
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๔.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๗.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๘.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๐. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน  
๑๑. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๒. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๔. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๖. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย     หวัหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๙. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
๒๗. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หวัหน้างานพัสดุ 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ แล้ว 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๒.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๓.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๔.   รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 5 

      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 10 

๔.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานอาวุโส/หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๘.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๙.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๑๐. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๑. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๒. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  20 

ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเชิญ ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ เพ่ือบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน กล่าวว่าปัจจุบันมีบุคลากรสาย
วิชาการ ๒๗ คน บุคลากรสายสนับสนุน ๑๘ คน บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ อาจารย์และอาจารย์
แพทย์มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคตับ โรคผิวหนัง เป็นต้น 25 

ด้านการเรียนการสอน ภาควิชาฯ มีส่วนร่วมใน ๖ หลักสูตรของคณะฯ โดยภาควิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
และอาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของหลักสูตร Master of Clinical Tropical Medicine 
(M.C.T.M.) หลักสูตร Doctor of Philosophy in Clinical Tropical Medicine [Ph.D.(C.T.M.)] และหลักสูตร 
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (D.T.M.& H.) รวมถึงหลักสูตรการอบรมแพทย์ประจ าบ้านด้านเวช
ศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Residency Training in Preventive Medicine : 30 

Travel Medicine) ซึ่งภาควิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยขณะนี้มีนักศึกษาเลือกท าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ที่
ภาควิชาฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ๒๐ คน โดยนักศึกษา ๘ คนมีโอกาสไปเก็บข้อมูลการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ ในขณะที่นักศึกษาอีก ๑๓ คนยื่นความจ านงในการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร M.C.T.M. ใน         
ภาคการศึกษาหน้า   

ด้านการวิจัย สามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ๓๖ เรื่อง ส่วนมาก35 

เป็นผู้วิจัยร่วม ด้านการบริการสุขภาพ อาจารย์แพทย์ของภาควิชาฯ รับผิดชอบในการให้บริการตรวจรักษาในคลินิก
ต่างๆ ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนท้ังในและนอกเวลาราชการ ด้านการบริการวิชาการ อาจารย์/อาจารย์แพทย์
ของภาควิชาฯ รับผิดชอบร่วมสอนในโครงการอบรมระยะสั้น รับเชิญเป็นกรรมการบริหาร กรรมการ วิทยากรรับเชิญ 
และผู้วิจารณ์ในโอกาสต่างๆ  
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ภาควิชาฯ ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่าภาควิชาฯ มีจุดแข็งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ความเข้มแข็งของทีมงานเนื่องจากอาจารย์แพทย์ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์สายวิชาการได้เป็นอย่างดี ท าให้
ได้รับความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างงานวิจัยทางคลินิกที่ส าคัญมากมาย รวมถึง เป็นผู้จัดการ
ฝึกอบรมเรื่องโรคเขตร้อนที่อยู่ในพ้ืนที่ของโรคเขตร้อนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ เห็นโอกาสพัฒนาในการ
เพ่ิมจ านวนและความหลากหลายของโรคเขตร้อนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพร้อมรับประชาคมอาเซียน จุดอ่อนของ5 

ภาควิชาฯ เช่น บุคลากรภาควิชาฯ มีอัตราการหมุนเวียนค่อนข้างสูง จ านวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่ค่อนข้างน้อย และการพัฒนาความช านาญด้านการสอน/การวิจัยไม่ทันการทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ
ราชการ/อายุงาน เป็นต้น ส่วนอุปสรรคที่ส าคัญคือคู่แข่งในอนาคต โดยภาควิชาฯ ได้วางแผนทิศทางในอนาคต โดย
ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนให้ดีขึ้นเพ่ือผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น สร้างบุคลากรเพ่ือทดแทนอัตราก าลัง
ที่ขาดแคลน เน้นเรื่องการท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีม ใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกัน สนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล10 

เวชศาสตร์เขตร้อน รับเป็นที่ปรึกษาในงานที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และด าเนินงานสนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ือให้
บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในภาควิชาฯ  

จากกิจกรรมถาม-ตอบ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ เสนอให้อาจารย์ในภาควิชาฯ เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น คณบดีกล่าวชื่นชมในการบรรยายของ ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ ที่ให้ข้อมูลครอบคลุม15 

