
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๔.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๕.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๖.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๗.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

และเลขานุการคณะ/กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๙.  อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๐. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๑. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๒. อ. ดร.รัชรินทร์  โพธิวัฒน์   รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๔. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๖. รศ.  ดร.พารณ  ดีค าย้อย    รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร  
๑๘. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๒๐. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๑. ผศ. ดร. พญ.สารนาถ  ล้อพูลศรี  นิยม   รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. รศ. ดร.มนัส  จงสงวน   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ แล้ว 
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๒๕. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๗. นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 5 

๒.  ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 10 

๔.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้างานคลัง 
๗.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๘.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานวิศวกรรมบริการและกายภาพ 15 

๙.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์   หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 

๑๔. น.ส.ปณิธี  มาเอ่ียม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  
ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ เยี่ยม Liverpool School of Tropical Medicine 25 

  ประธานฯ แจ้งการไปเยี่ยมชม Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) เมื่อวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๗ ว่าที่นี่น่าจะเป็นคู่เปรียบเทียบสมรรถนะที่เหมาะสมของคณะฯ ระหว่างสองสถาบันในด้าน 
Research, Education และ Workforce แต่เนื่องจาก Prof. Janet Hemingway, Director ติดประชุมที่
สหรัฐอเมริกา จึงได้รับการต้อนรับจาก Academic Dean ๒ ท่าน คือ Prof. Alister Craig ซึ่งดูแลด้าน 
Biological Sciences และ Parasitology และ Prof. David Lallo ซึ่งดูแลด้าน Clinical Science และ 30 

International Public Health ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปจากการอภิปรายและการปรึกษาหารือระหว่างสองสถาบัน ดังนี้ 
๑) ควรพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากข้ึน  
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๒) การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นกระบวนการที่จะเกิดประโยชน์ต่อท้ังสองสถาบัน 
ในการพัฒนาสถาบันให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยต้องมีการอภิปราย และต้องมีคณะกรรมการร่วมกัน
เพ่ือพิจารณาผลงานวิจัยของทั้งสองสถาบัน 

๓) LSTM ยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทางวิชาการแก่ Mahidol - BSTM  
คณบดีได้เสนอ Area for benchmarking และ KPIs ส่งให้ LSTM พิจารณาโดยมีรายละเอียดตาม5 

เอกสารประกอบการประชุม ส่วน Definition, ชนิด และวิธีเก็บข้อมูลจะร่วมกันพิจารณาหลังจากมีการตกลง 
Area of benchmarking และ KPIs แล้ว จากนั้น LSTM จะน าเข้าพิจารณาใน Senior Management 
Committee เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร D.T.M. & H. โดยศึกษาในประเทศเป็นเวลา ๔ เดือน และศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเวลา ๒ เดือน เพ่ือ10 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และดึงดูดความสนใจของนักศึกษา  
ประธานฯ รับข้อเสนอของ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ และขอให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาช่วยน าไป

พิจารณาต่อ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจ าปี ๒๕๕๖ 15 

ประธานฯ แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจ าปี ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรหญิงนันทวัน  บุณยะประภัศร 
๒) นายแพทย์ประดิษฐ์  รัตนพานิช 
๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชิต  สกุลพราหมณ์ 
๔) พระครูพิศาลสมุทรกิจ 20 

๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  พานิชพันธ์ 
๖) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
๗) นายแพทย์วัฒนา  เทียมปฐม 
๘) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงสมพร  เรืองผกา 
๙) ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน์ 25 

๑๐) พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๓ UI Green Metric World University Ranking 2012  
ประธานฯ แจ้งผลการส ารวจ UI Green Metric World University Ranking 2012 ที่จัดท าโดย 

University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็น30 

มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ ๓๑ ของโลก อันดับที่ ๔ ของเอเชีย และอันดับ ๑ ของประเทศไทย 
จากจ านวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๐๑ แห่ง โดยได้คะแนนรวมที่ ๖,๓๗๐ คะแนน 
จากเกณฑ์การประเมิน ๖ ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใช้น้ า การจัดการระบบขนส่ง และการศึกษา 
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ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
๑.๔ “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 ประธานฯ แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้มีโอกาสซักถามและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน 5 

