
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันพฤหสับดีที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
กรรมการท่ีเข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๓.   ศ. ดร.รังสรรค์  ต้ังตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอํานวยการ 
๔.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   ดร.เจตสุมน  ประจําศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๗.   ผศ. ดร.นพดล  ต้ังภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๘.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๙.   ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ  ศิลาจํารูญ   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๐. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๑. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 
๑๒. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าสํานักงานบริการการวิจัย 
๑๓. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หวัหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๔. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. ศ. ดร.ทรงศักด์ิ  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ. ดร.พารณ  ดีคําย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. รศ ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๙. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๐. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๒. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ได้ผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙   เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙ แล้ว 
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๒๕. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
๒๖. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
๒๗. ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรงัษี   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
๒๘. นางฐิติพร  แก้วรุณคํา   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
๒๙. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้างานพัสดุ 5 

กรรมการท่ีไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
๒.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูขํา   รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  10 

๓.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๔.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าสํานักงานบริหารการศึกษา 
๕.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๖.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส 
๗.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธ์ุ    หัวหน้างานบริหารธุรการ 15 

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

๑๓. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ก่อนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณบดีกล่าวเชิญ ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสภาอาจารย์คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน  
 เริ่มการบรรยายพิเศษโดย ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวว่า25 

สภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับคณบดี การดําเนินงานต่างๆ จะดําเนินการตาม
ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง สภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

สภาอาจารย์คณะฯ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีสมาชิกจํานวน ๑๕ คน ประกอบด้วยสมาชิกสองประเภทคือ 
๑) ประเภทสมาชิกโดยตําแหน่ง ได้แก่ กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา จํานวน ๔ คน 30 

๒) ประเภทผู้แทนภาควิชา ภาควิชาละหน่ึงคน จากการเลือกต้ังทั่วไป จํานวน ๑๑ ภาควิชา 
หน้าที่หลักของสภาอาจารย์คณะฯ คือ 
๑) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่กรรมการประจําคณะและคณบดีเก่ียวกับเรื่องวิชาการ ตําแหน่งทาง

วิชาการและตําแหน่งทางการบริหาร กิจการเก่ียวกับอาจารย์และบุคลากรคณะฯ กิจการด้านนักศึกษา การส่งเสริม
และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีความ35 

สามัคคีและมีจริยธรรม รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
๒) เป็นตัวแทนของอาจารย์เพ่ือประสานงานกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาอาจารย์อ่ืนๆ ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๓) วางระเบียบปฏิบัติและออกประกาศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาอาจารย์ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและ
ข้อบังคับของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

๔) ทําหน้าที่อ่ืนๆ ที่กรรมการประจําคณะฯ หรือคณบดีมอบหมาย 
ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี กล่าวว่าสภาอาจารย์คณะฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ประจําปี 

๒๕๕๙ ดังน้ี 5 

๑) โครงการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง เพ่ือเป็นการยกย่องอาจารย์ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ครู” 
ตามองค์ประกอบจรรยาบรรณอาจารย์ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเป็นผู้ที่ครองคน ครองตน และครองงานอย่างเหมาะสม และผู้ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างประจําปี ๒๕๕๙ ได้แก่ รศ. พญ.ยุพาพร วัฒนกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
และอาจารย์ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินอาจารย์ตัวอย่างประจําปี ๒๕๕๙ ได้แก่ รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์10 

สังคมและสิ่งแวดล้อม และ รศ. ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี โดยพิธีมอบโล่รางวัลแก่
อาจารย์ตัวอย่าง และเกียรติบัตรแก่อาจารย์ผู้เข้ารอบตัดสินอาจารย์ตัวอย่าง กําหนดจัดในวันไหว้ครู เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ 

๒) โครงการสภาอาจารย์วิชาการ มีการจัดบรรยายและการเสวนาวิชาการต่างๆ เช่น การบรรยาย เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเสวนาเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา บัณฑิต15 

วิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัยที่อาจารย์ควรรู้ กําหนดจัดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๓) โครงการอบรม เรื่อง  “คุณรู้จักตัวเองหรือยัง” เป็นกิจกรรมที่จะทําให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ และเข้าใจ

บุคลิกภาพของตนเองและของผู้อ่ืน โดยผ่านเครื่องมือหรือศาสตร์ที่เรียกว่า “นพลักษณ์” เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล (People Excellence) 
สําหรับบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กําหนดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๕๐ คน และดําเนินกิจกรรม ณ 20 

ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 
๔) โครงการสารสนเทศและสื่อออนไลน์สภาอาจารย์ เพ่ือเป็นแหล่งให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมต่างๆ ของสภาอาจารย์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๕) โครงการแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ โดยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ 

เน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ เพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้รับ ทําให้ผู้รับมีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่องค์กร ทํา25 

ให้เกิดความผูกพันระหว่างอาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนอย่างย่ังยืนต่อไป 
นอกจากน้ี สภาอาจารย์คณะฯ ได้ร่วมดําเนินงานภายใต้ภารกิจของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลตามที่

ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดการเลือกต้ังต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการร่วมเป็นคณะกรรมการในสภาคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร และคณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งจากการเข้าร่วมสัมมนาสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง บทบาทสภาคณาจารย์กับ30 

การบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ Asita Eco Resort จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิก
สภาคณาจารย์ได้ระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เรื่อง ข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement: PA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีแนวคิดที่จะจัดโครงการ “การให้ความรู้ข้อตกลงปฏิบัติงาน PA” 
ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

๑) เพ่ือทําการสํารวจความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสิ่งที่ต้องรู้ของ “ข้อตกลงการ35 

ปฏิบัติงาน” ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) เพ่ือให้สมาชิกของสภาคณาจารย์ มีความรู้ และความเข้าใจต่อข้อตกลงการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เพ่ือ

นําความรู้ไปถ่ายทอดในแต่ละส่วนงาน และเป็นศูนย์ในการรับเรื่องร้องเรียนของแต่ละส่วนงาน 
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ในช่วงสุดท้าย ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี กล่าวว่าทิศทางการดําเนินงานของสภาอาจารย์คณะฯ จะ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ People Excellence เพ่ือให้ชาวมหิดล ร่วมใจ ก้าวไกลไประดับโลก (World Class 
University)  

จากน้ัน รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช รองประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเพ่ิมเติมว่าจากการ
ประชุมสมาชิกสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีอาจารย์ในคณะฯ สอบถามถึงข้อสงสัยเก่ียวกับโครงการทดสอบ5 

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน TOEFL-ITP ดังน้ี 
๑) การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวเป็นการทดสอบภาคบังคับหรือไม่ ถ้าไม่ทดสอบจะเป็นอย่างไร 

ถ้าไม่ผ่านการทดสอบจะมีแนวทางการดําเนินการอย่างไร 
๒) ต้องการทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เน่ืองมีมีการทดสอบ

ได้หลายรูปแบบ รวมถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้จัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ซึ่งมีการใช้10 

ภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐาน จึงอยากทราบว่าการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในโครงการดังกล่าวจะตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่คณะฯ กําหนดไว้หรือไม่  

๓) ขอให้ตระหนักถึงผลกระทบจากผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง
ความเช่ือมั่นในฐานะความเป็นอาจารย์ รวมถึงปัญหาสุขภาพด้วย 

คณบดีกล่าวว่าคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ใหม่เป็นนโยบายของสํานักงาน15 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้นโยบายว่าควรดําเนินการทดสอบ
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ที่บรรจุเดิมด้วย แต่เน่ืองจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร
นานาชาติทั้งหมด จึงเริ่มดําเนินการก่อนส่วนงานอ่ืน โดยมอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคลจัดการทดสอบขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะฯ ทราบถึงระดับขีดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในภาพรวม และนําไปพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา ทั้งน้ี หากคณาจารย์ท่านใดประสงค์จะ20 

ทดสอบท่ีศูนย์สอบอ่ืนก็ได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง และส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้คณะฯ เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพในภาพรวมต่อไป 

หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกล่าวขอบคุณ ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์ และ
ทีมงานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน สําหรับการบรรยายสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบาย ทิศทางการ
ดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสภาอาจารย์ และประเด็นคําถามจากคณาจารย์ของคณะฯ อย่างไรก็ตาม สภา25 

อาจารย์ชุดปัจจุบันถือเป็นทีมงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ (Young Talented/Young Talented Staff) จึงขอให้
ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านวิชาการ และคณะฯ พร้อมให้การสนับสนุน  

จากน้ัน เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ทําหน้าที่ประธานการ
ประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์ ต้ังตรงจิตร ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจํานวนคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังน้ี กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒๙ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จํานวน ๑ คน  30 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
๑.๑ นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานฯ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดนโยบายโดยอ้างอิงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ เก่ียวกับการที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดให้มีการประเมินส่วนงานโดยผู้ประเมินที่สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้แต่งต้ัง ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้ทําการประเมินส่วนงานโดยกรรมการจากบุคคลภายนอกตั้งแต่มหาวิทยาลัยออก35 

