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๒๗. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๘. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๒.   รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 5 

      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 10 

๔.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๕.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ 
๖.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๗.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๘.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 15 

๙.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๑. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๒. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 

๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเชิญ รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร เพ่ือบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว กล่าวว่าภาควิชาพยาธิโปรโตซัวเป็นภาควิชาที่
มีบุคลากรและมีพ้ืนที่น้อยที่สุดในคณะฯ แต่มีผลงานวิจัยไม่น้อยไปกว่าภาควิชาอ่ืน ซึ่งภาควิชาฯ ได้สนับสนุน   25 

พันธกิจหลักของคณะฯ ในด้านการศึกษา (Teaching Excellence) โดยรับผิดชอบในการเรียนการสอนของคณะฯ 
๓ หลักสูตร มีนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท ๑ คน ปริญญาเอก ๓ คน รวม ๔ คน จบการศึกษา
ใหม่จ านวน ๔ คน และคาดว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีนักศึกษาใหม่ ๓-๔ คน ด้านการวิจัย (Research 
Excellence) ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเซีย ได้รับทุนวิจัยจาก
ภายในและภายนอกคณะฯ มีผลงานวิจัยครอบคลุมในหลากหลายด้าน ท าให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่าง30 

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗ ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัย ๑๓ เรื่อง และมีผลงานวิจัยที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ ๓ เรื่อง  
ด้านการบริการวิชาการ ภาควิชาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จัดขึ้นปีละ  

๑-๒ ครั้ง โดยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน ภาควิชาฯ มีโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยเชื้อต่างๆ ผ่านคณะฯ รวม ๖ โครงการ 
และมีโครงการบริการวิชาการที่โดดเด่น คือ การเพาะเลี้ยงเชื้อพยาธิโปรโตซัว เชื้อ Plasmodium falciparum 35 

เชื้อ Entamoeba histolytica เชื้อ Giardia duodenalis เพ่ือใช้ในการท าวิจัย และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
(living specimens) ทั้งในคณะฯ และให้ความอนุเคราะห์ส าหรับสถาบันอ่ืน รวมถึงการผลิตสไลด์สิ่งส่งตรวจ
มาตรฐานตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข  
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เมื่อน าผลงานวิจัยของภาควิชาฯ มาวิเคราะห์กับคู่แข่งจากสถาบันอ่ืนในประเทศ พบว่าภาควิชาฯ เป็นที่ 
๑ ในด้านจ านวนผลงานตีพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อโปรโตซัว และเป็นที่ ๓ ในด้านจ านวนตีพิมพ์เฉลี่ยต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ SWOT แล้วพบว่าจุดแข็งของภาควิชาฯ คือความสามารถเฉพาะตัวและ
การท างานเป็นทีมของบุคลากร รวมถึงการท าวิจัยและให้บริการวิชาการที่โดดเด่น ส่วนจุดอ่อนและอุปสรรค คือ 
สัดส่วนของบุคลากรที่มีอายุการท างานน้อยกว่า ๕ ปี ซ่ึงมีมากถึง ๗๐% และจ านวน positive specimens ที่หา5 

ยาก และมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ภาควิชาฯ มีวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในด้านการวิจัย การฝึกอบรม และ
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ด้านพยาธิโปรโตซัว” โดยก าหนดคู่เทียบเป็น University of Malaya 
ประเทศมาเลเซีย 

จากกิจกรรม ถาม-ตอบ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม สอบถามเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อ E. histolytica 
เพ่ือการท านายโรค Amoebic Liver Abscess (ALA) รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร ตอบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการท า10 

วิจัย โดยความคืบหน้าจะน าเสนอในโอกาสต่อไป ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
กล่าวชื่นชมภาควิชาฯ ที่มีผลงานดีอย่างต่อเนื่อง เสนอให้ภาควิชาฯ พัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านที่ภาควิชาฯ มี
ความถนัดให้ชัดเจนขึ้น และขอให้วางแผนเพ่ือน า Live Specimens ที่ภาควิชาฯ เพาะเลี้ยงไว้มาแสดงสาธิตให้
นักศึกษาของคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ 

หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 15 

ส าหรับการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี ศ. พญ.เยาวลักษณ์ 
สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการท่ีประชุม  

เลขานุการที่ประชุมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่
เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๗ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๓ คน 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 20 

๑.๑ การร่วมออกหน่วยแพทย์มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประธานฯ แจ้งเรื่องการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือไป
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ อ าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ และได้เฝารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 25 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน ทรงเยี่ยมประชาชนเพ่ือทรงติดตามการด าเนินงาน ของโรงเรียนและ
โครงการพระราชด าริในโรงเรียนดังกล่าวด้วย 

ประธานฯ กล่าวว่าการเดินทางไปให้บริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มีการเดินทางที่ค่อนข้างล าบากและใช้
เวลานานเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล จากการตรวจสุขภาพพบว่าประชาชนมีพยาธิหลายชนิดและมีเป็น
จ านวนมากถึงร้อยละ ๗๑ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี ๒๕๕๙ จะท าให้ประเทศไทยปลอด30 

