบริการวิชาการสามารถกลับมา
ปฏิบัติงานในสวนงานตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย15 

โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสวนงาน ทั้งนี้ จะตองไมกระทบตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของสังคมและไมกระทบตอภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย” 

ขอ ๙  กําหนดวา “สัดสวนเวลาในการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ทํา
ไดตั้งแตรอยละ ๑ – ๑๐๐ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสวนงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให รศ. ดร.วรัญญา วองวิทย ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุน20 

การวิจัย (สกว.) โดยปฏิบัติงานครึ่งเวลา เปนระยะเวลา ๒ ป ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 

๔.๒.๓  การกําหนดสัดสวนการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) 

น.ส.ผองศรี  กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ งานใน25 

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 
(Functional Competency) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เปนตนไป ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตาม
ขอบังคับฯ ขอ ๑๒ วรรค ๒ สวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ อาจกําหนดสัดสวน30 

องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะตางไปจากที่กําหนดไดตามความเหมาะสมกับ
ภารกิจของสวนงาน ตําแหนง ระดับตําแหนง โดยตําแหนงประเภทสนับสนุน และตําแหนงประเภทวิชาการตองมี



- ๗ - 

 

สัดสวนคะแนนของประเมินผลการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ ๗๐ ดังน้ัน จึงเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณากําหนดสัดสวนการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) 

ประธานฯ ขอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ การพิจารณา
กําหนดสัดสวนการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพวาควรจะมีอัตรารอยละเทาใด และประเด็นท่ี ๒ ควรจะแบงคา
นํ้าหนักจากสวนใด ซึ่งที่ประชุมพิจารณาท้ัง ๒ ประเด็น เปนดังนี้   5 

 
 
 
 
 10 

ตําแหนง PA 
Core 

Competency 
Managerial Competency + 
Functional Competency 

ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
(ระดับตนและระดับกลาง) 

๕๐ ๒๐ ๓๐ 

ตําแหนงประเภทผูบริหารอื่นๆ ๖๐ ๒๐ ๒๐ 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ๗๐ - ๗๕ ๒๐ - ๕ – ๑๐ 
ตําแหนงประเภทสนับสนุน ๗๐ - ๗๕ ๒๐ - ๕ – ๑๐ 
ตําแหนงพยาบาล ๗๐ - ๗๕ ๒๐ - ๕ – ๑๐ 

ทั้งนี้ การกําหนดสัดสวนเปนชวงคะแนนตามตารางขางตน ขอใหแตละหนวยงานกําหนดสัดสวนในการ
ประเมินตามการตกลงกันระหวางผูบังคับบัญชาชั้นตนและผูใตบังคับบัญชา  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบรางประกาศคณะฯ เรื่อง การใหทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อไปศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ (Outbound Student) 15 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการ
ยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง การใหทุนสนับสนุนนักศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และขอ
ความเห็นชอบประกาศคณะฯ เรื่อง การใหทุนสนับสนุนนักศึกษา เพื่อไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ตางประเทศ (Outbound Student) โดยเพิ่มสาระสําคัญ ขอ ๓ หลักเกณฑการใหทุน ดังนี้  

ประกาศเดิม เปลี่ยนแปลงใหม 
๓.๑ จํานวนเงินทุน เหมาจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ภาควิชา  ๓.๑ จํานวนเงินทุน เหมาจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน 

ในกรณ ี๔ สัปดาห และเหมาจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน     
ในกรณ ี๘ สัปดาห 

๓.๒ ระยะเวลาของการศึกษา หรือฝกประสบการณวิชาการ/
วิชาชีพ ในตางประเทศ ซึ่งมีระยะเวลามากกวาหรือเทากับ   
๔ สัปดาห  

๓ .๒  ระยะเวลาของการศึกษา หรือฝ กประสบการณ 
วิชาการ/วิชาชีพ ในตางประเทศ ซึ่งมีระยะเวลามากกวา 
หรือเทากับ ๔ สัปดาห หรือ ๘ สัปดาห  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  20 

