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กอนเริ่มประชุม ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะ
เวชศาสตรเขตรอนใหทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวเชิญ นางประไพพร  เตียเจริญ ประธานกลุมเครือขายบุคลากร
สายสนับสนุนสังกัดสํานักงาน (บ.ส.ส.) บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ของ25 

กลุม บ.ส.ส. เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  
 นางประไพพร  เตียเจริญ ประธานกลุมเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสํานักงาน (บ.ส.ส.) กลาวถึง
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของกลุม บ.ส.ส. ดังนี ้

๑) เสริมสรางความสามัคคีภายในกลุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสํานักงาน 
๒) ประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางบุคลากรในแตละสํานักงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว 30 

รวดเร็ว รวมถึงเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานของคณะฯ 
๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะฯ ทางดานการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการดานสุขภาพ 
๔) ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมกับกลุมบุคลากรสายวิชาการ กลุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด

ภาควิชา และกลุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และสราง35 

เสริมสุขภาพของบุคลากรใหแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ ชวยผอนคลายความเครียดจากการทํางาน 
สงผลใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 

 กลุม บ.ส.ส. ไดรวมดําเนินกิจกรรมกับกลุมเครือขายบุคลากรคณะเวชศาสตรเขตรอน ไดแก  
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- ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสรางความสุขใหชาวเขตรอนทุกกลุมงาน เม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (มีรายได
จากการจัดกิจกรรม ๔,๒๐๐ บาท) 

- ครั้งท่ี ๒ กิจกรรมเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหารายไดในการคัดกรองมะเร็งเตานม 
๖๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  5 

 นอกจากน้ี กลุม บ.ส.ส. ไดมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสํานักงาน โดยการคัดเลือกสมาชิก บ.ส.ส. 
เพื่อเขารับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศของคณะเวชศาสตรเขตรอน ซึ่งในป ๒๕๕๘ ไดมีผูไดรับคัดเลือกเพื่อไป
ศึกษาดูงาน ณ University of Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เปนเวลา ๑ เดือน 
จํานวน ๓ คน ไดแก นายสุเมธ สืบตระกูล สังกัดสํานักงานบริการการวิจัย และ น.ส.สมพร งามศิริสมสกุล สังกัด
สํานักงานบริหารการศึกษา ไดรับทุนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ10 

การปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ (Staff Mobility Program) รวมถึง น.ส.จิตตพิมพ ณ บางชาง สังกัดสํานักงานความ
รวมมือระหวางประเทศและเครือขาย ไดรับทุนฝกอบรมของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเวชศาสตรเขตรอน) 

จุดเดนของกลุม บ.ส.ส. ที่เปนเอกลักษณเมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น คือ มีความสามารถปฏิบัติงานได
หลากหลาย (พหุศักยภาพ) เชน จัดงานพิธีการ จัดสถานท่ี จัดดอกไม หรือการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณลานจอดรถ
โดยไมตองจางชางภายนอก นอกจากน้ี ยังมีความสามัคค ีรวมแรง รวมใจ ในการรวมทํากิจกรรมของคณะฯ และมีการ15 

ประสานงานท่ีคลองตัว เมื่อเทียบกับหนวยงานอื่น กลุม บ.ส.ส. ไดรับโอกาสสนับสนุนทุกภารกิจหลักของคณะฯ ทั้ง
ดานการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนดานการรักษาพยาบาล มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีใน
ดานการใหความเคารพผูอาวุโส ความออนนอม และความสามัคคี ทําใหลดปญหาและอุปสรรคในการทํางานได  

กลุม บ.ส.ส. มีแนวทางการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน (Synergy) ไดแก การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยแตละหนวยงานจะมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานตางๆ มาถายทอดความรู และประสบการณ เพื่อให20 

บุคลากรนําไปประยุกตใชในการทํางานได และมีการเปดเวทีแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการทํางานของแต
ละงาน เพื่อใหทราบขอดี และขอควรพัฒนา ทําใหสามารถทํางานรวมกับหนวยงานอื่นไดอยางราบรื่น โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน ๓ โครงการ ดังนี ้

๑) โครงการสรางสายสัมพันธระหวางวัยในองคกร (Generation Gap) เชน กิจกรรมนพลักษณ และกิจกรรม
มารูจักวัฒนธรรมองคกรดวยกันนะ (MAHIDOL Core Value) เปนตน 25 