พยาธิ แต่ให้ค าจ ากัดความว่าประชาชนติดเชื้อพยาธิไม่เกินได้ร้อยละ ๕ แต่คณะฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะท าให้
ประชาชนปลอดพยาธิได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๒ การเปิดวีดิทัศน์แนะน าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ประธานฯ เปิดวีดิทัศน์ผลงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แผนยุทธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  35 

(TROPICAL Excellence) โดยในวีดิทัศน์ดังกล่าว มีการถ่ายภาพมุมสูงบริเวณพ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ ซึ่งเป็น
ผลงานการถ่ายภาพด้วยยานโดรน โดย อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ในการนี้ 
สามารถขอภาพดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ที่งานสื่อสารองค์กร และสามารถติดตามชมวีดีโอ
ได้ที่ link : https://www.youtube.com/watch?v=gTVQRpDTLI4&feature=youtu.be 



- ๔ - 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๑   บรรทัดที่ ๒๗  แก้ไข “รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุกรักษ”์ เป็น “รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ”์ 
หน้า ๓   บรรทัดที่ ๒๑  แก้ไข “รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ” เป็น “ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ” 5 

หน้า ๕   บรรทัดที่ ๒๑  แก้ไข “ประธานฯ” เป็น “ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่าย
สร้างสรรค์คุณค่า” 

หน้า ๖   บรรทัดที่ ๘  เพ่ิมข้อความ “เห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ
ของปีที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์” 

หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๓๑  แก้ไข “น าไปพัฒนา Mobile Application for JITMM” เป็น “น าไปพัฒนา 10 

การประชุม JITMM เช่น การท า Mobile Application for JITMM” 
หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๖  แก้ไข “Translation” เป็น “Translational” 
หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๗  แก้ไข “Translation” เป็น “Translational” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 15 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับ ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 20 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดให้มีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้   
- ระดับสูง (อธิการบดี)   
- ระดับกลาง (รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สนง.อธิการบดี ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัย)    
- ระดับต้น (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี  ผอ.รพ. หน.ภาควิชา)   

ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารดังกล่าว กรณีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ/25 

ประเภทสนับสนุน (ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) จะมีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งทั้ง ๒ ประเภทจากมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) และตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าวก าหนดว่ากรณี
เป็นโครงสร้างภายในส่วนงานสามารถก าหนดเงินค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างของ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลให้เหมาะสมกับภารกิจ  โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงาน   

ตามที่คณะฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้การ30 

บริหารจัดการและการด าเนินงานตามโครงสร้างดังกล่าวสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในการนี้
เห็นสมควรให้มีการทบทวนเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล รอง
หัวหน้าภาควิชา ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเสนอให้มีการก าหนดและปรับอัตราเงินค่าตอบแทนใหม่ ส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามโครงสร้างของประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลหน่วยงานตาม35 

ภารกิจ และมีส่วนในการผลักดันสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักคิดดังนี้      
๑) โครงสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกขึ้นอยู่กับนโยบายที่โครงสร้างใดจะสามารถ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ได้ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะเป็นส าคัญ    



- ๕ - 

 

๒) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจของ
หน่วยงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตามทิศทางและนโยบายของคณะฯ หากไม่สามารถ
บรรลุตามข้อตกลงได้ จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

๓) กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท 
วิชาการ/ประเภทสนับสนุนแล้ว ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตาม5 

ประกาศนี้         
ขอแบ่งต าแหน่งผู้บริหารภายในระดับคณะฯ ตามโครงสร้าง ดังนี้ 

ต าแหน่ง อัตราเงินค่าตอบแทน/เดือน หมายเหตุ 
ผู้ช่วยคณบดี 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
รองหัวหน้าภาควิชา 

๕,๐๐๐ บาท เดิมได้รับ ๓,๕๐๐ บาท/เดือน และกรณีได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ งประ เภทวิชาการ/ประเภท
สนับสนุน ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

หัวหน้าฝ่าย   
หัวหน้าส านักงาน 

๔,๐๐๐ บาท 

เดิมไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทน 
รองหัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน 

๒,๐๐๐ บาท 

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนดังนี้ 
๑) กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท

วิชาการ/ประเภทสนับสนุนแล้ว  ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี้  10 

๒) กรณีผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (อ านวยการ) หมายถึง หัวหน้าส านักงาน
คณบดี หรือ ผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล) แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี้    

๓) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามประกาศนี้ มากกว่า ๑ ต าแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทน
สูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 15 

๔) กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้รับเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี้แล้ว 
และมีค าสั่งให้เป็นผู้รักษาการแทนในต าแหน่งอื่นตามประกาศนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน 
ในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทน 