๔.๒.๕  การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอน
แหงประเทศไทย มีหนังสือเลขที่ สปอท ๐๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีสาระสําคัญวาขอใหหนวยงาน
เสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙” (Young 25 

Parasitologist Award 2016) จํานวน ๑ ชื่อ เพื่อเปนเกียรติแกนักวิจัยดานปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยที่มี



- ๘ - 

 

ประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยดานปรสิตวิทยาอยางจริงจัง รวมถึง เปนท่ียอมรับในวงวิชาการ
ท่ัวไป และเปนกําลังใจแกนักวิจัยรุนใหมใหทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ือง และพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัยดีเดน
ในอนาคต โดยคุณสมบัตขิองผูสมัครและเกณฑการคัดเลือกมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
 5 

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวามีผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจํานวน ๒ คน ไดแก  
๑) น.ส.วัลลภา รูปสูง สังกัดศูนยการวิจัยมาลาเรีย 
๒) ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักด์ิวัฒนา สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธ ิ
ดังน้ัน ประธานฯ จึงเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมสําหรับการเสนอชื่อ

เขารับรางวัลดังกลาว ใหเหลือเพียงหน่ึงคน โดยพิจารณาจากผลงาน และที่ประชุมมีมติเสนอชื่อคณะกรรมการฯ 10 

จํานวน ๓ คน ดังนี้ 
๑) ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน  รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา  
๒) ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร  หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 
๓) ผศ. ดร.อุไร ไชยศร ี  หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 
จากนั้น ใหนําผลการคัดเลือกเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดือนธันวาคม เพื่อ15 

พิจารณาใหความเห็นชอบ และดําเนินการในลําดับตอไป  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๖  ขอความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะและรองศาสตราจารยอาคันตุกะ 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน ท่ีปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบตามท่ีภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอมเสนอขอแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะและรองศาสตราจารย20 

อาคันตุกะ จํานวน ๒ ราย ไดแก 
๑) ขอเสนอ Prof. Dr. Kyungho Choi จากประเทศเกาหลี เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาวิชา

สุขภาพสิ่งแวดลอมและพิษวิทยา โดยสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดนําเรื่องเขาท่ีประชุมทีมบริหารและได
ผานความเห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

๒) Assoc. Prof. Zhi-Yue Lv จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนรองศาสตราจารยอาคันตุกะ 25 

สาขาวิชาปรสิตวิทยาการแพทย โดยสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ไดนําเรื่องเขาที่ประชุมทีมบริหารและได
ผานความเห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอมเห็นวาทั้ง ๒ ราย จะเปนผูใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ และ
รวมเปนวิทยากรในการเรียนการสอนที่เก่ียวของกับคณะฯ ได จึงเสนอเร่ืองเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และจะดําเนินการเสนอขอแตงต้ังไปที่มหาวิทยาลัยตอไป 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๗  การเลือกรูปแบบการจัดหาประโยชนและผลตอบแทนการลงทุนของทรัพยสินของคณะฯ ประจําป 

๒๕๕๙ 
รศ.สุพัตรา  ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ

การเลือกรูปแบบการจัดหาประโยชนและผลตอบแทนการลงทุนของทรัพยสินของคณะฯ ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งมี35 

รูปแบบการลงทุนใหเลือกดังนี้  
 
 
 



- ๙ - 

 

รูปแบบ กองทุนมั่นคงสูง 
(OP2) 

กองทุนตราสารหนี ้
(OP3) 

กองทุนหุน (OP4) กองทุนสินทรัพย
อสังหาริมทรัพย (OP9) 

-  พันธบัตรรัฐบาล 
-  เงินฝากธนาคารท่ีถูก  

จัดเปนตราสาร  
ประเภท ก. 

-  เงินฝากธนาคารท่ีถูก 
จัดเปนตราสารประเภท ข.  

