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เพ่ือบรรยายพิเศษเรื่อง “กิจกรรมของ Vaccine Trial Centre”  

ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้ านการ
ทดสอบวัคซีน ดังนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการทดสอบวัคซีน (Vaccine Trial Centre : VTC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๗ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และได้กล่าวถึงกิจกรรมและผลงานใน25 

ช่วงเวลา ๒๙ ปีที่ผ่านมาของ VTC โดยในช่วงแรกเป็นการศึกษาวัคซีนโรคติดเชื้อหลายชนิด เช่น วัคซีนอหิวาตกโรค 
วัคซีนโรคโปลิโอ วัคซีนโรคหัด วัคซีนโรคมาลาเรีย รวมถึงวัคซีนไข้หวัดนก H5N1 เป็นต้น ๑๖ ปีต่อมาเน้นการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโรคเอดส์ (HIV Vaccines) มีโครงการวิจัย ๒๗ โครงการ และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
มากกว่า ๗๕ เรื่อง   
      ด้วยทีมงานท่ีเข้มแข็งของ VTC ในการด าเนินการศึกษาวิจัย การจัดเก็บวัคซีนและการจัดกิจกรรมเสริมใน30 

รูปแบบ edutainment อย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายในการศึกษาวิจัยเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ HIV และท าให้การ
ก้าวหน้าของเชื้อ HIV ช้าลง จึงเป็นครั้งแรกที่สามารถพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้ทราบว่าการใช้ HIV Vaccine สามารถลด
การติดเชื้อได้ถึงร้อยละ ๓๑.๒๐ และได้รับการบันทึกใน The Top 10 Medical Breakthroughs ของนิตยสาร 
TIME ในปี 2009  
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หลังจบการบรรยายผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อสงสัย เรื่องการขอใช้ leftover specimens และ ซึ่งศ. 
พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม กล่าวว่าสามารถติดต่อขอใช้ leftover specimens จากโครงการวิจัยต่างๆ ของ VTC 
ได ้โดยเขียน concept sheet เท่านั้น ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมาก 
อีกท้ัง ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ในการบรรยายครั้งนี้ว่าได้ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุม5 

เข้าใจในงานของ VTC มากยิ่งขึ้น และชื่นชม ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ว่าบรรยายในรูปแบบ She Talks Her 
Walks. 

จากนั้นเริ่มการประชุมโดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.
รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 10 

๑.๑ การไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง กับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประธานฯ แจ้งเรื่องการไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ร่วมกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ
กอง และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น ๖๓ คน โครงการนี้เป็นโครงการในพระด าริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (สมเด็จย่า) ด าเนินงานโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว15 

พระราชด าริ เป็นโครงการที่ใช้ปรัชญา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เห็นผลอย่าง
ชัดเจน ท าให้ป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้น ชาวดอยตุงมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและยั่งยืน คณะดูงานได้เห็นตัวอย่างที่ถ่ายทอด
กระบวนการที่ใช้ปรัชญญา ดังกล่าวข้างต้นอย่างชัดเจน และร่วมกันถอดบทเรียนและระดมความคิดเพ่ือเรียนรู้ 
และหาทางร่วมมือกับโครงการดอยตุง เพ่ือร่วมกันพัฒนาต่อไป โดยมีค าถามท่ีต้องถามก่อนทุกครั้งที่จะท าโครงการ
อะไรก็ตาม ว่า “ท าแล้วประชาชนได้อะไร”  20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๒ โครงการ Crafting the Future of FTM  

ประธานฯ แจ้งว่าตามที่คณะฯ มีอาจารย์ที่มีอายุงานไม่เกิน ๕ ปี ประมาณ ๓๐ คน หรือประมาณหนึ่งใน
สามของอาจารย์ทั้งหมด อีกทั้งมีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุงานภายใน ๕ ปี อีกจ านวนหนึ่ง ท าให้ต้องวางแผนสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญส าหรับคณะฯ ในอนาคต จึงจัดตั้งโครงการ Crafting the 25 

Future of FTM โดยได้รับความร่วมมือจากรองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา ส านักงานบริการการวิจัย งานทรัพยากรบุคคล และ Mahidol - BSTM ให้อาจารย์ที่มีอายุงานไม่เกิน ๕ 
ปี เข้าร่วมท ากิจกรรมในวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี เนื้อหาการอบรม
ประกอบด้วย ๓ หมวด คือ วัฒนธรรมองค์กร การวิจัย และการศึกษา และเพ่ือให้ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความ
รักสามัคคีและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ในการนี้ ขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าหน่วยให้สนับสนุน30 