๕) ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ยกเว้น ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้รักษาการแทน   20 

๖) กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนซึ่งมีระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ให้
มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามประกาศนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

๗) กรณขี้อก าหนดอ่ืนใดในการจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๙ และ ๒๐ 

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวสอบถามและขอความคิดเห็นจากที่ประชุม ซึ่ง นางปิยธิดา รุ้งมัจฉา 25 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้เสนอขอให้พิจารณาเงินประจ า
ต าแหน่งของหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วย และผู้อ านวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล อีกทั้งหมด ๑๔ ต าแหน่ง 
โดยให้เหตุผลว่า    

๑) ต าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยเคยได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากเงินงบประมาณ แต่เมื่อมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการ ก็ไม่ได้รับเงินดังกล่าว 30 

๒) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจ่ายเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย  
๓) พิจารณาบทบาทและภาระหน้าที่ ดังนี้    



- ๖ - 

 

(๑) เป็นกลไกขับเคลื่อนงานที่ส่งผลกับตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร  ได้แก่ การประสานงานเชิง
ระบบ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ การป้องกันการเกิดความเสี่ยงซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
องค์กร 

(๒) รับนโยบายจากคณะฯ โรงพยาบาล และบริหารงาน (ฐานะผู้บริหารระดับต้น) ได้แก่  
- เป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานด้านพยาบาลให้มีมาตรฐาน 5 

- เป็นผู้น าทีม เป็นแบบอย่างในการพัฒนางานเชิงรุก 
- ก าหนดเป้าหมายและร่วมวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายการพยาบาล เพ่ือให้ตอบสนองและ

สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
- บริหารจัดการให้องค์กรมีความสุขในการปฏิบัติงานและสร้างความสามัคคี 
- เป็นที่ปรึกษาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง 10 

- บริหารอัตราก าลังบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในสภาวะปกติและ
กรณีฉุกเฉิน 

- บริหารงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ  และ
โรงพยาบาล 

- สอนและนิเทศบุคลากร นักศึกษา และผู้มาศึกษาดูงานในหน่วย 15 

- ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในหน่วยงาน 
- จัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลและคณะฯ 
- ควบคุมระบบให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล/Specialist (หน่วยควบคุมการติด

เชื้อ: IC หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร: GI หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ: CSSD หน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม:
HD. โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล หน่วยคัดกรองและวิชาการ   20 

- สนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล TQA, EdPEx 
- บริหารทรัพยากรด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการใช้งานและใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและลดค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลและคณะฯ 
- สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการพยาบาล

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและคณะฯ 25 

- สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล โดยการเป็นวิทยากรภายนอก น าเสนอผลงานนวัตกรรม CQI 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เสนอให้พิจารณาได้แก่  

๑) หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วยสามัญชาย หอผู้ป่วยสามัญหญิง หอผู้ป่วยพิเศษ ๑ หอ
ผู้ป่วยพิเศษ ๒ หอผู้ป่วยพิเศษ ๓ (จ านวน ๗ หอผู้ป่วย) 

๒) หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หน่วยส่งเสริมสุขภาพและคัดกรอง  หน่วย30 

เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ หน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร หน่วยวิชาการ        
(จ านวน ๖ หน่วย) 

๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล (จ านวน ๑ หน่วย) 
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง รวมทั้งข้อเสนอของตัวแทนกรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุน เนื่องจากต าแหน่งที่เสนอขอมานั้น ไม่อยู่ในโครงสร้างตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากมีการอนุมัติ35 

ต าแหน่งที่เสนอมาจะกระทบกับต าแหน่งระดับเดียวกันอีกจ านวนมาก ทั้งจากฝ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาลฯ ภาควิชา 
และส านักงานต่างๆ   

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี รอง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และรองหัวหน้าภาควิชาตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 
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๒๕๕๓ รวมถึงก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างของประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล และจะน าข้อเสนอของ นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน สังกัด
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ไปพิจารณาโดยรวมหน่วยงานระดับเดียวกันในส่วนงานอ่ืนๆ ด้วย 

๔.๑.๒  การระดมความคิดเรื่อง Theme ของงาน JITMM2015 
ประธานฯ ขอเลื่อนเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการระดมความคิดเรื่อง Theme ของงาน 5 

JITMM2015 ออกไปก่อน เนื่องจากมีวาระเร่งด่วนกว่า และจะน ามาพิจารณาในโอกาสต่อไป 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑   ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า

งานบริหารธุรการ โดยด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ 10 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่
ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ (๑) มีผลการสรรหาและคัดเลือก ได้แก่  

นางสาววริสรา ไชยพันธุ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ สังกัดส านักงานคณบดี ซึ่งคณะฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และพ้น
ก าหนด ๑๕ วันแล้วไม่มีผู้ใดทักท้วง 15 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
๔.๒.๒   ขอความเห็นชอบการก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งหัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ สังกัดโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการ20 

