
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบด ี  
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ  
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๗.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๘.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์/ 

กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๒. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๑๓. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๔. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๕. ผศ. ดร.ธารีรัตน์  กะลัมพะเหติ  รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ.  ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๙. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๑. อ. ดร. พญ.สารนาถ  ล้อพูลศรี  รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. อ. พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล   รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. รศ. ดร.มนัส  จงสงวน   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖   เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ แล้ว 



- ๒ - 

 

๒๕. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  รศ. ดร. สพญ. เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑.   น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓.   น.ส.จิตตพิมพ์  ณ บางช้าง   แทนรักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๔.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 10 

๖.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้างานคลัง 
๗    นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๘.   นายจตุรงค์  น้ าทิพย์    แทนหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๐. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 15 

๑๑. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. น.ส.ปณิธี  มาเอ่ียม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

เริ่มประชมุเวลา ๑๐.๓๐ น. เนื่องจากกรรมการประจ าคณะได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้เยี่ยมส ารวจรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
และ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม 20 

 ประธานฯ  ไดก้ลา่วแสดงความยินดีกับ นางพรพิมล  อดัมส์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย และรศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ แทนหัวหน้าภาควิชาที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

ไม่มี 25 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๕๖ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
หน้า ๕  บรรทัดที่ ๒ แก้ไข “ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ .........จนถึง ... (อย.)” เป็น “ห้องปฏิบัติการ

เกี่ยวกับ Bioequivalence ซึ่งถ้าจะด าเนินการกับบริษัท คณะฯ จะต้องจ้าง30 

บุคลากรหรือเภสัชกรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยเฉพาะ โดย
คณะฯ จะต้องวางแผนตั้งระบบการท างานใหม่ พร้อมพัฒนาและฝึกอบรม 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ได้มาตรฐาน”  

หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไข “TQL” เป็น “TQA” 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 35 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอนโยบาย 

๔.๑.๑  การจัดสรรเงินแก่ภาควิชา 



- ๓ - 

 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเกณฑ์การจัดสรรเงินส าหรับภาควิชา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยก าหนดกรอบวงเงินดังนี้  

ก) ส าหรับภารกิจประจ าหรืองานพ้ืนฐาน วงเงิน ๕ ล้านบาท แบ่งจัดสรรให้แต่ละภาควิชา ดังนี้ 
๑. ตามภารกิจประจ า วงเงิน ๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

๑.๑ จัดสรรเป็นทุนตั้งต้น ให้ทุกภาควิชาเท่าเทียมกัน    ร้อยละ ๒๐                   5 

๑.๒ จัดสรรตามจ านวนนักศึกษา ปริญญาโท - เอก ในสังกัดภาควิชา  ร้อยละ ๓๐                       
๑.๓ จัดสรรตามจ านวนชั่วโมงสอนที่ภาควิชารับผิดชอบ   ร้อยละ ๒๐                        
๑.๔ จัดสรรตามจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์     ร้อยละ ๓๐                        

๒. ตามผลการปฏิบัติงานการท าข้อตกลงล่วงหน้า (PA) ประจ าปี ๒๕๕๖ วงเงิน ๒ ล้านบาท 
แบ่งจัดสรร ดังนี้ 10 

๒.๑ วงเงิน ๑.๕ ล้านบาท จัดสรรให้ตามผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ใน PA ทั้ง ๑๐ ข้อ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อ  

๒.๒ วงเงิน ๕ แสนบาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลในกรณีที่ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ใน PA เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อที่สูงกว่าเป้าหมาย 

ข) ส าหรับผลักดันยุทธศาสตร์ วงเงิน ๕ ล้านบาท ก าหนดเป็นวงเงินส าหรับภาควิชา และจะใช้15 

เงินไดใ้นกรณีการจัดกิจกรรม/โครงการในการผลักดันยุทธศาสตร์เท่านั้น ดังนี้ 
๑. เหมาจ่ายการสนับสนุนเพื่อส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ไม่

น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ เป็นเงินภาควิชาละ ๑  แสนบาท ต่อปี 
๒. ส าหรับ Visiting Professor ชาวต่างชาติ เพ่ือมาร่วมกิจกรรมทางการศึกษา หรือวิจัย เปน็

เวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ประมาณ ๑ แสนบาท ต่อ อาจารย์ชาวต่างชาติ ๑ คน 20 

๓. สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเจรจาธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่การเขียนโครงการวิจัยขอทุนต่างประเทศ 
ค) เงินจัดสรรอื่นๆ แก่ภาควิชา ดังนี้ 