นอกระบบ ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยมหิดลจะนํามาตรา ๔๔ ดังกล่าวมาดําเนินการต่อ โดยขณะน้ีได้แต่งต้ังกรรมการ
จากบุคคลภายนอกไว้เบ้ืองต้นแล้ว ได้แก่  

๑) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ุ  
๒) พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์  
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๓) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 
๔) รศ. นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ 
๕) รศ. ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๖) กรรมการจากบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการต้ังเพ่ิม ๒ – ๓ คน 
กรรมการดังกล่าวจะทําหน้าที่ประเมินทุกส่วนงาน คาดว่าจะประเมินตามพันธกิจของส่วนงาน ส่วนตัวช้ีวัดที่5 

จะประเมินยังไม่ชัดเจน กําหนดเป้าหมายเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานว่าสามารถดําเนินงานได้ตาม
เป้าหมายสูงสุดของส่วนงานหรือไม่ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กําหนดวันที่จะประเมิน แต่ส่วนงานท่ีจะได้รับการ
ประเมิน ๓ ส่วนงานแรก ได้แก่ วิทยาลัยศาสนศึกษา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.๒ ค่าตอบแทนของนักวิจัย 10 

ประธานฯ แจ้งว่าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิม
มหาวิทยาลัยจะรวบรวมบัญชีและส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ แต่ขณะนี้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้เปลี่ยนวิธีการเป็นการติดต่อกับธนาคารโดยตรง และขอค้นหาบัญชีที่มีคําว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” พบว่า
บัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับจากมหาวิทยาลัยกับที่ได้รับจากธนาคารมีรายการแตกต่างกันมาก โดย
มหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีที่เกินมาเป็นบัญชีของนักวิจัย รวมถึงบัญชีอ่ืนๆ ด้วย ทําให้มหาวิทยาลัยมหิดล15 

ติดบัญชีดํา หรือ Recondition ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรร ในการน้ี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศดําเนินการช้ีแจงต่อสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินจนกระทั่งได้รับการถอนบัญชีดํา โดยมีเง่ือนไขว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องดําเนินการนําข้อมูลเข้า
ระบบให้ถูกต้อง และชัดเจน จึงขอให้นักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนทําข้อตกลงว่าจะ
บริหารจัดการบัญชีอย่างไร และขอความร่วมมือนักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยส่งข้อมูลสรุปงบดุลบัญชีประจําปี 20 

เพ่ือคณะฯ จะได้รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
๑.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลเก่ียวกับ Performance Agreement 

ประธานฯ แจ้งเร่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) ว่าที่ประชุมได้พิจารณาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี เน้ือหาครอบคลุมหลายเรื่อง เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement) เป็นต้น ขณะน้ี ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังข้อเสนอแนะ25 

อ่ืนๆ ทั้งน้ี หากประธานสภาอาจารย์ หรือผู้ใดมีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับให้เหมาะสมย่ิงขึ้น สามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ก่อนที่ข้อบังคับฉบับดังกล่าวจะผ่านการรับรองจากท่ีประชุม ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังน้ี 30 

หน้า ๗    บรรทัดที่  ๒๐ แก้ไข “ใช้วิธีของ ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขต
ร้อน” เป็น “ที่ประชุมมีมติให้เสนอช่ือด้วยวิธีลับ” 

หน้า ๗    บรรทัดที่  ๒๔ แก้ไข “ติดภารกิจ............คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้” เป็น “ไม่รับเป็น
กรรมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เน่ืองจากติดภารกิจ” 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 35 

ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไม่มี 
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๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการมอบเกียรติบตัรสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน      
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องการมอบเกียรติบัตรสําหรับบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเกียรติบัตรสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 5 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยดีและพ้นจากตําแหน่งไป
ในกรณีเกษียณอายุราชการหรืออายุงานโดยไม่มีความผิด และการมอบเกียรติบัตรฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ก่อน ในการน้ี จึงขอเสนอรายช่ือบุคลากรที่ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๙ ราย ดังน้ี  

เกียรติบัตรสําหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ 10 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑)  ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ  เพ็ชรมิตร  ตําแหน่ง ศาสตราจารย์   

สังกัด ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
 

๒)  ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิน  คูสมิทธ์ิ  ตําแหน่ง ศาสตราจารย์ 15 

สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
เกียรติบัตรสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓)  รองศาสตราจารย์สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ  ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

