
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๗.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๘.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๙.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๑. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๒. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน  
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.พารณ  ดีค าย้อย     หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๙. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๐. อ. ดร.อมรรัตน์  อรุณนวล   แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๑. รศ. ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา  แทนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๒. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๕. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘ แล้ว 
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๒๖. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๗. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๘. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 5 

๒.   นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 10 

๔.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๕.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
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 ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี เพ่ือบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน กล่าวถึงภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อนว่าประกอบ
ไปด้วยหน่วยย่อยทั้งหมด ๓ หน่วย ได้แก่ หน่วยชันสูตรและปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 25 

และหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอิมมิวโนไซโตเคมมิสตรี ภาควิชาฯ มีบุคลากรสายวิชาการ ๕ คน บุคลากรสาย
สนับสนุน ๙ คน รวม ๑๔ คน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้จะมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการพร้อมกัน ๔ คน 

ด้านผลงานวิจัย ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยสูงกว่าเป้าหมาย และดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา ๔ ปี
ย้อนหลัง โดยในปี ๒๕๕๗ มีผลงานตีพิมพ์เฉลี่ย ๒.๖ เรื่อง/คน/ปี ด้านการบริการวิชาการ ภาควิชาฯ มีการ
ให้บริการที่หลากหลาย เช่น การบริการตรวจวินิจฉัย บริการที่เกี่ยวกับการศพ บริการตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์30 

อิเล็กตรอน (EM) และมีศูนย์อ้างอิงพยาธิวิทยาโรคมาลาเรียเป็นแหล่งเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของนักศึกษาและ
บุคลากรทางการแพทย์จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะนี้มีนักศึกษาที่ท าวิจัยเพ่ือวิ ทยานิพนธ์ที่
ภาควิชาฯ ทั้งหมด ๗ คน ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมานักศึกษาได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ 
ต่างประเทศตามโครงการ Student Mobilization จ านวน ๒ คน นักศึกษาของภาควิชาฯ ส่วนมากมีต้นสังกัด
เรียบร้อยแล้ว และส าหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาใหม่ไดเ้ริ่มปฏิบัติงานทันทหีลังจบการศึกษา 35 

     จากกิจกรรม ถาม-ตอบ ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า กล่าวสอบถาม
ภาควิชาฯ ว่าจะรักษาความโดดเด่นในเรื่อง EM ของเชื้อมาลาเรียในอนาคตอย่างไร ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี ตอบว่า
ขณะนี้ อ. ดร. นสพ.สุเมธ อ าภาวงศ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านนี้ต่อจาก รศ. ดร.สพญ.เอ่ียมศรี     
พงศ์พนรัตน์ ที่จะเกษียณอายุงาน โดยเริ่มมีทุนวิจัยและโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ 
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คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวชื่นชมว่าเป็นภาควิชาฯ ที่เล็กพริกขี้หนู แนะน าให้ใช้ยุทธศาสตร์ TROPICAL 
Excellence ของคณะฯ ในการบริหารและขอให้ถ่ายทอดให้บุคลากรของภาควิชาฯ ด้วย และฝากไปคุยกับ
ภาควิชาฯ เรื่องการสนับสนุนคณะฯ ในด้านที่ภาควิชาฯ มีความถนัดต่อไปในอนาคต 

หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
ส าหรับการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี ศ. พญ.เยาวลักษณ์ 5 

สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม  
เลขานุการที่ประชุมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่

เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๗ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๓ คน 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑  โครงการ HR สัญจร “MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน” 10 

ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดจัดโครงการ HR สัญจร “MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วน
งาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน เปิดโอกาสให้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับส่วนงานต่างๆ เพ่ือรับทราบความ
ต้องการ ความคาดหวังของส่วนงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ และก าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  15 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอความร่วมมือมาที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงานจากกอง
ทรัพยากรบุคคล ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ทั้งนี้ ขอเชิญคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ร่วมให้ความคิดเห็นในวันดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๑.๒ โครงการเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ 

รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจึงได้จัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ซึ่งเดิมจะเดินเพ่ือ
เทิดพระเกียรติบนทางเท้าจากคณะฯ มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเดินกลับคณะฯ แต่เกรงว่าจะเป็นการ
รบกวนประชาชนในการสัญจรเนื่องจากเป็นวันท างานปกต ิจึงได้เปลี่ยนแนวคิดการจัดโครงการใหม่เป็น “โครงการ25 

การเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือหารายได้ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ๖๐๐ คน” ในวันอาทิตย์ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โครงการนี้จะเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ
เพ่ือหารายได้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า ส าหรับสตรีที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป จ านวน ๖๐๐ คน ที่ฐานะ
ยากจนและ/หรือไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนของการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือถวาย30 