-  ตั๋วแลกเงินธนาคารท่ี 
สามารถลงทุนได 

-  ตราสารหน้ีภาคเอกชน 

-  หุนสามัญในตลาด 
   หลักทรัพยไทย 

-  กองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย/
กองทุน รวมโครงสราง
พื้นฐานที่จด 

   ทะเบียนในตลาด 
   หลักทรัพยไทย 

รอยละของสดัสวนการลงทุน 
A1 ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ 
A2 ๖๐ ๔๐ ๐ ๐ 
A3 ๖๐ ๓๗ ๓ ๐ 
A4 ๖๐ ๓๑ ๖ ๓ 

โดยพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คณะฯ 
เลือกรูปแบบการลงทุน A3 มีมูลคาทรัพยสินสุทธิจํานวน ๑๖๘,๕๘๓,๙๐๒.๔๑ บาท ผลตอบแทนรอยละ ๕.๕๗ 
จากน้ันพิจารณาแนวโนมผลตอบแทนท่ีจะไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๙ พบวารูปแบบ A4 ท่ีมีความเสี่ยงสูงที่สุดจะ
ไดรับผลตอบแทนมากที่สุดในอัตรารอยละ ๓.๓๐ และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นวาใน
สถานการณปจจุบัน รัฐบาลมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานจํานวนมาก จึงทําใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบเลือก5 

เลือกรูปแบบการลงทุน A4 เน่ืองจากคาดการณวาเปนรูปแบบที่สามารถใหผลตอบแทนสูงกวารูปแบบอื่น และให    
รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รายงานผลการดําเนินงานในระยะ ๖ เดือน เพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาอีก
ครั้ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบจากฝายอื่นๆ 10 

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

๕.๑.๑  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๑๒๖๖ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เรื่องนโยบายและจุดเนนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ) เพื่อแจงให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับดูแลของรัฐ และเอกชนทราบ พรอมท้ังใหนําแนวทางไปปฏิบัติใชตอไป 15 

๕.๑.๒  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ว๑๓๘๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เรื่องการกําหนดผลการเรียนรูในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๓  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๗๕/ว๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เรื่องขอเรียนเชิญทาน ผูบริหารหองสมุด และบุคลากร/นักวิจัยในสังกัดหนวยงานทานที่ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนที่มี
ผลงานตีพิมพและถูกอางอิงของฐานขอมูล Web of Science รวมงานและเขารับรางวัลดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร20 

ประกอบการประชุม  
๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 25 

๕.๑.๖  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
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๕.๑.๗  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การแบงงานในหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๑.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงงานในหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๕.๑.๙  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร5 

โรงพยาบาลรามาธิบดี) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕.๑.๑๐ เรื่องอื่นๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณและศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ 

คําสั่งท่ี ๔๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  10 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงที่วางลงกอนวาระ คําสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. นพ.ธันย สุภัทรพันธุ ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๔๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่         
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 

๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. นพ.โชคชัย  เมธีไตรรัตน ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๕๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. นพ.ธันย สุภัทรพันธุ ใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
ทรัพยากรบุคคล คําสั่งที่ ๒๘๓๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. 20 

๒๕๕๘ เปนตนไป จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งผูดํารงตําแหนง 
๖) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยกเลิกคําสั่งที่ ๒๖๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องแตงตั้ง

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร และมอบหมายหนาที่ของรองอธิการบดีฝายบริหาร ตามคําสั่งท่ี ๘๒๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ใหเปนอํานาจหนาที่ของรองอธิการบดี คําสั่งท่ี ๒๘๗๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 25 

๗ ) มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  มี คํ าสั่ ง เป ลี่ ย นชื่ อตํ าแหน งรองคณ บดี คณ ะสาธารณ สุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๒๙๓๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เปนตนไป 

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแกไขคําสั่งท่ี ๒๖๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไขคําสั่ง
แตงตั้งหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 30 

คําสั่งที่ ๒๙๓๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ผศ. ดร.นิตยา  อินทราวัฒนา ใหดํารงตําแหนงรองหัวหนา

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตรเขตรอน คําสั่งที่ ๒๙๓๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตวันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง นายณัฐพงศ  อยูประดิษฐ ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 35 