๒) โครงการสงตอความรูจากรุนพี่สูรุนนอง (สรางทายาท) เชน การเขียนหนังสือราชการ การจัดดอกไม การ
จัดสถานที่ การจัดโตะประชุม และการทําสื่อในการนําเสนองาน เปนตน 

๓) โครงการศึกษาดูงานองคกรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Best Practice) ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัย เสริมสรางสุขลักษณะในสถานที่ทํางาน และการลดใชพลังงาน เชน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก กองกายภาพและสิ่งแวดลอม เปนตน 30 

หลังจบการบรรยายพิเศษ ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา กลาวชื่นชม นาง
ประไพพร  เตียเจริญ ประธานกลุมเครือขายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสํานักงาน (บ.ส.ส.) และแนะนําวาควรจัด
โครงการเกี่ยวกับการขอตําแหนงความกาวหนาสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนดวย  

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน ที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธ กลาวเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดทุน 
Staff Mobility Program วาเปนทุนสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อใหบุคลากรได35 

เรียนรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงาน ณ ตางประเทศ ระยะเวลาไมนอยกวา ๔ สัปดาห ซึ่ง
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา ไมมีผูขอทุนดังกลาว ในการน้ี สํานักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศและเครือขายจึงขอเรียนใหทราบวา คณบดีไดเล็งเห็นวาอาจมีขอขัดของในการเดินทางไปตางประเทศ
ของบุคลากรกลุมนี้ จึงใหนโยบายสนับสนุนไววา ใหสํานักงานความรวมมือฯ ดําเนินการชวยจัดหาสถานที่ใหและเสนอ
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ใหจัดไปพรอมกันเปนกลุมได ทั้งนี้ ผูที่สนใจสมัครขอรับทุน Staff Mobility Program ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่งาน
ทรัพยากรบุคคล หรือสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศและเครือขาย 

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรค
คุณคา ทําหนาที่ประธานการประชุมแทน ศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ เนื่องจากติดภารกิจเขารวมพิธีเปดโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรดานเวชศาสตรการเดินทางและทองเท่ียว จึงขอเขาประชุมลาชา และ ศ. ดร.รังสรรค  ต้ังตรง5 

จิตร ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับ ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี และ ผศ. 
พญ.รวีรัตน  สิชฌรังษี ที่ เขารับตําแหนงกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา พรอมท้ังสรุปจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะฯ ที่เขารวมประชุม ดังน้ี กรรมการฯ ท่ีเขารวมประชุม จํานวน ๒๙ คน กรรมการฯ ขอลา
ประชุม จํานวน ๑ คน  

ประธานฯ กลาวแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 10 

ดังนี้ 
๑) ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม ไดรับรางวัล “นักวิจัย

ดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ สาขาวิทยาศาสตรการแพทย”  
๒) รศ. ดร. นสพ.พงศราม  รามสูต ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยแอนติบอดี ไดรับรางวัล

ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป ๒๕๕๙ ระดับดีเดน ผลงานเรื่อง “แอนติบอดีมนุษยสําหรับรักษา15 

ไขเลือดออก”  
๓) ผศ. ดร. นพ.ดิเรก  ลิ้มมธุรสกุล ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน รศ.นริศรา  จันทราทิตย ภาควิชาจุลชีววิทยา

และอิมมิวโนโลยี และ อ. พญ.วิรงครอง  เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน ไดรับรางวัลผลงานวิจัย 
ประจําป ๒๕๕๘ ระดับดีเดน สาขาวิทยาศาสตรการแพทย   

ในการนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ รวมแสดงความยินดี  20 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ เรื่องแจงจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

ไมมี 25 

ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีการแกไขดังนี้ 

หนา ๘    บรรทัดที่ ๑๐ และ ๑๑  แกไข “ภาควิชา” เปน “คน” 
หนา ๑๓  บรรทัดที่ ๑๐   แกไข “ศาสตราจารยอาคันตุกะ” เปน “รองศาสตราจารยอาคันตุกะ” 

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องสืบเน่ือง 30 

ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไมมี 
๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอื่นๆ 35 

๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบผูสมควรไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษา 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนา

สํานักงานบริหารการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหัวหนาสํานักงานบริหารการศึกษาไดดําเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแตงตั้ง คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของหัวหนา
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หนวยงานและรองหัวหนาหนวยงานของสวนงานท่ีมิใชภาควิชาหรือเทียบเทาภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตามขอ ๕ (๑) เสร็จสิ้นแลวน้ัน ผลการสรรหาและคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานบริหารการศึกษา ไดแก นางจุฑามาศ  ชัยวรพร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการ 
ศึกษาชํานาญการ สังกัดสํานักงานบริหารการศึกษา ท้ังนี้  คณะฯ ไดประกาศผลการคัดเลือกตั้งแตวันที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และพนกําหนด ๑๕ วันแลวไมมีผูใดทักทวง      5 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๒.๒  การสรรหาหัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว และภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชาท่ีจะครบวาระ
การดํารงตําแหนง จํานวน ๒ ภาควิชา ดังนี ้

๑) รศ. ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร ตําแหนง หัวหนาภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ครบวาระวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 10 

๒) ศ. พญ.ครีวิชา  ครุฑสูตร ตําแหนง หัวหนาภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน ครบวาระวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสรรหาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 

๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๗ (๒) และ (๓) ผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสรรหา
ประกอบดวย คณบด ี(คณบดี ลาประชุม จึงมอบหมายให ศ. ดร. นพ.พลรัตน วิไลรัตน เปนผูแทนคณบดี) รองคณบดี 
(จํานวนไมเกิน ๑ คน ไดแก รศ.สุพัตรา  ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย) หัวหนาภาควิชา (๑๑ 15 

ภาควิชา) ผูแทนกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (จํานวน ๔ คน ลาประชุม ๑ คน) ผูแทนกรรมการประจํา
คณะจากสายสนับสนุน (จํานวน ๓ คน) นับรวม ๑๙ คะแนนเสียง  

การลงคะแนนครั้งน้ีใชวิธีคะแนนผานระบบ TM-EVS ออนไลน (TropMed - Electronic Voting 
System Online) โดยมี น.ส.ผองศรี  กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล และเจาหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนผูใหคําแนะนําและอธิบายขั้นตอนในการลงคะแนน ผลการเสนอชื่อกรรมการสรรหา เปนดังนี ้20 

ภาควชิา ผูแทนหวัหนาภาควิชา ผูแทนกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา 

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 
ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร ผศ. ดร.สันต ิ มณีวชัระรังษี 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบการสมัคร/การเสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังตอไปนี้ 

๑) ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม เสนอรับรางวัลในสาขาการแตงตํารา 25 

๒) ผศ. ดร. นพ.ดิเรก  ล้ิมมธุรสกุล เสนอรับรางวัลในสาขาการวิจัย 
๓) รศ. ดร. นสพ.พงศราม  รามสูต เสนอรับรางวัลในสาขาการประดิษฐ 
๔) ศ. ดร.ศรีสิน  คูสมิทธิ์ เสนอรับรางวัลในสาขาความเปนครู 
๕) รศ. พญ.วิภา  ธนาชาติเวทย และ อ. นพ.วัชรพงศ  ปยะภาณี เสนอรับรางวัลในสาขาการบริการ 

ทั้งนี้  ผูที่ไดรับการเสนอชื่อตองสงใบสมัครและเสนอผลงานขอรับรางวัลฯ ที่ผานการรับรองจาก30 

คณะกรรมการประจําสวนงานเรียบรอยแลว ภายในวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  

๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรับปริญญา35 

กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 
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๒๕๕๔ ในการนี้ จึงเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิที่สมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยคณะฯ สามารถเสนอชื่อไดไมเกินสวนงานละ ๓ ชื่อ และใหดําเนินการรวบรวมรายชื่อ 
ประวัติ ระดับปริญญา และสาขาวิชาของผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอชื่อ สงใหมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการ ภายใน
วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให เสนอชื่อ ศาสตราจารย เกียรติคุณ นพ.สันตศิริ  ศรมณี  เพื่อขอรับ5 

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน โดยมอบหมายให รศ. ดร.กมลเนตร  
โอฆานุรักษ เปนผูรวบรวมผลงานของผูถูกเสนอชื่อดังกลาว 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๕  ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารยอาคันตุกะ 

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน ท่ีปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความ10 