เป็นพระราชกุศลและเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน แต่เนื่องจากการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง
แมมโมแกรมนั้น จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพ่ือจัดตั้ง “กองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจ าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดย35 

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้บริจาคเงินสมทบอีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะฯ จึงต้องด าเนินการหารายได้เพ่ิมจาก
การจ าหน่ายคูปองร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ ราคาฉบับละ ๖๐ บาท   ๑ เล่ม มี ๑๐ ฉบับ รวม ๖๐๐ บาท โดยมี
ช่องทางการจ าหน่าย ดังนี้ 
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๑) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคารราชนครินทร์  
(โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 

๒)  หน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม (TM 360° Services) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๓) หน่วยบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เช่น หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย หน่วยเวช
ศาสตร์แผนจีน คลินิกบริการสุขภาพพิเศษ TMD 5 

  ๔) สั่งซื้อผ่านบุคลากรของคณะฯ โดยช่องทางสื่อออนไลน์ 
ทั้งนี้ จ าหน่ายคูปอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และสามารถน าใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษี

ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานสื่อสารองค์กร ๐-๒๓๐๖-๙๑๑๕ หรือ ๐-๒๓๐๖-
๙๑๐๐ – ๙ ต่อ ๑๓๐๔ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอว่าให้เพิ่มจุดจ าหน่ายคูปองบริเวณ10 

ห้องผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์  
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 
๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 15 

มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
หน้า ๓   บรรทัดที่ ๑  แก้ไข “Plasmodium faciparum” เป็น “Plasmodium falciparum” 
หน้า ๔   บรรทัดที่ ๒  แก้ไข “ปลอดพยาธิได้ถึงร้อยละ ๐” เป็น “ปลอดพยาธิได้ถึงร้อยละ ๑๐๐” 
หน้า ๗   บรรทัดที่ ๒๕  แก้ไข “พ.ศ. ๒๕๕๗” เป็น “พ.ศ. ๒๕๕๓” 
หน้า ๙   บรรทัดที่ ๑๒  เพ่ิมข้อความ “ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ เป็นพยานการนับคะแนน20 

ของภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน และนางปิยธิดา รุ้งมัจฉา 
เป็นพยานการนับคะแนนของภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์
อาหาร” 

๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 25 

หน้า ๒   บรรทัดที่ ๓๑  แก้ไข “เฉพาะเรื่อง” เป็น “เฉพาะกรณ”ี 
หน้า ๓   บรรทัดที่ ๑๒  แก้ไข “เฉพาะเรื่อง” เป็น “เฉพาะกรณ”ี 
หน้า ๕   บรรทัดที่ ๒๔  แก้ไข “เห็นชอบการ” เป็น “พิจารณาให้” 
ประธานฯ ให้รับรองรายงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้ฝ่ายเลขานุการส่ง Email เวียนให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตรวจและรับรองทาง 30 

online ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 35 

๔.๑.๑  การพิจารณาโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาโครงร่างองค์กร 

(Organizational Profile) ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (ชุดใหม่) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และที่ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ มีมติให้
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ปรับปรุงโครงร่างองค์กรฯ นั้น บัดนี้ ได้ด าเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าโครงร่างองค์กรฉบับ
(ปรับปรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และข้อสรุปการปรับปรุงโครงร่างองค์กร ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
หน้า ๑  บรรทัดที่ ๒๐   แก้ไข “ระดับชาติและนานาชาติ” เป็น “ระดับนานาชาติและชาติ” 5 

หน้า ๑  บรรทัดที่ ๒๘ - ๒๙   แก้ไข “จากห้องทดลอง” เป็น “ที่เกิดจากการวิจัย” 
หน้า ๑  บรรทัดที่ ๒๙  เพ่ิมข้อความ “ประชาคมโลก” 
หน้า ๒  บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไข “บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์” เป็น “บุคลากร

ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรอ่ืนๆ”  
หน้า ๔  บรรทัดที่ ๒๕ ขยายข้อความ “จ านวน ๑๙๒ คน” โดยระบุเป็นจ านวนบุคลากรชาว10 

ไทยและบุคลากรชาวต่างประเทศ ว่ามีจ านวนเท่าใด 
หน้า ๔  บรรทัดที่ ๒๕ – ๓๐ เพ่ิมข้อความ “ภายใต้ความร่วมมือของคณะฯ”  
หน้า ๗  บรรทัดที่ ๓๓   แก้ไข “รพ.หพลพลยุหเสนา” เป็น “รพ.พหลพลพยุหเสนา” 
หน้า ๙  บรรทัดที่ ๗  แก้ไข “Liverpool Scholl of Tropical Medicine” เป็น “Liverpool 

