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ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเชิญ รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน เพ่ือบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร กล่าวถึงภาควิชาฯ 
ว่าปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการ ๘ คน บุคลากรสายสนับสนุน ๗ คน และมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ผู้ทรงคุณค่า
ของภาควิชาฯ เป็นที่ปรึกษา ๖ คน ซึ่งทุกท่านเป็นแรงกระตุ้นในการท าวิจัย และให้ค าปรึกษาที่ดีเสมอ  นอกจากนี้ 25 

ภาควิชาฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารของภาควิชา ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผู้แทน
อาจารย์ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และเลขานุการภาควิชา รวมทั้งสิ้น ๕ คน เพ่ือให้เป็นผู้แทนไปพูดคุยปรึกษา
กันภายในกลุ่มและน ามาแจ้งหรือเสนอในที่ประชุมภาควิชา มีการท าประชาพิจารณ์และลงความเห็นกันภายใน
ภาควิชาฯ ด้วย 

ด้านการเรียนการสอน ภาควิชาฯ รับผิดชอบร่วมสอนในหลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) หลักสูตร Ph.D. 30 

(Trop. Med.) หลักสูตร M.Sc. (School Health) รวมถึงวิชาเลือกในหลักสูตร D.T.M.&H. โดยขณะนี้มีนักศึกษา
เลือกท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ที่ภาควิชาฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ๑๖ คน ด้านการวิจัย ภาควิชาฯ มี
การวิจัยที่หลากหลายตามความสนใจของผู้วิจัยแต่ละคน ครอบคลุมในเรื่องโรคเรื้อรังติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ภาวะทาง
โภชนาการต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาในระดับอณูชีววิทยา ด้านการบริการวิชาการ ภาควิชาฯ ให้บริ การตรวจสภาวะ
วิตามิน (vitamin status) ส าหรับวิตามิน ๔ ชนิด ได้แก่ วิตามิน B1 B2 B6 และ Folate อีกบริการที่โดดเด่นคือ การ35 

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินและวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการ ซึ่งภาควิชาฯ จัดอบรมต่อเนื่องมาเป็น
เวลานาน มีบุคลากรด้านโภชนาการจากทั่วประเทศเข้าอบรมเป็นจ านวนมาก ส าหรับทิศทางในอนาคต ภาควิชาฯ 
เน้นการท างานที่เข้มแข็งเพ่ือให้มีผลงานวิจัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมจ านวนชนิดของวิตามินที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ให้มากข้ึน เพ่ือตั้งเป็นศูนย์วิตามิน หรือ Vitamin Center ในอนาคต 
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จากกิจกรรมถาม-ตอบ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ สอบถามความแตกต่างระหว่างภาควิชาฯ เทียบกับ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน กล่าวว่าสถาบันโภชนาการจะศึกษาวิจัยด้านการ
ส่งเสริมอาหาร ส่งเสริมสุขภาพ เน้นไปทางชุมชนและโรงเรียน ในขณะที่ภาควิชาฯ เน้นการศึกษาวิจัยทางคลินิกของ
โรคต่าง ๆ ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี เสนอให้ภาควิชาฯ คิดโจทย์วิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ผู้อ่ืนไม่สามารถท าตาม
ได้ เพ่ือคงความเข้มแข็งในการวิจัยของภาควิชาฯ ไว้ นอกจากนี้ รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ เสนอให้       5 

ภาควิชาฯ ใช้ประโยชน์จากการประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้ง องค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ที่ม ี    
ธีมของการประชุมเกี่ยวกับ Food Safety  

คณบดีกล่าวชื่นชมและเสนอให้ปรึกษากันภายในภาควิชาฯ เพ่ือหาจุดเด่นทางวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ และร่วมกันพัฒนาความแข็งแกร่งด้านการวิจัยทางโภชนศาสตร์ให้คงไว้สืบไป 10 

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่
เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๐ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๑ คน หัวหน้า
ภาควิชาส่งผู้แทนเข้าประชุม ๓ คน 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 15 

๑.๑  การก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ   
ประธานฯ แจ้งว่าส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกค าสั่งที่ ๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้ง

คณะกรรมการอ านวยการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ แจ้งว่าโรค
มาลาเรียยังเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพตามแนวบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีการท างานเพ่ือ
ลดโรคอย่างเข้มข้นโดยองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งภายในและต่างประเทศ จนสามารถ20 