เห็นชอบตามที่ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอนเสนอขอแตงตั้ง Assoc. Prof. Lisa J White จากประเทศสหราชอาณาจักร
เปนรองศาสตราจารยอาคันตุกะ เพื่อเปนผูใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ และรวมเปนวิทยากรในการเรียนการสอนที่
เก่ียวของกับคณะฯ ได โดยสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศและเครือขาย ไดนําเรื่องเขาท่ีประชุมทีมบริหาร
และไดผานความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และจะดําเนินการเสนอขอแตงต้ังไปที่มหาวิทยาลัยตอไป  15 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๖  การคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ประธานฯ เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกเขารับ
รางวัลนักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่           20 

๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมจํานวน ๒ คน ไดแก 
๑) ดร.วัลลภา รูปสูง สังกัดศูนยการวิจัยมาลาเรีย 
๒) ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักด์ิวัฒนา สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
แต ดร.วัลลภา รูปสูง มีคุณสมบัติไมครบตามประกาศสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหง

ประเทศไทย เรื่อง รางวัลนักปรสิตวิทยารุนใหมดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเสนอช่ือ ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา 25 

เปนบุคคลที่สมควรรับรางวัลดังกลาวเพียงทานเดียว 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเสนอชื่อ ผศ. ดร.ภูมิ  อดิศักดิ์วัฒนา 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงเพื่อทราบจากฝายอื่นๆ 
๕.๑ เรื่องแจงจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 30 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ   
ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการ
ตามโครงการ Research Reward พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปน
ตนไป 35 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การบริหารจัดการและกําหนดอัตราคาบํารุงการใชสถานท่ี อุปกรณ วัสดุ 
ครุภัณฑ และบริการอ่ืนของศูนยการเรียนรูมหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป 
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๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงงานในหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕.๑.๕  เรื่องอื่นๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ศาสตราจารยคลินิก นพ.โชคชัย  เมธีไตรรตัน ใหดํารงตําแหนง

รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๕๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ 5 

ต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๕ ราย และ ศาสตราจารย

คลินิกเกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย คําสั่งที่ ๕๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. ทพ.พาสนศิริ  นิสาลักษณ เปนกรรมการกิจการสภา

มหาวิทยาลัย แทนตําแหนงที่วางลง คําสั่งท่ี ๕๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่         10 

๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. นพ.สุวัฒน  เบญจพลพิทักษ ใหดํารงตําแหนงหัวหนาโครงการ

ผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท คําส่ังที่ ๒๓๒๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระของอธิการบดีผูแตงตั้ง หรือเม่ือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง ดร.วรสุดา  สุขารมณ ใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวิทยา15 

เขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๓๓๖๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป  

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ัง ศ. ดร.วิลาส  วูวงศ ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษาอธิการบดีฝาย
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๓๔๐๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่       
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 20 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้ง รศ. ดร.ชุติพร  อนุตริยะ ใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝาย
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งท่ี ๓๔๐๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ตั้งแตวันที่     
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๘ ) มหาวิทยาลั ยมหิดล มีคํ าสั่ งมอบหมายหน า ท่ี ให รองอธิการบดี เพิ่ ม เติม แนบท ายคํ าสั่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๘๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

คําสั่งที่ ๓๔๘๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป  
๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีใหผูชวยอธิการบดีฝายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

นครสวรรค คําสั่งท่ี ๓๔๘๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เปนตนไป 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งรองคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คําสั่งที่ 30 

๓๕๓๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งยกเลิกการมอบหมายหนาท่ีของรองอธิการบดีฝายบริหารใหแกรอง

อธิการบดี ตามคําสั่งที่ ๒๘๗๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
คําสั่งที่ ๓๕๔๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ของรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนใหแกรอง35 

อธิการบดีฝายคลังและสารสนเทศ คําสั่งท่ี ๓๕๕๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่      
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป จนกวาจะมีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ 
๓๕๖๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 
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๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการศูนยเพาะบมวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ 
๓๕๗๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป โดยมี
วาระเทากับอธิการบดี 

๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการสถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงมหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๓๖๐๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่      5 

๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบด ี
๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ไมมี  10 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 
ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงรายงานความกาวหนาการปรับปรุงพื้นที่และ

สิ่งแวดลอม โดยมอบหมายใหนายอมร  เหล็กกลา ผูชวยคณบดีฝายพื้นท่ีและสิ่งแวดลอม เปนผูนําเสนอตอท่ีประชุม
ดังนี้ 