School of Tropical Medicine” 15 

จากนั้น ประธานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินส่วนงาน (Site Visit) ตามเกณฑ์ 
EdPEx ไม่สะดวกในการดูขอ้มูลเท่าที่ควร และแจ้งเพ่ิมเติมว่าประธานการตรวจเยี่ยมจะเป็นคณะกรรมการชุดเดิม 
พร้อมเสนอให้ ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี ติดต่อประสานงานกับกองพัฒนาคุณภาพ เนื่องจากคณะฯ มีนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานโดยวิธีประหยัดกระดาษ จึงขอแนวทางการน าเสนอข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการดูข้อมูล20 

ของคณะกรรมการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มติที่ประชุม พิจารณาให้ปรับปรุงโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ฉบับปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ตามท่ีประชุมเห็นสมควรให้แก้ไข 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑   ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาล25 

เวชศาสตร์เขตร้อน 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้า
หน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ (๑) 30 

มีผลการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้ 
๑) นางสาวฉัตรนภา  ดวงดี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ฝ่ายสนับสนุนบริการผู้ป่วย  
๒) นางสาวสมาพร  แตงเจริญ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ 

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้างานโภชนาการ ฝ่ายสนับสนุนบริการผู้ป่วย 35 

๓) นางนารีรัตน์  กาฬภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้างานการเงินและสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหาร 

จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ ราย ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานที่ได้รับ
การคัดเลือก  

๔.๒.๒   ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง อัตราค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส าหรับ
นักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ5 

(ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง อัตราค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  ข้อ ๑๑ ค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Research Supplies Fee/Thematic Paper 
Supplies Fee) ช าระพร้อมค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส าหรับ10 

นักศึกษาที่มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งใดๆ หรือได้รับทุนในจ านวนเงินที่ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนค่า
วิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลักสูตรนานาชาติที่นักศึกษาศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณาให้ทุนค่า
วิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้แก่
นักศึกษา เป็นกรณีไป)  

ส าหรับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ15 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  จึงก าหนดอัตราค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหม่ดังนี ้

หลักสูตร อัตราเดิม อัตราใหม่ 
ปริญญาโท ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ไมเ่กินวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท) ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ปริญญาเอก ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ไมเ่กินวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ประธานฯ เสนอให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง อัตราค่าวิจัยเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีเนื้อหาที่กระชับชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายขึ้น 20 

มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗  

๔.๒.๓  การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ในอัตราเหมาจ่าย โดยเริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจาก บัณฑิตวิทยาลัย25 

ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าหน่วยกิต เดิม ๙๐๐ บาทต่อหน่วยกิต เป็น ๑,๘๐๐ – ๙,๐๐๐ บาทต่อหน่วยกิต และ
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เดิม ๗๐๐ บาทต่อหน่วยกิต เป็น ๑,๕๐๐ บาทต่อหน่วยกิต คณะฯ จึงขอ
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายใหม่ โดยปรับขึ้นค่าหน่วยกิตใหม่ ดังนี้  

๑) นักศึกษาไทย เดิม ๑,๖๕๐ บาท เป็น ๑,๘๐๐ บาทต่อหน่วยกิต  
 ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เดิม ๗๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาทต่อหน่วยกิต 30 

๒) นักศึกษาจากต่างประเทศ เดิม ๓,๓๐๐ บาท เป็น ๔,๕๐๐ บาทต่อหน่วยกิต  
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เดิม ๗๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาทต่อหน่วยกิต  

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามตารางในเอกสารประกอบการประชุม 
และขอเพ่ิมข้อความท้ายตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๘ ว่า “ส าหรับ
นักศึกษาไทยไม่รวมค่าบ ารุงการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยทุกปีการศึกษา” 35 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายละเอียดตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย เริ่มปี
การศึกษา ๒๕๕๘  



- ๗ - 

 

๔.๒.๔  การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อแต่งตั้งใหม่ 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือแต่งตั้งใหม่ 
เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร D.T.M. & H. ขอลาออก และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  5 