สังกัด ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 20 

๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๕)  นางชลิดา  มนต์ภัสสร  ตําแหน่ง พยาบาล (ผู้ชํานาญการ) 
สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

๖)  นางสาวนันทพร  โพธ์ิภักด์ิ  ตําแหน่ง พยาบาล (ผู้ชํานาญการ) 25 

สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๗)  นางอารีย์  เอ้ือราษฎร์  ตําแหน่ง พยาบาล (ผู้ชํานาญการ) 

สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘) นายพิทักษ์  วุฒิเสน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชํานาญการ) 

สังกัด ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 30 

๙)  นางสมจิตร  ภู่บําเพ็ญ  ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผู้ชํานาญงานพิเศษ) 
สังกัด ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

๑๐) นางเยาวมาล  จันทรนิภาพงศ์  ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผู้ชํานาญงาน) 
สังกัด ภาควิชาโภนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 

๑๑) นางประไพ  หวานชะเอม  ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ชํานาญงาน) 35 

สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๒) นางปองหทัย  ถมประเสริฐ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 

สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 
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๑๓) นายสีสุชาติ  มงคลหมู่  ตําแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ  ระดับ ส๓ 
สังกัด สํานักงานบริหารการศึกษา 

๑๔) นางณัฐกนก  โชติรัตนา  ตําแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ  ระดับ ส๓ 
สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

๑๕) นายมานะ  ฉิมสวัสด์ิ  ตําแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ  ระดับ ส๒ 5 

สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๖) นางนงนุช  เขียวพิลาภ  ตําแหน่ง พนักงานทั่วไป  ระดับ บ๒ 

สังกัด สํานักงานคณบดี 
 

๑๗) นางจันทนา  พงษ์สกุล  ตําแหน่ง พนักงานสถานที่  ระดับ บ๒ 10 

สังกัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๘) นางนํ้าแวว  พันธ์ุผ่องแผ้ว  ตําแหน่ง พนักงานสถานที่ ระดับ บ๒ 

สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ 
๑๙) นางสาวเกษร  สุขสําราญ  ตําแหน่ง พนักงานทั่วไป  ระดับ บ๑ 15 

สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   

๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการบริการวิชาการ ตรวจหาเชื้อ Taxoplasma gondii ด้วยวิธี PCR 
และ Real-time PCR 

รศ ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอยกเลิกโครงการ20 

บริการตรวจหาเช้ือ Taxoplasma gondii ด้วยวิธี PCR และภาควิชาพยาธิโปรโตซัวขอความเห็นชอบเปิดโครงการ
บริการวิชาการใหม่ จํานวน ๑ เรื่อง คือ โครงการบริการตรวจหาเช้ือ Taxoplasma gondii ด้วยวิธี Real-time PCR 
เน่ืองจากการตรวจหาเช้ือด้วยวิธี Real-time PCR เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับว่าให้ความจําเพาะและความไวสูง
กว่าเทคนิค PCR ซึ่งจะช่วยในการบอกระยะเฉียบพลันของโรคได้ รวมทั้งยังสามารถใช้ประเมินสภาวะความรุนแรงของ
โรคจากปริมาณเช้ือในส่ิงส่งตรวจได้อีก จึงเห็นสมควรเปิดให้บริการแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถทําการ25 

ตรวจวินิจฉัยได้เอง อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าอาจเกิดจากเช้ือโรคขี้แมว ทั้งน้ี โครงการขอกําหนด
อัตราค่าบริการตัวอย่างละ ๑,๕๐๐ บาท และกําหนดอัตราการจัดสรรรายได้ ดังน้ี 

๑) รายได้ในการดําเนินงานของโครงการ  ร้อยละ ๖๕ 
๒) รายได้ให้ภาควิชา    ร้อยละ ๑๐ 
๓) รายได้ให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ร้อยละ ๒๕ 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทําหัตถการของคลินิก TMD 

ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ  ศิลาจํารูญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบปรับปรุงค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทําหัตถการของคลินิก TMD ตามประกาศคณะฯ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าบริการสาธารณสุขที่ให้บริการในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 35 

(ฉบับที่ ๑๗) โดยขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทําหัตถการของคลินิก TMD ข้อ ๑.๒ และ ๒.๒ ดังน้ี 
ประกาศคณะฯ ฉบับเดิม ประกาศคณะฯ ฉบับใหม่  