๕.๒.๒.๑  กรมควบคุมมลพิษ ไดเขามาสํารวจการบําบัดนํ้าเสียของคณะฯ บริเวณชั้น ๑ อาคารสันตศิริ 15 

ศรมณี 
๕.๒.๒.๒  การปรับปรุงพื้นที่สํานักงานของภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน ชั้น ๗ อาคารตระหนักจิต 

หะริณสุต 
๕.๒.๒.๓  การปรับปรุงพื้นที่ของภาควชิาชวีโมเลกุลและพนัธุศาสตรโรคเขตรอน ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

และยายหองปฏิบัติการของ รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช ไปที่ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ20 

๕.๒.๒.๔  การจัดเตรียมพื้นที่สําหรับทําหอประวัติ คณะเวชศาสตรเขตรอน บริเวณชั้น ๑ อาคารศรชัย     
หลูอารียสุวรรณ  

๕.๒.๒.๕  การทําความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น ๑ อาคารจําลอง หะริณสุต สําหรับเตรียมงานเลี้ยงสังสรรค
เนื่องในโอกาสวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ๒๕๕๙ 

๕.๒.๒.๖  การติดปายรณรงค “หามสูบบุหรี”่ ภายในคณะฯ 25 

๕.๒.๒.๗  การติดตั้งเสาจราจรลมลุก เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางขึ้น-ลง ภายในลานจอดรถ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ป  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องตอที่ประชุม ดังนี้ 30 

๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน 
๒ โครงการ เปนเงิน ๔๙๑,๒๖๖.๖๗ บาท 

๕.๒.๓.๒  สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๗ เรื่อง เปนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓  สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ประจําเดือนพฤศจิกายน 35 

๒๕๕๘ จํานวน ๔ เรื่อง เปนเงิน ๑๕๔,๙๑๖ บาท 
๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๕ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕  คณะเวชศาสตรเขตรอน นําโดย ศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน 

และ ดร.เจตสุมน  ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย ไดเดินทางไปที่ชุมชนอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เพื่อจัดทําบันทึก
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ความรวมมือ เรื่อง “ชุมชนอําเภอทาสองยางมุงสูสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน” กับเครือขายภาคสวนตางๆ 
ในชุมชนอําเภอทาสองยาง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดการจัดทําบันทึกความรวมมือ ดังนี ้

๑) วัตถุประสงคของความรวมมือ คือ เพื่อรวมกันสรางสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
ในชุมชนอําเภอทาสองยาง 

๒) กรอบความรวมมือที่ท้ังสองฝายไดตกลงจะสนับสนุนและพัฒนารวมกัน จํานวน ๕ ดาน ดังน้ี 5 

- โรคทางเดินอาหาร สุขาภิบาลน้ําและอาหาร ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 
- โรคทางเดินหายใจ และสิ่งแวดลอม 
- โรคติดเชื้ออ่ืนๆ  
- ปญหาสุขภาพแมและเด็ก 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพ 10 

จากนั้น ศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ คณบดี ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศ
ไทยมีแนวโนมวาอัตราการเกิดนอยกวาจํานวนผูสูงอายุ และเด็กสวนใหญเกิดมาจากแมวัยเยาว/แมไมพรอมตั้งครรภ 
นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมวาเด็ก ๑ ใน ๖ หรือรอยละ ๒๐ ของเด็กที่เกิดจากแมวัยเยาว/แมไมพรอมตั้งครรภ มีโอกาส
เกิดภาวะซึมเศรา เกิดภาวะทางจิต และมรีะดับสติปญญา (IQ) ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หรือเฉลี่ยรอยละ ๙๗  

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ ประชาสัมพันธเชิญชวนผูท่ีสนใจ15 

รวมบริจาคเสื้อกันหนาวสําหรับเด็กอายุไมเกิน ๘ ป หรือบริจาคเงินเพื่อรวบรวมนําไปจัดซื้อเสื้อกันหนาว ใหแกเด็กใน
ชุมชนอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ในโครงการ “วันเด็กดอย” และจะเดินทางไป
บริจาคในวันท่ี ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙  

๕.๒.๓.๖  รายงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting 
2015 (JITMM 2015) จะนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป เน่ืองจากมีรายการคาใชจายที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ทั้งนี้  20 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรต ิจะเปนผูรายงานรายละเอียดคาใชจายตอไป 
ศ. พญ.เยาวลักษณ  สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน สอบถามคณะกรรมการประจํา

