
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชัน้ ๑๗ อาคารราชนครินทร์ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑. รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์  คณบดี 
๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
๓. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
๕. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๖. ดร.สุรพล  ยิ้มส าราญ   รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๗. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๙. ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๑๐. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๑๑. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๑๒. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
๑๓. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๔. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. รศ. ดร.มัลลิกา  อ่ิมวงศ ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๖. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. ผศ. ดร.องอาจ  มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๙. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๑. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน   
๒๒. ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า  
๒๔. ผศ. ดร.จิราภรณ์  เรืองสิทธิชัย  กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. นางเนาวรัตน์  เจริญสุข   แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล 
๒๖. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน 

/หัวหน้างานพัสดุ 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๗. นายอมร  เหล็กกล้า    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๓. ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒. นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓. นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย 
๔. น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 10 

๕. นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์   หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๖. นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๗. น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. น.ส.จิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๙. นางฐิติกา  ธีรเนตร    หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร 15 

๑๐. นายพสิณ  ชรัตน์    รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๑. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานใน
ที่ประชุม และ รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการในที่ประชุม 20 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๑. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ให้

มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย (Reprofiling) รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย โดย
การวิเคราะห์ว่าในอีก ๕ – ๑๐ ปี ข้างหน้า มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นอย่างไร ซึ่งคาดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะ25 

ด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ภายใต้หัวข้อ Reprofiling of University ในการนี้ ประธานฯ จึงเสนอว่าคณะฯ ควร
จัดการประชุมระดมสมอง และพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหา นโยบายของมหาวิทยาลัย และบริบทประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปในระดับภูมิภาค และระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และมหาวิทยาลัยมหิดล
ในอนาคต เพ่ือให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 

๒. ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 30 

ในโอกาสได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจ าปี ๒๕๖๐ จากมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ทีป่ระชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขดังนี ้35 

หน้า   ๗    บรรทัดที่   ๒ เพ่ิมข้อความ “ไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
หน้า ๑๓    บรรทัดที่  ๑๑ แก้ไข “โครงการละ ๕๐๐ บาท” เป็น “จ านวน ๕๐๐ บาท/คน/โครงการ” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ส าหรับการจัดพิมพ์เอกสารแบบประวัติและผลงานการเสนอขอแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่ง    
ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 5 

การยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดพิมพ์เอกสารแบบประวัติและ
ผลงานการเสนอขอแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และต าแหน่งผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ 
ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวทุนสนับสนุน
ส าหรับการจัดพิมแอกสารและผลงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ได้รวมต าแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ นักวิจัย 
ระดับ ๓ และนักวิจัย ระดับ ๔ จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินการจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ ในการนี้ จึงเสนอเรื่อง10 

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดพิมพ์เอกสารแบบประวัติและผลงานการเสนอขอแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ และต าแหน่งผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินทุน
สนับสนุนตามต าแหน่งที่เสนอขอแต่งตั้งดังนี้ 

ต าแหน่งท่ีเสนอขอแต่งต้ัง จ านวน (บาท) 
ศาสตราจารย์อาวุโส / ศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง ๑๐,๐๐๐ 
ศาสตราจารย์ / นักวิจัย ระดับ ๔ / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ๘,๐๐๐ 
รองศาสตราจารย์ / นักวิจัย ระดับ ๓ / ผู้เชี่ยวชาญ ๖,๐๐๐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นักวิจัย ระดับ ๒ / ผู้ช านาญการพิเศษ / ผู้ช านาญงานพิเศษ ๔,๐๐๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 15 

๔.๒  ขอความเห็นชอบก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้างานรังสีวินิจฉัย และเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานรังสีวินิจฉัย 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
การก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้างานรังสีวินิจฉัย โดยเสนอวิธีตามข้อ ๕ (๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้
ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหัวหน้าส่วนงานได้20 

เสนอแต่งตั้ง พญ.วราภรณ์ สุทธิธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งแพทย์ คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช านาญฯ (รังสีวิทยาทั่วไป) เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๓  ขอความเห็นชอบเบิกค่าตอบแทนแพทย์ที่ออกตรวจผู้ป่วยที่มารับบริการนวดแผนไทยใน

วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 25 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนขอปรับอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ที่ออกตรวจผู้ป่วย            
ที่มารับบริการนวดแผนไทย ในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ในอัตรา ๘๐๐ บาทต่อชั่วโมง หากมีเศษของ
ชั่วโมงให้ตัดทิ้ง โดยไม่ให้น ามาคิดรวมในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๔  ขอความเห็นชอบปรับอัตราค่าบริการนวดประคบด้วยสมุนไพร ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบตามที่หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย ขอปรับอัตราค่าบริการนวดประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที อัตรา
ค่าบริการ ๒๕๐ บาท (เบิกได้ ๒๕๐ บาท) และจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานนวดแผนไทย ๑๑๕ บาท 35 



- ๔ - 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๕  ขอความเห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักของภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน 

รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปรับปรุง แก้ไขรายการ5 

บริการวิชาการ โดยแก้ไขบัญชีแนบท้าย หมายเลข ๕ ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ล าดับที่ ๑ โครงการ
ตรวจหาปริมาณโลหะหนัก เพ่ือให้บริการวิชาการของภาควิชาสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนา ต้นทุนการวิเคราะห์ 
และเพ่ือขยายขอบเขตการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทั้งนี้ ตามประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง อัตรา
ค่าบริการโครงการบริการวิชาการจากภาควิชา/หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ข้อ ๒ 
วรรคสอง ให้สามารถเพ่ิมเติม หรือแก้ไขบัญชีแนบท้ายได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า10 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ดังนั้น หน่วยวิทยบริการเพื่อสังคม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายการบริการวิชาการของภาควิชาโดยการแก้ไขบัญชีแนบท้าย 
หมายเลข ๕ ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ล าดับที่ ๑ โครงการตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ดังนี้ 

บัญชี เก่า บัญชี ใหม่ 
๑. โครงการตรวจหาปรมิาณโลหะหนัก  

๑.๑ ตรวจหาปริมาณโลหะหนัก                   ๒๕๐ บาท 
 

๑. โครงการตรวจหาปรมิาณโลหะหนัก  
๑.๑ ตะกั่ว (Lead) โดยเครื่องมือวเิคราะห์ GFAAS/FAAS 

- เลือด         ๓๕๐ บาท 
- ปัสสาวะ     ๓๕๐ บาท 
- น้ าเสีย       ๓๕๐ บาท 
- อากาศ       ๓๕๐ บาท 

๑.๒ โครเมียม (Chromium) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ GFAAS/FAAS 
- เลือด         ๓๕๐ บาท 

บัญชี เก่า บัญชี ใหม่ 
 - ปัสสาวะ     ๓๕๐ บาท 

- น้ าเสีย       ๓๕๐ บาท 
- อากาศ       ๓๕๐ บาท 
- ซีรั่ม          ๓๕๐ บาท 

๑.๓ แคดเมยีม (Cadmium) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ GFAAS/FAAS 
- เลือด         ๓๕๐ บาท 
- น้ าเสีย       ๓๕๐ บาท 
- อากาศ       ๓๕๐ บาท 

๑.๔ ทองแดง (Copper) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ GFAAS/FAAS 
- น้ าเสีย       ๓๕๐ บาท 
- อากาศ      ๓๕๐ บาท 
- ซีรั่ม          ๓๕๐ บาท 

๑.๕ แมงกานสี (Manganese) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ GFAAS/FAAS 
- เลือด       ๓๕๐ บาท 
- น้ าเสีย     ๓๕๐ บาท 
- อากาศ     ๓๕๐ บาท 

๑.๖ นิเกลิ (Nickel) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ GFAAS/FAAS 
- น้ าเสีย     ๓๕๐ บาท 
- อากาศ     ๓๕๐ บาท 



- ๕ - 

 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๖  การปรับปรุงโครงสร้างภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ครั้งที่ ๒ ตามค าแนะน าของรองอธิการบดีฝ่าย

การคลังและแผนงาน  
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ        5 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภายในคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงการแบ่งโครงสร้าง ดังนี้ 

๑. ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานคณบดี โดยเปลี่ยนชื่องาน ๒ งาน และเดิมคณะฯ เสนอให้
จัดตั้งงานบริหารทรัพย์สินและกฏหมาย มหาวิทยาลัยเสนอให้เปลี่ยนเป็นหน่วยบริหารทรัพย์สินและ10 

กฎหมาย และข้ึนตรงกับคณบดีแทน 
๒. ปรับโครงสร้างโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยฝ่ายบริหาร ให้ยุบเลิกงาน ๑ งาน ฝ่ายสนับสนุน