ท าให้อัตราการป่วยและอัตราการตายด้วยโรคมาลาเรียลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ในบางพ้ืนที่ยังมีการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานต่างชาติหรือคนไทยที่ข้ามไปมากับประเทศเพ่ือนบ้านสม่ าเสมอยังคงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคที่ส าคัญ 
ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรียและก าจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย
โดยเข้าสู่การก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ (Malaria Elimination) คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและผู้แทนจาก 
Mahidol-Oxford Tropical Research Unit (MORU) จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารก าจัดมาลาเรีย25 

แห่งชาติด้วย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 
 
 

๑) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และความต้องการของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 30 

๒) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางและมาตรการด าเนินงานทั้งในระดับ
ส่วนกลางและระดับพื้นท่ี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้สอดคล้องกันในทุกระดับ 

๓) น านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากคณะกรรมการ
อ านวยการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

๔) อ านวยการ สั่งการ เร่งรัด สนับสนุน ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ35 

องค์กรและหน่วยปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผน และแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
๕) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ด าเนินการด้านวิชาการ และสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการ

อ านวยการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ 
๖) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการก ากัดมาลาเรียแห่งชาติเป็นระยะๆ 
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๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
อ านวยการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติมอบหมาย และด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามความจ า เป็นและ
เหมาะสม 

๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติมอบหมาย 
การด าเนินการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ (Malaria Elimination) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยปลอดจากมาลาเรีย” 5 

และก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
ระยะยาว: เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากโรคมาลาเรียภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ระยะสั้น: เพ่ือก าจัดมาลาเรียให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๙๕ ของอ าเภอทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ิมอ าเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียให้ มากกว่าร้อยละ ๙๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๘๘๒ อ าเภอ จาก ๙๒๘) 10 

๒) ลดอัตราการป่วยด้วยมาลาเรีย ให้เหลือ ๐.๒ ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓) ป้องกันไม่ให้มีการกลับมาแพร่เชื้อในพ้ืนที่ที่ปลอดโรคแล้ว 

มาตรการที่ส าคัญในการก าจัดโรคมาลาเรีย 
มาตรการที่ ๑  การค้นหาผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัยและการรักษา (Case Detection and Management) 
มาตรการที่ ๒  การก าจัดเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษา (Drug Resistance Elimination) 15 

มาตรการที่ ๓  การควบคุมยุงพาหะและการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา (Vector Control and Entomological 
Surveillance) 

มาตรการที่ ๔  การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค (Surveillance and Investigation) 
มาตรการที่ ๕  การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของชุมชน (Behavior 

Change Communication, Risk Communication and Community Participation) 20 

มาตรการที่ ๖  การบริหารจัดการ การวิจัย และการติดตามประเมินผล (Program Management, Research 
and Monitoring & Evaluation) 

ประธานฯ แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนด าเนินการในมาตรการที่ ๒ เป็น
หลัก และช่วยให้ข้อมูลในมาตรการอ่ืนๆ แล้วแต่กรณี ในการนี้ จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการประจ าคณะฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูลและจะนัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 
๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๕๘ โดยมีการแกไ้ขดังนี ้30 

หน้า ๔   บรรทัดที่ ๑  เพ่ิมชื่อตาราง “การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 
2015 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้” 

หน้า ๕   บรรทัดที่ ๖  แก้ไข “Best Site” เป็น “bedside” 
หน้า ๕   บรรทัดที่ ๓๑  แก้ไข “ข้อ ๑) มอบหมายให้ .............การประเมินสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)” เป็น “เห็นชอบให้งานทรัพยากรบุคคล นัดประชุมภาควิชา/35 

หน่วยงานเพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดตัวชี้วัดย่อยของการประเมินสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ให้ชัดเจนขึ้น และน าตัวชี้วัดที่ได้มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกคน ทุกระดับ และทุกอายุงาน” 