จะครบวาระปกติ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้  
 
 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (D.T.M. & H.)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.  ผศ.นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ ๑.  ผศ.นพ.วีระพงษ ์ ภูมิรัตนประพิณ ๑.  ผศ.นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ (ประธาน) 
๒.  ผศ.พญ. จติตมิา  ฐิตวัฒน์ ๒.  ผศ.พญ. จติตมิา  ฐิตวัฒน์ ๒.  ผศ.พญ. จติตมิา  ฐิตวัฒน์         (เลขา) 
๓.  ศ. พญ.พรรณี  ปิตสิุทธิธรรม  ๓.  ศ. พญ.พรรณี  ปิตสิุทธิธรรม 
๔.  ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร  ๔.  ศ. ดร. ศศิธร  ผู้กฤตยาคาม ี
๕. รศ. พญ.ยุพาพร  วัฒนกูล  ๕.  ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร 
๖.  รศ. พญ.พรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล  ๖. รศ. พญ.ยุพาพร  วัฒนกูล 
๗.  รศ. ดร.กรณุี  ขวัญบุญจัน  ๗.  รศ. พญ.พรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล 
๘.  รศ. ดร. กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  ๘.  รศ. ดร.กรณุี  ขวัญบุญจัน 
๙.  ผศ. ดร.นพ.นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ  ๙.  รศ. ดร. กมลเนตร  โอฆานุรักษ์ 
๑๐. ผศ.ดร.นพ.ดร  วัฒนกุลพานชิย์  ๑๐. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล 
๑๑. อ.ดร. พัชรา  ศรีวิชัย  ๑๑. ผศ. ดร.นพ.นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ 
๑๒. อ. ดร.สภุลัคน์  โพธิ์พฤกษ ์  ๑๒. ผศ.ดร.นพ.ดร  วัฒนกุลพานชิย์ 
๑๓. อ.นพ.กิตติยศ  ภู่วรวรรณ  ๑๓. อ.ดร. พัชรา  ศรีวิชัย 
  ๑๔. อ. ดร.สภุลัคน์  โพธ์ิพฤกษ์ 
  ๑๕. อ.นพ.กิตติยศ  ภู่วรวรรณ 
  ๑๖. ผศ. เกศิน ี บูชาชาต ิ

 10 

๒) หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (M.C.T.M.)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.  อ. พญ.วริงค์รอง  เจียรกลุ ๑. อ. พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล ๑.  อ. พญ.วิรงค์รอง  เจียรกลุ      (ประธาน) 
๒.  ผศ.นพ.สุพัฒน ์ ช านาญชานันท์ ๒. ผศ.นพ.สุพัฒน์  ช านาญชานันท์ ๒.  ผศ.นพ.สุพัฒน์  ช านาญชานันท์  (เลขา) 
๓.  อ. พญ.วีรวรรณ  ลุวรีะ  ๓.  อ. พญ.ฉัตรพร  กิตติตระกลู 
๔.  ผศ.นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารญู  ๔.  อ. พญ.วีรวรรณ  ลุวรีะ 
๕.  อ. พญ.มาลรีัตน์  สุธรีัตน ์  ๕.  ผศ.นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารญู 
๖.  อ. พญ.ฉัตรพร  กิตติตระกลู  ๖.  อ. พญ.มาลรีัตน์  สุธรีัตน ์

 

๓) หลักสูตรอายรุศาสตรเ์ขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวชิากมุารเวชศาสตร์เขตร้อน (M.C.T.M. (Trop.Ped.) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.  ผศ. นพ.เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล ๑. ผศ. นพ.เกรียงศักดิ์  ลมิป์กิตตกิุล     ๑. ผศ. นพ.เกรียงศักดิ์  ลมิป์กิตตกิุล    (ประธาน) 
๒.  รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศริิวิชยกุล ๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล ๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล      (รองประธาน) 
๓.  อ. พญ.วีรวรรณ  หัตถสิงห ์ ๓. อ. พญ.วีรวรรณ  หตัถสิงห ์ ๓. อ. พญ.วีรวรรณ  หตัถสิงห์            (เลขา) 
๔.  ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรังษ ี  ๔. ผศ. พญ.รวีรตัน์  สิชฌรังษ ี
๕.  อ. ดร. นพ.ศุภวัฒน์  จัดเจน  ๕. อ. ดร. นพ.ศุภวัฒน์  จัดเจน 

๖. ผศ.ดร.พญ.วัชรี  โชคจินดาชัย 



- ๘ - 

 

๗. ผศ.นพ.ชนเมธ  เตชะแสนศริิ 
๘. ศ. นพ. สุมติร  สตุรา 

 

 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (Ph.D. (Clin.Trop.Med.)) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๑. อ.ดร.พญ.ประกายแก้ว จรญูวรรธนะ 
๒. ศ.ดร.นพ.พลรตัน์  วิไลรัตน ์
๓. รศ.พญ.วิภา  ธนาชาติเวทย์  
๔. อ.ดร.นพ.สณัฑ์  ม่วงน้อยเจรญิ 
๕. อ.ดร.พญ.บรมิาส หาญบุญคณุปูการ 

๑. อ.ดร.พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ 
๒. อ.ดร.นพ.สณัฑ์  ม่วงน้อยเจรญิ 
๓. อ.ดร.พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ 

๑.  ศ.เกียรติคณุ นพ.ประวรรณ  สุนทรสมัย  
(ท่ีปรึกษา) 

๒.  ศ.เกียรติคณุ พญ.สว่างใจ  พึ่งพักตร์  
(ท่ีปรึกษา) 