๑ .๒ ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทําหัตถการ Excision of 
lesion of tendon sheath of hand (Trigger finger/ 
De Quervain) ในอัตรา ๔๐๐ บาทต่อคร้ัง (เบิกไม่ได้) 

ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทําหัตถการ Excision of lesion of 
tendon sheath of hand ( Trigger finger/De Quervain) 
และ  Excision of ganglion of tendon sheath, except of 
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๒ .๒  ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทําหัตถการ Excision of 
ganglion of tendon sheath, except of hand 
(Carpal tunnel) ในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อคร้ัง (เบิกไม่ได้) 

hand (Carpal tunnel) ในอัตรา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาทต่อคร้ัง 
(เบิกไม่ได้) 

รศ ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เสนอว่าควรแก้ไขคําว่า “และ” เป็น “หรือ” 
ในประกาศคณะฯ ฉบับใหม่ เน่ืองจากบางกรณีผู้ขอใช้บริการไม่ได้ทําหัตถการท้ัง ๒ อย่าง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขตามท่ีเสนอในที่ประชุม    
๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 5 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ยกเลิกประกาศคณะฯ จํานวน ๔ ฉบับ ดังน้ี 

๑) ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างประเทศของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒) ประกาศคณะฯ เร่ือง การให้ทุนการศึกษาตามมาตรการเพ่ิมนักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน    10 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓) ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและทุนผู้ช่วยวิจัยจากเงินรายได้คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนเสริมสร้างนักวิจัยและนักวิชาการทางด้าน

อายุรศาสตร์เขตร้อน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗   15 

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และเสนอเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ เรื่อง 

ทุนสนับสนุนการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยรวบรวมสาระสําคัญจากประกาศคณะฯ ฉบับเดิม และ
ปรับปรุงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา การวิจัย รวมถึงการไปเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน โดยมี20 

เน้ือหาสาระสําคัญ ดังน้ี  
ข้อที่ ๔ ตามประกาศฉบับน้ีครอบคลุมทุนประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- ประเภท ก. ทุนเสริมสร้างนักวิจัย 
- ประเภท ข. ทุนผู้ช่วยผู้วิจัยบัณฑิตศึกษา 
- ประเภท ค. ทุนการศึกษา Dean-MORU (Dean-MORU Scholarship) พ.ศ. ๒๕๕๙ 25 

- ประเภท ง. ทุนสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือไปศึกษา ฝึกอบรม หาประสบการณ์ หรือปฏิบัติ
งานวิจัย ณ ต่างประเทศ (Outbound Student) 

- ประเภท จ. ทุนสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
ข้อที่ ๖ ทุนประเภท ข. ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

(๑) อัตราเงินทุนประเภท ข. ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา อัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 30 

เป็นเวลา ๒ ปี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และอัตราทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
เป็นเวลา ๑ ปี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

(๒) แหล่งเงินทุนเกิดจากการร่วมสนับสนุนระหว่างคณะฯ และ/หรือภาควิชา และ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดังน้ี 
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-   ทุนประเภท ข. ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแหล่งทุน
มาจากเงินรายได้คณะฯ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท ร่วมกับเงินรายได้ภาควิชา และ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท  

-   สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแหล่งทุนมาจากเงินรายได้คณะฯ จํานวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท ร่วมกับเงินรายได้ภาควิชา และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 5 

ข้อที่ ๙ ทุนประเภท จ. ทุนสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกหลักสูตรสามารถขอรับการสนับสนุนไปเสนอ
ผลงานที่เกิดจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้คณะฯ 
ดังน้ี 
(๑) การเสนอผลงานในประเทศ จ่ายตามจริงไม่เกินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  10 

(๒) การเสนอผลงานต่างประเทศ ในอัตราเหมาจ่าย อัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
ส่วนอาจารย์ให้ใช้ทุนตามประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาวิชาการ ณ ต่างประเทศ (เงินทุน ICTM) ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๒.๕  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ 15 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย เสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์เสนอขอแต่งต้ัง Assoc. Prof. Tamaki Okabayashi 
และ Assoc. Prof. Yuki Eshita จากประเทศญี่ปุ่น เป็นรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
เพ่ือเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องให้แก่คณะฯ ในภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  20 

โดยสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย พิจารณาหลักฐาน คุณสมบัติ และนําเรื่อง
เข้าที่ประชุมทีมบริหารและผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม ขอให้
ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ส่งภาระงานที่จะมอบหมายให้รองศาสตราจารย์อาคันตุกะรับผิดชอบ ทั้งน้ี ควรกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงานให้ชัดเจน และไม่กว้างเกินไป เพ่ือให้สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย
สามารถดําเนินเรื่องเพ่ือเสนอขอแต่งต้ังไปที่มหาวิทยาลัยต่อไปได้ 25 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอขอแต่งต้ังรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ จํานวน ๒ ราย โดยให้ภาควิชา
กีฏวิทยาการแพทย์ส่งภาระงานที่จะมอบหมายให้รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ ทั้ง ๒ ราย ก่อนรวบรวมส่งให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลยัมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/30 

สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและคา่บํารุงการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย

พยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๕ .๑ .๒   กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง ขอให้ปฏิ บั ติตามประกาศข้อบังคับ35 

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้ส่วน
งานพิจารณารายละเอียดข้อบังคับและประกาศที่เก่ียวข้อง และกํากับให้อาจารย์/นักวิจัย ในส่วนงานรักษาวินัยและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 



‐ ๑๐ ‐ 
 

๕.๑.๓  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และกําหนดให้มหาวิทยาลัยในฐานะสถานศึกษาของรัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๑.๔  เรื่องอ่ืนๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 5 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง ผศ. ดร.พิมพา ขจรธรรม ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๙ 10 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงช่ือตําแหน่ง “ผู้อํานวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” เป็น “ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” คําสั่งที่ 
๑๐๖๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง Prof. Dr. Alistair Boxall เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะ15 

เวชศาสตร์เขตร้อน คําสั่งที่ ๑๐๗๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง Dr. Markus Winterberg ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์อาคันตุกะ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คําสั่งที่ ๑๐๗๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายเครือข่ายนวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๑๑๒๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  20 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง อ. ดร.จิราธร ชาติศิริ ให้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๑๑๔๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่             
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่ง
ที่ ๑๒๖๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  25 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง ศ. คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ให้รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๑๒๙๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ต้ังแต่
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง ดร.สุภลักษณ์ โพธ์ิพฤกษ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาธิโปรโตซัว และ Dr. Ronald Enrique Morales Vargas ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา30 

กีฏวิทยา คําสั่งที่ ๑๓๐๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลําดับ 

๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่างๆ คําสั่งที่ ๑๓๑๔/๒๕๕๙ สั่ง    
ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ไม่มี  



‐ ๑๑ ‐ 
 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอํานวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังน้ี 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๕ 5 

โครงการ เป็นเงิน ๒๒๖,๗๙๖.๑๑ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจําเดือน

เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

จํานวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๘๔,๓๕๖.๓๙ บาท  10 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕  ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยแสดงถึงจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังน้ี 
ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
- ผลการดําเนินงาน 
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รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจํานวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล    
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 15 

ประธานฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษารวบรวมข้อมูลและรายงานสรุปทุนการศึกษา Dean-
MORU และรองคณบดีฝ่ายวิจัยสรุปทุน ICTM และนําข้อมูลมาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ รับทราบด้วย   

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 20 

ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังน้ี 
๕.๒.๔.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ของ TMDR ขณะนี้ได้ย่ืนเอกสาร

ที่สํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สปม.) และจะมีการตรวจประเมินเบ้ืองต้นในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
๕ .๒ .๔ .๒  Final Scientific Agenda และโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ThaiTECT 

Annual Meeting 2016 ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมถึงวันที่ ๓๑ 25 

พฤษภาคม ๒๕๕๙    
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ไม่มี 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 30 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังน้ี 
๕ .๒ .๖ .๑  กําหนดจัดกิจกรรมนักศึกษา Cultural Exchange “Cooking International Cuisine- 

ASEAN Plus Japan” ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๕.๒.๖.๒ สรุปการประเมินความไม่พึงพอใจของนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกช้ันปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ทําการ

สํารวจโดยแจกแบบสอบถามจํานวน ๑๕๐ ชุด ได้รับคืน จํานวน ๗๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๖ ผลการสํารวจพบว่า35 

สิ่งที่นักศึกษาไม่พึงพอใจ เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังน้ี       
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนควรได้รับก่อนเริ่มการบรรยาย คิดเป็น ๓.๔๖ คะแนน 
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- สถานที่สําหรับน่ังเล่น/พักผ่อนไม่เพียงพอ คิดเป็น ๓.๔๒ คะแนน  
- การติดต่อสื่อสารที่นักศึกษาชอบน้อยที่สุดคือ โปรแกรมไลน์ คิดเป็น ๓.๓๖ คะแนน 
- สัญญาณ MU-WiFi ตํ่า บริเวณช้ัน ๑๑ อาคารจําลอง หะริณสุต ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ ๖๐ พรรษา และช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