(หัวหนางานสารสนเทศโรงพยาบาล) คณะเวชศาสตรเขตรอน คําสั่งที่ ๒๙๕๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งให ผศ. ดร.จิตรลดา  อมรวัฒนา พนจากตําแหนงประเภทผูบริหาร 
(ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล) คําสั่งท่ี ๒๙๙๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง อ. ดร.พัชรินทร  เสรี ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๓๐๐๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม     5 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 
๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ 

๓๐๑๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งให รศ. นพ.ธันย สุภัทรพันธุ ลาออกจากตําแหนงรองคณบดีฝายบริการ 

เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล คําสั่งท่ี ๓๐๑๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่         10 

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง อ. ดร.พัฒนาช  พัฒนะศร ีใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝาย

วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล คํา ส่ังที่  ๓๐๕๙/๒๕๕๘ สั่ ง ณ วัน ท่ี  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้  ตั้ งแตวันที่                
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๑๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ัง ดร.ณฐมน  โกศลธนาภิวัฒน ดร.ญาณิน  ลิมปานนท และ      15 

ดร.อุษา  บุญยืน ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คําสั่งท่ี ๓๐๘๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๑๗) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแกไขคําสั่งที่ ๓๐๐๑/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแกไขชื่อ

ตําแหนงประเภทผูบริหาร จากเดิม “รองผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” เปน        
“รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม          
พ.ศ. ๒๕๕๘ 20 

๑๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งมอบหมายอํานาจ คําสั่งที่ ๓๑๒๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดอนุมัติงบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปล่ียนแปลง 

๑๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง อ. สพญ.วันทนีย  รัตนศักดิ์ ใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาอธิการบดี
ดานการใชสัตวทางวิทยาศาสตร คําสั่งท่ี ๓๑๗๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ตั้งแตวันที่    25 

๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป  
๒๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ผศ. ดร.กังวาน  ยอดวิศิษฎศักด์ิ ใหดํารงตําแหนงรองคณบดี

ฝายการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๓๑๙๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ 
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๒๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแกไขคําสั่งท่ี ๑๘๒๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหตอ30 

เวลาปฏิบัติงาน รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คําสั่งที่ 
๓๒๐๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๒๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง Assoc. Prof. Daniel Henry Paris เปนรองศาสตราจารย
อาคันตุกะ สาขาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก คณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ คําสั่งที่ ๓๒๓๔/
๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  35 

๒๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง Prof. Serge Morand เปนศาสตราจารยอาคันตุกะ สาขาปรสิต
หนอนพยาธิ คณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ คําสั่งท่ี ๓๒๓๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๒ - 

 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบด ี
๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๑.๑  ประกาศคณะฯ เรื่อง ผูที่ไดรับเงินรางวัลสําหรับผลงานการขอกําหนดตําแหนงในระดับสูงขึ้น

ของบุคลากรสายสนับสนุน ป ๒๕๕๘ แบงเปนประเภทผลงานวิจัย และประเภทคูมือปฏิบัติงาน ดังนี้   5 

ประเภทผลงานวิจัย  
- รางวัลดีเดน ไดแก   นางพรพิมล อดัมส สังกัดสํานักงานบริการการวิจัย 
- รางวัลดีมาก   (ไมมีผูไดรับรางวัล) 
- รางวัลดี  ไดแก   น.ส.กัณฐินิษฐ ทิมา สังกัดภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
     นางรวีวรรณ  ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 10 

     นางบุษยา เลียบทวี สังกัดโรงเรียนผูชวยพยาบาล 
ประเภทคูมือปฏิบัติงาน 
- รางวัลดีเดน   (ไมมีผูไดรับรางวัล) 
- รางวัลดีมาก   (ไมมีผูไดรับรางวัล) 
- รางวัลดี  ไดแก   น.ส.กัณฐินิษฐ ทิมา สังกัดภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 15 

- ใบประกาศนียบัตร (กรณีพิเศษ) ไดแก น.ส.นัฐพร เปยรักษา สังกัดภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน
       น.ส.วราภรณ สมวงษ สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

     น.ส.พุทรา ชลสวัสดิ์ สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
     น.ส.วิมล ยานพานิชย สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 20 

๕.๒.๑.๒  ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดนของ
คณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป ๒๕๕๘ ดังนี ้