หน้า ๙   บรรทัดที่ ๑๘  แก้ไข “ศ. ดร.จริยา  วิทยะศุภร” เป็น “ผศ. ดร.จริยา  วิทยะศุภร” 
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หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๑๓  แก้ไข “Giant Challengers” เป็น “Grant Challenges” 
หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๒๐  แก้ไข “๔) Scrub typhus/ Rickettsia ผู้รับผิดชอบ ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี” 

เป็น “๔) Leptospirosis ผู้รับผิดชอบ น.ส.จันทร์จิรา  ไทยผดุงพานิช” 
หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๒๑  แก้ไข “น.ส.รื่นฤทัย  อุดมโสม” เป็น “น.ส.รื่นฤทัย  อุดรโสม” 
หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๒๒  ตัดข้อความ “นอกจากนี้ ได้วางแผนเพิ่ม Test leptospirosis อีกด้วย” ออก 5 

หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๑๔  แก้ไข “แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม” เป็น “น าเรื่องเข้าที่ประชุม” 
หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๑๕  เพ่ิมข้อความ “วาระท่ี ๕.๒.๙.๑ นายเสวก  ชมมิ่ง แจ้งเรื่องแทนรองคณบดีฝ่าย

บริหารทรัพยากร ว่า” 
หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๒๑  เพ่ิมข้อความ “วาระที่ ๕.๒.๙.๒ – ๕.๒.๙.๖ นางถนอมศรี  เกตุสุข แจ้งเรื่อง

แทนรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ดังนี้” 10 

หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๒๑  เพ่ิมข้อความ “วาระท่ี ๕.๒.๙.๗ – ๕.๒.๙.๙ น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์ แจ้งเรื่อง
แทนรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ดังนี้” 

๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๒   บรรทัดที่ ๑๘  แก้ไข “การพิจารณาทบทวน.............และระดับค่าคาดหวังสมรรถนะทางการ15 

บริหาร (Managerial Competency)” เป็น “การทบทวนตัวชี้วัดย่อยของการ
ประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 20 

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๔.๑.๑  การโอนย้ายโครงการ TMD เป็นของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการบริหารจัดการโครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ 
(TMD) จาก “โครงการบริการวิชาการ” เป็น “การบริการของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแบบคลินิกพิเศษ” 
เนื่องจากพิจารณาผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาพบว่าโครงการ TMD สามารถสร้างรายได้และให้ผลตอบแทน25 

เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการตัวเองภายใต้สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจะท าให้ช่วยลดขั้นตอนการ
ด าเนินการ ลดต้นทุนการจ้างงาน และช่วยลดค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น โดยอัตราการ เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
ยังคงเดิม (เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ จากอัตราปกติ) จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและจะด าเนินการจัดท าประกาศอัตราการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
แพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในครั้งต่อไป 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
๔.๑.๒  ขอความเห็นชอบให้ผู้ช่วยอาจารย์ภาควิชาฯ ทางด้านปรีคลินิกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่คณะฯ มีความขาดแคลนแพทย์ประจ า
ภาควิชาฯ ทางด้านปรีคลินิก จึงมีนโยบายให้วางแผนอัตราก าลังบุคลากรในต าแหน่งอาจารย์แพทย์ เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คณะฯ จึงด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น35 

พนักงานมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์/อาจารย์ สังกัดภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร  
และภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ เพ่ือศึกษาต่อโดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้  

๑. ผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หรือคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
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๒. อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก (สาขาทางด้านโภชนศาสตร์ และกีฏวิทยาการแพทย์) เพ่ือศึกษาต่อด้าน
แพทยศาสตร์ 

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้อาจารย์ทั้ง ๒ ภาควิชาที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษได้เช่นเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดจ านวน ๓ ราย พิจารณาจากคุณวุฒิ ทัศนคติ และศักยภาพของผู้สมัครแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้  5 

๑. ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร ผู้ได้รับการคัดเลือก ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์  ได้แก่ 
นายชวิศ  อุตตมาชัย คุณวุฒิ B.Sc. (Biomedical Sciences) Second Class Honours (Upper Division) จาก    
University College London และ M.Sc. (Nutrition) Award Class : Pass with Merit จาก King’s College London 

๒. ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์   - ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก – 
เนื่องจากการส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ตาม    10 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ ปี ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อน จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบให้ นายชวิศ  อุตตมาชัย ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาโภชนศาสตร์     
เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราช15 