คณะฯ เกี่ยวกับการจัดประชุมท่ีโรงแรมอมารี วอเตอรเกท วามีขอเสนอแนะตอสถานท่ีจัดงานอยางไรบาง เนื่องจาก
เปนครั้งแรกท่ีเปลี่ยนมาจัดท่ีนี่ ซึ่งท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะดังนี้  

๑) การใชงาน Multimedia มีการตอบสนองชา ซึ่งโรงแรมควรเตรียมเครื่องใหพรอมกอนใช25 

งาน 
๒) ผูเขาพักท่ีโรงแรมตองรอลิฟทนาน เนื่องจากเปดใหใชบริการลิฟทเพียงเครื่องเดียว และ

โรงแรมไมอํานวยความสะดวกในการใหบริการเทาที่ควร    
๓) อาหารวางตองจัดเตรียมเอง 
๔) อาหารมีรสชาติอรอยและมีจํานวนหลากหลาย 30 

๕) นักศึกษาแจงวาอัตราคาลงทะเบียนมีราคาสูง 
จากนั้น นางพรพิมล  อดัมส ผูชวยคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องสถานที่จัดงาน JITMM 2016 โดย

เสนอสถานท่ีจัดงานสําหรับผูรวมงานจํานวน ๗๐๐ คน ไดแก โรงแรมอมารี วอเตอรเกท โรงแรมเชอราตัน แกรนด 
สุขุมวิท โรงแรมแชงกรี-ลา และโรงแรมแอมบาสเดอร ท้ังน้ี อยูระหวางการสอบถามและตกลงราคาอยู เน่ืองจาก
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด ติดจัดงานอื่นในชวง ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณบดีขอใหติดตอใหม35 

อีกครั้งสําหรับการจัดในปตอๆ ไป 
๕.๒.๓.๗  นางพรพิมล  อดัมส ผูชวยคณบดีฝายวิจัย แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดรับประกาศนียบัตรการตออายุการรับรองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน จาก National Research Council of Thailand and National Ethics Committee 
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Accreditation System of Thailand (NECAST) และ The Strategic Initiative for Developing Capacity in 
Ethical Review (SIDCER) เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ Nagasaki University ประเทศญี่ปุน 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม 

ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม รองคณบดีฝายเวชศาสตรปริวรรตและนวัตกรรม แจงวาหองปฏิบัติการ5 

อางอิงดานโรคเขตรอน (TMDR) จะไดรับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดย น.ส.ศันสนีย ตันต์ิจธัม        
ดร.นุสรา สัตยเพริศพราย จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองปฏิบัติการ ชั้น ๘ 
อาคารราชนครินทร  

ที่ประชุมรับทราบ   
๕.๒.๕ รองคณบดีฝายการศึกษา 10 

ไมมี 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ไมมี 
๕.๒.๗  รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงเร่ืองตอท่ีประชุม ดังนี้ 15 

๑) รายงานสถานภาพดานงบประมาณของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ดังนี ้

๑.๑ แหลงเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 
๒๐๖.๓๓ ลานบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจายจริงทุกหมวดรายจาย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแลวทั้งสิ้น 
๗๗.๒๔ ลานบาท หรือรอยละ ๓๗.๔๔ ประกอบดวย 20 

- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร  คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๑๘๗.๐๐ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติ
แลวทั้งสิ้น ๖๓.๘๖ ลานบาท หรือรอยละ ๓๔.๑๕ 

- งบลงทุน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๙.๓๔ ลานบาท เปนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร   
จํานวน ๗ รายการ เพื่อใหงบประมาณแผนดินท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการจัดสรรเกิด25 

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 ใหแกหนวยกายภาพบําบัด คงเหลืองบประมาณงบ30 

ลงทุน ๑๓.๔๔ ลานบาท ดําเนินการจัดหากอหน้ีผูกพันครบทุกรายการ ในวงเงินท้ังสิ้น 
๑๓.๓๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๑.๒ แหลงเงินรายไดสวนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะ
เวชศาสตรเขตรอนมีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๔๔.๐๓ ลานบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๒๐.๐๐ 
ลานบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๖๔.๐๓ ลานบาทหรือรอยละ ๑๘.๐๔ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐ ลาน35 

บาท  คณะฯ มีรายจายดําเนินงานรวมภาระผูกพันท่ีอนุมัติแลว ๓๘.๖๖ ลานบาท หรือรอยละ ๑๐.๘๙ ของประมาณ
การรายจายท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓๕๕.๐๐ ลานบาท ประกอบดวย 
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- รายจายประจํา ประกอบดวยงบบุคลากร คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจายอื่น จํานวน ๓๓๑.๐๐ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน ตาม
งบประมาณที่อนุมัติแลว ท้ังสิ้น ๓๖.๗๑ ลานบาท หรือรอยละ ๑๑.๐๙ 

- งบลงทุน จํานวน ๒๔.๐๐ ลานบาท ประกอบดวยครุภัณฑ ๔ ลานบาท และปรับปรุง
สิ่งกอสราง ๒๐ ลานบาท เบิกจายจริงรวมภาระผูกพัน จํานวน ๑.๙๖ ลานบาท หรือรอยละ 5 

๘.๑๓ 
๒) สรุปคาใชจายของภาควิชา สํานักงาน โรงพยาบาล และศูนย ประจําเดือนพฤศจิกายน ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ดังน้ี 
๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท คาใชจายประจําเดือนพฤศจิกายน 

๓๗๑,๗๑๐.๘๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๔๓๔,๖๔๙.๓๒ บาท 10 

๓.๒ สํานักงาน ๕ สํานักงาน วงเงินจัดสรร ๖,๘๕๒,๙๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือนพฤศจิกายน 
๑,๕๓๙,๘๐๗.๘๑ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๔,๕๐๘,๔๔๔.๓๒ บาท  

๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน วงเงินจัดสรร ๔๙,๔๓๗,๕๐๐ บาท คาใชจายประจําเดือน
พฤศจิกายน ๔,๘๑๙,๒๕๘.๔๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๙,๓๕๐,๗๒๑.๔๕ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร ไดมอบหมายให นางถนอมศรี  เกตุสุข หัวหนา

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร และ น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ แจงเรื่องตอที่
ประชุมแทน ดังนี้ 

นางถนอมศรี  เกตุสุข หัวหนาสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร แจงเร่ืองตอที่ประชุม จํานวน ๒ เรื่อง 20 

ดังนี้ 
๕.๒.๘.๑ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะเวชศาสตรเขตรอนไดดําเนินการจัดทําขอตกลงดังกลาว และจัดสงไปที่
มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบรอยแลวนั้น ในการนี้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร ขอแจงกําหนดการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตรเขตรอน รวมกับอธิการบดีและทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทรท่ี ๒๘ 25 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมประตาป สิงหศวิานนท ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร  
๕.๒.๘.๒ จากการดําเนินกิจกรรมถายทอดแผนยุทธศาสตรคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ เพื่อนําสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในระดับหนวยงานภายในคณะฯ นั้น ในการนี้ 
คณะกรรมการฝายดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินงานเลิศตามเกณฑ EdPEx ไดกําหนดจัด
กิจกรรม “เรียนรูรวมกัน ตัวชี้วัดนํา vs ตัวชี้วัดตาม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ –    30 

๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรระดับ
หัวหนาสํานักงาน/หนวยงาน และเลขานุการภาควิชา/ศูนย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ ภายในคณะฯ ในไตรมาสแรก ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมถึง เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ แจงเรื่องตอที่ประชุม จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี ้35 

๕.๒.๘.๓ ตามท่ีคณะเวชศาสตรเขตรอน ไดจัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) ครั้งที่ 
๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารกับนักศึกษา
คณะฯ ท่ีเชาหอพักรับรอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.    
ณ หองบรรยาย ๑๓๐๒ อาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ ทําใหทราบถึงปญหาการเขาระบบ Wi-Fi ของคณะฯ ไมได    



- ๑๒ - 

 

ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยการติดตั้ง Access Points เปนท่ีเรียบรอย
แลว  

๕.๒.๘.๔ ตามยุทธศาสตร Infra-Structure Excellence และเปาประสงคการเพิ่มศักยภาพ ICT 
Literacy ทั่วทั้งองคกร ในการน้ี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปรับปรุงระบบการจองหองประชุมออนไลน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหมีความทันสมัย ใชงานสะดวก และเปนมิตรกับผูใชงาน ทั้งนี้ กําหนดใหเริ่มใชบริการ    5 