กลุมท่ี ๑  ขาราชการ ประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ท่ัวไป (ไมมีผูเสนอชื่อ) 
กลุมท่ี ๒  ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื่อเชี่ยวชาญเฉพาะ/ท่ัวไป (ไมมีผูเสนอชื่อ) 
กลุมท่ี ๓  ลูกจางประจําเงินงบประมาณ (ไมมีผูเสนอชื่อ) 25 

กลุมท่ี ๔  ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ ไดแก นายฉลอง สังขสิทธิ์ สังกัดงานอํานวยการกลาง 
กลุมท่ี ๕  พนักงานมหาวิทยาลัย  

- ประเภทวิชาการที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดตอกันเกินกวา ๑๐ ป  
  ไดแก ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหนาภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 
- ประเภทวิชาชีพที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดตอกันไมเกิน ๑๐ ป  30 

  ไดแก นายชาลี กริ่มใจ สังกดังานอํานวยการกลาง 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 

ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงเรื่องกําหนดการประชุมคณะกรรมการ35 

ประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑) การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหที่ ๔ ของเดือน 
๒) กําหนดสงวาระการประชุม ทุกวันจันทร สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 
๓) กําหนดการเวียนวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ในระบบ E-meeting  
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ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 
ทั้งนี้ ขอเลื่อนกําหนดการสงวาระการประชุมของเดือนกรกฎาคม เดิมวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เนื่องจากตรงกับชวงวันหยุดตอเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอเลื่อนเปนวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และหาก
กําหนดการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงจากตารางตามเอกสารประกอบการประชุม ฝายเลขานุการที่ประชุมจะแจงให
ทราบลวงหนาตอไป  5 

ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๖ 

โครงการ เปนเงิน ๑,๑๖๐,๕๒๖.๘๙ บาท 10 

๕.๒.๓.๒  สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕ เร่ือง เปนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓  สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
จํานวน ๕ เร่ือง เปนเงิน ๒๑๗,๒๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒ ครั้ง 15 

๕.๒.๓.๕  หนวยเครื่องมือกลางขอความรวมมือผูที่ขอปฏิบัติงานในหนวยเครื่องมือกลางแสดงหลักฐาน
การผานการอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ และกรอกแบบฟอรมประเมินความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ 
เพื่อเขาใชหนวยเครื่องมือกลาง เพื่อใหนักวิจัยที่ยังไมผานการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ มีโอกาสที่จะ
ไดรับการอบรมดังกลาว เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

๕.๒.๓.๖  การติดตามผลงานตีพิมพ ความคืบหนาจากผูไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ไดแก ทุนรายได20 

คณะฯ ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕  ทุนสนับสนุนบุคลากรเขารวมประชุม/สัมนาวิชาการ ณ ตางประเทศ (ทุน ICTM) และ
รายชื่อผู เขารวมโครงการ Post Production Project เพื่อตีพิมพผลงานวิจัย โดยบริษัท Edanz Group Global 
Limited ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม 25 

ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม แจงสรุปสาระสําคัญจาก
การประชุมคณะทํางานหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน (TMDR) ดังนี ้

๑) TMDR เปดใหบริการตรวจวิเคราะหโรคไขเลือดออก (Dengue) โดยเปนตัวอยางสิ่งสงตรวจที่รับมา
จากผูปวยภายในโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

๒) คณะทํางานดําเนินการจัดทําคูมือและเอกสารตางๆ ที่จะใชในการขอการรับรอง ภายในวันพฤหัสบดี30 

ท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๓) TMDR คาดวาจะไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔) กรณีการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย โดยวิธี Real-time PCR ซึ่งปจจุบัน รศ. ดร.พรทิพย เพ็ชรมิตร 

หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ไดมีการตรวจวิเคราะหเชื้อดังกลาวอยูแลวโดยวิธี Multiplex Real-time PCR แตเปน
การใหบริการท่ีภาควิชา ดังนั้น TMDR จึงมีแนวคิดวาจะใหการตรวจดังกลาวมารวมอยูที่ TMDR ที่เดียว 35 