พยาบาล 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  การสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ด าเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน ๒ ภาควิชา ดังนี้ 20 

๑) ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ครบวาระ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๒) ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ครบวาระวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 25 

๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๓) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี (จ านวนไม่เกิน ๑ คน ได้แก่ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์
คุณค่า) หัวหน้าภาควิชา (๑๑ ภาควิชา) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า (จ านวน ๔ คน ลาประชุม 
๑ คน) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน (จ านวน ๓ คน) นับรวม ๑๙ คะแนนเสียง  

การลงคะแนนครั้งนี้จะลงคะแนนผ่านระบบ TM-EVS ออนไลน์ (TropMed - Electronic Voting 30 

System Online) โดยมี ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้ให้ค าแนะน าและอธิบายขั้นตอนในการลงคะแนน ผลการเสนอชื่อกรรมการสรรหา เป็นดังนี้ 

ภาควิชา ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ผู้แทนคณะกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 
ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าสมุดสันห่วงลายดอกกันภัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบร่าง35 

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของส านักงานคณบดี (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือ
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ก าหนดอัตราราคาสมุดสันห่วงลายดอกกันภัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
และเป็นของที่ระลึกส าหรับผู้มีอุปการคุณ หรือผู้เยี่ยมชมคณะฯ รวมถึงจ าหน่ายเป็นของขวัญ ของที่ระลึกแก่บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ก าหนดอัตราจ าหน่าย ดังนี้ 

สมุดสันห่วงลายดอกกันภัย ขนาด กว้าง ๑๘.๘ เซนติเมตร ยาว ๒๕.๗ เซนติเมตร กระดาษปอนด์ ๑๐๐ 
แกรม (๗๐ แผ่น/เล่ม) จ านวนทั้งหมด ๗๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๖๕ บาท จัดจ าหน่ายที่หน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 5 

(TM 360O Services)   
จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าบริการวิชาการของงานสื่อสารองค์กร 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ10 

ยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของส านักงานคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดอัตราค่าบริการของ
งานสื่อสารองค์กรที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และขอความเห็นชอบให้บริการ
วิชาการตามรายการดังต่อไปนี้ 

ประเภทการบริการวิชาการ อัตราค่าบริการ 
เก่า ใหม ่

การผลิตสื่อกราฟิกและสิ่งสิ่งพิมพ์ 
๑) ค่าพิมพ์เอกสาร laser ส ี
     - ขนาด A3 
     - ขนาด A4 
๒) ค่าพิมพ์แผ่นดีวีดี พร้อมปก พร้อมกล่องดีวีดี 
๓) ค่าพิมพ์โปสเตอร์ 
การบริการ การถ่ายภาพ 
๔) ค่าถ่ายภาพและอัดภาพ (วีซ่า/ติดบัตร) 
     - ๖ รูป (ขนาดตามข้อก าหนดของแต่ละประเทศ) 
     - ๑๒ รูป (ขนาดตามข้อก าหนดของแต่ละประเทศ) 

 
 

๒๐ บาท/แผ่น 
๕๐ บาท/แผ่น 

- 
- 
- 
- 

 
 

๒๐ บาท/หน้า 
๕๐ บาท/หน้า 
๕๐ บาท/ชุด 

๗๐๐ บาท/ตร.ม. 
 
 

๖๐ บาท 
๑๐๐ บาท 

ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การให้บริการดังนี ้
๑) งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ T R O ของคณะฯ ที่ไม่มีการจัดเก็บเงินรายได้ งานสื่อสารองค์กรจะไม่คิด15 

ค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ และจะใช้งบประมาณของงานสื่อสารองค์กรส าหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
๒) โครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการที่มีการจัดเก็บเงินรายได้ เช่น ค่าลงทะเบียน และค่าอบรม 

เป็นต้น งานสื่อสารองค์กรจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราข้างต้น  
จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะด าเนินการ

จัดท าประกาศคณะฯ ต่อไป 20 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการบริการวิชาการเฉพาะล าดับที่ ๑, ๒ และ ๓  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  การปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี         
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ... เนื้อหาข้อ ๒๙ ให้มีความชัดเจนขึ้น และเพ่ิมเติมร่างข้อบังคับฯ ให้มี25 

ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในเรื่องการรายงานการเงิน (ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
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๕.๑.๓  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

ค าสั่งที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่า
จะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ค าสั่งที่ 5 

๑๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนีบ้ัดนี้เป็นต้นไป 
(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.มัลลิกา  อ่ิมวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา  

ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ค าสั่งที่ ๑๐๘๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง10 

ยั่งยืน (เพ่ิมเติม) ค าสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (เพ่ิมเติม) 
ค าสั่งที่ ๑๑๒๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Professor Pradipsinh K. Rathod เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ 15 

สาขาวิชาโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๑๒๐๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงานให้

ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา)  ค าสั่งที่ 
๑๒๑๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 (๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิต20 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๒๒๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ร.ท. ทพ.ชัชชัย  คุณาวิศรุต ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๑๒๙๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ไม่มี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 30 

ไม่มี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ขอให้นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่
ประชุมแทน ดังนี้ 

๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ 35 

โครงการ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๘๒.๐๑ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓  ไม่มีรายการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘  
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๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๖ ครั้ง  
๕.๒.๓.๕  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ข้อมูลในตารางตามเอกสารประกอบการประชุม จะแสดงถึงผล
การด าเนินงานว่าแต่ละภาควิชามีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในระดับใด ข้อมูลดังกล่าวมาจาก Intranet 
ของงานทรัพยากรบุคคลหรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php 5 

และข้อมูลเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
ทีป่ระชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
ไม่มี  

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 10 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๕.๑ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้รับรองคุณวุฒิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรใหม่) เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในต าแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท 

๕.๒.๕.๒ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา15 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๕.๒.๕.๓ ตามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ในปี้นี้ได้จัดโครงการ 
UEHAS Exchange Program โดยจะส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน (inbound) มาดูงานและฝึกอบรมที่คณะฯ จ านวน ๓ คน 
ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  และคณะฯ จะส่งนักศึกษาไทย (outbound) ไปดูงานและฝึกอบรมที่ UEHAS 20 

Exchange Program มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  การอบรมระยะสั้น ๑ ตุลาคม – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  

(For short term program Oct 1 - Oct 14, 2015) 
๒)  การอบรมระยะยาว ๑ ตุลาคม – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  

(For long term Oct 1 - Dec 20, 2015)  25 

๓)  การอบรมที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ช่วงเดือนกันยายน (For 2015 UEHAS in 
Indonesia) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 30 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ สรุปยอดเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเนปาล จากการจัดกิจกรรม “LoveQuake for Nepal” เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – 
๑๓.๓๐ น. ดังนี้ 

- ยอดเงินบริจาคจากการจัดงาน   ๒๗๕,๐๒๑  บาท 35 

- ยอดเงินบริจาคเพ่ิมเติมหลังจากการจัดงาน     ๒๕,๖๗๙  บาท 
รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น    ๓๐๐,๗๐๐  บาท 

http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php
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ทั้งนี้ ไดน้ าเงินสดจ านวน ๖๗,๐๒๐ บาท (US$ 2,000) มอบให้ Mr. Komal Raj Rijal 
นักศึกษา Ph.D. (Trop.Med.) ชาวเนปาล ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลไปมอบ
ให้กับองค์กรของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลโดยตรง และน าเงินสดที่เหลือจ านวน ๒๓๓,๖๘๐ 
บาท มอบให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือออกใบเสร็จให้ผู้บริจาคที่ได้แจ้งความจ านงไว้ 

๕.๒.๖.๒ ก าหนดจัดกิจกรรม International Cooking Class #2 “European Cuisine” hosted โดย 5 

นักศึกษา D.T.M.&H. ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ลานชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 
๕.๒.๖.๓ ก าหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ วันซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
- วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ วันซ้อมย่อยที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
- วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ วันซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 10 

- วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหิดลสิทธาคาร 
๕.๒.๖.๔ สรุปการจัดกิจกรรมการเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือหารายได้ในการคัดกรองมะเร็ง
เต้านม ๖๐๐ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ดังนี้ 

- ผู้ร่วมงานเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติฯ จ านวน ๓๙๓ คน 15 

- ผู้ที่ลงชื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จ านวน ๒๖๐ คน (ขาด ๓๔๐ คน) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งสิ้น ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท ยอดเงินบริจาคจากการจ าหน่ายคูปอง การ