๓.  พ.อ.ธนะพันธ์  พิบูลย์บรรณกจิ (ที่ปรึกษา) 
๔.  อ.ดร.พญ.ประกายแก้ว  จรูญวรรธนะ 

(ประธาน) 
๕.  อ.ดร.พญ.บริมาส  หาญบญุคณุูปการ 

(เลขานุการ) 
๖.  ศ.ดร.พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี   
๗.  ศ.ดร.นพ.พลรตัน์  วิไลรัตน์   
๘.  รศ.ดร.พญ.วัชรี  โชคจินดาชัย   
๙.  รศ.ดร.เกศินี  โชติวานิช   
๑๐. รศ.พญ.วภิา  ธนาชาติเวทย์   
๑๑. อ.ดร.นพ.สณัฑ์  ม่วงน้อยเจรญิ   
๑๒. อ.ดร.กอบพร  บุญนาค   
๑๓. Prof. Nicholas P Day   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   5 

๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบการพิจารณาเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ดังนี้  
๑) ขออนุมัติแต่งตั้ง Assoc. Prof. T Eoin West จาก University of Washington School of 

Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก  ประจ าปีการศึกษา 10 

๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมทีมบริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อนพิจารณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอเป็น รองศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor in Clinical Microbiology) ตามต าแหน่งวิชาการที่สังกัดอยู่ที่ 
University of Washington School of Medicine 

๒) ขออนุมัติแต่งตั้ง Dr. Gregory J Bancroft จาก London School of Hygiene and Tropical 
Medicine ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Lecturer in Immunology and 15 

Infection) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมทีมบริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อนแล้ว 
 จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะ

ด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
 20 

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



- ๙ - 

 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๗ ประกาศให้ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ สังกัด
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระยะเวลาปฏฺบัติงานติดต่อกันเกิน ๑๐ ป ี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในการนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี 5 

๕.๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายใน  มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และ
รายงานต่อคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าที่ว่างลงก่อนวาระ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีวาระการด ารง10 

ต าแหน่งนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๘ เริ่มใช้กับนักศึกษารหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย ๕๘XXXXX ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ และค่าบ ารุงการใช้สถานที่ของอาคาร   15 

สิริวิทยา (อาคารปฏิบัติการเรียนรวม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
๕.๑.๖  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๕.๑.๗  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะเทคนิค

การแพทย์) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 20 

๕.๑.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
บริการอ่ืนของศูนย์การเรียนรู้มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๕.๑.๙  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
ก ากับดูและการเลี้ยงและใช้สัตว์ และพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 25 

๕.๑.๑๐ สัญญาค้ าประกันที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๑๑  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 
(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย  ค าสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม          30 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการตรวจสอบ                 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง  

(๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  35 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ค าสั่งที่ ๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป 



- ๑๐ - 

 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.จิตรลดา  อมรวัฒนา ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค าสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นายเสวก  ชมมิ่ง ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานอ านวยการ
กลาง และนางศิวพร  ผ่านภูวงษ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร ค าสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ 5 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ค าสั่งที่ ๑๗๐/

๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๗๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ 10 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 (๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ค าสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Professor Kyungho Choi เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ 15 

สาขาวิชาสุขภาพแวดล้อมและพิษวิทยา และ Professor Masamine Jimba เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
สาขาวิชาโรคเขตร้อน ค าสั่งที่ ๒๙๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

(๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.ขวัญ  อารยะธนิตกุล ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๙๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 20 

(๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นางศิริลักษณ์  เกี่ยวข้อง ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๐๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้นี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 25 

(๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานบริหาร
ธุรการ ค าสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป 

(๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 
(เพ่ิมเติม) ค าสั่งที่ ๔๓๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 30 

เป็นต้นไป 
(๑๕) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบอ านาจการอนุมัติด าเนินการและ

บริหารงบประมาณและการเงิน ค าสั่งที่ ๐๐๐๗๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องผลการพิจารณา
ผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้



- ๑๑ - 

 

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม ประสบความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมีรายชื่อดังนี้ 

๑) ศ.เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ  บุนนาค  
๒) ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ 
๓) นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์     5 

๔) รศ. พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ 
๕) ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์ 
๖) ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล 
๗) ศ.เกียรติคุณ พญ.สุคนธ์  วิสุทธิพันธ์ 
๘) รศ. ดร. นพ.สุธี  ยกส้าน 10 

จากนั้น ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ศ. พญ. เยาวลักษณ์  สุขธนะ 
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โครงการ “คนดี ศรีมหิดล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูให้เป็น “คนดี ศรีมหิดล” ด้วยการประกาศเกียรติคุณ และ
ยกย่องให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ท าความดี  ก าหนดจัดพิธีมอบรางวัลใน “งานวันครบรอบ ๔๖ ปี วันพระราชทานนาม 
๑๒๗ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย15 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล  โอสถานนท์ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 20 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จ านวน 

๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๘๒,๙๐๖.๐๓ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 25 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนมกราคม 
๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๓๒,๑๔๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕ ครั้ง 
๕.๒.๓.๔  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) รายละเอียดตามเอกสาร30 

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

๕.๒.๓.๕  ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยจากเงินรายได้คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 35 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๓.๖  สรุปผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ารับบริการตรวจภาษากับบริษัท Edanz รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม ทั้งนี้ คณะฯ ได้ท าสัญญาการใช้บริการ Edanz Services จ านวน ๑๐๐ เรื่อง/ปี ซึ่งภาควิชา
สามารถขอใช้บริการได้  



- ๑๒ - 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องแทน ศ.  พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดี
ฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม ดังนี้ 

๕.๒.๓.๑  การอบรม เรื่อง “Overview of GLP and SOP” โดย Ms. Joelle Crouch (Chief 5 

Quality Assurance Unit, AFRIMS) จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๕.๒.๓.๒  การอบรม เรื่อง “Discoveries (Drugs & Biomarkers) of Clinic” โดย ศ. ดร. พญ.

จันทรา  เหล่าถาวร จากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น และนางธีรนารถ  จิวะไพศาลพงศ์ ผู้อ านวยการ
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 10 

๕.๒.๔.๓  การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของ Reference Laboratory for Diagnosis of 
Tropical Diseases (RLDT) ซึ่งจะขึ้นตรงกับส านักงานบริการการวิจัย และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรอง
คณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 15 

ไม่มี 
 
 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 20 

๕.๒.๖.๑ สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Management #2: MAHIDOL Core Value เมื่อ
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ รวม 
๓๐ ๒ ๒๒ ๕๔ 

๕.๒.๖.๒ สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cultural Exchange ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ “การสาธิตการท าขนมไทย: 
ลูกชุบ” เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ พยาบาล  เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ บุคคลภายนอก รวม 
Cooking Class #1 ๓๑ ๑๑  ๓ ๑๘  ๑  ๖๔ 

๕.๒.๖.๓ การจัดกิจกรรม Knowledge Management 25 

- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ หัวข้อเรื่อง “TURNITIN Application for Plagiarism checker” 
วิทยากรโดย อ.สรวง  อุดมวรภัณฑ์ จากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ งานสารสนเทศและห้องสมุด
สตางค์  มงคลสุข ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ 
อาคารจ าลอง หะริณสุต 

- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ หัวข้อเรื่อง “Biosafety” วิทยากรโดย ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ ในวันที่ ๑๘ 30 

มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ 
๕.๒.๖.๔ สรุปจ านวนเงินผู้บริจาคในการหารายได้สมทบการก่อสร้างห้องบรรยายศรชัย             

หลูอารีย์สุวรรณ จ านวน ๑๖ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๓๔,๔๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๖.๕ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การหารายได้สมทบการก่อสร้างหอประวัติศาสตร์คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 35 



- ๑๓ - 

 

๕.๒.๖.๖ การจัดงาน “คืนสู่เหย้า-ร าลึกวันก่อตั้งคณะฯ ประเพณีสงกรานต์  เวทีเสวนา “พ่ีเก่าเล่า
ความหลัง” และการหารายได้สมทบการก่อสร้างหอประวัติศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เนื่องในโอกาสครบรอบ 
๕๕ ปีแห่งการก่อตั้งคณะ ในพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘  

๕.๒.๖.๗ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 

ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้กับด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยเฉพาะการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเงินเพ่ือจัดตั้ง “กองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ประจ าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมูลนิธิโรงพยาบาล10 

เวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ได้บริจาคเงินสมทบอีก ๖๐๐,๐๐๐ บาท และในปี ๒๕๕๘ พระองค์ทรงเจริญพระชมมายุ ๖๐ พรรษา คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพ่ือแสดงความจงรักภักดี เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จ15 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาและสาธารณสุขไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาว
ไทย ภายใต้การด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ดังนี้  

๑) การประดับธงตราสัญลักษณ์  
๒) การแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์  
๓) โครงการ ๖๐ ชั่วโมงความดี เฉลิมสยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา  20 

๔) การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
๕) พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวโรกาสสิริราชเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ และ  
๖) การเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์
คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม  25 

๗) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ  
๘) การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International 

Tropical Medicine Meeting 2015 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 30 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์  แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมกราคม 
๓๘๒,๓๕๑.๒๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๑๐๕,๓๙๒.๘๐ บาท 

๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมกราคม 35 

๗๑๑,๒๖๗.๒๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๙,๘๓๗,๐๖๒.๘๘ บาท 
๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