ชัดเจนทุกประเด็น และเสนอให้ภาควิชาฯ หาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องอัตราก าลังหมุนเวียนที่ค่อนข้างสูง และขอให้
ภาควิชาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของคณะฯ โดยอาจารย์แพทย์ต้องชอบ
ท าวิจัยเท่าๆ กับการดูแลคนไข้ คณบดียังได้กล่าวเน้นเรื่องการรวมพลังของทีมงานในภาควิชาฯ ว่าเป็นสิ่งส าคัญ 

จากนั้นคณบดีแจ้งว่าการบรรยายพิเศษก่อนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งต่อไปจะเป็นการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 20 

(EdPEx) โดย ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร จากนั้น ได้ก าหนดให้มีการบรรยายพิเศษก่อน
เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘   การบรรยายพิเศษของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘   การบรรยายพิเศษของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ การบรรยายพิเศษของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา (บ.ส.ภ.) 25 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ การบรรยายพิเศษของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน (บ.ส.ส.) 
โดยจะต้องบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้  

๑) Focus หาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น 
๒) Differentiation หาความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 
๓) Synergy หาแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 30 

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 ๒๗ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๔ คน โดยไม่ส่ง
ผู้แทนเข้าประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 35 

๑.๑  การปรับเงินเดือนข้าราชการและการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  
ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ตาม

นโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้มีการยกระดับรายได้ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยปรับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการทุกระดับ ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจ า
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เงินรายได้ของคณะฯ และลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ในอัตราร้อยละ ๔ – ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ส่วนกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ปรับขึ้นอัตราเงินเดือน เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลและมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินในส่วนนี้ อีกทั้งอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดลมีอัตราสูงกว่าข้าราชการ และมีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จึงขอความร่วมมือ5 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่านช่วยด าเนินการแจ้งให้บุคลากรภายในสังกัดหน่วยงานทราบถึงเหตุผลการไม่ปรับ
ขึ้นอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน และท าความเข้าใจกับบุคลากรเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด  

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือคณะกรรมการประจ าคณะฯ ช่วยหาวิธีและแนวทางการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่
บุคลากร โดยเสนอว่าอาจจะใช้วิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงจะ10 

พิจารณาให้เงินรางวัลต่อไป  
ที่ประชุมรับทราบ 

๑.๒ สรุปบัญชี กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ประธานฯ แจ้งสรุปค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือหารายได้ในการคัดกรองมะเร็ง15 

เต้านม ๖๐๐ คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ดังนี้ 
รายรับ 

ล าดับ   จ านวนเงิน เงินคูปอง เงินบริจาค รวมท้ังสิ้น 
๑ คูปอง ๑ – ๕๐๐ - ๒๙๘,๙๒๐.๐๐ ๕๗๐.๐๐ ๒๙๙,๔๙๐.๐๐ 
๒ คปูอง ๕๐๑ – ๑๐๐๐ - ๒๙๘,๒๐๐.๐๐ ๓๘,๘๒๐.๐๐ ๓๓๗,๐๒๐.๐๐ 
๓ คูปอง คณบด ี - ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔๙,๒๕๘.๐๐ ๑,๑๔๙,๒๕๘.๐๐ 
๔ ยอดบริจาคหน้างาน ๒๔/๐๕/๕๘ - - ๒๓,๘๙๖.๐๐ ๒๓,๘๙๖.๐๐ 
๕ มูลนิธิบริจาคสมทบ ๖๐๐,๐๐๘.๒๒ - - ๖๐๐,๐๐๘.๒๒ 
๖ เงินพระราชทาน ๒๐,๐๐๐.๐๐     ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๘.๒๒ ๑,๑๙๗,๑๒๐.๐๐ ๖๑๒,๕๔๔.๐๐ ๒,๔๒๙,๖๗๒.๒๒ 
รายจ่าย 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
๑ ค่าคูปอง จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ๑๓,๙๑๐.๐๐ 
๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๒๖,๐๕๕.๘๕ 
๓ ค่าทุนวิจัยในการตรวจคัดกรอง (ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมติร) ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๔ ค่าใช้จ่ายในการคัดกรอง ๖๐๐ ราย (ประมาณการ) ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๘๓๙,๙๖๕.๘๕ 
ยอดเงินหลังหักค่าใช้จ่าย คงเหลือ ๒,๑๖๙,๗๐๖.๓๗ บาท  (ข้อมลู ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