๑. ยอดเงินจัดสรรพื้นฐานของภาควิชาที่คงเหลือ หรือติดลบ จากปี ๒๕๕๖  
๒. เงินโครงการบริการวิชาการ/โครงการจัดอบรม/สัมมนา ที่มีรายได้ในส่วนของภาควิชาที่

ฝากเงินไว้กับคณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖  25 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๑.๒  การจัดสรรเงินตามยุทธศาสตร์ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ว่า 
คณะฯ มีกองทุนรายได้หลัก ๔ กองทุน ได้แก่ กองทุนตามพันธกิจ กองทุนโครงการเฉพาะกิจ กองทุนบริการ
วิชาการ และกองทุนวิจัย เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงิน ในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ คณะฯ มีสถานะทางการเงินอยู่30 

ในระดับปกติ ประมาณการเงินงบประมาณเพ่ือการใช้จ่าย ปี ๒๕๕๗ แบ่งเป็น รายได้จากรัฐบาล (งบประมาณ
แผ่นดิน) ประมาณ ๓๐๕ ล้านบาท และรายได้จากการด าเนินงานของคณะฯ ประมาณ ๒๘๐ ล้านบาท รวมเป็น
เงิน ๕๘๕ ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (ร้อยละ ๖๑ เป็นเงินประมาณ ๓๕๔.๗ ล้านบาท) ค่า
สาธารณูปโภค (ร้อยละ ๖ เป็นเงินประมาณ ๓๔.๙ ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุงและ
น้ ามันเชื้อเพลิง (ประมาณ ๑๐ ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการบูรณะปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง (ประมาณ ๒๕ ล้านบาท)  35 

เงินที่มีภาระผูกพันจากปีที่ผ่านมาอีกประมาณ ๒๗ ล้านบาท เงินสะสมคืนคณะ ๓๐ ล้านบาท และกันไว้ใช้จ่าย
ฉุกเฉินอีก ๗ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๔๘๙ ล้านบาท คงเหลือเงินส าหรับการจัดสรรยุทธศาสตร์ประจ าปี 
๒๕๕๗ ประมาณ ๙๖ ล้านบาท และได้ก าหนดจัดสรรวงเงินตามยุทธศาสตร์ TROPICAL ดังนี้ 

- T (Teaching)   วงเงิน ๑๒ ล้านบาท  



- ๔ - 

 

(ยังไม่หักเงินจัดสรรให้ภาควิชา ๕ ล้านบาท) 
- R (Research)   วงเงิน ๒๐ ล้านบาท  

(ยังไม่หักเงินจัดสรรให้ภาควิชา ๕ ล้านบาท) 
- O (Outstanding)   วงเงิน ๓๕ ล้านบาท 
- P (People)    วงเงิน ๕ ล้านบาท 5 

- I (Infra-structure)   วงเงิน ๘ ล้านบาท 
- C (Customer and Community)  วงเงิน ๔.๕ ล้านบาท 
- A (Alliance)    วงเงิน ๑.๕ ล้านบาท 
- L (Leadership)   วงเงิน ๑๐ ล้านบาท 

ทั้งนี้  ประธานฯ เสนอขอให้ทุกคนในคณะช่วยกันเพ่ิมรายได้และควบคุมรายจ่าย เพ่ือรองรับ10 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรเงินงบประมาณของรัฐบาลในอนาคตต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  

๔.๑.๓  แนวทางการให้เงินรางวัล 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งทีมบริหารตั้งกรอบวงเงินรางวัล จ านวนเงิน ๗.๕ ล้านบาท โดยเสนอเงื่อนไขการได้รับเงิน15 

รางวัล ดังนี้  
๑. ต้องอยู่ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (กรณีลาออกระหว่างปีจะไม่ได้รับเงินรางวัล) 
๒. ปฏิบัติงาน มากกว่าหรือเท่ากับ ๖ เดือน ได้รับเงินรางวัลเต็มจ านวน 
๓. ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน ได้รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งของ ข้อ ๒ 
๔. ผู้ที่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล 20 

ประธานฯ เสนอขอรับฟังความเห็นโดยมีแนวทางการให้เงินรางวัล ๒ แนวทาง ดังนี้ ๑) จ่ายเงิน
รางวัลเต็มจ านวนในวงเงิน ๗.๕ ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และให้เก็บเงินส่วนต่างหลังหักยอดเงินรางวัลแล้ว 
เพ่ือจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนงานการจ่ายเงินชดเชย และ ๒) หักเงินจ านวน ๒ ล้านบาทออก
เพ่ือจัดตั้งกองทุนฯ ก่อน และน าเงินจ านวน ๕.๕ ล้านบาทไปแบ่งตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี ๒๕๕๖ ตามแนวทางการให้เงินรางวัล ๒ แบบ ดังนี้ 25 