ให้อาจารย์/นักวิจัยใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมทั้ง ขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 
๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 

มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๖  แก้ไขโดยตัดข้อความ “ในวันที่ ๕ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มหิดล5 

สิทธาคาร โดยก าหนดการซ้อมย่อยที่คณะฯ วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ซ้อมย่อยที่วิทยาเขตศาลายา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ้อม
ใหญ่ที่ มหิดลสิทธาคาร  วันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และรับ
พระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗” เป็น “ใน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ มหิดลสิทธาคาร” 10 

หน้า ๔ บรรทัดที่ ๓๒  เพ่ิมข้อความ “เพ่ือปิด gap ของคณะฯ ทั้ง ๔ ด้าน”  
หน้า ๘ บรรทัดที่   ๑ แก้ไข “ภาคการศึกษาปกติ” เป็น “ภาคการศึกษาที่แตกต่างจากภาค

ปกต”ิ 
๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษออนไลน์ เรื่อง การเสนอชื่อผู้

สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยไม่มีการ15 

แก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 20 

ไม่มี  
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการก าหนดค่าน้ าหนัก authorship ในผลงานตีพิมพ์เพื่อใช้ในการท า PA 
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการ

ก าหนดค่าน้ าหนัก authorship ในผลงานตีพิมพ์เพ่ือใช้ในการท า PA ดังนี้ 25 

ค่าน้ าหนัก First author   ค่าน้ าหนักคะแนน ๓ 
ค่าน้ าหนัก Corresponding author  ค่าน้ าหนักคะแนน ๓ 
ค่าน้ าหนัก Co - author   ค่าน้ าหนักคะแนน ๑ 
โดยการก าหนดค่าน้ าหนักดังกล่าว จะใช้ในการค านวณเพ่ือจัดล าดับคะแนนผลงานวิจัยของภาควิชา 

และเป็นแนวทางการคิดคะแนนร้อยละในการท า Research Award เท่านั้น 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 ๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบการจัดสรรสัดส่วนใหม่ของโครงการตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ภาควิชาเวช

ศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม  
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ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 
พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบก าหนดอัตราการจัดสรรสัดส่วนใหม่ของ
โครงการตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร้อยละ) อัตราใหม่ (ร้อยละ) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ๒๕ ๒๐ 
ค่าวัสดุ ๕๐ ๔๐ 
รายได้ที่เข้าภาควิชาฯ ๒ ๒๐ 
รายได้ที่เข้าคณะฯ ๑๘ ๒๐ 
เงินคงเหลือเพ่ือการขยายโครงการและทุนส ารอง ๕ - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบเปิดโครงการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและเชื้ออะมีบาด้วยวิธี real – time PCR 5 

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว  
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 

พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบเปิดโครงการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและ
เชื้ออะมีบาด้วยวิธี real – time PCR ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว โดยมีอัตราการจัดสรรสัดส่วน ดังนี้ 

รายการ เกณฑ์การจัดสรรรายได้ – รายจ่าย (ร้อยละ) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ๒๐ 
ค่าวัสดุ ๕๐ 
รายได้ที่เข้าภาควิชาฯ ๑๐ 
รายได้ที่เข้าคณะฯ ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 10 

๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบเปิดโครงการผลิตวัตถุทดสอบสเมียร์เลือดที่มีเชื้อมาลาเรีย ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว  
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 

พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบเปิดโครงการผลิตวัตถุทดสอบสเมียร์เลือดที่
มีเชื้อมาลาเรีย  ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว โดยมีอัตราการจัดสรรสัดส่วน ดังนี้ 

รายการ เกณฑ์การจัดสรรรายได้ – รายจ่าย (ร้อยละ) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ๔๕ 
ค่าวัสดุ ๑๕ 
รายได้ที่เข้าภาควิชาฯ ๒๐ 
รายได้ที่เข้าคณะฯ ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๕  ขอความเห็นชอบเปิดโครงการบริการตรวจหาเชื้อ Toxoplasma gondii ด้วยวิธี PCR ภาควิชา

พยาธิโปรโตซัว  
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 

พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบเปิดโครงการบริการตรวจหาเชื้อ 5 

Toxoplasma gondii ด้วยวิธี PCR ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว โดยมีอัตราการจัดสรรสัดส่วน ดังนี้ 
รายการ เกณฑ์การจัดสรรรายได้ – รายจ่าย (ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ๒๐ 
ค่าวัสดุ ๕๐ 
รายได้ที่เข้าภาควิชาฯ ๑๐ 
รายได้ที่เข้าคณะฯ ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๖  ขอความเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ  
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบให้อาจารย์ภาควิชาทางด้านปรีคลินิก เข้าศึกษา

ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามนโยบายของคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์แพทย์ประจ าภาควิชาหรือเตรียมทดแทน10 

อาจารย์แพทย์ที่จะเกษียณอายุงาน สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อีก

ทั้งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาคณะฯ ต่อไป จึงเห็นสมควรขอเสนอชื่ออาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรดังกล่าว จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑) นายชรินทร์ ถาวรคุโณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวโมเลกุลและ
พันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คุณวุฒิ Ph.D. (Applied Bioscience) จาก Hokkaido University บรรจุเมื่อวันที่ ๒ 15 

สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๒) นางสาวผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดภาควิชา

เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คุณวุฒิ M.Sc. (International Health Management) First Class Honors  
จาก Imperial College London บรรจุเข้าปฏิบัติงานวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ขอเสนอชื่ออาจารย์เพ่ิม ๒ ราย คือ 20 

อ. ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์ และ อ. ดร.สุชาดา ส ารวยผล จากภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
ประธานฯ กล่าวว่าขอให้ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
และจะน ามาพิจารณาอีกครั้ง 

นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ผู้ถูกเสนอชื่อล าดับที่ ๑ นายชรินทร์ ถาวรคุโณ เข้า25 

ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับผู้ถูกเสนอชื่อล าดับที่ ๒ 
นางสาวผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณ ขอให้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง หลังจากบรรจุเข้าปฏิบัติงานแล้ว 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า โดยจะมอบโล่5 

และค าประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.     
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๕.๑.๒  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงาน
วิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๒) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ 10 

มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดี 
๕.๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอ

ขอต าแหน่งทางวิชาการและการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) 15 

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
๕.๑.๕  ปรับแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการท าผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสาย

สนับสนุน (แบบทุนสนับสนุน – 02) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
๕.๑.๖  การเสนองานวิจัยที่มีลักษณะเป็น Case Report หรือ Case Study มีมติให้มีแนวปฏิบัติดัง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  20 

๕.๑.๗  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ค าสั่งที ่๙๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัย ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร25 

นานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๑๔๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ30 

บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๑๕๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึ กษาบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
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โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๑๖๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 5 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์         

วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า ดังนี้  
๕.๒.๑.๑  การเสนอชื่อ “บุคคลต้นแบบ” (MU Brand Ambassador) ของส่วนงาน (เพ่ิมเติม) คณะ

เวชศาสตร์ เขตร้อน พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับกรอบของค่านิยม10 

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Core Values) ดังนี้  
M = Mastery เป็นนายแห่งตน    ได้แก่ นางพรพิมล  อดัมส์  
A = Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น   ได้แก่ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ 
H = Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง   ได้แก่ ผศ.เกศินี  บูชาชาติ 
I = Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม   ได้แก่ ศ. ดร.ศรีสิน  คูสมิทธิ์ 15 

D = Determination แนว่แน่ท า กล้าตัดสินใจ ได้แก่ รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ 
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่   ได้แก่ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต 
L = Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า   ได้แก่ รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑.๒  ขอยกเลิกโครงการจ าหน่ายชุดสิ่งส่งตรวจมาตรฐาน (Quality Control Samples) ทาง20 

งานด้านพยาธิโปรโตซัว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 25 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ จ านวน ๙ โครงการ เป็นเงิน 

๒,๖๖๓,๔๗๐.๙๙ บาท 
๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) จ านวน ๔ 

เรื่อง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 30 

๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน 
๑๒๐,๕๘๕ บาท 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk จ านวน ๓ ครั้ง และขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมหรือส่งตัวแทนจากภาควิชาเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป 



- ๙ - 

 

๕.๒.๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 5 

๕.๒.๔.๑  แบบฟอร์ม thesis proposal ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่
ส านักงานบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๕.๒.๔.๒ การเปลื่ยนชื่อ Bangkok School of Tropical Medicine เป็น Mahidol – Bangkok 
School pf Tropical Medicine (Mahidol – BSTM) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามความเห็นชอบของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  10 

๕.๒.๔.๓  จ านวนนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗ คน และคาดว่า
จะมีนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)  

๕.๒.๔.๔  การแจกเอกสารการสอนหลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) & M.Sc. (Trop. Med.) แบบ 
digital file ตามนโยบายของคณะฯ ในการประหยัดกระดาษ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
ดังกล่าว ส่ง digital file เอกสารการสอนให้ส านักงานบริหารการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือแจกให้15 

นักศึกษาต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๕.๑  รายงานด้านการเงินของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 20 

 แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙๐,๔๖๗,๙๙๒.๐๐ บาท มี
รายจ่ายตามงบประมาณสะสมยกมาจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๘๐,๘๑๖,๘๖๓.๘๘ บาท รายจ่ายเดือน
มกราคม ๒๕๕๗ จ านวนเงิน ๒๓,๒๐๐,๑๐๑.๘๕ บาท รวมเป็นรายจ่ายสะสมทั้งสิ้น ๑๐๔,๐๑๖,๙๖๕.๗๓ บาท 
ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑๖,๓๘๓,๑๓๑.๑๔ บาท วงเงินงบประมาณ
คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๗๐,๐๖๗,๘๙๕.๑๓ บาท 25 

 แหล่งเงินรายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีรายรับจากการด าเนินการสะสมเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวนเงิน ๕๐,๑๗๔,๐๘๐.๙๖ บาท รับโอนเงินสะสมตามที่ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นรายรับสะสมยกมา ๗๘,๑๗๔,๐๘๐.๙๖ บาท ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ คณะฯ มี
รายรับจากการด าเนินการจ านวนเงิน ๑๐,๗๐๕,๓๘๐.๗๔ บาท รวมเป็นรายรับจากการด าเนินการทั้งสิ้น 
๘๘,๘๗๙,๔๖๑.๗๐ บาท โดยมีรายจ่ายสะสมจากการด าเนินการยกมาจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน 30 

๔๐,๔๘๒,๘๑๔.๑๘ บาท รายจ่ายด าเนินการเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จ านวนเงิน ๒๑,๕๔๐,๘๕๑.๑๗ บาท รวมเป็น
รายจ่ายสะสมทั้งสิ้น ๖๒,๐๒๓,๖๖๕.๓๕ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จ านวน  
๒๑,๔๑๖,๕๘๖.๒๔ บาท รายรับคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๕,๔๓๙,๒๑๐.๑๑ บาท 
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๕.๒.๕.๒  สรุปค่าใช้จ่ายของการจัดการประชุม JITMM 2013 ดังนี้ รายได้จากการจัดการประชุม
ดังกล่าว จ านวน ๕,๘๓๗,๒๙๒.๕๑ บาท ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน ๓,๐๕๕,๙๖๐.๙๐ บาท สรุป
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒,๗๘๑,๓๓๑.๖๑ บาท 

๕.๒.๕.๓  การจัดสรรรายได้สุทธิของการจัดการประชุม JITMM 2013 ดังนี้ ยอดเงินบัญชี JITMM 
ยกมาจากปี 2012 จ านวน ๒,๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท และรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย JITMM 2013 จ านวน 5 

๒,๗๘๑,๓๓๑.๖๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๘,๔๖๘.๖๑ บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ JITMM 2013 มีมติให้จัดสรรเงินเป็นสัดส่วนดังนี้ 

๑) คงไว้ในบัญชี JITMM      ๒,๓๕๘,๔๖๘.๖๑ บาท 
     - ส าหรับเป็นต้นทุน JITMM    ๑,๘๕๘,๔๖๘.๖๑ บาท 
     - ส าหรับ Travel Award 2014             ๕๐๐,๐๐๐ บาท 10 

๒) โอนไปสมทบบัญชี ICTM     ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓) มอบให้สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน               ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๔) มอบให้สมาคมปรสิตและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย      ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 15 

นายพีรวัฒน์  ไมพานิช รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งเรื่องแทน 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 

๕.๒.๖.๑  ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดท าจดหมายข่าวสารองค์กร “TROPMED 
Inter news” เป็นรายไตรมาสเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานนานาชาติต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายใน
คณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ในการนี้ ขอส่ง “TROPMED Inter news” ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 20 

ให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่าน 
๕.๒.๖.๒  ตามท่ีโครงการ School Health (รศ. ดร.จิตรา ไวคกุล ประธานโครงการ) และส านักงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการฝึกอบรม “The 3rd Asia Training Course on School Health and 
Nutrition Programmes” ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔๐ คน จาก 
๑๑ ประเทศ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ใน25 

ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ขอสรุปรายรับสุทธิเป็นรายได้ของคณะฯ จากการฝึกอบรมดังกล่าว
ทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน จ านวน ๑๖๘,๕๓๗ บาท 

๕.๒.๖.๓  การประชุม และกิจการของศูนย์ภูมิภาค SEAMEO TROPMED Network และ TROPMED 
Thailand ดังนี้ 

๑) คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุม 36th SEAMEO High Officials 30 

Meeting ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร 
๒) รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เดินทางเข้าร่วมประชุม “University of Tsukuba - SEAMEO 

International Symposium on Bridging the ASEAN Community and Japan through Education”      
ณ Tsukuba University จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  