บริจาคในวันจัดกิจกรรม เงินพระราชทาน และมูลนิธิฯ ร่วมบริจาคสมทบ รวมเป็นเงิน ๑,๙๑๐,๔๐๖ บาท ข้อมูล ณ 
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่าจ านวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมยังไม่ครบจ านวนที่ตั้ง20 

ไว้ จึงขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วน
ของการคัดกรองมะเร็งเต้านมทราบ ทั้งนี้ สามารถลงชื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ที่งานผู้ป่วยสัม พันธ์ 
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรณีที่ไม่สะดวกมาด้วยตนเองสามารถน าบัตรประชาชนมายื่นเพ่ือตรวจเช็คสิทธิได้ 
และกรณีผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่มีรายได้น้อย สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล บัตรประจ าตัวคนไม่มีสัญชาติไทย 
และเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือน ามาเช็คสิทธิการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน 25 

๕.๒.๖.๕ ก าหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่อาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ 
๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุปค่าใช้จ่าย30 

ของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนเมษายน 

๕๐๗,๖๓๒.๑๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๒๓๙,๔๘๒.๐๒ บาท 
๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนเมษายน  

๑,๑๕๓,๒๑๔.๔๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖,๔๙๑,๗๖๓.๗๑ บาท 35 



- ๑๑ - 

 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
เมษายน ๑,๖๔๖,๒๗๐.๑๓ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๔,๘๓๑,๑๖๕.๙๒ บาท 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนเมษายน 
๕๙,๗๗๐.๙๔ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๑๙๘,๒๐๒.๗๓ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๘.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลแต่งตั้ง Prof. Pradipsinh K. Rathod เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

สาขาวิชาโปรโตซัว สังกัดภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ และ
เป็นวิทยากรในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง 10 

๕.๒.๘.๒ เนื่องจาก Prof. Yoshiharu Matsuura ซึ่งเป็น Director ของ Mahidol-Osaka Center for 
Infectious Diseases (MOCID) ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว จึงได้แต่งตั้ง Dr. Tatsuo Shioda เป็น Director 
ของ MOCID คนใหม่ นอกจากนี้ Assoc. Prof. Dr. Tamaki Okabayashi ซึ่งเป็น Deputy Director ได้ครบวาระ
การปฏิบัติงานในประเทศไทยเช่นกัน แตย่ังคงให้ความร่วมมือด าเนินการและประสานงานทางด้านวิชาการต่อไป จึงได้
ต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะฯ กับ Osaka University จนถึงปี ๒๐๒๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 15 

๕.๒.๘.๓ เนื่องจาก Mr. Jeffery Smith ซึ่งเป็น Director ของ WorldWide Antimalarial 
Resistance Network (WWARN) ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว จึงได้แต่งตั้ง Dr. Mehul Dhorda เป็น 
Director ของ WWARN คนใหม่ ทั้งนี้ จะด าเนินการท าบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างคณะฯ และ WWARN ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างข้ันตอนการพิจารณารายละเอียดเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่  

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการด าเนินงานตามแผน

ปฎิบัติการเสริมสร้าง ICT Literacy ทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภายในคณะฯ จึงจัดท าระบบ
ออนไลน์ ดังนี้ 25 

๕.๒.๙.๑ ตามยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ร่วมกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานคลัง ได้ร่วมกันจัดท า “ระบบรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลออนไลน์” เพ่ือให้ผู้สมัครสอบ
ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ตลอดจนทางโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลยังสามารถลดต้นทุนในการเตรียมสถานที่ และ
บุคลากรในการรับสมัครและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ทั้งนี้ได้เริ่ม
ใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/PN-regist)  30 

๕.๒.๙.๒ ตามยุทธศาสตร์ Teaching Excellence คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ก าหนด
จัดกิจกรรม “Edmodo alternative choice for online course learning” เพ่ือเพ่ิมทางเลือกด้านการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ให้คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องบรรยาย ๕๐๘ อาคารจ าลอง หะริณสุต (ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/eng/eng-news-
tm-view.php?news_id=1751) 35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
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ไม่มี 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๒.๑ การเกิดเหตุการณ์เปลวไฟลุกไหม้ที่กล่องควบคุมรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๔ 