 
สถานะ 

จ านวน  
(คน) 

จ านวนเงิน (แบบท่ี ๑) (บาท) จ านวนเงิน (แบบท่ี ๒) (บาท) 
คนละ ๙,๐๐๐ คนละ ๔,๕๐๐ คนละ ๗,๐๐๐ คนละ ๓,๕๐๐  

ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน ๖๑ - ๒๗๔,๕๐๐ - ๒๑๓,๕๐๐ 
ปฏิบัติงานตั้งแต ่๖ เดือน ข้ึนไป ๗๘๓ ๗,๐๔๗,๐๐๐ - ๕,๔๘๑,๐๐๐ - 
ไม่มสีิทธ์ิไดร้ับเงินรางวัล ๘ - - - - 

รวม ๘๕๒ ๗,๓๒๑,๕๐๐ ๕,๖๙๔,๕๐๐ 
ส่วนต่าง แบบท่ี ๑ และแบบท่ี ๒ ๑,๖๒๗,๐๐๐ 

ที่ประชุมได้อภิปรายให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง และหลากหลายแนวทาง ประธานจึงได้ขอความ
เห็นชอบกรอบวงเงินจัดสรรเงินรางวัลเป็นเงิน ๗.๕ ล้านบาท และจะน าความเห็นต่างๆ ไปพิจารณาจัดสรรเงิน
รางวัลตามแนวทางท่ี ๑ หรือ ๒ ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้บุคลากรในคณะทราบต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ โดยจ่ายเงินรางวัลภายในกรอบวงเงิน ๗.๕ ล้านบาท 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 30 

๔.๒.๑  อัตราค่าบริการรถ Ambulance ส าหรับผู้สูงอายุที่ Tropmed Homecare 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา

ขอความเห็นชอบก าหนดอัตราค่าบริการรถ Ambulance ส าหรับผู้สูงอายุ Tropmed Homecare ที่มารับบริการ



- ๕ - 

 

ตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ทั้งในและนอกเวลาราชการ จากอาคารตระหนักจิต หะริณสุต มาที่
อาคารราชนครินทร์ อัตรา ๕๐ บาทต่อเที่ยว (ไป - กลับ ราคา ๑๐๐ บาท) และขอเริ่มใช้ประกาศอัตราค่าบริการ
รถ Ambulance ส าหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๒  การขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 5 

น.ส.จิตตพิมพ์  ณ บางช้าง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี 
พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่องการขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ โดยหัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยีได้เสนอขอแต่งตั้ง Prof. Sharon J Peacock จากประเทศสหราชอาณาจักร เพ่ือเป็น
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยต่อไป 10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒ .๓  ขอความเห็นชอบการเสนอแต่ งตั้ งหัวหน้า งานผู้ป่ วยสัมพันธ์  สั งกัดโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการคัดเลือกหัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ โดยวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๕(๓) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล15 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานดังกล่าว ลงวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ทั้งนี้ ขอเสนอ นางฐิติพร  แก้วรุณค า ต าแหน่งพยาบาลช านาญการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประกาศ ณ วันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๖  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  20 

๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบให้ ดร.ขวัญชัย  กุมภาพงษ์ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ ณ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือเตรียมทดแทนอาจารย์แพทย์ของภาควิชาฯ ที่จะ
เกษียณอายุงาน และกลับมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป จึงขอความเห็นชอบจาก25 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 30 

(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ค าสั่งที ่๑๒/๒๕๕๖ 
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป   

(๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง นายสมชาย ภู่ด้วง เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ค าสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๓ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี 35 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นคณะกรรมการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) ค าสั่งที่ ๒๖๐๔/
๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมีวาระ
เท่ากับวาระอธิการบดี 



- ๖ - 

 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา
การแพทย์ ค าสั่งที่ ๒๖๒๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง อ. ดร.จตุรงค์  จันทร์สี่ทิศ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๗๗๗/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 5 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
(๖) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง ดร.รภัทภร  ภัทรภูวิชช์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ค าสั่งที่ ๔๒๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ 
ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

(๗) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง นางพรพิมล  อดัมส์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย10 