มกราคม ๓,๔๔๙,๔๐๔.๗๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒๒,๒๕๗,๙๓๒.๓๙ บาท 
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๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมกราคม 
๑๘๕,๙๕๓.๒๘ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๑๘๐,๑๕๗.๗๒ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 5 

๕.๒.๘.๑ His Excellency Prof. Dr. Pham Vu Luan, Minister of Education and Training, 
Vietnam, and concurrently SEAMEO Council President จะเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ภูมิภาคฯ SEAMEO ใน
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จะเดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ ใน
นามของศูนย์ SEAMEO TROPMED/Thailand ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ซึ่งเบื้องต้นคณะฯ มีก าหนดการ 
จัดการต้อนรับ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์  10 

ในการนี้ ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นส าหรับการต้อนรับ SEAMEO Council President 
และทีมงาน อย่างหลากหลาย เช่น การท าวีดีทัศน์แนะน าคณะฯ การน าเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับผลงานวิจัย เป็นต้น 
ทั้งนี้ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศจะจัดส่งก าหนดการให้ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจต่อไป  

๕.๒.๘.๒ ด้วย Ms. Nurhainis Ogu Salim จาก Parasitology Unit, Infectious Diseases 15 

Research Centre (IDRC) SEAMEO TROPMED/Malaysia, IMR, Malaysia จะมาเป็นบุคลากรแลกเปลี่ยน และ
ศึกษาดูงานทางด้านปรสิตหนอนพยาธิ รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ระหว่างวันที่ 
๑๕ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี รศ.ดร.พารณ ดีค าย้อย เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และจัดรายการศึกษาดูงาน
ต่อไป 

๕.๒.๘.๓ กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ท าหนังสือขอให้ประเทศไทยเป็น co-20 

sponsor ในการด าเนินงานตามกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East 
Asia – Latin America Cooperation: FEALAC) จุดประสงค์เพ่ือจัดตั้ง FEALAC Network of Institutions 
engaged in Research, Prevention and Control of Tropical and Emerging Diseases โดยประสานงานให้
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นหน่วยงานด าเนิน การ 
นอกจากนี้ H.E. Mr. Felix Denegri, Ambassador of Republic of Peru to Thailand ได้เดินทางมาเยี่ยมชม25 

คณะฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในด้านการด าเนินกิจการวิจัย และโครงการ
ต่างๆ ร่วมกัน ต่อมามีการประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมอ่ืนๆ ในการนี้ คณะฯ 
ได้มอบหมายให้ ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ และ ผศ. ดร. พญ.จิตติมา  ฐิตวัฒน์ เป็นผู้ประสานงานหลัก
ด้านวิชาการ และมอบหมายให้ ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการด้านเครือข่ายเว็บไซต์ของ30 

เครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 
๕.๒.๘.๔ Prof. Dr. Jang-Yang CHANG, Dean, College of Medicine, National Cheng Kung 

University และคณะฯ จ านวน ๖ คน จะเดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ รวมทั้งปรึกษาหารือทางด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๖๐๑ ชั้น ๖ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 35 

และผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ 
National Cheng Kung University เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร
ร่วมกันไว้แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

http://www.tm.mahidol.ac.th/cv/tmcd/tmcd_jittima.htm
http://www.tm.mahidol.ac.th/cv/tmcd/tmcd_jittima.htm


- ๑๕ - 

 

 
 
 

๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 5 

๕.๒.๙.๑ การด าเนินงานติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MU WiFi ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อที่ ๖ ICT based University และยุทธศาสตร์คณะฯ Infrastructure 
Excellence กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด าเนินการ
เปลี่ยน Access Point รุ่นเก่าของ MU-WiFi ให้กับคณะฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 52 AP ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือให้การบริการสัญญาณ MU-WiFi ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในการนี้ งานเทคโนโลยี10 

สารสนเทศ ได้ท าการประสานงานกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปท าการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
๕.๒.๙.๒ ยุทธศาสตร์คณะฯ Infrastructure Excellence ด้านการเพ่ิม ICT Literacy ทั่วทั้งองค์กร 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงก าหนดจดักิจกรรมเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ในเดือน
กุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- วันที่ ๒๔ และ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จัดอบรมเรื่อง “สนุกไปกับการเรียนรู้พ้ืนฐาน 15 

Computer” ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนและผู้ที่สนใจ  
- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จัดอบรมเรื่อง "ใช้งานระบบ MUSIS อย่างไรในเขตร้อน"    
- วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเชิญ

วิทยากรจากห้องสมุดสตางค์ อบรมการใช้งานโปรแกรม Turn it in (ภาษาอังกฤษ) 
ส าหรับนักศึกษา 20 