และน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะกล่าวถึงความคืบหน้าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลตามยุทธศาสตร์และบทบาทเด่นทีม่หาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการ  
 ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๕ การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 
 ประธานฯ แจ้งเรื่องการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ภายใต้หัวข้อ 10 

“MU Research Networking : Working Together toward Excellence” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๗ ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๖ ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15 

 ประธานฯ แจ้งก าหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มหิดลสิทธาคาร ทั้งนี้ นักศึกษาที่ต้องการรับพระราชทานปริญญาบัตรในวัน
ดังกล่าว ขอให้ส่งเอกสารเพ่ือขอจบการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  
 ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 25 

๔.๑.๑  แนวทางหลักในการด าเนินงานของคณะฯ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเสนอแนวทางในการน าคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ 

โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นน าในโลกทางด้านโรคเขตร้อน” ในปี ๒๕๖๐ โดยมีพันธกิจว่า TROPICAL 
Excellence ตามเป้าหมายในแต่ละด้าน (รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และได้ร่วมกัน
พิจารณางานที่คณะฯ ต้องด าเนินการเพ่ือปิด gap ของคณะฯ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) Weak customer focus ๒) 30 

Inefficient operation ๓) Ineffective data collection, measurement and analysis และ ๔) Poor 
organization alignment โดยมีเรื่อง “การสื่อสาร” เป็นงานที่ต้องด าเนินการร่วมในทุกหัวข้อ นอกจากนี้ เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์คณะฯ ต้องร่วมกันสร้างผลงานหลัก ได้แก่ T = Teaching, R = Research, O = Outstanding 
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Clinical Outcome และร่วมกันปฏิบัติภารกิจปิดงาน (Close gap) ที่ต้องด าเนินการทั้ง ๔ หัวข้อ รวมถึงงาน
ต่างๆ ที่ต้องท าตามแผนยุทธศาสตร์ โดยรายละเอียดสรุปดังตารางตามเอกสารประกอบการประชุม 

ทั้งนี้ ขอให้ภาควิชาต่างๆ ส่งหัวข้อ “ความต้องการนักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษากับภาควิชา” 
พร้อมระบุจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้คณะฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายและถูกวัตถุประสงค์กับภาควิชา
นั้นๆ มากที่สุด  5 

นอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยมีความคิดเห็นว่าจะจัดประชุมระดมความคิดเห็น โดยจะเชิญ
หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
หน่วยงานจากต่างประเทศ หน่วยงานที่สนับสนุนเงินวิจัย ปรึกษาหารือถึงข้อบ่งชี้เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ของคณะฯ ต่อไป 

ในหัวข้อ “การปรับปรุงความพึงพอใจลูกค้ากลุ่มพันธกิจโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องการ10 

ให้บริการระดับ ๗ ดาว” ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายจึงขอให้  ผศ.  นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจ ารูญ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดเวทีเพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นระดมความคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 15 

๔.๒.๑  การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาฯ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวมายังคณะฯ 
จ านวน ๔ ราย ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะได้รับการต่อ
เวลาปฏิบัติงาน ได้ประเมินแล้วสรุปผลการพิจารณาดังนี้ 20 

๑) ผศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล (อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาต าแหน่งรองศาสตราจารย์) สังกัด
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะกรรมการฯ มีมติเห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากมีคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ 

๒) รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ สังกัดภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี เพราะยังมีผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ แต่ได้รับการผ่อน25 

ผันการผลิตผลงานทางวิชาการ เนื่องจากด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารก่อนครบเกษียณอายุงานไม่ถึง ๓ ปี 
๓) รศ. ดร.วิชิต  โรจน์กิตติคุณ สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นสมควรให้

ต่อเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี เพราะยังมีผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ แต่ได้รับการผ่อนผันการผลิตผล
งานทางวิชาการ เนื่องจากด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารก่อนครบเกษียณอายุงานไม่ถึง ๓ ปี 

๔) รศ. ดร.มนัส  จงสงวน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะกรรมการฯ มีมติ30 

เห็นสมควรไมต่่อเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ 
ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี กล่าวว่าภาควิชามีความ