สวนกิจกรรมอื่นๆ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ   

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายการศึกษา 
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ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผูกฤตยาคามี รองคณบดีฝายการศึกษา แจงตอที่ประชุมวาสํานักงานบริหารการศึกษา  
ไดจัดทําแบบฟอรมสําหรับนักศึกษาที่จะขอสอบความรอบรู วัดคุณสมบัติ โครงรางวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ และแบบฟอรมขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ทุก
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อใหบริการแกนักศึกษาและอาจารย โดยไมตองทําหนังสือจาก
ภาควิชา 5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงเรื่องตอท่ีประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ สํานักงานเขตราชเทวี มีหนังสือเลขที่ กท ๗๑๐๔/๖๐๑๓ ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง

ขอเชิญประชุมกําหนดพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10 

๒๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดสถานที่หรือบริเวณหามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรอบสถานศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 
หรือหอพักบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา และลงโทษผูประกอบการที่กระทําการฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงเปนการปฏิรูปและ
จัดระเบียบสังคม รวมถึงเพื่อระงับและปองกันการกระทําอันเปนผลตอความสงบเรียบรอยของสังคม  

๕.๒.๖.๒ กําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดี/พนักงานของรัฐ15 

ท่ีดี และพลังของแผนดิน ป ๒๕๕๘ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวัน
ศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงเร่ืองตอท่ีประชุม ดังนี้ 20 

๑) รายงานสถานภาพดานงบประมาณของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) ดังนี้ 

๑.๑ แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 
๒๐๖.๓๑ ลานบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจายจริงทุกหมวดรายจาย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแลวทั้งสิ้น 
๔๔.๕๔ ลานบาท หรือรอยละ ๒๑.๕๙ ประกอบดวย 25 

- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร  คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๑๘๖.๙๗ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติ
แลวทั้งสิ้น ๓๑.๑๔ ลานบาท หรือรอยละ ๑๖.๖๖ 

- งบลงทุน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๙.๓๔ ลานบาท เปนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร   
จํานวน ๗ รายการ เพื่อใหงบประมาณแผนดินท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการจัดสรรเกิด30 

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรับบริการรักษาพยาบาลดานกายภาพบําบัด คณะฯ ไดโอน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนครุภัณฑดานกายภาพบําบัด ๒ รายการ จํานวนเงิน ๕.๙๐ ลาน
บาท ไดแก ๑) ชุดวิเคราะหคลื่นไฟฟากลามเนื้อพรอมอุปกรณตรวจวัดความเรงสามแกนแบบ
ไรสาย ๑ ชุด จํานวนเงิน ๓.๕ ลานบาท ๒) ชุดวิเคราะหปริมาณสมรรถภาพของหัวใจแบบไร
สาย ๑ ชุด จํานวนเงิน ๒.๔ ลานบาท ใหแกคณะกายภาพบําบัดคงเหลืองบประมาณงบลงทุน 35 

๑๓.๔๔ ลานบาท ดําเนินการจัดหากอหน้ีผูกพันครบทุกรายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๓.๓๙ ลาน
บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๑.๒ แหลงเงินรายไดสวนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะ
เวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๒๗.๒๘ ลานบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๒๐.๐๐ 
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ลานบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๔๗.๒๘ ลานบาทหรือรอยละ ๘.๑๔ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐ ลานบาท  
คณะฯ มีรายจายดําเนินงานรวมภาระผูกพันท่ีอนุมัติแลว ๑๗.๗๒ ลานบาท หรือรอยละ ๖.๔๘ ของประมาณการ
รายจายที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒๗๓.๒๐ ลาน
บาท ประกอบดวย 

- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค 5 

เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๒๗๓.๒๐ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน ตาม
งบประมาณที่อนุมัติแลว ท้ังสิ้น ๑๗.๗๒ ลานบาท หรือรอยละ ๖.๔๘ 

- งบลงทุน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ อยูระหวางการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) สรุปคาใชจายของภาควิชา สํานักงาน โรงพยาบาล และศูนย ประจําเดือนตุลาคม ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ดังน้ี 10 