บริการผู้ป่วย ให้ย้ายงาน ๑ งาน และยุบเลิกงาน ๑ งาน ซึ่งการยุบเลิกงาน เนื่องจากมีบุคลากร
ปฎิบัติงานเพียงงานละ ๒ คนเท่านั้น จึงไม่เหมาะสมที่จะคงอยู่เป็นงาน เมื่อเทียบกับงานอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
คณะฯ จะพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมแก่หน่วยงานที่จะยุบเลิกต่อไป ส่วนฝ่ายการแพทย์และ15 

วิชาการ เดิมคณะฯ เสนอให้จัดตั้งงานพัฒนาบริการผู้ป่วย และงานบริการวิชาการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเสนอให้เปลี่ยนเป็นหน่วย ได้แก่ หน่วยพัฒนาบริการผู้ป่วย และหน่วยบริการวิชาการ
โรงพยาบาล และให้ขึ้นตรงกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแทน  

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ คณะฯ เสนอ  
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

โครงสร้างใหม ่ตามค าแนะน า  
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ภาควิชา จ านวน ๑๑ ภาควิชา (คงเดิม) ภาควิชา จ านวน ๑๑ ภาควิชา (คงเดิม) ภาควิชา จ านวน ๑๑ ภาควิชา (คงเดิม) 
ศูนย์ความเป็นเลิศ จ านวน ๔ ศนูย์ (คงเดิม) ศูนย์ความเป็นเลิศ จ านวน ๔ ศนูย์ (คงเดิม) ศูนย์ความเป็นเลิศ จ านวน ๔ ศนูย์ (คงเดิม) 
ส านักงาน จ านวน ๕ ส านักงาน 
ส านักงานคณบด ีจ านวน ๗ งาน 

- งานบริหารธุรการ 
- งานทรัพยากรบุคคล  
- งานคลัง  
- งานพัสดุ  

ส านักงาน จ านวน ๕ ส านักงาน 
ส านักงานคณบด ีจ านวน ๘ งาน 

- งานบริหารธุรการ  
- งานทรัพยากรบุคคล  
- งานคลัง  
- งานพัสดุ  

ส านักงาน จ านวน ๕ ส านักงาน 
ส านักงานคณบด ีจ านวน ๗ งาน 

- งานบริหารธุรการ  
- งานทรัพยากรบุคคล  
- งานคลัง  
- งานพัสดุ  

๑.๗ ซลิิเนียม (Selenium) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ GFAAS 
- อากาศ     ๓๕๐ บาท 
- ซีรั่ม        ๓๕๐ บาท 

๑.๘ สังกะสี (Zinc) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ GFAAS/FAAS 
- น้ าเสีย     ๓๕๐ บาท 
- อากาศ     ๓๕๐ บาท 
- ซีรั่ม        ๓๕๐ บาท 

๑.๙ ปรอท (Mercury) โดยเครื่องมือวิเคราะห์ MA 
- เลือด       ๘๐๐ บาท 
- ปัสสาวะ   ๘๐๐ บาท 
- น้ าเสีย     ๘๐๐ บาท 

- ซีรั่ม        ๘๐๐ บาท 
๒. โครงการตรวจหาภมูิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้เลือด 

โดยวิธี COP Test                                 ๕๐๐ บาท 
๒. โครงการตรวจหาภมูิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้เลือด 

โดยวิธี COP Test                                            ๕๐๐ บาท 



- ๖ - 

 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ คณะฯ เสนอ  
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

โครงสร้างใหม ่ตามค าแนะน า  
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

- งานอ านวยการกลาง  
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- งานสื่อสารองค์กร 

- งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม 
- งานบริหารทรัพยส์ินและกฎหมาย 

- งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม 

โรงพยาบาล ประกอบ ด้วย ๔ ฝ่าย (คงเดิม)
ฝ่ายบริหาร 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานการเงินและสวสัดิการสังคม 
- งานสารสนเทศโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล ประกอบ ด้วย ๔ ฝ่าย (คงเดิม)
ฝ่ายบริหาร 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานการเงินและสวสัดิการสังคม 
- งานสารสนเทศโรงพยาบาล  
  (ยุบหนว่ยงาน) 

โรงพยาบาล ประกอบ ด้วย ๔ ฝ่าย (คงเดิม)
ฝ่ายบริหาร 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานการเงินและสวสัดิการสังคม 

ฝ่ายการพยาบาล 
- งานบริการผู้ป่วยนอก 
- งานบริการผู้ป่วยใน 
- งานบริการผู้ป่วยวิกฤต ิ
- งานการเรียนการสอนและวิชาการ 

