
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
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๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๕.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
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 

และเลขานุการคณะ/กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๑. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๒. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๓. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๔. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๕. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๙  ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๐. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๒. ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๓. ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๕. รศ. ดร.มนัส  จงสงวน   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ แล้ว 
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๒๖. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๗. นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๒.  ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๔.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 10 

๕.   น.ส.ไพริน  บุญประเสริฐ   แทนหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้างานคลัง 
๗.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๘.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานวิศวกรรมบริการและกายภาพ 
๙.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๑๐. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์   หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  20 

ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและในฐานะรักษาการหัวหน้าศูนย์การวิจัยมาลาเรีย ได้กล่าวเชิญ 
ศ. พญ.   ศรีวิชา ครุฑสูตร หัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียทางคลินิก (CMRU) และ ดร.เจตสุมน ประจ าศรี หัวหน้า
หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ (MVRU) เพ่ือบรรยายพิเศษเรื่อง “กิจกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยมาลาเรีย” 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   

เริ่มการบรรยายโดย ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร หัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียทางคลินิก (CMRU) กล่าวถึง25 

บทบาท หน้าที่ ผลงาน และอนาคตของหน่วย CMRU ว่ามีหน้าที่ในด้านวิจัยเกี่ยวกับโรคมาลาเรียในแง่การรักษา 
pathophysiology การตรวจวินิจฉัย และงานด้านบริการวิชาการ ให้ค าปรึกษาในการรักษาคนไข้แก่โรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศผ่านทางโทรศัพท์และโทรสาร จัดท าคู่มือการรักษาโรคมาลาเรียระดับชาติและระดับภูมิภาค ซึ่ง
ได้เปรียบเทียบหน่วย CMRU เหมือนกับ Racemose กล่าวคือ พืชที่ไม่มี terminal flower และมีลักษณะที่ 
continuously growing apex โดยร่วม collaborate กับหน่วยงานอื่นๆ เป็นอย่างดีท้ังในคณะฯ และนอกคณะฯ 30 

หน่วย CMRU มีบุคลากรประจ าหน่วยฯ จ านวน ๕ คน มีโครงการวิจัยจ านวน ๕ โครงการ โดยเป็น PI 
ทั้งหมด ถือว่าเป็นทีมงานที่ร่วมกันท างานได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ คณบดี ได้ตั้งความหวังไว้กับ ศ. พญ.ศรีวิชา  
ครุฑสูตร และ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ในการพัฒนาหน่วยฯ ให้มีชื่อเสียงเทียบเท่าสมัยที่ ศ.  นพ.ศรชัย      
หลูอารีย์สุวรรณ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ โดยคาดว่าจะท าส าเร็จได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
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หลังจบการบรรยายของหน่วย CMRU คณบดี ได้กล่าวเชิญ ดร.เจตสุมน ประจ าศรี หัวหน้าหน่วยวิจัย
มหิดลไวแวกซ์ (MVRU) เพ่ือบรรยายถึงกิจกรรมของหน่วย MVRU ดร.เจตสุมน ประจ าศรี เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง
การก่อตั้งหน่วย MVRU ว่าได้ก่อตั้งเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งย้ายมาจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) นอกจากความสามารถในการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา และด้วยวิธีทางอิมมิวโนโลยีแล้ว MVRU ยังมีความโดดเด่นในด้านการ5 

เพาะเลี้ยงเชื้อ Plasmodium vivax (liver stage) และความสามารถในการผลิตยุง Anopheles dirus เพศเมีย
เพ่ือใช้ในงานวิจัย โดยมีสถานีภาคสนามที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก 

หน่วย MVRU มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ทุนวิจัย และความร่วมมือจากต่างคณะ ต่างสถาบัน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรจ านวน ๒๔ คน ความร่วมมือจากนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว 
และยังศึกษาอยู่อีกประมาณ ๑๐ คน ท าให้ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ มีผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด ๑๗ เรื่อง 10 

นอกจากนี้ ดร.เจตสุมน ประจ าศรี ได้แจ้งในที่ประชุมว่ามีทุนการศึกษา (Full Scholarship) ที่สามารถรองรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน ๖ คน ระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ สามารถขอรายละเอียดทุนและการสมัครขอรับ
ทุนได้ที่เว็บของ Mahidol - BSTM 

จากกิจกรรม ถาม - ตอบ คณบดี แนะน าให้หน่วย MVRU ปรึกษาหารือกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใน
การลดขั้นตอนและลดระยะทางในการขนส่งสัตว์ทดลองจากต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งมีการเสียชีวิตระหว่างขนส่ง 15 

และคณบดีเสนอความคิดในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียโดยกล้องจุลทรรศน์จาก
หลายหน่วยงาน/ภาควิชาในคณะฯ เพ่ือสืบทอดและถ่ายทอดความรู้ต่อไป 

หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร และ ดร.เจตสุมน ประจ าศรี  ในการ
บรรยายพิเศษครั้งนีแ้ละเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่
ประธานการประชุม และ ผศ.เกศินี บูชาชาติ ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม  20 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ การจัดตั้งศูนย์ TM 360o Services (ศูนยวิ์ทยบริการ) 

ประธานฯ แจ้งเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
หรือ TM 360o Services (ศูนย์วิทยบริการ) เพ่ือเป็นหน่วยงานท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิชาการแก่สังคม 
ทั้งด้านการบริการแบบให้เปล่าและบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่คณะฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้คณะฯ ในการ25 

ก ากับดูแลของคณบดี นอกจากนี้ เพื่อให้การวางแผนนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ กรรมการระดับนโยบายและกรรมการระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีรายชื่อกรรมการระดับนโยบายตามเอกสารประกอบการประชุม มีบุคลากรประจ าศูนย์จ านวน ๔ 
อัตรา บริหารงานตามภารกิจของศูนย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป ส่วนที่ตั้งของศูนย์อยู่บริเวณ ชั้น ๑ ข้างร้านดอกไม้ มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๐ ตารางเมตร จะ30 

ด าเนินการก่อสร้างต่อไป 
ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน เสนอขอให้เพ่ิมชื่อเป็น “ศูนย์วิทย

บริการเพื่อสังคม”  
ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๔   บรรทัดที่ ๕  เพ่ิมข้อความ “ข้อ ๔. กรณีรับนักศึกษาแล้วจะต้องท าสัญญาอยู่ที่  

ประเทศไทยอีกอย่างน้อย ๒ ปี” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 5 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 10 

ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการมอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยดีและพ้นจากต าแหน่งใน
กรณีเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงานโดยไม่มีความผิด โดยบุคลากรที่ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้  

ข้าราชการ 15 

๑) นางมลฤดี  กลับประสิทธิ์ ต าแหน่งพยาบาลช านาญการ สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑) รศ. ดร.มนัส  จงสงวน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี  
๒) รศ. ดร.จิตรา  ไวคกุล ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๓) นางศุกร์วันณี   จุลวิชิต ต าแหน่งพยาบาล (ผู้ ช านาญการพิเศษ) สั งกัด โรงพยาบาล20 

เวชศาสตร์เขตร้อน 
๔) นางสิริพรรณ  ศรีวิไลฤทธิ์  ต าแหน่งพยาบาล (ผู้ช านาญการพิเศษ) สังกัดโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  
๕) น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ช านาญการพิเศษ)  

สังกัดส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 25 

ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ 
๑) นายเฉลิมพงศ์  วงศ์สุทะ ต าแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ๒ สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๒) นางวันทนา  เอ้าเจริญ ต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส๒ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
ทั้งนี้ ขอส่งเรื่องเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับเกียรติ

บัตรฯ ดังกล่าว  30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เนื่องด้วย นางศุกร์วันณี จุลวิชิ ต ต าแหน่ง
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พยาบาล (ผู้ช านาญการพิเศษ) และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลจะครบเกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้งคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ 
ก าหนดให้ส่วนงานด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนผู้ด ารง
ต าแหน่งเดิมพ้นจากต าแหน่งอย่างน้อย ๓๐ วัน นั้น เพ่ือให้การได้มาซึ่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลตามประกาศฉบับ5 

ดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 

๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือ10 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

(ก) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดย
อาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน15 

ตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
ต าแหน่งใหม่ ตามแบบ กบค. ๐๖ ยกเว้นกรณีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาแบบ
ประวัติการท างาน ซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 

(ค) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้20 

ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ประกาศ และให้หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจาณาให้ความ
เห็นชอบ 

ที่ประชุมมีความเห็นชอบก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลตามข้อ ๑) โดยใช้
องค์ประกอบแบบการคัดเลือกหัวหน้าภาควิชา และจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวน ๕ คน คือ 25 