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๐๐,๔๗๗.๓๗ บาท คาใชจายประจําเดือนตุลาคม 
๓๓๘,๙๕๕.๕๙ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๗๖๑,๕๒๑.๗๘ บาท 

๓.๒ สํานักงาน ๕ สํานักงาน วงเงินจัดสรรอยูระหวางการพิจารณา และคาใชจายประจําเดือนตุลาคม 
๘๐๔,๖๔๗.๘๗ บาท  

๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน วงเงินจัดสรรอยูระหวางการพิจารณา และคาใชจาย15 

ประจําเดือนตุลาคม ๕,๒๖๘,๕๒๐.๐๙ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงเร่ืองตอท่ีประชุมดังนี้ 
๕.๒.๘.๑ การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ20 

สอดคลองตามประกาศคณะฯ เรื่อง นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคําสั่ง
คณะฯ ที่ ๓๗๕/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบหมายหนาท่ีการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในการ
น้ี เพื่อใหการดําเนินงานดานนโยบายมีผลตอการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับพันธกิจหลักของคณะฯ 
คณบดีจึงมีคําสั่งคณะฯ ที่ ๔๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มอบหมายใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานในดานดังกลาวตอไป  25 

๕.๒.๘.๒ ตามท่ีคณะฯ ไดดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพ ตามตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ ตามเกณฑ EdPEx และ
การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนไปดวย
ความเรียบรอย คณบดีจึงมีคําสั่งคณะฯ ท่ี ๓๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศตามเกณฑ EdPEx โดยมอบหมายใหคณะกรรมการมีหนาท่ีตามคําสั่งฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ30 

ประชุม 
๕.๒.๘.๓ เพื่อใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยง คณะเวชศาสตรเขตรอน มีความคลองตัว เกิด

ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย ตามพันธกิจของคณะฯ และใหมีความสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีจึงมีคําสั่งคณะฯ ที่ ๓๙๑/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
เวชศาสตรเขตรอน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการมีหนาท่ีตามคําสั่งฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 35 

๕.๒.๘.๔ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดนโยบายใหทุกสวนงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย น้ัน ตามมติท่ีประชุมทีม
บริหาร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง คณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยไดแบงหัวขอความเสี่ยงออกเปน ๙ ดาน 
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จํานวนทั้งหมด ๑๘ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกลาวไดนําเสนอใหศูนย
บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบรอยแลว 

๕.๒.๘.๕ สืบเนื่องจากการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวนั้น ในการนี้ จึงขอนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ รายละเอียดตาม5 

เอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๘.๖ ตามที่ในปจจุบันประเทศไทยเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงคจํานวนบอยครั้ง ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ อีกทั้ง กระบวนการดําเนินกิจกรรมของคณะฯ สวนมากเปนกิจกรรมในลักษณะเปดพื้นท่ี และเปน
กิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในสถานการณฉุกเฉินที่ ไมสามารถคาดการณ ได 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงจัดกิจกรรม "การจัดฝกอบรมและซักซอมแผนกรณีเหตุฉุกเฉินกรณีคนราย10 

ขมขูและลอบวางระเบิด" เม่ือวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยกําหนดพื้นที่
เปาหมายฝกซอมที่อาคารจําลองฯ ผลการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ 

ไมมี 15 

๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม  
ไมมี 

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  
ไมมี 

๕.๒.๑๒ ที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธและเครือขาย 20 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน ที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอที่ประชุมดังนี ้
๕.๒.๑๓.๑  การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ไดแก 

๑) สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศรวมกับ Tokyo Metropolitan Government 
(TMG) จัดรายการฝกอบรมนานาชาติ Training course on Global Infectious Diseases Control เมื่อวันท่ี ๙ – 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผูเขารับการอบรมจํานวน ๖ ราย  25 

๒) หนวยสงเสริมโครงการอนามัยโรงเรียนรวมกับ Partnership for Child Development 
(PCD), Imperial College London, UK และJapan Consortium for Global School Health Research (JC-GSHR), 
Japan จัดหลักสูตรฝกอบรม The 5th Annual Course on School Health and Nutrition Programmes in Asia 
เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  มีผูเขารับการอบรมจํานวน ๓๐ รายจาก ๑๒ ประเทศ 