ในวันจันทรที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการใชงานของบุคลากร งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดใหมีการฝกอบรมการใชงานระบบฯ ดังกลาว ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจําลอง หะริณสุต  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๙  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 10 

 ไมมี 
๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

ไมมี 
๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนที่และสิ่งแวดลอม  

ไมมี 15 

๕.๒.๑๒ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  
ไมมี 
 

๕.๒.๑๓ ที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธและเครือขาย 
รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศพนรัตน ที่ปรึกษาคณบดีดานวิเทศสัมพันธ แจงเรื่องตอที่ประชุมดังนี ้20 

๕.๒.๑๓.๑  การจัดรายการฝกอบรมนานาชาติ Training course on Global Infectious Diseases 
Control เมื่อวันที่ ๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศและเครือขายขอสรุปจํานวน 
เงินจากการจัดฝกอบรมดังกลาว โดยจํานวนเงินนําเขาบัญชีคณะฯ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๗,๖๑๔ บาท 

๕.๒.๑๓.๒  SEAMEO TROPMED/Network ไดแจงใหคณะฯ เสนอชื่อบุคลากรเขารับทุน Diploma 
in Medical Microbiology (DMM) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ – ๘ กรกฎาคม 25 

๒๕๕๙ โดยสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศและเครือขาย ไดเวียนแจงผานระบบ MUSIS เรียบรอยแลว      
ในการนี้ หากมีผูสนใจสามารถเสนอชื่อมาท่ีคณบดีไดโดยตรง ภายในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  

ท่ีประชุมรับทราบ 
๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 30 

ไมมี 
๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมี 
๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 

ไมมี 35 

๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน แจงตอที่ประชุม

วาคณะทํางานฝายจัดเลี้ยง ไดดําเนินการแบงโซนท่ีนั่งในงานเลี้ยงสังสรรคเนื่องในโอกาสวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 



- ๑๓ - 

 

๒๕๕๙ และคณะทํางานฝายพิธีการไดจัดทํากําหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรคฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจงจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไมมี 5 

๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงกําหนดการจัดการแขงขัน

กีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดลพญาไท ครั้งท่ี ๗ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๕.๕๐ น.         
ณ สนามหญาขางอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหจัดธีม Retro และจัดการแขงขันกีฬา
จํานวน ๔ ชนิด ไดแก เตะปบดัง (ผูบริหาร) เกมส ๓ เดง เกมสหยิบๆ เหยียบๆ และเกมสพริ้ว รวมถึงจัดใหมีการ10 

ประกวดกองเชียร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ และศูนยตรวจสอบ
สารตองหามในนักกีฬา เปนเจาภาพการจัดงานครั้งนี้  

ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  15 

ศ. พญ.เยาวลักษณ  สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน กลับมาเขารวมประชุม ในเวลา ๑๑.๐๐ น. และ
แจงเรื่องเพิ่มดังนี ้

๑) การกอสรางหอประวัติคณะฯ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ผูบริจาคเงินเพื่อ
กอสรางหอประวัติคณะฯ สามารถนําใบเสร็จไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได ๒ เทา 

๒) ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน กลาวสอบถามเรื่องหองประชุม20 

สําหรับดําเนินการประชุมของสภาอาจารย คณะเวชศาสตรเขตรอน ซึ่งคณบดีตอบวาหองประชุมดังกลาว ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุงพื้นท่ี ซึ่งจะทําเปนสํานักงานของสมาคมตางๆ ดวย โดยหองประชุมดังกลาวอยูที่ชั้น ๖ 
อาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ 

จากน้ัน ไดแจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้ภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอนไดยายไปอยูชั้น ๗ อาคารตระหนักจิต     
หะริณสุต เรียบรอยแลว และจะดําเนินการปรับปรุงสํานักงานของภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอนเดิมเปนหอง25 

ประชุมแทน จงศุภชัยสิทธิ์ มีกําหนดการแลวเสร็จกอนการจัดงาน ๘๐ ป ศ. นพ.แทน จงศุภชัยสิทธิ์ ซึ่งคาดวาจะจัดใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 30 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 
ลงชื่อ      ผูบันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ) 

ลงชื่อ      ผูตรวจรายงาน 
      (ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร) 35 

          เลขานุการท่ีประชุม 