หัวหน้าส่วนงาน ๑ คน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ๑ คน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ๑ คน 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลที่ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ ๑ คน และผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายการพยาบาล ๑ คน ทั้งนี้ 
ก าหนดให้มีผู้แทนคณบดีเพื่อเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายการพยาบาล โดยที่ผู้แทนจาก
หน่วยงานดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อ ๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก30 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบก าหนดอัตราค่าตรวจ Mammogram with Ultrasound และอัตราค่าธรรมเนียม

แพทย์ในผู้ป่วยโครงการ TMD 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา 
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ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขที่ให้บริการในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ของ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญชีแนบท้ายประกาศ อัตราค่าตรวจ Mammogram with 
Ultrasound ในผู้ป่วยทั่วไป TM ราคา ๒,๐๐๐ บาท เบิกได้ ๑,๗๐๐ บาท และคิดเพ่ิมร้อยละ ๑๕ ในผู้ป่วย TMD 
ค่าตรวจ ๒,๓๐๐ บาท เบิกได้ ๑,๗๐๐ และเหมาจ่ายให้แพทย์ผู้ตรวจในราคา ๖๐๐ บาทต่อราย (เบิกไม่ได้) 
เนื่องจากมีแพทย์ขอท าข้อตกลงกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแพทย์เป็นรายได้5 

ตามมาตรา ๔๐(๖) ดังนั้น โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจึงขอก าหนดอัตราใหม่ส าหรับค่าตรวจ Mammogram 
with Ultrasound และค่าธรรมเนียมแพทย์ กรณีแพทย์มีข้อตกลงกับโรงพยาบาลฯ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
แพทย์เป็นรายได้ตามมาตรา ๔๐(๖) และขอเริ่มใช้อัตราค่า Mammogram with Ultrasound และค่าธรรมเนียม
แพทยด์ังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราค่าตรวจ Mammogram with Ultrasound 
ในผู้ป่วยทั่วไป TM และ TMD กรณีท่ีแพทย์รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ตามมาตรา ๔๐(๒) ยังคงใช้อัตราเดิม 10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและจัดจ าหน่ายชุดสีย้อมส าเร็จรูปส าหรับ

เชื้อพยาธิโปรโตซัว  
ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและจัดจ าหน่ายชุดสีย้อมส าเร็จรูปส าหรับเชื้อพยาธิโปรโตซัว ของ15 

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว โดยมี อาจารย์รชตวรรณ เฉียบฉลาด เป็นหัวหน้าโครงการ ดังนี้  
๑) ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมพิเศษ Rapid DMSO Modified Acid Fast Stain 

อัตราเดิม อัตราใหม่ 
ค่าวัสดุ                  ร้อยละ ๓๕ ค่าวัสดุ                                 ร้อยละ ๓๐ 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน             ร้อยละ ๒๕ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน              ร้อยละ ๒๕ 
ให้คณะฯ                              ร้อยละ ๒๐ ให้คณะฯ                              ร้อยละ ๒๐ 
ให้ภาควิชาฯ                          ร้อยละ ๑๕ ให้ภาควิชาฯ                          ร้อยละ ๒๐ 

บริหารจดัการของหัวหน้าโครงการ ร้อยละ   ๕ บริหารจดัการของหัวหน้าโครงการ ร้อยละ   ๕ 

๒) ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมพิเศษ Gram Chromotrope 

อัตราเดิม อัตราใหม่ 
ค่าวัสดุ                  ร้อยละ ๓๕ ค่าวัสดุ                                 ร้อยละ ๓๐ 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน             ร้อยละ ๒๕ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน              ร้อยละ ๒๕ 
ให้คณะฯ                              ร้อยละ ๒๐ ให้คณะฯ                              ร้อยละ ๒๐ 
ให้ภาควิชาฯ                          ร้อยละ ๑๕ ให้ภาควิชาฯ                          ร้อยละ ๒๐ 
บริหารจดัการของหัวหน้าโครงการ ร้อยละ   ๕ บริหารจดัการของหัวหน้าโครงการ ร้อยละ   ๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบเพิ่มบริการของโครงการบริการวิชาการบ าบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย 20 

ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน ์รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบเพ่ิมบริการของโครงการบ าบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย ดังนี้  
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๑) โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 
รายการ เวลา อัตราค่าบริการ จ่ายพนักงานนวด โครงการฯ รับ คณะฯ รับ 

นวด คอ บ่า ไหล่  
โรคออฟฟิศซินโดรม 

๑/๒ ช่ัวโมง ๑๐๐ บาท ๔๕ บาท ๒๑ บาท ๓๔ บาท 
๑ ช่ัวโมง ๒๐๐ บาท ๙๐ บาท ๔๒ บาท ๖๘ บาท 

๒) โรคไมเกรน (Migrain) 
รายการ เวลา อัตราค่าบริการ จ่ายพนักงานนวด โครงการฯ รับ คณะฯ รับ 