๕.๒.๙.๓ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์คณะฯ Infrastructure Excellence และ People Excellence 
และเพ่ือการบริการด้าน ICT เชิงรุก การประเมินศักยภาพด้าน ICT-Infrastructure และรับทราบปัญหาและความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการด้าน ICT นั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดจัดกิจกรรม “ICT onsite services” ทุก
ภาควิชา ศูนย ์และส านักงาน เริ่มด าเนินการในหนว่ยงานสังกัด ๕ ส านักงาน วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในการนี้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประสานงาน25 

ล่วงหน้ากับหน่วยงาน ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งเพ่ิมเติมว่างานเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ด าเนินการติดตั้งระบบพิมพ์งานผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือลดต้นทุนการใช้หมึกพิมพ์ส าหรับ 
Printer เนื่องจากมีราคาสูงกว่าหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายเอกสาร 

๕.๒.๙.๔ การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือจัดการพันธกิจหลัก ส าหรับบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง 30 

๓ หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์คณะฯ Infrastructure Excellence, Outstanding Clinical Outcome และ 
Customer Service Excellence จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบรายงานผลพยาธิออนไลน์ เพ่ือให้ภาควิชาพยาธิ 
วิทยาเขตร้อน สามารถบันทึกผลการตรวจพยาธิวิทยาในระบบ HIS เพ่ือตอบสนองการรายงานผลการตรวจได้
รวดเร็วและเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 35 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 



- ๑๖ - 

 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้  
๕.๒.๑๒.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดนโยบาย เรื่อง ข้อก าหนดและแนวทางในการด าเนินการ5 

เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่เป็นมาตรฐานเพ่ือให้ทุกส่วนงานมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบในทิศทางเดียวกันโดยมีศูนย์
บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) เป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ ฝ่าย
พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมได้ส ารวจแล้วพบว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนยังไม่มีระบบก าจัดหรือส่งก าจัดของเสียสารเคมีที่
ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการก าจัดขยะและของเสียจาก
สารเคมี จึงขอความร่วมมือกับภาควิชาและศูนย์ ที่ใช้สารเคมีในการวิจัยการเรียนการสอน เข้าร่วมเรียนรู้การ10 

จัดการขยะประเภทสารเคมีที่ถูกต้อง ซ่ึงรายละเอียดก าหนดการที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
๕.๒.๑๒.๒ รายงานข้อมูลการใช้กระดาษของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ (ตุลาคม  - ธันวาคม ๒๕๕๗) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๑๒.๓ การรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ การติดป้ายแจ้ง

เหตุขัดข้อง การปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ชั้น ๓ อาคารตระหนักจิต หะริณสุต เรียบร้อยแล้ว การ15 

แจ้งเหตุการณ์ลักทรัพย์การตัดกุญแจตู้หยอดเหรียญของเครื่องซักผ้า และการด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์พลังงาน บริเวณสวนแนวตั้ง  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 20 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง25 

ผลการเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ที่ว่างลงก่อนวาระ ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมฯ 
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่         
รศ. ดร.ภก.ปราโมชย์  ตระกูลเพียรจิต คณะเภสัชศาสตร์ (หมายเลข ๑)  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 30 

นายอมร  เหล็กกล้า ประธานเครือข่ายบุคลากรสายสนุบสนุนสังกัดภาควิชา (บสภ.) แจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องการจัดกิจกรรม “๖๐ ชั่วโมงความดี เฉลิมพระบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา” เพ่ือให้บุคลากรของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติฯ และเพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเห็นควร
ให้มีการจัดกิจกรรม “๖๐ ชั่วโมงความดี เฉลิมพระบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา” โดยให้บุคลากรบันทึกจ านวนเวลา35 

ของการท าความดีในแต่ละครั้งลงในสมุดบันทึกความดี และสะสมชั่วโมงให้ได้ไม่ต่ ากว่าคนละ ๖๐ ชั่วโมง ทั้งนี้ 
สามารถตรวจสอบเกณฑ์การก าหนดจ านวนเวลาของการท าความดีแต่ละประเภทได้ที่เอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 



- ๑๗ - 

 

ไมมี่ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องสรุปผลการ5 

แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้ งที่ ๖ โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ และเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๗ 
ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ทดสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  10 

๖.๑ ทุน Newton Fund 
รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีอาจารย์

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้การรับทุนในโครงการ Newton Fund ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัย
และนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร ดังนี้  

๑) อ. ดร.ปานน้ าทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล ได้รับทุน Newton Fund ด้าน Translation โครงการ Leadership 15 

in Innovation Fellowship (LIF) ไปฝึกอบรมทีป่ระเทศอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒) อ. ดร.สันติ  มณีวัชรรังสี ได้รับทุน Newton Fund ด้าน People โครงการ Mid Career Researcher 

development Fellowship ไปฝึกอบรมทีป่ระเทศอังกฤษ   
ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 20 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพนัธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 25 

     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