จากนั้น สรุปจ านวนผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมขณะนี้มีจ านวน ๔๖๐ ราย ขาดอีก ๑๔๐ ราย จึง
ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมต่อไปจนกว่าจะครบ ๖๐๐ ราย   

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 20 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
หน้า ๒   บรรทัดที่ ๓๒  ตัดค าว่า “มากกว่า” ออก 
หน้า ๓   บรรทัดที่ ๓๐  แก้ไข “ดังกล่าว” เป็น “บริหารก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 



- ๕ - 

 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  การก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง 
ของโครงการ TMD 5 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าบริการทางสาธารณสุข เพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของราชการ และการปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงน าเรื่อง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้  

๑) ร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการทางสาธารณสุข ท่ีให้บริการใน10 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๑.๑  ค่าบริการทางการแพทย์ทั่วไป   ในอัตรา ๑๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกไม่ได้) 
๑.๒  ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง (Board)  ในอัตรา ๒๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกไม่ได้) 
๑.๓  ค่าบริการทางการแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Sub Board) ในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกไม่ได้) 
๑.๔  ค่ายาและเวชภัณฑ์     ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM  15 

๑.๕  ค่าอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค   ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM  
๑.๖  ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM  
๑.๗  ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ   ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM 
๑.๘  ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา  ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM 
๑.๙  ค่าหัตถการและการผ่าตัด    ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM 20 

๑.๑๐ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์  ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM 
๑.๑๑ ค่าบริการทางกายภาพบ าบัด   ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM 
๑.๑๒ ค่าบริการฝังเข็ม     ในอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕ ของราคา TM 

หมายเหตุ  - กรณีผู้มารับบริการทีโ่ครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ (TMD) เป็นเจ้าหน้าที่คณะฯ  
   เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในอัตราปกติ (ราคา TM) 25 

- กรณีปรับร้อยละ ๑๕ ของราคา TM แล้วเป็นเศษ จะขอปรับให้เป็นจ านวนเต็ม ๕ หรือ ๑๐  
๒) ร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒.๑  ค่าตอบแทนแพทย์ทั่วไป       ในอัตรา     ๘๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
๒.๒  ค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทาง (Board)      ในอัตรา  ๑,๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง 30 

๒.๓  ค่าตอบแทนแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Sub Board)     ในอัตรา  ๑,๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
๒.๔  ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์ตรวจ (พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล)  ในอัตรา       ๘๐ บาทต่อชั่วโมง 
๒.๕  ค่าตอบแทนแพทย์ท าหัตถการ ESI      ในอัตรา     ๘๐๐ บาทต่อครั้ง 
๒.๖  ค่าตอบแทนแพทย์ท าหัตถการฉีด Botox     ในอัตรา     ๑๐๐ บาทตอ่ยูนิต 
๒.๗  ค่าตอบแทนแพทย์ท าหัตถการทางผิวหนัง     ในอัตราร้อยละ     ๔๐ บาทของราคา TM 35 

๒.๘  ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจ Echo      ในอัตราร้อยละ     ๔๐ บาทของราคา TMD 
๒.๙  ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจ Mammogram with US    ในอัตรา     ๖๐๐ บาทต่อครั้ง 
๒.๑๐ ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจ US breast      ในอัตรา     ๔๐๐ บาทต่อครั้ง 
๒.๑๑ ค่าตอบแทนนักกายภาพบ าบัด      ในอัตรา     ๑๕๐ บาทต่อชั่วโมง 
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๒.๑๒ ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการคลินิกให้กับ รพ.    ในอัตราร้อยละ       ๕ บาทของรายรับ 
   หลังจากหักค่าแพทย์แล้ว 

๒.๑๓ ค่าตอบแทนพยาบาลช่วยแพทย์ตรวจคลินิก Travel       ในอัตราค่าล่วงเวลาของโรงพยาบาล 
๒.๑๔ ค่าตอบแทนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลท าหัตถการต่างๆ ในอัตราค่าล่วงเวลาของโรงพยาบาล 
๒.๑๕ ค่าตอบแทนนายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม     ในอัตรา  ๑,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง 5 

๒.๑๖ ค่าตอบแทนพลตรีนายแพทย์ไกรวัช ธีรเนตร     ในอัตรา  ๒,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
หมายเหตุ  กรณีมีผู้มารับบริการมากกว่า ๕ รายต่อชั่วโมง อัตราค่าตอบแทนแพทย์จะใช้อัตรา 

          ดังต่อไปนี้ 
- ค่าตอบแทนแพทย์ทั่วไป ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
- ค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทาง (Board) ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง 10 