คณบดีฝ่ายวิจัย ค าสั่งที่ ๔๒๕/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป โดยมีวาระเท่ากับวาระของคณบดี 

(๘) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง รศ. นพ.มาเรียว  ริกันตี และ รศ. ดร. พญ.
พรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล ให้ด ารงต าแหน่งพยาธิแพทย์ ค าสั่งที่ ๔๒๗/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 15 

(๙) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง น.ส.สมปอง  มิ่งมงคล ให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยชีวเคมี สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๔๒๘/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

(๑๐) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง อ. นพ.วัชรพงศ์  ปิยะภาณี ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๖ สั่ง ณ 20 

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
(๑๑) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง นางวัฒนา  สดมภ์เธียร ให้ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าหอผู้ป่วยสามัญชาย นางสมคิด  สีหสิทธิ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ ๓ และ น.ส. ณพิชญ์  วัด
มณี ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต ค าสั่งที่ ๔๔๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 25 

(๑๒) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลผู้ประกอบการ
และคุณภาพอาหาร ค าสั่งที่ ๔๔๒/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 30 

ไม่มี 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

ไม่มี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 35 

๕.๒.๓.๑ ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัยจากเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ก าหนดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗   

๕.๒.๓.๒ ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการจ้างนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ก าหนดการรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
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๕.๒.๓.๓ สรุปผลอนุมัติทุนคณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๖๖ โครงการ เป็นเงิน 
๑๑,๐๖๐,๘๕๐ บาท  

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร้อยละ ๑๐ จ านวน 
๔๕ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๘,๘๐๘,๐๕๒.๖๐ บาท  

๕.๒.๓.๕ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ปีงบประมาณ 5 

๒๕๕๖ จ านวน ๔๗ เรื่อง เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท  
๕.๒.๓.๖ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

จ านวน ๓๐ เรื่อง เป็นเงิน ๖๕๓,๗๕๐.๓๙ บาท  
๕.๒.๓.๗ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๕๘ ครั้ง จ านวนผู้เข้า

ฟัง จ านวน ๑,๙๒๗ คน คิดเป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๕๔๘ บาท  10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๔.๑ จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ (Outbound) เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จ านวน 

๑๓ คน 15 

๕.๒.๔.๒ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ให้ทุนนักศึกษาไทยไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตามที่คณะฯ ได้จัดท า 
MOU กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า นั้น Prof. Tadahiro Sasaki ได้ให้ทุนนักศึกษาไทยเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา และเพ่ือไปดูงานทางด้านห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งคณะฯ ได้คัดเลือก นางสาวขวัญจิตต์    
บุญหา นักศึกษาหลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) ท าวิจัยที่ภาควิชาชีวโมเลกุลฯ โดยมี รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม     
รามสูต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพ่ือไปดูงานดังกล่าว 20 

๕.๒.๔.๓ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ทุนนักศึกษาไทยไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตามที่คณะฯ ได้จัดท า 
MOU กับมหาวิทยาลัยโตเกียว นั้น Prof. Jimba ได้ให้ทุนนักศึกษาไทยเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเพ่ือ
ไปดูงานทางด้าน Social & Environmental Medicine เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งคณะฯ ได้คัดเลือก นางสาววรณิช  
หินทอง นักศึกษาหลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) ท าวิจัยที่ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยมี ผศ. 
ดร.สุวลีย์  วรคุณพิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพ่ือไปดูงานดังกล่าว 25 

๕.๒.๔.๔ ประกาศการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ (Inbound) ตามที่คณะฯ ได้
จัดท าประกาศการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น ส านักงานบริหาร
การศึกษาได้จัดส่งประกาศดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปที่ทุกภาควิชาแล้ว หากอาจารย์ท่านใดสนใจ
โปรดดูรายละเอียดการให้ทุนดังกล่าวได้ที่ภาควิชา 

๕.๒.๔.๕ ก าหนดการจัดโครงการเวทีวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน 30 

๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี โดยมีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
ประมาณ ๑๔ คน ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์และนักศึกษาส่งชื่อเพ่ือไปร่วมงานดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  35 