จ าเป็นและขาดแคลนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา ส่วนอาจารย์ที่สังกัดอยู่มีความเชี่ยวชาญทางด้านชีว
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โมเลกุลเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ผลงานทางวิชาการของ รศ. ดร.มนัส  จงสงวน ยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ จึงขอให้พิจารณาต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.มนัส  จงสงวน อีกครั้ง 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าจะไม่ต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.มนัส  จงสงวน โดยใช้
งบประมาณเงินอุดหนุน แต่กรณีที่ภาควิชามีความจ าเป็นขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ ให้ภาควิชานั้นๆ ตกลงกับคณะฯ 
เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ 5 

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

๕.๑.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๗ เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตาม10 

เอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
๕.๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  ดังมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 
๕.๑.๓  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 15 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการบริหารศูนย์ และคณะอนุกรรมการ  ค าสั่งที่ ๓๖๗๐/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง Associate Professor Dr. Timothy Eoin West เป็นรอง
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ค าสั่งที่ 
๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 20 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้  25 

๕.๒.๒.๑ สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย คณะฯ มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ คน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management จ านวน ๒๐ คน และ Research 
Reward จ านวน ๖๐ คน รวมเป็น ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒.๒ การเสนอชื่อ “บุคคลต้นแบบ” (MU Brand Ambassador) ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 30 

จากการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดท่ีมีพฤติกรรมสอดคล้องกับกรอบของค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ 
เห็นสมควรเสนอ รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหสิวานนท์ สังกัดภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน เป็น “บุคคลต้นแบบ” 
ดังกล่าว 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑ ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการวิจัยจากเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ 5 

๒๕๕๗ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) จ านวน ๔ เรื่อง 

เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๒๘,๓๕๐ 

บาท 10 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk จ านวน ๑ ครัง้  
๕.๒.๓.๕ รายงานการด าเนินงานและรายรับ รายจ่ายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดที่ ๑ 

และชุดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้ รายรับ (ค่าธรรมเนียมการ
พิจารณาโครงการวิจัย) ๑) ทุนภายในประเทศ โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๕๗ โครงการ คิดเป็นจ านวนเงิน 
๒๘๕,๐๐๐ บาท ๒) ทุนต่างประเทศ โครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นจ านวนเงิน 15 

๒๙๐,๐๐๐ บาท ๓) Fast – track โครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
และรายจ่าย (ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ) คิดเป็นเงิน ๒๓๓,๐๙๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 20 

นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์ หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา แจ้งเรื่องแทน ศ. ดร. พญ.ศศิธร      
ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เรื่องก าหนดการเปิด – ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามกลุ่ม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภาคต้นก าหนดเปิดเรียน วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ และภาคปลายก าหนดเปิดเรียน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีจ านวน 
๖ หลักสูตร ดังนี้ 25 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวซและสุขภาพ (D.B.H.I.)      
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (M.Sc. (B.H.I.)) 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (M.Sc. (Trop. Med.)) 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (Ph.D. (Trop. Med.)) 
๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (Ph.D. (Clin. Trop. Med.)) 30 

๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (M.Sc. (School Health)) 
(หลักสูตรใหม่) 
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และก าหนดเปิดหลักสูตรตามภาคการศึกษาทีแ่ตกต่างจากภาคปกต ิภาคต้นก าหนดเปิดเรียน วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และภาคปลายก าหนดเปิดเรียน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ มีจ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (D.T.M. & H.) 
๒) หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (M.C.T.M.) 5 

๓) หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (M.C.T.M. 
(Trop. Ped.)) 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องการรายงานความเคลื่อนไหว10 

ด้านการเงินของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
๒๙๐,๔๖๗,๙๙๒.๐๐ บาท มีรายจ่ายตามงบประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ านวน ๕๑,๘๑๑,๑๗๒.๙๖ บาท 
รายจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒๙,๐๐๕,๖๙๐๙๒ บาท รวมเป็นรายจ่ายสะสมทั้งสิ้น ๘๐,๘๑๖,๘๖๓.๘๘ 
บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๑๔,๓๔๔,๕๖๗.๒๕ บาท วงเงินงบประมาณ
คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๙๕,๓๐๖,๕๖๐.๘๗ บาท 15 