- ค่าตอบแทนแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Sub Board) ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อชั่วโมง 
ทั้งนี้ จะเริ่มใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
 

๔.๑.๒  การปรับปรุงเว็บไซต์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 15 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนตามนโยบาย
การเพ่ิม ICT Literacy ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์จากสื่อสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพันธ์
การด าเนินกิจกรรมของคณะฯ ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับงานสื่อสารองค์กร ได้ด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์หลักของคณะฯ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ชัดเจน เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การพัฒนาเว็บไซต์คณะฯ มี20 

รูปแบบและทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงขอน าเสนอเว็บไซต์คณะฯ ในรูปแบบใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุง ดังนี้ 
๑) เพ่ิมข้อมูลของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนท่ีหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ  
๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ส าคัญของคณะฯ ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การจัด 25 

Workshop ที่ส าคัญของภาควิชา เสนอให้ประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือผู้สนใจ
ที่เป็นชาวต่างประเทศ เป็นต้น  

๓) ใส่ลายน้ าคณะฯ ในการให้บริการดาวน์โหลดสื่อผสมและโปสเตอร์ต่างๆ เพ่ือให้ทราบแหล่งที่มา  
๔) แก้ไขค าว่า “Newspapers” เป็น “News from Newspapers” และ “Magazines” เป็น 

“News from Magazines” 30 

๕) เพ่ิมช่องส าหรับการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ โดยค้นหาจาก Keyword (ค าหรือประโยคสั้นๆ) 
นอกจากนี้ ขอให้ปรับปรุงเว็บไซต์โดยพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้ผู้ใช้งานภายนอกสามารถเห็นข้อมูลที่

ต้องการค้นหาได้ง่ายข้ึน และท าอย่างไรให้มีผู้ใช้งานภายนอกเปิดเว็บไซต์ของคณะฯ เพ่ิมข้ึน  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงเว็บไซต์ตามท่ีเสนอในที่ประชุม   

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 35 

๔.๒.๑  การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้ส่วนงานเสนอชื่อและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
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ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยผู้ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจะต้องมีผลงานประการใด 
ประการหนึ่ง ดังนี้ 

๑) คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลส าเร็จ 
๒) ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก 
๓) ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่า มีฝีมือและมีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา  5 

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งผลงานพร้อมเอกสารไปที่กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อดังนี้ 
๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สันต์ศิริ  ศรมณี โดยมี รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์ เป็นผู้จัดท าเอกสาร 
๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.อรุณี  ทรัพย์เจริญ โดยมี รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล เป็นผู้จัดท าเอกสาร 10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบแต่งตั้ง Assist. Prof. Junko Yasuoka จากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิค (Clinical Tropical Medicine) เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากร15 

ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะฯ ในการนี้ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้พิจารณาหลักฐาน 
และคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และจะด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   
๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบการมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 20 

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอ
ชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยดีและพ้นจากต าแหน่งไปในกรณีเกษียณอายุราชการ/อายุงานโดยไม่มีความผิด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเกียรติบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการ/อายุงาน มีจ านวน ๑๒ ราย ดังนี้ 25 

ข้าราชการ    ๑)  อาจารย์ ดร.จินตนา  ภัทรโพธิกุล  ต าแหน่ง อาจารย์  
 สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี   
พนักงานมหาวิทยาลัย ๒)  รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์   

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
     ๓)  รศ. ดร.วิชิต  โรจน์กิตติคุณ  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 30 

 สังกัด ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
     ๔)  รศ. (พิเศษ) วรรณา  ไมพานิช  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 
 สังกัด ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

๕)  นายวสันต์  ขจรศักดิ์สุเมธ  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ผู้ช านาญงานพิเศษ) สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 35 

๖)  นายรังสรรค์  แพร่วานิชย์  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร          
สังกัด ส านักงานบริหารการศึกษา 

๗)  นางกาญจนาภรณ์  สุขเกษม  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 สังกัด งานพัสดุ  ส านักงานคณบดี 
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ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ ๘)  นางส ารวย  สรวมนาม  ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส ๓ 
สังกัด ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 

๙)  นางเขมิสรา  อุทัยธรรม  ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส ๓ 
 สังกัด งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน 5 

 ๑๐)  น.ส.ประทวน  บุญมาก  ต าแหน่ง แม่บ้าน ระดับ บ ๒   
สังกัด ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 

 ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ 
 ๑๑)  นางขวัญเทวี  สว่างดี  ต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ส ๒ 

สังกัด ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 10 

 ๑๒)  นางส าเภา  คงเจริญ  ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ ๑ 
สังกัด ส านักงานคณบดี 

จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะด าเนินการ
มอบเกียรติบัตรฯ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  15 

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

๕.๑.๑  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ...  เพ่ือความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึง20 

ออกข้อบังคับไว้มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๑.๒  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ 

๑.๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน โดยมีฐานในการค านวนและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับต าแหน่ง ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๑.๓  นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน25 

ส่วนงานของท่านทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://intranet.mahidol/op/orra/index.html  

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
-  ฝึกซ้อมย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘  
-  ฝึกซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 30 

-  ก าหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหิดลสิทธาคาร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริหาร

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 35 

ประธานฯ ขอให้ นางพรพิมล อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เตรียมค าจ ากัดความของการวิจัยและการ
บริการวิชาการ (Definition) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และมอบหมายให้ น.ส.วิภาวรรณ อัน
ลูกท้าว นัดประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยต่อไป และ
เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ยังไม่ได้มีการนัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านโรค

http://intranet.mahidol/op/orra/index.html


- ๙ - 

 

มาลาเรียเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรียและก าจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศ
ไทยได้ตามเป้าหมายการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ (Malaria Elimination) จึงมอบหมายให้ น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว 
เป็นผู้นัดประชุมด้วยเช่นกัน 

๕.๑.๖  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ) 
(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และ ผศ. ดร.เอกราช เกตวัลห์ 5 

เป็นกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล แทนต าแหน่งที่ว่างลง ค าสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง พญ.วีรวรรณ  ลุวีระ  ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี และ ดร.พรพรรณ  
ภูมิรัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค าสั่งที่ ๑๔๐๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๘๘๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แก้ไข10 

วันที่แต่งตั้งจาก “วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘” เป็น “วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ค าสั่งที่ ๑๔๒๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 15 

ไม่มี 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

ไม่มี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดี20 

ฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน 

๓ โครงการ เป็นเงิน ๗๐๐,๗๐๒.๓๘ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕ เรื่อง เปน็เงิน ๕๕,๐๐๐ บาท 25 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ ครั้ง  
๕.๒.๓.๕  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) ข้อมูลในตารางตามเอกสารประกอบการประชุม จะแสดงถึงผล30 

การด าเนินงานว่าแต่ละภาควิชามีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในระดับใด ข้อมูลดังกล่าวมาจาก Intranet 
ของงานทรัพยากรบุคคลหรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php 
และข้อมูลเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  

๕.๒.๓.๖  ความคืบหน้าการเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM 2015) อยู่
ระหว่างการจัด Session ทั้งนี้ ขอให้ประธานฯ ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด Pre-Course  35 

ประธานฯ แจ้งว่า โดยการประเมินศักยภาพของภาควิชาแล้วคิดว่าสามารถด าเนินการได้ จึงได้ปรึกษา
กับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Scientific Committee) และก าหนดจัด Pre-Course จ านวน ๓ course ได้แก่ 

- Antimalarial การดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย บรรยายโดย Prof. Arjen Dondorp ผู้ดูแลในส่วนของ
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ รศ. ดร.มัลลิกา  อิ่มวงศ์ และทีมงาน 

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


- ๑๐ - 

 

- Amoeba Infection and Free-Living บรรยายโดย รศ. พญ.ยุพาพร วัฒนกูล อ. พญ.ฉัตรพร กิตติ
ตระกูล และ อ. นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ ผู้ดูแลในส่วนของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ รศ. ดร.พรทิพย์ 
เพ็ชรมิตร และทีมงาน 

- Toxoplasmosis บรรยายโดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ และ ผศ. พญ.วีรวรรณ ลุวีระ ผู้ดูแลใน
ส่วนของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ อ. ดร.องอาจ มหิทธิกร น.ส.รื่นฤทัย  5 

อุดรโสม และทีมงาน 
การจัด Pre-Course ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยผู้ที่

สนใจสามารถเข้าร่วมฟังบรรยาย (Lecture) ได้ทั้ง ๓ Course ในช่วงเช้า แต่ในช่วงบ่ายจะต้องเลือกท าแล็บใน
ห้องปฏิบัติการได้เพียง Course เดียวเท่านั้น ประมาณการรับสมัครจ านวน Course ละ ๓๐ คน และมีค่าลงทะเบียน
เป็นเงินประมาณ ๑๕๐ USD  10 