ฝ่ายการพยาบาล 
- งานบริการผู้ป่วยนอก 
- งานบริการผู้ป่วยใน 
- งานบริการผู้ป่วยวิกฤต ิ
- งานการเรียนการสอนและวิชาการ 

ฝ่ายการพยาบาล 
- งานบริการผู้ป่วยนอก 
- งานบริการผู้ป่วยใน 
- งานบริการผู้ป่วยวิกฤต ิ
- งานการเรียนการสอนและวิชาการ 

ฝ่ายการแพทย์และวิชาการ 
- งานไตเทียม 
- งานวิจัยทางคลินิก 

ฝ่ายการแพทย์และวิชาการ 
- งานไตเทียม 
- งานวิจัยทางคลินิก 
- งานรังสีวินิจฉัย 
- งานกายภาพบ าบัด 
- งานพัฒนาบริการผู้ป่วย 
- งานบริการวิชาการโรงพยาบาล 

ฝ่ายการแพทย์และวิชาการ 
- งานไตเทียม 
- งานวิจัยทางคลินิก 
- งานรังสีวินิจฉัย 
- งานกายภาพบ าบัด 

ฝ่ายสนับสนนุบริการผู้ป่วย 
- งานเภสัชกรรม 
- งานเวชระเบียน 
- งานรังสีวินิจฉัย 

(ย้ายไปฝ่ายการแพทย์และวิชาการ) 
- งานโภชนาการ 
- งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
- งานผู้ป่วยสัมพันธ์ 

ฝ่ายสนับสนนุบริการผู้ป่วย 
- งานเภสัชกรรม 
- งานเวชระเบียน 
 
 
- งานโภชนาการ 
- งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
- งานผู้ป่วยสัมพันธ์ (ยุบหน่วยงาน) 

ฝ่ายสนับสนนุบริการผู้ป่วย 
- งานเภสัชกรรม 
- งานเวชระเบียน 
 
 
- งานโภชนาการ 
- งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 

ทั้งนี้ หัวหน้างานที่จะถูกยุบเลิกงานและปรับเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วย ยังคงได้รับเงินประจ าต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/5 

สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๕.๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีส าหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   10 
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๕.๑.๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ก าหนด
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  5 

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงการรับสมัครทุนสนับสนุนการจัดท าหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาร่วมระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐    

๕.๑.๖  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิ
ให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 10 

๕.๑.๗  กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนด้านงบประมาณ การรับ-จ่าย และ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย หนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๘  กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง การพิจารณาสั่งการด้านการจัดหาวัสดุ และค่าใช้สอย หนังสือ
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๙  กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ15 

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท าหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย หนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕.๑.๑๐ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือจ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่  
๑) เรื่อง การก าหนดให้วัน ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ  
๒) เรื่อง ข้อสังการของนายกรัฐมนตรี 20 

๓) เรื่อง สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการศึกษา หนังสือลงวันที่    
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐    
๕.๑.๑๑ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหนังสือเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับ

รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้แก่ ศ. นพ.ประมุข มุทิรางกูร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 25 

(ประเภทอาจารย์) น.ส.ปิยะรัตน์ กุลอัก สังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทบุคลากร) และนาย 
วุฒิภัทร เอ่ียมมีชัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ประเภทนักศึกษา) หนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐    

๕.๑.๑๒ เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า30 

ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ค าสั่งที่  ๕๕๒/๒๕๖๐            
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม 
ค าสั่งที่ ๕๖๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐     35 

เป็นต้นไป  
๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นางพรพิมล อดัมส์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการพิเศษ สาขาการ

บริการวิชาการและวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๕๗๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่  ๒๓ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
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๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๖๒๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอ่ืน 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน5 

นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอ่ืน   

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.ธีรพร รับค าอินทร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๖๖๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่      10 

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป   
๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นายสุรเชษฐ์ เบญจธรรมรักษ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยวิจัย 

(ผู้ช านาญการพิเศษ) สาขาอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๗๑๐/
๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมรับทราบ  15 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๑.๑  รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๑) สรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  20 

- เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็นงบบุคลากร จ านวน ๙๓,๓๐๒,๕๑๗.๐๔ บาท 
งบด าเนินการ จ านวน ๖๑,๘๒๔,๔๒๕.๑๖ บาท และงบลงทุน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
๑๕๖,๓๐๖,๙๔๒.๒๐ บาท  

- เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๑๓๕,๕๖๓,๕๔๔.๓๐ บาท รายจ่ายจริง (รวม
ภาระผูกพัน) ๑๐๔,๕๑๗,๘๑๒.๘๗ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๓๑,๐๔๕,๗๓๑.๔๓ บาท 25 