พ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ “ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใด
ให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละต าแหน่ง”  

เนื่องจากงานผู้ป่วยสัมพันธ์  มีบุคลากรในสังกัดจ านวน ๒ ราย และเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  จึงขอ
เสนอวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ ตามประกาศฉบับดังกล่าว ด้วยวิธีที่ ๒ “ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อ25 

ผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ”  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้ป่วย
สัมพันธ์ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ30 

เห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ให้ความเห็นชอบก าหนดวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้างานดังกล่าว ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้า
หน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยวิธีที่ ๒ 
โดยคณบดีเห็นด้วยกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ที่เสนอชื่อ นายศักดิ์ดา เชื้อค าเพ็ง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่35 

บริหารงานทั่วไป สังกัดงานผู้ป่วยสัมพันธ์ ให้ด ารงต าแหน่ง  หัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งดังกล่าวดังนี้ 

๑) มีความสามารถในการวางแผน และบริหารจัดการงานด้านผู้ป่วยสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี     
๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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๓) มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และเป็นผู้ให้บริการที่ดี  
๔) มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
๕) เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายศักดิ์ดา เชื้อค าเพ็ง เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ ์
สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 5 

๔.๒.๔  การเสนอชื่อผู้แทนเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์    
โรคเขตร้อนและภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบด าเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน 
๒ ภาควิชา ดังนี้ 10 

๑) ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๒) ผศ. ดร.ด ารงเกียรต ิอาจหาญ ต าแหน่ง หัวหน้าภาควชิาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๓) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี (จ านวนไม่เกิน ๑ คน) หัวหน้าภาควิชา (๑๑ ภาควิชา) ผู้แทนกรรมการประจ า15 

คณะจากคณาจารย์ประจ า (จ านวน ๔ คน ลาประชุม ๑ คน) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
(จ านวน ๓ คน) นับรวม ๑๙ คะแนนเสียง และ ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ เป็นพยานการนับคะแนนของ
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน และ นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา เป็นพยานการนับคะแนนของภาควิชา
โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร ผลการเสนอชื่อกรรมการสรรหา เป็นดังนี้ 

ภาควิชา ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ผู้แทนคณะกรรมการประจ าคณะจาก
คณาจารย์ประจ า 

ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศริิวิชยกุล รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 
ภาควิชาโภชนศาสตรเ์ขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร รศ. ดร.พารณ  ดคี าย้อย ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   20 

๔.๒.๕ การเลือกสัดส่วนการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการเลือกสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์และผลตอบแทนการลงทุนของทรัพย์สินของคณะฯ  
ประจ าปี ๒๕๕๘ ซ่ึงมีรูปแบบการลงทุนให้เลือกดังนี้  

รูปแบบ กองทุนมั่นคงสูง 
(OP2) (+CondoD) 

กองทุนตราสารหนี ้
(OP3) (+ MUCOOP) 

กองทุนหุ้น (OP4) กองทุนสินทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ (OP9) 

-  พันธบัตรรัฐบาล 
-  เงินฝากธนาคารที่ถูก

จัดเป็นตราสาร
ประเภท ก. 

-  เงินฝากธนาคารที่ถูกจัดเป็น
ตราสารประเภท ข.  

-  ตั๋วแลกเงินธนาคารที่
สามารถลงทนุได ้

-  ตราสารหนี้ภาคเอกชน 

- หุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพยไ์ทย 

- กองทุนรวมที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยไ์ทย 

ร้อยละของสดัส่วนการลงทุน 
A1 ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ 
A2 ๖๐ ๔๐ ๐ ๐ 
A3 ๖๐ ๓๗ ๓ ๐ 
A4 ๖๐ ๓๑ ๖ ๓ 



- ๙ - 

 

โดยพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
คณะฯ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจ านวน ๑๖๖,๕๙๑,๒๒๓.๖๐ บาท เลือกรูปแบบการลงทุน A3 ได้ผลตอบแทนร้อยละ 
๕.๙๙ ซึ่งจากการประชุมกรรมการบริหารมีมติให้เลือกรูปแบบการก าหนดสัดส่วนการลงทุนแบบ A3 เนื่องจากเป็น
รูปแบบที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่ารูปแบบอ่ืน   

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  5 

๔.๒.๖ โครงการรับดูแลผู้ป่วยประเภท Intermediate Care โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา

ขอความเห็นชอบตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีผู้ป่วยที่ไม่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษา
ในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ แต่สถานพยาบาลไม่สามารถจ าหน่ายผู้ป่วยได้และไม่สามารถย้ายไป 
Homecare ได้ หรือญาติมีความต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลต่อไป โรงพยาบาลจึงขอด าเนินการจัดตั้ง 10 

“โครงการรับดูแลผู้ป่วยประเภท Intermediate Care” มีขอบเขตการให้บริการและอัตราค่าบริการดังนี้ 
๑) รับผู้ป่วยที่ไม่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยใน

แบบปกติ แต่สถานพยาบาลไม่สามารถจ าหน่ายผู้ป่วยได้ด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพักฟ้ืน
หรือการรอรับกลับไปพยาบาลผู้ป่วยต่อท่ีบ้าน เป็นต้น    

๒) รับผู้ป่วยที่ไม่มีความจ าเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยใน15 

แบบปกติ แต่ญาติมีความต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบและอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ หรือแพทย์ผู้ดูแลหอผู้ป่วย 

๓) ต้องมีญาติท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เซ็นยินยอมในข้อตกลงร่วมกัน 
๔) ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์จะพิจารณารับไว้เป็นผู้ป่วยใน โดยจะแจ้งให้ญาติ

ทราบก่อน 20 

๕) กรณีอยู่ห้องพิเศษเดี่ยว ต้องมีญาติหรือผู้ดูแลเฝ้า ๑ คน  
อัตราค่าบริการ   
๑) ค่าห้อง-ค่าอาหาร ตามประกาศคณะฯ กรณีญาติสายตรงของบุคลากรในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ลดหย่อนค่าห้องและค่าอาหาร ร้อยละ ๑๐   
๒) ค่าบริการขั้นพ้ืนฐาน ราคา ๕๐๐ บาทต่อวัน 25 

๓) ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้ส าหรับผู้ป่วย ให้เรียกเก็บในอัตราค่าบริการ
สาธารณสุข เพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามอัตราที่
กรมบัญชีกลางก าหนด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗ /ว ๑๗๗)   

๔) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ ให้เบิกจ่ายได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ตาม30 

อัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗ /ว ๑๗๗)   
๕) กรณีผู้ป่วยท าบัตรจ่ายตรงที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการ ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗ /ว ๑๗๗)   

๖) รายการที่ ๑ – ๒ ไม่สามารถน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 35 

โดยจะเริ่มโครงการรับดูแลผู้ป่วยประเภท Intermediate Care ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๓ ชั้น ๑๕ หอผู้ป่วยสามัญชายและหอผู้ป่วยสามัญหญิง ชั้น ๑๑ 
อาคารราชนครินทร์   

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  



- ๑๐ - 

 

๔.๒.๗ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ จ านวน ๔ ราย ดังนี้  
๑) ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Prof. Kyungho Choi จาก 

Seoul National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะสาขาวิชาสุขภาพ5 

สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Visiting Professor of Environmental Health and Toxicology) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  

๒) ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติแต่งตั้ ง Dr. Vincent Herbreteau จาก 
IRD ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นอาจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Visiting 
Scholar of Environmental Health and Toxicology) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  10 

๓) ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Assoc. Prof. Zhi-Yue Lv จาก 
Sun Yat-Sen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาปรสิต
วิทยาทางการแพทย์ (Visiting Associate Professor of Medical Parasitology) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๔) ส านักงานบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Prof. Masamine Jimba จาก The University 
of Tokyo ประเทศญึ่ปุ่น เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาการศึกษาด้านโรคเขตร้อน (Visiting Professor of 15 

Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะ

ด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  

๔.๒.๘ ขอความเห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะครบ20 

เกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดภาควิชา
ปรสิตหนอนพยาธิ ที่จะครบเกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ อีกครั้ง หลังจากมีมติคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่อนุมัติให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน จนถึงวันสิ้น25 

ปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ นั้น 
เนื่องจากภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ท าหนังสือแจ้งว่าไม่ประสงค์จะต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.

วิชิต  โรจน์กิตติคุณ และ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ เนื่องจากมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิเสนอว่าไม่ประสงค์จะต่อเวลาปฏิบัติงานของ30 

ทั้ง ๒ ราย  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 35 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๘ 



- ๑๑ - 

 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย  (คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย  (คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๘ 5 

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

๕.๑.๖  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 
(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร ให้รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 10 

๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.วัชรี  โชคจินดาชัย ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้า

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๓๔๖๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Dr.Georges Snounou เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ 15 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ค าสั่งที่ ๓๔๘๖/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ดร.จิรัฐกาล  พงศ์ภคเธียร ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ค าสั่งที่ ๓๕๔๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 20 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นางจิตรา  สุริยะ ให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
(หัวหน้างานคลัง) ค าสั่งที่ ๓๖๐๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติซึ่ง ผศ. ดร.
ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์ ได้รับต าแหน่ง จาก “รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ” เป็น “รองคณบดีฝ่ายการ25 

ต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์” ค าสั่งที่ ๓๖๕๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ค าสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ 
และค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ฉบับแก้ไข ค าสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 30 

 (๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิม “รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ” เป็น “รอง
อธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล” ค าสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 35 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” (MU Brand 