๕.๒.๑๓.๒  การจัดกิจกรรม SEAMEO ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘ มีดังนี ้30 

๑ ) ก า รจั ด  Workshop on SEAMEO’s New Education Agenda: The 7  Priority 
Areas ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Century Park, Jakarta and Indonesia โดยคณะฯ
เสนอชื่อผูเขารวมจํานวน ๓ คน ไดแก ท่ีปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธ หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน และ 
น.ส.พิชชาภา วุฒิเกษ สังกัดสํานักงานบริการการวิจัย 

๒) คณบดี และที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธจะเขารวมการประชุม SEAMEO 35 

TROPMED/Network In House Meeting ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงาน SEAMEO TROPMED/Network 
ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ป  
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๓) คณบดี และที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธจะเขารวมการประชุม SEAMEO High 
Official Meeting (HOM) ครั้งท่ี ๓๘ ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร 

๔) น.ส.จิตตพิมพ ณ บางชาง สังกัดสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ และ        
น.ส.ดาริน เจริญสวัสดิ์ สังกัดสํานักงานบริหารการศึกษา จะเขารวมประชุม Development Evaluation Workshop 5 

ระหวางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Centara Watergate Pavilion กรุงเทพมหานคร  
๕) SEAMEO TROPMED ประกาศผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณเพื่อเฉลิม

ฉลอง ในโอกาสท่ี SEAMEO TROPMED ครบรอบ ๕๐ ป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้ งนี้ 
SEAMEO TROPMED ไดขอความรวมมือจากศูนยตางๆ เพื่อใชตราสัญลักษณดังกลาวในการประชาสัมพันธ  

ท่ีประชุมรับทราบ 10 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

ไมมี 
๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช รองประธานสภาอาจารย แจงเรื่องตอท่ีประชุมแทน รศ. ดร. นสพ.พงศราม  15 

รามสูต ประธานสภาอาจารย ดังนี ้
๕.๓.๒.๑ ประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา และเนื่องจากมี

ผูสมัครรับเลือกตั้งฯ ไมเกินจํานวนตําแหนงที่วาง จึงไมตองทําการเลือกต้ัง โดยผูสมัครรับเลือกตั้งฯ จํานวน ๔ ราย มี
รายชื่อดังน้ี 

๑) รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 20 

๒) ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ 
๓) ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี 
๔) ผศ. พญ.รวีรัตน  สิชฌรังษี 
และขอประกาศใหผูท่ีมีรายชื่อดังกลาวดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะจากคณาจารย

ประจํา มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศ     25 

ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘             
 ๕.๓.๒.๒ ตามท่ีสมาชิกสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอนไดครบวาระตามปกติ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ และประธานสภาอาจารยไดเรียกประชุมสมาชิกสภาอาจารยฯ โดยมีผูแทนคณบดีไปเปนประธานการประชุม 
เพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลการเลือกกรรมการบริหาร เปนดังนี้  

๑) ประธานสภาอาจารย  ไดแก  ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี30 

๒) รองประธานสภาอาจารย  ไดแก  รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 
๓) เลขาธิการสภาอาจารย  ไดแก ผศ. ดร.พรพรรณ ภูมิรัตน 
โดยมีวาระการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 35 

ไมมี 
๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ไมมี 
๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 



- ๑๘ - 

 

ไมมี 
๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 

ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  
๖.๑ ขอความเห็นชอบโครงสรางหนวยงานภายในคณะเวชศาสตรเขตรอนและโครงสรางหองปฏิบัติการอางองิ5 

ดานโรคเขตรอน 
ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอ

ความเห็นชอบโครงสรางหนวยงานภายในคณะเวชศาสตรเขตรอนและโครงสรางหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน 
(Organization chart) ตามมติท่ีประชุมคณะทํางานหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดโครงสรางตามเอกสารประกอบการประชุม  10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 
 

ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 15 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 
ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 
      (ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร) 20 

          เลขานุการท่ีประชุม 