แหล่งเงินรายรับของส่วนงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีรายได้จากการด าเนินงานเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๖ จ านวน ๓๖,๗๔๐,๗๘๓.๔๘ บาท รับโอนเงินสะสมตามที่ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น ๖๔,๗๔๐,๗๘๓.๔๘ บาท ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ คณะฯ มีรายรับจากการด าเนินงาน 
จ านวน ๑๓,๐๗๑,๕๙๘.๘๘ บาท รวมเป็นรายรับจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ๗๗,๘๑๒,๓๘๒.๓๖ บาท โดยมีรายจ่าย
สะสมจากด าเนินงานยกมาจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จ านวน ๒๖,๔๕๐,๑๔๗.๐๓ บาท รายจ่ายด าเนินงาน20 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๑๔,๐๑๗,๙๙๓.๐๐ บาท รวมเป็นรายจ่ายสะสมทั้งสิ้น ๔๐,๔๖๘,๑๔๐.๐๓ บาท 
ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒๒,๗๙๒,๑๐๖.๒๖ บาท มีรายรับคงเหลือหลังหัก
ภาระผูกพัน ๑๔,๕๕๒,๑๓๖.๐๗ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 25 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ การฝึกอบรมระยะสั้น โดยส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการฝึกอบรม 

Training Course on Global Infectious Diseases Control ให้กับแพทย์ และพยาบาลจ านวน ๗ ราย จาก 
Tokyo Metropolitan Government ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๑ – ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ขอสรุปรายรับสุทธิจากการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของคณะฯ จ านวนเงิน 30 

๑๙๙,๓๒๗ บาท และตามที่ Japan International Cooperation Agency (JICA) ได้ขอให้คณะฯ จัดรายการ
ฝึกอบรม Training Course on HIV/AIDS : Observation Visit in Bangkok for Myanmar AIDS/STD Team 
มีก าหนดจัดอบรมในวันที่ ๑๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่
เกิดขึ้น JICA จึงขอเลื่อนการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว และจะแจ้งก าหนดการให้ทราบภายหลัง 
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๕.๒.๖.๒ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ  (Memorandum of 
Understanding: MOU) โดย Dr. dr. Karyono Mintaroem, SpPA Dean, Faculty of Medicine และ Dr. dr. 
Setyawati Soeharto, M. Kes,  Head of Medical Education Unit and Head of Health Professional 
Education Quality (HPEQ) Faculty of Medicine, Brawijaya University Malang, Indonesia และคณะฯ 
ได้เข้าพบคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย เพ่ือลงนามใน5 

บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯ กับ Faculty of Medicine, Brawijaya University 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  10 

๕.๒.๗.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบที่ ๓ ทางส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้แจ้งผลการประเมินดังกล่าวของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าคณะฯ ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้  

๑) ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ ได้ผลการประเมิน ๔.๕
อยู่ในระดับดีมาก   15 

๒) ตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๘ ตัวบ่งชี้ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ ได้ผลการประเมิน ๔.๖๗ อยู่ในระดับ
ดีมาก 

๕.๒.๗.๒ สรุปข้อมูลการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในคณะฯ สืบเนื่องจากที่ทีม
ผู้บริหาร มีนโยบายให้สิทธิหน่วยงานภายในคณะฯ สามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ โดยมีมติที่ประชุมของหน่วยงานนั้นๆ รองรับ และคณะฯ จะท าการ20 

หักค่าใช้จ่ายในการจัดหาและจะตัดเงินจากวงเงินงบจัดสรร สรุปข้อมูลจ านวนครุภัณฑ์ตามหน่วยงาน ดังนี้ครุภัณฑ์
ประเภทคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕๘๔ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จ านวน ๒๓๗ เครื่อง และสแกนเนอร์ จ านวน ๕๘ เครื่อง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗)  

๕.๒.๗.๓ ผลการด าเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ – ธันวาคม ๒๕๕๗) ดังนี้ 25 