 ๕.๒.๓.๗  ส านักงานบริการการวิจัยได้เพ่ิมช่องทางการติดต่อกับส านักงานที่ ORS Line โดยขอเพ่ิม
เพ่ือนด้วยการค้นหาด้วยชื่อ @HIP2027L 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการ15 

ด าเนินการออกแบบและจัดท าโลโก้ของโครงการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Mahidol Tropical Medicine 
Diagnostic Reference Laboratory: TMDR) โดย อ. ดร.องอาจ มหิทธิกร และนายพิชานันท์ อรัญญิก ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งอยู่ที่ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ โดยมี      
ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ เป็นผู้ดูแล คาดว่าจะเปิดท าการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 20 

นางจิราภรณ์ แพร่วานิชย์ หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ศ. ดร. พญ.ศศิธร    
ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ว่าส านักงานบริหารการศึกษาจะจัดโครงการการศึกษาเพ่ือแนวคิดใหม่ (New 
Educational Concept) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น และประธานหลักสูตรมาเป็นวิทยากร จะจัดอบรม
อาจารย์ประจ าของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในด้านการวางแผน ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ของคณะฯ ให้ทันสมัยและ
เป็นสากล และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 25 

นอกจากนี้ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักและปรับตัวตามการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ 
ก าหนดจัดโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 30 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

- การจัด “Talk Today Talk To Dean” ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๓ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ 

- การจัด International Cooking Class #2: “European Cuisine” hosted by D.T.M. & H. 35 

2015 ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๕.๒.๖.๒ การเพ่ิมห้องบรรยาย ชั้น ๓ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ในระบบการจองห้องประชุม

ออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ห้องบรรยาย ๑๓๐๑ (ห้องบรรยายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ) ความจุ  ๖๐ – ๘๐ คน 



- ๑๑ - 

 

- ห้องบรรยาย ๑๓๐๒ (ฝั่งตะวันตก) ความจุ ๒๐ – ๓๐ คน 
- หอ้งบรรยาย ๑๓๐๓ (ฝั่งตะวันตก) ความจุ ๑๐ – ๒๐ คน 
- ห้องบรรยาย ๑๓๑๒ (ฝั่งตะวันออก) ความจุ ๖๐ คน 

 ทั้งนี้ ได้ก าหนดหมายเลขประจ าอาคาร โดยเรียงจากอายุการก่อสร้าง ดังนี้ 
   หมายเลข ๑  อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ (๖ ชั้น) 5 

   หมายเลข ๒  อาคารจ าลอง หะริณสุต (๑๑ ชั้น) 
   หมายเลข ๓  อาคารตระหนักจิต หะริณสุต (๙ ชั้น) 
   หมายเลข ๔  อาคารสันต์ศิริ  ศรมณี (๙ ชั้น) 
   หมายเลข ๕  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๒ ชั้น) 
   หมายเลข ๖  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (๘ ชัน้) 10 

      ๖.๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี (ส่วนวิทยบริการ) 
หมายเลข ๗  อาคารราชนครินทร์ (โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) (๑๗ ชั้น) 

 ส าหรับการก าหนดหมายเลขห้องภายในอาคาร ให้ก าหนดเป็นเลข ๔ ตัว ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง 
อาคาร  ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง ชั้น ตัวเลขที่ ๓ - ๔ หมายถึง เลขห้อง ยกเว้นอาคารจ าลอง หะริณสุต อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ และอาคารราชนครินทร์ ซึ่งมีจ านวน ๑๐ ชั้น ขึ้นไป ให้ก าหนดเป็นเลข ๕ ตัว โดยตัวเลขที่ ๒-๓ หมายถึง ชั้น 15 

ตัวเลขที่ ๔ - ๕ หมายถึง เลขห้อง  
 ส าหรับห้องประชุมที่ตั้งชื่อตามเลขห้อง (เดิม) ขอให้เรียกชื่อตามเลขประจ าอาคารที่ก าหนดขึ้น

ใหม่ เช่น ห้องประชุม ๑๖๐๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี ให้เรียกว่า ห้องประชุม ๖๖๐๑ 
๕.๒.๖.๓ การเพ่ิมห้องกิจกรรมนักศึกษาและห้องละหมาด ณ ชั้น ๓ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ (ฝั่ง