โรคไมเกรน 
๑/๒ ช่ัวโมง ๑๐๐ บาท ๔๕ บาท ๒๑ บาท ๓๔ บาท 
๑ ช่ัวโมง ๒๐๐ บาท ๙๐ บาท ๔๒ บาท ๖๘ บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๖  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะเปลี่ยนต าแหน่งเป็นประเภท

วิชาการ 5 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบให้ข้าราชการต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะเปลี่ยนต าแหน่งเป็นประเภทวิชาการ  ตามที่ ดร.พรรัศมิ์  
จินตฤทธิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ คุณวุฒิปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร ได้ยื่น
ประวัติพร้อมผลงานเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ ซึ่งคณะกรรมการประเมินเพ่ือพิจารณารับอาจารย์10 

ใหม่ของคณะฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร.พรรัศมิ์  จินตฤทธิ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และ    
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จึงมีมติเห็นสมควรให้เปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ได้  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ มีความเห็นขอให้งานทรัพยากรบุคคล
ท าหนังสือหารือไปยังมหาวิทยาลัยกรณีเป็นอาจารย์ และยังคงสถานภาพเป็นข้าราชการจะต้องเข้าร่วมโครงการสู่
มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management หรือไม่ กองทรัพยากรบุคคล ได้ตอบหนังสือหารือแล้วว่า “ประกาศ15 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent 
Management พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้น 
กรณีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการข้างต้น จึงไม่มีผลที่จะต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่อย่างใด”   

ทั้งนี้ ดร.พรรัศมิ์  จินตฤทธิ์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ และยินดีที่จะเปลี่ยนจาก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : 20 

Talent Management จึงเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนครั้งนี้ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ดร.พรรัศมิ์  จินตฤทธิ์ เปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ได้ โดยให้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเข้าสู่โครงการ Talent Management 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 25 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ รอบที่ ๒ เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือฝึกอบรมต่อในระดับเฉพาะทาง ดังมีรายละเอียดตาม 
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เอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
๕.๑.๓  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์ และ รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์   5 

ต่อเวลาปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๙๗๑/
๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ค าสั่งที่ ๑๑๗๐/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 10 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ต่อเวลาปฏิบัติงานต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๑๑๘๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่             
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง ผศ. พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๑๒๐๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
(๕) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) ค าสั่งที่ ๐๑๖๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน” เพ่ือให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดและทบทวนภาระงานในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 25 

พันธกิจหลัก และเพ่ือให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ จึงก าหนดจัดการประชุมจ านวน ๖ ครั้ง แบ่งตามสาย
งาน คือ กลุ่มสายวิชาการ กลุ่มเลขานุการภาควิชา กลุ่มสายสนับสนุน สังกัด ๕ ส านักงาน กลุ่มสายสนับสนุน
วิชาการ/วิชาชีพ/ทั่วไป สังกัดโรงพยาบาล กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ/วิชาชีพ/ทั่วไป สังกัดภาควิชา/ศูนย์ และสาย
สนับสนุนวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการขอข้อมูลส าหรับท า Annual  
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Review 2014 และให้ส่งข้อมูลไดท้ี่ส านักงานบริการการวิจัย จากนั้น นางพรพิมล อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
และหัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย กล่าวสรุปเรื่องแจ้งจากส านักงานบริการการวิจัย ดังนี้ 

๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จ านวน  
๗ โครงการ เป็นเงิน ๘๘๑,๓๑๗.๐๔ บาท 

๕.๒.๓.๒ สรุปรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติทุนมหาวิทยาลัยมหิดลเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จ านวน ๒ โครงการ 5 

คือ โครงการซีครีโตมของเซลล์ตับ (เซลล์ HCO4) ที่ติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ และโครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือการวิจัยโรคไข้เลือดออกระหว่างไทยและลาว 

๕.๒.๓.๓ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนเมษายน 10 

๒๕๕๗ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๗๒,๖๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๕ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ครั้ง  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการรับสมัครตรง15 

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน  
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน  
ทั้งนี้ ก าหนดการรับสมัคร และก าหนดการสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีรายละเอียด20 

ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุป

ค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 25 

๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๕,๘๓๘,๒๕๙ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนเมษายน
จ านวน ๕๓๓,๙๗๐.๖๖ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน 
๓,๔๗๕,๐๔๐.๖๓ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๓๖๓,๒๑๘.๓๗ บาท 

๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐,๓๔๐,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
เมษายน จ านวน ๑,๐๕๘,๐๔๘.๙๕ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 30 

เป็นเงิน ๗,๓๒๗,๓๘๙.๔๔ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๐๑๓,๑๑๐.๕๖ บาท 
๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย

ประจ าเดือนเมษายน จ านวน ๑,๖๒๗,๔๗๒.๒๘ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๕,๕๕๘,๗๐๘.๕๔ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖,๕๔๑,๒๙๑.๔๖ บาท 
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๔) ศูนย ์๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนเมษายน จ านวน  
๑๓,๘๐๖.๑๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน 
๑๓๙,๕๑๐.๕๙ บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 5 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดอันดับ 
QS University Rankings : Asia 2014 จาก ๓๐๐ มหาวิทยาลัยในเอเชีย โดยปีนี้มหาวิทยาลัย National 
University of Singapore (NUS) ได้อันดับที่ ๑ KAIST - Korea Advanced Institute of Science & 
Technology ได้อันดับที่ ๒ และ University of Hong Kong ได้อับดับที่ ๓ ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับที่ ๔๐ 
ของเอเชีย เลื่อนขึ้นจากเดิม ๒ อันดับ จากนั้น ได้กล่าวสรุปเรื่องแจ้งจากส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนี้ 10 

๕.๒.๖.๑ การจัดบรรยายและฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น “TROPMED Easy Talk”  จะจัดการ
บรรยายและฝึกภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ  ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี โดยช่วงเช้าได้เชิญ อ.คณาธิป สุนทร
รักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษ อย่าคิดเยอะ” และช่วงบ่ายจะมีการแจก15 

หนังสือคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติ รวมทั้งกิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นอ่ืนๆ  

๕.๒.๖.๒ สรุปรายได้และผลประเมินการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร Elective Program in 
Tropical ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในการนี้ ได้จัดสรรรายได้สุทธิเข้าคณะฯ เป็น
จ านวนเงิน ๖๐,๕๓๑ บาท และสรุปผลการประเมิน รวมทั้งข้อติชมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ดัง20 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๖.๓ การจัดรายการดูงานระยะสั้น Rotation Program ให้กับ Ms. Nanayo Yada นักศึกษา

แพทย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗                 
ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี อ. นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี และ ผศ. นพ.ธีระ กุศลสุข เป็นผู้บรรยายและ
น าศึกษาดูงานดังกล่าว 25 

๕.๒.๖.๔ Colonel (Doctor) Jamil Ahmad และคณะฯ จ านวน ๗ คน จาก Armed Forces 
Medical Institute (AFMI), Bangladesh ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมคณะฯ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ Mahidol - Bangkok School of Tropical Medicine ระบบการ
ด าเนินการวิจัยของคณะฯ รวมทั้ง เยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๗.๑ การขอใช้บริการออนไลน์ (E-Service) ของงานเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเป็น 

ICT based University & ECO University และตอบสนองต่อ Social Responsibility Index ซึ่งงานเทคโนโลยี
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สารสนเทศร่วมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการเปิดให้บริการขอใช้บริการออนไลน์ (E-Service) โดย
บุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออนไลน์ (โปสเตอร์วิชาการ ออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย) ได้ที่หน้า
เว็บไซต์ระบบอินทราเน็ต “เขตร้อน Services” หรือ http://intranet.tm.mahidol/tmintra/service-all.php  

๕.๒.๗.๒ เปิดจุดให้บริการพิมพ์ใบแจ้งรายได้ (e-Payslip) เพ่ือส่งเสริมการเป็น ICT based 
University ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ด าเนินการเพ่ิมจุดให้บริการ5 

พิมพ์ใบแจ้งรายได้ (e-Payslip) ที่ห้อง TM-Fitness ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี โดยบุคลากรคณะฯ 
สามารถใช้บริการได้ในเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. นอกจากนี้ สามารถขอรับ
บริการพิมพ์ใบแจ้งรายได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศในวันและเวลาท าการ  

๕.๒.๗.๓ เนินการติดตั้ง WiFi Access Point เพ่ือส่งเสริมการเป็น ICT based University จ านวน 
๔๖ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานหลัก ๑๐๐% ภายในอาคารราชนครินทร์เสร็จสิ้นแล้ว (ได้รับงบประมาณ10 

สนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน นอกจากนี้ ใน
ส่วนของอาคารอ่ืนๆ ที่ยังพบปัญหาความแรงของสัญญาณไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานหลักนั้น คณะฯ จะด าเนินการ
ในระยะต่อไป ทั้งนี้กรรมการประจ าคณะฯ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ http://goo.gl/3GlqzB  

๕.๒.๗.๔ สืบเนื่องจากที่คณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ ด้าน AV & IT15 

และชุดเฟอร์นิเจอร์ส าหรับห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ จากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระ
อุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บัดนี้การด าเนินการติดตั้ง
ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรภายในคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หน่วยการประชุม งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณบดี ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 
๑๗ อาคารราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้หากภาควิชาฯ หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์ขอ20 

ใช้ห้องประชุมฯ สามารถด าเนินการจองผ่านระบบ E-Service ได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบอินทราเน็ต “เขตร้อน 
Services” หรือ http://intranet.tm.mahidol/tmintra/service-all.php โดยมีระเบียบการใช้ห้องประชุมฯ 
เป็นไปตามประกาศของคณะฯ  

๕.๒.๗.๕ ก าหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ ICT literacy ประจ าเดือนพฤษภาคม - 
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://goo.gl/dsnq9o ) ดังนี้ 25 

๑) “การใช้งาน Google Apps for Education ส าหรับบุคลากรทั่วไป” ในวันที่           
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๒) “มาท า Powerpoint presentation อย่างมือโปร” ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๓) “HIS ระบบโรงพยาบาล” ในวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๔) “เรียนรู้และแบ่งปันการใช้งาน Google Apps ประสบการณ์จริงของโรงพยาบาล30 

เวชศาสตร์เขตร้อน” ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๕) “การใช้งานโปรแกรม Turnitin & Endnote” ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี          

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๙.๑ การสอนภาษาไทย “Thai Language in daily life” ให้แก่นักศึกษา D.T.M. & H. และคู่5 

สมรส จ านวน ๒๐ คน ในการนี้ ได้เชิญ ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา และ อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล เป็นวิทยากร 
ทั้งนี้ ก าหนดการจัดกิจกรรมแจ้งตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๙.๒ การสนทนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา M.Sc. (Trop. Med.) และ Ph.D. (Trop. Med.) 
โดยมี น.ส.คอดีญะฮ์ เฉลิมไทย TMTM/M 5637834 เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม ในวันที่ ๑๔, ๒๑, ๒๘ พฤษภาคม และ
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๔ อาคารจ าลอง หะริณสุต 10 

๕.๒.๙.๓ การร่ วมกิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา 
Interprofessional Education (IPE) : Mahidol Model จัดโดย กองบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ชุมชนบ้านช่องอ้ายกาง อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๖ คน ดังมีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๙.๔ กิจกรรม “ปลูกป่า สุขใจ Peaceful afforestation” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิ15 

ธรรมดี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดป่าสุขใจ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีนักศึกษา    
ปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๒๐ คน ในส่วนของคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔ คน ดังมีรายชื่อตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๙.๕ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบของ Cooking Class for International 
Cuisine ครั้งที่ ๒ : South Asia Cuisine เมนูอาหาร Vegetable Puloa, Boombai curry และ Gulab Jamun 20 

ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น ๕ อาคาร   
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี  

 ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  

 ไม่มี 25 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรม 

“เขตร้อน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์พลังงาน” ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมดังกล่าว 
จะมีการเปิดลานควินิน เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาใช้บริการของคณะฯ และเป็นพ้ืนที่ปลอด
คาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดฝุ่นละออง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก าหนดการจัดกิจกรรมมีรายละเอียดตามเอกสาร30 

ประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 



- ๑๓ - 

 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

๕.๓.๑.๑ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือศึกษาการระบาดของโรคติดต่อก าหนดนโยบายด้าน
สุขภาพ” (Mathematical and Economic Modelling in Infectious Disease Epidermiology and Health 5 

Policy Planning) ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ชั้น ๙ 
อาคารตระหนักจิต หะริณสุต เปิดรับจ านวน ๒๕ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๐๐๐ บาท ส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล คนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมี
สิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของราชการ 

๕.๓.๑.๒ ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อ10 

มาลาเรีย และลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่งตรวจ จ านวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และรุ่น
ที่ ๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๔ อาคารจ าลอง หะริณสุต จ านวนรุ่นละ 
๔๕ คน มีค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 
และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของราชการ 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 20 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 25 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 30 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  บูชาชาติ) 
       ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 