Ambassador) โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่สอดคล้องตามกรอบค่านิยมมหิดล (MU Core Values) มีรายชื่อดังนี้ 
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M = Mastery เป็นนายแห่งตน ได้แก่ รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล 
A = Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น ได้แก่ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร 
H = Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง ได้แก่ ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี 
I = Integrity มั่นคงในคุณธรรม ได้แก่ รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์ 
D = Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ ได้แก่ ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี 5 

O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้แก่ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม 
L = Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า ได้แก่ ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี 

๕.๒.๑.๒ การจัดบรรยายพิเศษ “Functional Competency (สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ)” 
เพ่ือให้บุคลากรของคณะฯ ได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการน าสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการประเมินสมรรถนะที่ถูกต้อง ก าหนดจัดในวันที่ ๒๙ มกราคม 10 

๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี)   
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดงานสภา

มหาวิทยาลัยพบประชาคม ครั้งท่ี ๔ “เรื่องนโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 15 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารและรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นปัญญาของแผ่นดินและเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 20 

นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน 

๖ โครงการ เป็นเงิน ๘๓๙,๖๑๐.๑๙ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 25 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนธันวาคม 
๒๕๕๗ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ครั้ง 
๕.๒.๓.๔  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ30 

ประชุม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจาก Intranet ของงานทรัพยากรบุคคล หรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-
search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php และข้อมูลเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 35 

ศ.  พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง
ขอเลื่อนการจัดอบรมบุคลากรเรื่อง Translational Medicine จากเดิมปลายเดือนมีนาคม เป็นปลายเดือน
เมษายน ๒๕๕๘ แทน  

http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php
http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php
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ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคาม ีรองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๔.๑  สรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน แบ่งเป็น 

หลักสูตร D.T.M. & H. = ๒๐ คน, M.C.T.M. = ๑๖ คน MCTM (Trop. Ped.) = ๓ คน Ph.D. (C.T.M.) = ๒ คน M.Sc. 5 

(Trop. Med.) = ๒๓ คน Ph.D. (Trop. Med.) = ๓๖ คน D.B.H.I. = ๔ คน M.Sc. (B.H.I.) = ๑๒ คน และ M.Sc. (School 
Health) = ๒ คน นอกจากนี้ มีนักศึกษาไทย จ านวน ๕๙ คน และนักศึกษาต่างประเทศ ๕๙ คน 

๕.๒.๔.๒  ขอสรุปการจัดโครงการเวทีวิชาการ จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด ๙๔ คน (อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๒๘ คน M.Sc. 10 

(Trop. Med.) ๒๕ คน และ Ph.D. (Trop. Med.) ๔๑ คน) สรุปแบบประเมินอยู่ในขั้นดี ๔.๐๐  
โดยมี Best Presentation Award หลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) ได้แก่ Mr. Suttipat 

Srisutham 5536095 TMTM/D ท าวิจัยที่ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน โดยมี รศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘–๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน15 

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด ๑๐๗ คน (อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๓๒ คน แบ่งเป็น 
M.Sc. (Trop. Med.) ๒๙ คน และ Ph.D. (Trop. Med.) ๔๖ คน) สรุปแบบประเมินอยู่ในขั้นดี ๔.๐๐  

โดยมี Best Presentation Award หลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) ได้แก่ Ms. 
Sineenart Sengyee 5537185 TMTM/D ท าวิจัยที่ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี โดยมี รศ. ดร.นริศรา 
จันทราทิตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 20 

หลักสูตร M.Sc. (Trop.Med.) ได้แก่ Mr. Patthamaphong Jaiklom 5537190 
TMTM/M ท าวิจัยที่ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร.พงศ์ราม รามสูต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 25 

๕.๒.๖.๑ รายงานสรุปรายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากภาพรวมประมาณ
การรายรับกับรับจริง จาก ๓ กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘) ดังนี้ 

๑) งบประมาณกองทุนส่วนงาน ประมาณการรายรับ ๓๔๕ ล้านบาท รายรับจริง (๓ 
เดือน) ๘๙.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๔  

๒) งบประมาณกองทุนเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ประมาณการรับ ๙๕ ล้านบาท รายรับ30 

จริง (๓ เดือน) ๑๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๙ 
๓) งบประมาณกองทุนวิจัยภายนอก ประมาณการรับ ๑๐๐ ล้านบาท รายรับจริง (๓ 

เดือน) ๓๙.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๒ 
สรุปรายรับจริงย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี ๒๕๕๕ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีรายรับรวม ๒๐๓ ล้านบาท ปี ๒๕๕๖ รายรับรวม ๒๒๙.๓๘ ล้านบาท และปี๒๕๕๗ มี35 

รายรับรวม ๒๘๑ ล้านบาท  
สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนธันวาคม  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
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๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
ธันวาคม ๔๗๒,๗๐๕.๘๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๔๘๖,๘๘๔.๐๖ บาท 

๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
ธันวาคม ๗๗๑,๑๖๒.๗๑ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๐,๕๓๓,๐๘๑.๙๑ บาท 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย5 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒,๙๙๕,๔๐๐.๑๒ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒๕,๗๐๗,๓๓๗.๐๙ บาท 
๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