๑) เพ่ิมศักยภาพด้าน  ICT literacy ให้บุคลากรในระดับต่างๆ โดยในไตรมาสที่ ๑ ปี 
งบประมาณ ๒๕๕๗ ได้จัดการอบรมการใช้งาน Google Apps for Education จ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้จัดอบรมการใช้งาน Google Apps ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ (มีคณาจารย์เข้าร่วมการ
อบรมจ านวน ๑๑ คน) และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้จัดอบรมการใช้งาน Google App ของบุคลากร
ทั่วไป (มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรับการอบรม ๒๑ คน) ทั้งนี้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะติดตามผลการ30 

อบรมกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกราย 
๒) MU - WiFi เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานหลัก ขณะนี้ได้อยู่ในกระบวนการจัดหาและ

ติดตั้ง MU - WiFi จ านวน ๔๖ จุด ให้บริการภายในอาคารราชนครินทร์ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จก่อน     



- ๑๐ - 

 

ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตามในส่วนของภายในตัวอาคารอ่ืนๆ ที่สัญญาณ MU - WiFi ยังไม่
เสถียร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด าเนินการในขั้นต่อไป 

๓) โปรแกรมใหม่ เพ่ือใช้งานในพันธกิจของคณะฯ ขณะนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ด าเนินการ “ระบบการแจ้งเพ่ือขอรับบริการออนไลน์”  ให้แก่งานวิศวกรรมบริการและกายภาพเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมที ่http://intranet.tm.mahidol/tmintra/service-all.php 5 

๔) จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวม
ทั้งสิ้น ๙๗,๒๔๐ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 

๕) การมอบสิทธิ์ให้กับหน่วยงานภายในคณะฯ สามารถปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ได้ด้วย
ตนเองตามมติที่ประชุมของหน่วยงานนั้นๆ ในการนี้ จึงขอแจ้งจ านวนครั้งการเข้าปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเอง
และแจ้งขอให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี          
๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 15 

๕.๒.๙.๑ สรุปการจัดกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๒ “Outbound Experiences 
for FTM Students” เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จ านวน ๙ คน จากทั้งหมด ๑๓ คน กิจกรรมทั้งหมด ๔๐ คน เป็นอาจารย์ ๑๒ คน นักศึกษา ๒๑ 
คน และบุคลากรสายสนับสนุน ๗ คน  

๕.๒.๙.๒ การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบของ Cooking Class for 20 

International Cuisine ครั้งที่ ๑ “Thai Cuisine” ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุม Video Conference ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี โดยมีเมนูอาหารดังนี้ แกงเทโพ ล่าเตียง 
และไพลินกรอบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  25 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  แจ้งรายงานผลการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในแง่ของมูลค่าสื่อ (PR Value) ประจ าไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น ๒๕ ข่าว คิดเป็น
มูลค่าสื่อ ๓,๐๗๔,๑๕๘.๘๐ บาท  

 ที่ประชุมรับทราบ 30 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
ไม่มี 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 

http://intranet.tm.mahidol/tmintra/service-all.php


- ๑๑ - 

 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

 ๕.๓.๑.๑ ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี แจ้งขอจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุส าคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล” ใน
วันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๒ ชั้น ๔ อาคารจ าลอง หะริณสุต โดยผู้รับการอบรมควรมีพ้ืน5 

ฐานความรู้และทักษะการท างานทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านจุลชีววิทยา ส าหรับผู้ที่เข้าร่ วมอบรมที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมี
สิทธิเบิกค่าลงทะเบียนการอบรมได้คนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบของราชการและภาควิชาฯ ก าลังด าเนินการ
ขอเป็นสถาบันสมทบของคณะเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับคะแนน
ส าหรับประกอบการขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ 10 

 ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๓.๑.๒ รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว  แจ้งการจัดฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยพยาธิล าไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส” โดยก าหนดจัดอบรม ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ 
จัดในวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๔ 
อาคารจ าลอง หะริณสุต รับจ านวนรุ่นละ ๔๕ คน ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 15 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนการอบรมได้
คนละ ๔,๘๐๐ บาท ตามระเบียบของราชการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 20 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 25 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ เลขานุการคณะฯ แจ้งว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพขอเลื่อนการ
จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๕ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่
เกิดขึ้น จากเดิมวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และเจ้าภาพจะแจ้งวันและเวลาการ
จัดงานดังกล่าวให้ทราบภายหลัง 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 



- ๑๒ - 

 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 5 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  บูชาชาติ) 
        ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 