ตะวันออก) 20 

๕.๒.๖.๔ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษา D.T.M. & H. 2015 จ านวน ๖ คน ได้แก่ 
นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ๒ คน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์๓ คน และสหพันธรัฐรัสเซีย ๑ คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุปค่าใช้จ่าย25 

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

๓๕๓,๙๒๘.๐๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๘๘๕,๕๕๓.๙๕ บาท 
๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

พฤษภาคม ๔๘๑,๒๗๓.๓๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖,๐๖๐,๑๙๑.๘๗ บาท 30 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒,๖๓๔,๑๓๖.๙๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๒,๑๙๗,๐๒๘.๙๖ บาท 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
พฤษภาคม ๑๖,๐๕๑.๕๓ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๑๘๒,๑๕๑.๒๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 



- ๑๒ - 

 

นางถนอมศรี เกตุสุข หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งเรื่องแทน ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่องการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการฯ ในวันจันทร์
ที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จึงขอน าส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้กับ
คณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนทุกท่าน ทั้งนี้ บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนสามารถดาวน์โหลด5 

เอกสารได้ท่ี http://bit.ly/SAR_FTM_EdPEx2014 (ระบบปฏิบัติการ Google pps@MAHIDOL.edu) 
นอกจากนี้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ผลการด าเนินการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือ

องค์กรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” ให้บุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 10 

ครั้งที ่๒ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ส าหรับคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก าหนดจัดบรรยายพิเศษก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจ าเดือนกรกฎาคม (วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  20 

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๒.๑ การติดป้ายชื่ออาคารสันต์ศิริ ศรมณี และทาสีปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณอาคารดังกล่าวเพ่ือเตรียม

พิธีเปิดป้ายชื่ออาคารสันต์ศิริ ศรมณี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
๕.๒.๑๒.๒ การจัดสวนลอยฟ้า (Roof Garden) บริเวณลานชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๕.๒.๑๒.๓  การตกแต่งภายใน การจัดซื้ออุปกรณ์และชุดโต๊ะรับแขกของห้องรับรองคณะฯ (Tropmed 25 

Reception Room) บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 

๕.๒.๑๒.๔  การย้ายการปลูกต้นไม้ใหญ่จากกระถางลงดิน  
๕.๒.๑๒.๕  การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่น ารถยนต์มาจอดในบริเวณพ้ืนที่จอดรถของคณะฯ ติดบัตร

จอดรถยนต์บริเวณหน้ารถยนต์ในต าแหน่งที่มองเห็นชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบการจอดรถยนต์ของ30 

เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก  
๕.๒.๑๒.๖  การติดเครื่องลดเสียงบริเวณบันไดเลื่อนชั้น ๑ อาคารราชนครินทร์ 
๕.๒.๑๒.๗  การปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนบริเวณประตูทางเข้าที่ ๒ ที่ช ารุด

เสียหาย และจะเพ่ิมป้ายชื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและไฟส่องสว่าง บริเวณประตูทางเข้าที่ ๓    
ที่ประชุมรับทราบ 35 

๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?SURL=Jo0GYNL59y_sgiW2EGlDIWd8KmfWtA-dvoHPanJoO6YS-QBG9HXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYgBpAHQALgBsAHkALwBTAEEAUgBfAEYAVABNAF8ARQBkAFAARQB4ADIAMAAxADQA&URL=http%3a%2f%2fbit.ly%2fSAR_FTM_EdPEx2014


- ๑๓ - 

 

ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน แจ้งก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมเรื่อง Tips & Tricks in Tropical Diseases เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่ส าคัญทาง
การแพทย์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย
ในประเทศไทยในอนาคต ก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 10 

ไม่มี 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 
 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 15 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for MOM)  

ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมปั่นเพ่ือแม่ (Bike for MOM) เป็นกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ 20 

พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเป็น
องคป์ระธานในพิธี ทั้งนี้ ได้พระราชทานเสื้อจักรยานพระราชทานจ านวน ๒๐ ตัว   

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  แจ้งเ พ่ิมเติมว่างานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้คณะฯ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ านวน ๓ คน ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
และกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จุดเริ่มต้น ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า  25 

ผู้ที่ได้รับการเสนอให้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for MOM ได้แก่ 
๑) คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒) รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต 
๓) นักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ที่ประชุมรับทราบ 30 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 35 

             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 
           เลขานุการที่ประชุม 
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