ธันวาคม ๖๔,๑๙๐.๖๖ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๕๑๖,๐๐๐.๑๘ บาท 
๕.๒.๖.๒ งบการเงินของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

- สินทรัพย์สุทธิ ภาพรวมทุกแหล่งเงิน ปี ๒๕๕๖ เพ่ิมขึ้นจาก ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๒๘๙.๘๔ 10 

ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ก่อนหักค่าเสื่อมราคา ตัดจ าหน่ายสะสม ของครุภัณฑ์ในโครงการ DPL  
และอาคารราชนครินทร์ เพ่ิมข้ึน จ านวน ๓๗๖.๘๘ ล้านบาท จากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๓๑๓.๘๘  
ล้านบาท แหล่งเงินรายได้ ๖๓ ล้านบาท ในขณะที่ สินทรัพย์สุทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลดลงจากปี ๒๕๕๖  
เนื่องจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง และค่าเสื่อมราคาตัดจ าหน่วยสะสม เพ่ิมข้ึน 

- สินทรัพย์สุทธิ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๖ เพ่ิมขึ้นจาก ปี ๒๕๕๕ เนื่องจาก15 

การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ได้แก่ อาคารราชนครินทร์ และครุภัณฑ์ใน
โครงการ DPL ขณะที่ สินทรัพย์สุทธิแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ ลดลง เนื่องจากคณะฯ ไม่มีการลงทุน
ในสิ่งก่อสร้างใหม่ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทครุภัณฑ์เงินงบประมาณลดลง ประกอบกับค่าเสื่อมราคา ตัด
จ าหน่ายสะสมมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

- สินทรัพย์สุทธิ แหล่งเงินรายได ้ปี ๒๕๕๖ เพ่ิมขึ้นจาก ปี ๒๕๕๕ เนื่องจากสินทรัพย์ถาวร20 

ประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ๖๓ ล้านบาท และสินทรัพย์สุทธิ ปี ๒๕๕๗ เพ่ิมจาก ปี ๒๕๕๖ 
จ านวน ๒๐.๕๙ ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมขึ้น มูลค่าการลงทุนเพ่ิมในครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
ลดลงจาก ปี ๒๕๕๖ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 25 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๗.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข่ายงานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะให้ทุน

สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน มหาวิทยาลัยในกลุ่มทวีปยุโรป 
และอเมริกา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน  30 

- ระยะสั้น ๔ สัปดาห์ หรือ ๒๘ วันขึน้ไป สนับสนุนทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
- ระยะยาว ๑ ภาคการศึกษา หรือ ๙๐ วันขึน้ไป สนับสนุนทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท 

๒) มหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย 
- ระยะสั้น ๔ สัปดาห์ หรือ ๒๘ วันขึ้นไป สนับสนุนทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 35 

- ระยะยาว ๑ ภาคการศึกษา หรือ ๙๐ วันขึ้นไป สนับสนุนทุนละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
๓) มหาวิทยาลัยในกลุ่มทวีปยุโรป อเมริกาและทวีปอื่นๆ 

- ระยะสั้น ๔ สัปดาห์ หรือ ๒๘ วันขึน้ไป สนับสนุนทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
- ระยะยาว ๑ ภาคการศึกษา หรือ ๙๐ วันขึน้ไป สนับสนุนทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



- ๑๕ - 

 

โดยรายละเอียดเพ่ิมเติม และขั้นตอนการสมัครรับทุน สามารถสอบถามได้ที่ส านักงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

๕.๒.๗.๒ ก าหนดจัดการฝึกอบรมระยะสั้นด้านโรคเมืองร้อนให้แก่แพทย์ และบุคลากรทาง
สาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการในพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
จ านวน ๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยงานต่างๆที่5 

เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๘.๑ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 10 

ได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถ
ดูข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลไดท้ี ่http://goo.gl/4ZBr1j  

๕.๒.๘.๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการติดตั้งจุด
กระจายสัญญาณ MU WiFi ภายในคณะฯ บัดนี้การด าเนินการในระยะที่ ๑/๒๕๕๘ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีรายละเอียดจ านวนจุดบริการ MU WiFi และจ านวนพื้นที่ใช้งานหลัก15 

ภายในคณะฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๘.๓ การส่งมอบคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตาม

นโยบายจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายในคณะฯ โดยการตัดเงินจัดสรรของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ านวน ๓๓ เครื่อง Notebook จ านวน ๒ 
เครื่องพิมพ์ และ Scanner จ านวน ๑๑ เครื่อง ได้ถูกจัดส่งไปที่หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มตัดวงเงิน20 

จัดสรรหน่วยงานเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๓๖ เดือน 
๕.๒.๘.๔ การเพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์คณะฯ ซึ่งอ้างอิงหนังสือที่ 