๕.๒.๖.๓ รัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานราชการประดับธงและตราสัญลักษณ์ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๙ และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยให้ประดับธงและตราสัญลักษณ์ ต้ังแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และต้ังแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามลําดับ 10 

๕.๒.๖.๔ ขอความร่วมมือสนับสนุนคูปองกิจกรรม “เขตร้อน เดิน/ว่ิงระดมทุนเพ่ือการคัดกรองมะเร็งเต้า
นม” ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ – ๙.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ขณะน้ีเหลือคูปองเพียง ๒๐๐ เล่ม เท่าน้ัน ในวันน้ี จึงได้จัดโต๊ะจําหน่ายคูปองด้านหน้าห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการประจําคณะฯ และผู้ที่สนใจซื้อคูปอง 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๗  รองคณบดีฝา่ยคลังและสนิทรพัย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลงัและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังน้ี 
๑) รายงานสถานภาพด้านงบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) ดังน้ี 
๑.๑ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 20 

๓๑๙.๐๒ ล้านบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจ่ายจริงทุกหมวดรายจ่าย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 
๒๑๙.๘๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๘.๙๑ ประกอบด้วย 

- รายจ่ายประจํา ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จํานวน ๓๐๕.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติ
แล้วทั้งสิ้น ๒๐๖.๔๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๕๖ 25 

- งบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๙.๓๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร   
จํานวน ๗ รายการ เพ่ือให้งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการรักษาพยาบาลด้านกายภาพบําบัด คณะฯ ได้โอน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นครุภัณฑ์ด้านกายภาพบําบัด ๒ รายการ จํานวนเงิน ๕.๙๐ ล้าน
บาท คงเหลืองบประมาณงบลงทุน ๑๓.๔๔ ล้านบาท ดําเนินการจัดหาก่อหน้ีผูกพันและ30 

เบิกจ่ายแล้วครบถ้วน ทั้ง ๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๑ .๒ แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙  คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๑๙๒.๓๑ ล้านบาท รับโอนสะสมตามท่ีต้ังงบประมาณ ๒๐ 
ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๑๒.๓๑ ล้านบาทหรือ ร้อยละ ๕๙.๘๑ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕ ล้านบาท  
คณะฯ มีรายจ่ายดําเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๑๖๔.๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๓๘ ของประมาณการ35 

รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓๖๒.๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายจากการต้ังงบประมาณ 
๓๕๕ ล้านบาท เงินรับโอนจากบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๗.๗๗ ล้านบาท และค่าตอบแทนข้ามส่วนงาน ๐.๐๕ ล้านบาท  
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- รายจ่ายประจํา ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จํานวน ๓๓๒.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ตาม
งบประมาณที่อนุมัติแล้ว ทั้งสิ้น ๑๔๘.๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๕๗ 

- งบลงทุน จํานวน ๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๖ ล้านบาท และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน จํานวน ๑๖.๒๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๔.๓๐ 5 

๒) สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา สํานักงาน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจําเดือนเมษายน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังน้ี 

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท ค่าใช้จ่ายประจําเดือนเมษายน 
๓๘๙,๔๒๒.๕๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๓๖๑,๐๘๒.๓๕ บาท 

๓.๒ สํานักงาน ๕ สํานักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๔๑๕,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจําเดือนเมษายน 10 

๗๕๓,๗๑๗.๘๙ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖,๒๑๒,๕๑๑.๐๑ บาท  
๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๕๐,๓๐๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจําเดือน

เมษายน ๒,๙๔๒,๕๐๐.๓๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๙,๓๗๒,๗๐๑.๙๒ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 15 

ไม่มี  
๕.๒.๙  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ไม่มี 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  

ไม่มี 20 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งรายงานความคืบหน้าการปรับปรุง

พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดังน้ี 
๑) การทําที่ก้ันลาดยางป้องการนํ้ารั่ว เน่ืองจากเกิดนํ้าท่วมขังบริเวณช้ันดาดฟ้า อาคารศรชัย หลูอารีย์

สุวรรณ  25 

๒) การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ เพ่ือทําเป็นห้องประชุมแทน จงศุภชัยสิทธ์ิ  
ห้องประชุมสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายบุคลากร ห้องสวัสดิการ 
และห้องอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกําหนดการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  