อาคารจ าลอง หะริณสุต ซึ่งขณะนั้นมีนักศึกษาก าลังสอบอยู่ โดยมี รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร เป็นผู้ควบคุมการสอบ แต่5 

สามารถควบคุมเปลวไฟไม่ให้ลุกลามได้ คาดว่าเกิดจากสายไฟขาดช ารุดจากการถูกหนูกัด  
๕.๒.๑๒.๒ การปรับปรุงห้อง One Stop Services บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี เป็นห้อง

รับรองของคณะฯ (Tropmed Reception Room) ซึ่งที่ประชุมผู้บริหาร ได้มอบหมายให้ น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้า
งานอาวุโส เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้ห้องดังกล่าว  

๕.๒.๑๒.๓ การทาสีเส้นทางจราจร และท าความสะอาดบริเวณลานจอดรถทุกอาคาร คาดว่าจะด าเนินการ10 

เสร็จสิ้นเดือนมีนาคม  
๕.๒.๑๒.๔ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน จังหวัดกาญจนบุรี มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จึงเสนอให้น ามาปลูกบริเวณ

คณะฯ หรือน ามาเพาะพันธุ์เพ่ือจ าหน่าย โดยเฉพาะต้นลีลาวดีที่มีจ านวนมาก ซึ่งประธานฯ เสนอให้น ามาปลูก หรือตัดแต่ง
กิ่งใส่กระถางเพ่ือมอบเป็นของขวัญ  

ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งเพ่ิมเติมเรื่องการขอความร่วมมือจาก15 

ภาควิชา/หน่วยงานเรื่องการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้ตู้เย็นและตู้แช่แข็งของห้องปฏิบัติการ เนื่องจากภายในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้เพียงชั้นละ ๘๐ แอมป์ เท่านั้น หากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก
เกินไปอาจท าให้ไฟฟ้าดับทั้งชั้นได้ ขณะนี้ได้ด าเนินการส ารวจไปแล้วท้ังหมด ๗ ภาควิชา  

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมเรื่องการจัดการขยะปนเปื้อน/ขยะติดเชื้อ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกคน
ควรให้ความส าคัญ และคณะฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยความปลอดภัยทางห้องฏิบัติการ (Biosafety Unit) 20 

แล้ว หน่วย Biosafety Unit สังกัดส านักงานบริการการวิจัย ซึ่งต่อไปจะประสานงานร่วมกันระหว่างภาควิชา 
โรงพยาบาล และส่วนงานเพ่ือช่วยกันหาแนวทางป้องกัน และให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 25 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอื่นๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 30 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเรื่องต่อที่

ประชุมดังนี้ 35 

๕.๓.๔.๑ สรุปทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรคณะฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งได้จัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
ดังนี้ 

- ทุนการศึกษาคงเหลือสะสมยกมา จ านวน ๓ ทุน รวมเป็น ๙,๐๐๐ บาท  
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- ทุนที่ได้รับบริจาคปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔๒ ทุน รวมเป็น ๑๒๖,๐๐๐ บาท  
โดยในปีนี้มีผู้ขอรับทุนการศึกษาจ านวน ๓๖ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 

และอีก ๙ ทุน เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท ซ่ึงจะยกไปสะสมเป็นทุนการศึกษาปี ๒๕๕๙ ต่อไป   
๕.๓.๔.๒. สวัสดิการคณะฯ ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่และครอบครัวของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ที่มีรายได้น้อย ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิ5 

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสิ่งจ าเป็นส าหรับบุตร-ธิดาของบุคลากรที่
มีรายได้น้อย โดยได้รับเงินสนับสนุนในเบื้องต้นจาก ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินสนับสนุนฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ มีบุตร-ธิดา
ของบุคลากรได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือซื้ออุปกรณ์การเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๕๖ ราย รวมเป็นเงิน 
๙๕,๕๐๐ บาท 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 15 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ การเปิดวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติฯ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เปิดวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมเดินระดมทุน
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือหารายได้ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ๖๐๐ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวน20 

ลุมพินี กรุงเทพฯ  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 25 

ลงช่ือ      บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 
           เลขานุการที่ประชุม 30 

 