ศธ ๐๕๑๗.๑๑๑/ปผ ว ๐๐๑๒๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การให้บริการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพ่ือใช้ใน
การประชุมภายในคณะฯ และกิจการของคณะฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นภายในคณะฯ ในการนี้ งาน
อ านวยการกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานพัสดุ ได้ด าเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส าหรับ25 

ให้บริการในการประชุมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถให้บริการได้จ านวน ๒๗ เครื่อง ทั้งนี้ ระเบียบการใช้บริการให้
ค านึงถึงการสนับสนุนพันธกิจหลักเป็นอันดับส าคัญ และกิจการอ่ืนทั่วไป ควบคู่กับล าดับขอใช้บริการก่อน-หลัง 

๕.๒.๘.๕ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร ดังนี้  
๑) เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จัดการอบรมเรื่อง PowerPoint Effectiveness ส าหรับนักศึกษา  
๒) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จัดการอบรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานส าหรับบุคลากรสาย30 

สนับสนุนและผู้ที่สนใจ  
นอกจากนี้ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘ งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะบริการ 

ICT onsite และส ารวจ ICT literacy - Infrastructure ของแต่ละภาควิชา ศูนย์ และส านักงาน 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 35 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๙.๑ ก าหนดจัด Knowledge Management เรื่อง “Mahidol Core Value” ภาคภาษาไทย

และภาคภาษาอังกฤษ โดย อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ส าหรับอาจารย์ นักศึกษา
และผู้สนใจ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๓ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

http://goo.gl/4ZBr1j


- ๑๖ - 

 

๕.๒.๙.๒ ก าหนดจัด Cultural Exchange โดยนักศึกษาปี ๑ ทุกหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ ในวันพุธที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี)  

๕.๒.๙.๓ ก าหนดจัดพิธีเปิดห้องบรรยายศรชัย  หลูอารีย์สุวรรณ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 5 

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๑๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ประจ าไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ในแง่ของมูลค่าสื่อ (PR 10 

Value) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น ๖ ข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อ ๑,๐๗๒,๕๐๖ บาท 
๕.๒.๑๑.๒ งานสื่อสารองค์กร ได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพ่ือใช้เป็นสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์งานฉลองครบรอบ ๕๕ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เปิดรับผลงานถึงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ๕๖ คน รวมทั้งสิ้น ๙๔ ชิ้นจากทั่วประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การส่งผลงานเข้าประกวดรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  15 

บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผลการคัดเลือกดังนี้  
- รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ม่วงคง  
- รางวัลที่ ๒ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายสมชาย นิลแก้ว  
- รางวัลที่ ๓ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นายบ ารุง อัศรกุล  
ทั้งนี้ ได้ประกาศผลการตัดสินแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของ20 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (http://www.tm.mahidol.ac.th) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่ ๑ จะน ามาปรับให้
เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ และสื่อถึงวิสัยทัศน์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน “มุ่งสู่การเป็นหนึ่ง
ในสถาบันชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน” และจะน าเสนอให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  25 

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการรายงาน
ความก้าวหน้าการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ การปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน การ
ด าเนินการก่อสร้างบริเวณห้องพักรับรอง ชั้น ๕ หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน ชั้น ๒ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และ
หน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม (TM 360o Services) ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ ด าเนินการติดตั้งธงประจ าชาติสมาชิกกลุ่ม
อาเซียน บริเวณสวนแนวตั้ง การถ่ายภาพมุมสูงบริเวณพ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ ด้วยยานโดรน โดย อ.วรวิทย์      30 

อิศรางกูร ณ อยุธยา การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และการติดตั้งกระถางบัว   
ภายในคณะฯ  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 35 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิล าไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส ซึ่งภาควิชาพยาธิโปรโตซัวพิจารณา



- ๑๗ - 

 

แล้วเห็นว่าการอบรมนี้จะช่วยให้การตรวจวินิจฉัย การจ าแนกพยาธิล าไส้ เชื้อพยาธิโปรโตซัวและปรสิตหนอนพยาธิ
ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ้น ท าให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
เชื้อฉวยโอกาสซึ่งจะพบได้ในผู้ป่วยทั่วไป จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจวินิจฉัย ดังนั้น บุคลากร
ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องควรได้รับความรู้จากการอบรมดังกล่าวเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งนี้ ภาควิชาฯ 
จะด าเนินการจัดอบรมจ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๕ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ 5 

– ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๓ อาคารจ าลอง หะริณสุต ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ ๔,๘๐๐ 
บาท สามารถสมัครได้ที่ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 10 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ไม่มี 

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 15 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าศูนย์  20 

ประธานฯ แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวหน้าภาควิชา ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ขอเสนอ   
ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน เป็นกรรมการประเมินหัวหน้า
ภาควิชา ส่วนการสรรหาคณะกรรมการประเมินหัวหน้าศูนย์จะด าเนินการประชุมหัวหน้าศูนย์เพ่ือคัดเลือกใน
โอกาสต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 30 

            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