- ๑๑ - 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๗.๑ รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม Tropical Excellence ประจ าปี ๒๕๕๗ โดย

อ้างอิงถึงกระบวนการด า เนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการด าเนินการที่ เป็น เลิศ คณะ5 

เวชศาสตร์เขตร้อน หมวดที่ ๔ “การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้” คณะท างานฯ ขอแจ้งความคืบหน้า
ของกระบวนการรายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE ประจ าปี ๒๕๕๗ ว่าคณะ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักในแต่ละด้านตามแผนยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ อยู่
ระหว่างการจัดท า KPI dictionary เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง “ค าจ ากัดความของ KPI แต่ละด้าน” เพ่ือประโยชน์
ในการท าความเข้าใจส าหรับการบันทึกผลการด าเนินการให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลมีความถูกต้อง 10 

ทันสมัย แม่นย า สามารถแบ่งปันข้อมูลความก้าวหน้า ตลอดจนผู้น าระดับสูง (Senior Leaders) สามารถน าไปใช้
เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ สามารถเข้าถึงเอกสารได้ที่ http://bit.ly/MqVJTY และผลการรายงานการวัดและ
วิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE ไตรมาสแรก ประจ าปี ๒๕๕๗ สามารถเข้าถึงเอกสารได้ที ่
http://bit.ly/1f52kzu 

๕.๒.๗.๒ การอบรมเตรียมความพร้อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ 15 

EdPEx ครั้งที่ ๕ เรื่องการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ใน
วันที่ ๘ – ๙ และ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ 
วิทยากร นพ.สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล จึงขอเรียนเชิญผู้น าระดับสูง (Senior Leaders) และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

๕.๒.๗.๓ การตั้งกลุ่ม “TM Senior Leaders” โดยทีมบริหารได้เปิดไลน์กลุ่ม “TM Senior 20 

Leaders” เพ่ือใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับการสื่อสารภายในทีมผู้น าระดับสูง (Senior Leaders) คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ในการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้น าระดับสูง จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 25 

ไม่มี          
๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์ หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา แจ้งเรื่องแทน ผศ.เกศินี  บูชาชาติ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 

๕.๒.๙.๑ สรุปการจัดกิจกรรม Culture Exchange ครั้งที่ ๑ “International Cooking Class : 30 

Thai Cuisine” เมนูอาหารแกงเทโพ ล่าเตียง และไพลินกรอบ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม VDO Conference มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๖๒ คน   

http://bit.ly/MqVJTY


- ๑๒ - 

 

๕.๒.๙.๒ สรุปการจัดกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๓ “TURNITIN Application for 
Plagiarism Checker” ส าหรับนักศึกษาในวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

๕.๒.๙.๓ กิจกรรมพิเศษคณบดีพบนักศึกษา “Talk Today Talk to Dean” เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ปัญหา ในวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๔ อาคาร5 

จ าลอง หะริณสุต 
๕.๒.๙.๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  10 

 ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๑.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้าไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) 

ดังนี้ ๑) การใช้น้ าประปา ๓๖,๘๐๗ หน่วย คิดเป็นเงิน ๖๔๗,๘๓๗.๑๔ บาท และ ๒) การใช้ไฟฟ้า ๒,๑๙๒,๙๒๒ 15 

หน่วย คิดเป็นเงิน ๘,๙๕๓,๗๓๑.๘๕ บาท 
๕.๒.๑๑.๒ รายงานสภาพแวดล้อมภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เนื่องจากคณะฯ มีการปรับปรุง

ภาควิชา ส านักงาน และหน่วยงาน ตามอาคารต่างๆ ท าให้พ้ืนที่ในคณะฯ เกิดมลภาวะฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
กลิ่นจากการทาสี เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการนี้ งานวิศวกรรมบริการและ
กายภาพ ได้ด าเนินการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ช่วยเก็บวัสดุและท าความสะอาด เพ่ือให้เกิดผลกระทบ20 

กับเจ้าหน้าที่ของคณะฯ น้อยที่สุด 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอื่นๆ 25 

๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
 ๕.๓.๑.๑ รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่อง

การขออนุมัติจัดฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ระดับต้น ระหว่างวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อัตราค่าลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท และระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อัตราค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น ๕ อาคาร              30 

เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี  ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถ
เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ตามระเบียบราชการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 



- ๑๓ - 

 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 5 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งเรื่องแทน ผศ.เกศินี  บูชาชาติ 
เลขานุการคณะฯ เรื่องก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 15 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
       (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร) 20 

             เลขานุการที่ประชุม 