๕.๒.๕.๑ เรื่องการรายงานความเคลื่อนไหวด้านการเงิน ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ มีเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้รับการจัดสรรรวมงบลงทุนทั้งสิ้น ๖๘๐,๕๕๙,๑๓๘.๗๔ บาท  มีรายจ่าย
ตามบัญชี ทั้งสิ้น ๔๑๑,๔๐๗,๒๑๙.๘๑ บาท  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๒๖๙,๑๕๑,๙๑๘.๙๓ บาท แหล่งเงิน
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รายได้คณะฯ มีรายรับจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ๓๙๕,๗๗๘,๖๐๓.๐๓  บาท  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสุทธิ 
๓๗๓,๙๘๘,๙๘๘.๗๔ บาท  คงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๒๑,๗๘๙,๖๑๔.๒๙ บาท 

๕.๒.๕.๒ รายงานรายละเอียดทรัพย์สินในการจัดหาประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ 
คณะฯ มีทรัพย์สินจ านวน ๑๗๕,๙๗๗,๙๒๑.๑๙ บาท  โดยเลือกรูปแบบสัดส่วนการหาผลประโยชน์ที่ผ่านมติ
กรรมการประจ าคณะเป็นแบบ A3 คือ ลงทุนในกองทุนมั่นคงสูง : กองทุนตราสารหนี้ : กองทุนหุ้น  เป็น  ๖๐ : 5 

๓๗ : ๓ ได้ผลตอบแทนร้อยละ ๓.๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
น.ส.จิตตพิมพ์  ณ บางช้าง แจ้งเรื่องแทน รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ ดังนี้ 10 

๕.๒.๖.๑ การฝึกอบรมระยะสั้น จ านวน ๒ ครั้ง  
- ตามที่ Thailand Chapter of the International Society of Tropical Pediatrics 

(TCISTP) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร International Training Course on Dengue ในระหว่างวันที่ ๕ – ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลโพธาราม 
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจ านวน ๒๗ ราย จาก ๑๒ 15 

ประเทศ ในการนี้ มีเงินรายได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ จ านวน ๑๐๘,๖๙๓ บาท  
- ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะด าเนินการจัดการฝึกอบรม Training Course on 

Global Infectious Diseases Control ให้แก่แพทย์และพยาบาล จ านวน ๖ ราย จาก Tokyo Metropolitan 

Government ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และส านัก20 

อนามัย กรุงเทพมหานคร  
๕.๒.๖.๒ บันทึกความเข้าใจระดับนานาชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ Rakuno Gakuen 

University ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเนื้อหาของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าว มีขอบข่ายในการด าเนินการวิจัย  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  และบุคลากร รวมทั้งการจัด
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานความร่วมมือระหว่าง25 

ประเทศ 
๕.๒.๖.๓ แขกชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชื่นชมคณะฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมี รศ. ดร. สพญ.

เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ. ดร. นพ.ดร  
วัฒนกุลพานิชย์ ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ และ ผศ. ดร. นพ.นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ ให้การต้อนรับ Dr. Glyn 
Hobbs และ Dr. Thomas Edwards คณะผู้แทนจาก Liverpool John Moores University และได้เจรจาหารือ30 

ร่วมกันในหัวข้อความร่วมมือในด้านการวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ไม่มี 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 35 

ไม่มี          
๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ไม่มี 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  
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 ไม่มี  
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าการใช้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา
ของคณะฯ มีอัตราการใช้เพ่ิมขึ้น แต่อัตราการใช้กระดาษลดลง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
นอกจากนี้ ขอเปลี่ยนแปลงการเก็บข้อมูลกิจกรรมของภาควิชา เดิมทุกภาควิชาจะส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมราย   5 

ไตรมาส เปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทุกเดือน  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

 ไม่มี 10 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งผลการเลือกตั้ง

กรรมการบริหารสภาอาจารย์ชุดใหม่ ดังนี้ 
๑) ประธานสภาอาจารย์  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต 
๒) รองประธานสภาอาจารย์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี  โชติวานิช 15 

๓) เลขาธิการสภาอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปานน้ าทิพย์  พิทักษ์สัจจะกุล 
โดยมีวาระการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 20 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
 อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ แจ้งเรื่องพิธีปิดการแข่งกีฬา

บุคลากรภายในคณะฯ จะจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ลานพ้ืนที่
ระหว่างอาคารจ าลอง หะริณสุต และอาคารคุณหญิงเชิญฯ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  30 

๖.๑ การจัดกิจกรรมของส านักงานบริหารการวิจัย 
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องการจัด Proposal Writing Workshop จะจัดระหว่าง

วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๘ คน และการจัด NIH 
Workshop ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมประตาป  สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๑๗ ขอ
เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว 35 

ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 



- ๑๐ - 

 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  บูชาชาติ) 
        ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 5 