๓) การร้ือถอนร้านค้าสวัสดิการบริเวณข้างโรงอาหารอาคารจําลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่เคยให้เช่าเป็นร้านอาหารและปัจจุบันได้หมดสัญญาแล้ว เพ่ือย้ายพลับพลาสําหรับฉายพระฉายา30 

ลักษณ์ ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อนไปไว้บริเวณดังกล่าว และทําเป็นพ้ืนที่สําหรับ
จอดรถยนต์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

๔) การปรับปรุงพ้ืนผิวบันไดและทางเดินภายในอาคารจําลอง หะริณสุต  
๕) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือส่วนงานเข้าร่วมโครงการ

ประกวดสวนมุมสวย เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ส่วนงาน โดยให้ส่วนงานส่ง35 

ภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการและ
ส่งภาพภาพก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน ๕ ภาพ ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖) ขอเชิญเข้าร่วมงาน TM ECO University เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 
๕.๒.๑๓ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย แจ้งเรื่องจากการ5 

ประชุม SEAMEO TROPMED Network In-House Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมารีวอ
เตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ดําเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ เน่ืองในโอกาสที่ SEAMEO TROPMED 
Network จะครบวาระ ๕๐ ปี ดังน้ี 

๑) การจัด 50th Anniversary of SEAMEO TROPMED Network: Regional Symposium ในวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 10 

๒) การจัดพิมพ์ Journal ฉบับพิเศษเพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๓) SEAMEO TROPMED Network จะมอบพ้ืนที่บูธจัดแสดงให้แต่ละศูนย์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมที่โดด

เด่นของศูนย์ 
๔ ) การจั ด  DAAD-SEAMEO TROPMED Network Alumni Forum ระห ว่าง วันที่  ๒๖  – ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ  15 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหนา้ภาควิชา 
รศ . ดร.พารณ   ดีคําย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาควิชาปรสิต

ห น อนพ ยา ธิ  กํ าห น ดจั ด กิ จ ก รรม  2 nd Symposium on “Biodiversity and Health in Southeast Asia: 20 

Translating Research to Action” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 
๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี Prof. Serge Morand ศาสตราจารย์อาคันตุกะ เป็นผู้ดําเนินการในกิจกรรมดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 25 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจําคณะจากสายสนบัสนนุ 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ไม่มี 

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 30 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี   
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ดร.เจตสุมน  ประจําศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint 35 

International Tropical Medicine Meeting 2016 (JITMM 2016) หั วข้ อห ลั ก  (Theme) ช่ื อ  Uncover Asian 
Tropical Medicine ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอคณบดีพิจารณาเลือกองค์ปาฐก (Keynote Speaker) และรอรับช่ือ 
Session จากภาควิชา ซึ่งมี ๒ ภาควิชาเสนอช่ือมาแล้ว อย่างไรก็ตามไม่ได้กําหนดว่าภาควิชาจะต้องเสนอช่ือจํานวน
เท่าใด แต่ขอให้แจ้งช่ือที่น่าสนใจ ทั้งน้ี หากผู้ใดไม่สะดวกหรือติดภารกิจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ให้แจ้ง



‐ ๑๕ ‐ 
 

ที่สํานักงานบริการการวิจัย หรือส่ง Email: jitmm@mahidol.ac.th และคณะกรรมการ JITMM กําหนดการประชุม
สรุปงานและแจ้งความคืบหน้าการจัดประชุม JITMM 2016 ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่าการจัดประชุมวิชาการปีน้ีจะจัด Pre-course เช่นเดิม และเสนอเรื่องจัด 
Pre-course ที่น่าสนใจ ได้แก่ Dengue, Melioidosis และ Zika 

๖.๒ อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งว่างานสื่อสารองค์กรร่วมกับโรงพยาบาล5 

เวชศาสตร์เขตร้อน กําหนดจัดกิจกรรม ’เขตร้อนห่วงใย โรคภัยเรื้อรัง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรําลึกสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ องค์อุปถัมภ์มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ลานช้ัน ๑ หน้าอาคารราชนครินทร์ และขอความ
ร่วมมือสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

๖ .๓ ดร.เจตสุมน  ประจําศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า Director ของ NIH จะเดินทางมาเย่ียมชม10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และแจ้งความประสงค์ขอพบผู้ที่ได้รับทุนตามรายช่ือที่ NIH ระบุไว้ 
อย่างไรก็ตามจะประชุมรายละเอียดอีกคร้ังในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงาน 15 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธ์ุ) 
ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงาน 

      (ศ. ดร.รังสรรค์  ต้ังตรงจิตร) 20 

          เลขานุการที่ประชุม 