๕.๒.๑.๒  ด้วยกรรมการประจ าคณะจากบุคลากรสายงานต่างๆ ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน         
๓ ต าแหน่ง คือ นางประไพพร เตียเจริญ (ผู้แทนบุคลากรจากส านักงาน) นางฐิติพร แก้วรุณค า (ผู้แทนบุคลากรจาก
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) และนายอมร เหล็กกล้า (ผู้แทนบุคลากรจากภาควิชา) จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น คณะฯ จะด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะจากบุคลากรสายงานต่างๆ    
ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และก าหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง   30 

ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น ๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 

๕.๒.๑.๓  มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งให้ส่วนงานที่มีการเปลี่ยนหัวหน้าส่วนงานประสานงานกับกองคลัง 
เพ่ือให้กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินที่ส่วนงานใช้ประกอบการจัดท ารายงานการรับส่งทรัพย์สิน
ราชการ และให้ศูนย์ตรวจสอบภายในตรวจนับความมีตัวตนของพัสดุคงเหลือ ณ วันส่งมอบ เพ่ือให้ความเห็นก่อน35 

เสนออธิการบดีลงนามในรายงานฯ และต้องกระท าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้พ้นจากต าแหน่งรับทราบค าสั่ง อาจ
ขออนุมัติอธิการบดีเพ่ือขยายเวลารับส่งงานได้ ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ในการนี้ จึงแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และถูกต้องต่อไป 



- ๙ - 

 

๕.๒.๑.๔  ตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากคณบดีต้องเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และไม่มีเที่ยวบินส าหรับเดินทางกลับ
ประเทศไทย นั้น ในการนี้ จึงขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมดังกล่าว เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 
๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (Research Overhead) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๒๒,๘๖๒.๒๕ บาท   10 

๕.๒.๒.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๓  สรุปการจัด Lunch Talk เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๒ ครั้ง 
๕.๒.๒.๔  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่มีผู้ส่งขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge)  
ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ไม่มี 

๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 20 

รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา แจ้งเชิญชวน
ให้ภาควิชาด าเนินการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile 
Learning) เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรออนไลน์ (Course Online) ในอนาคต 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 25 

อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ จากการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้แจ้งก าหนดการตรวจประเมิน ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกรรมการ  30 

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมให้การต้อนรับ และร่วมฟังค าชี้แจง
วัตถุประสงค์การตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมิน ในวันดังกล่าว และร่วมรับฟังการน าเสนอสรุปผลการตรวจ
ประเมินด้วยวาจา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๕.๒.๖.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ปรับปรุงข้อมูล CALL TREE เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในการนี้ ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ 35 

ตามระบบ CALL TREE ดังกล่าว เพื่อใช้ส าหรับการติดต่อประสานงานต่อไปด้วย  
๕.๒.๖.๓ สภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดอบรม “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in 

Organization)” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างานด้วยการน าการพัฒนาจิต (สมาธิ และสติ) ไป



- ๑๐ - 

 

ปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาอาจารย์ 
และเครือข่ายบุคลากรสังกัดภาควิชา โรงพยาบาล และส านักงาน รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน และเพ่ือให้การด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวมีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร คณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร จึงแจ้งข้อมูลให้
ทราบดังนี้  

๑) คณะกรรมการฯ มีมติให้ใช้ “เขตร้อนองค์กรแห่งสติ” (Mindfulness Tropmed) เป็น5 

สโลแกนประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในการด าเนินงานเกี่ยวกับสร้างสุขด้วยสติในองค์กร 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือด าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ จัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดท าสติกเกอร์ “น้องสติ” 
เพ่ือแจกให้แก่บุคลากรเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้รับทราบข้อมูลของโครงการ
มากยิ่งขึ้น 10 

๓) คณะกรรมการฯ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ๒ แบบ คือ 
-  การอบรม “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MIO) โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และ

ทีมงาน เป็นวิทยากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก าหนดจัด ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน เดือน
มีนาคม และพฤษภาคม ๒๕๖๐  

-  กิจกรรม “สุข สัญจร” โดย รศ. นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ เป็นวิทยากร งบประมาณ ๒๕๖๐ 15 

ก าหนดจัด ๔ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐  
๔) คณะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือเป็นวิทยากรในเรื่อง “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” จ านวน 

๑๒ คน เพ่ือร่วมเป็นทีมวิทยากรอบรมในเรื่องดังกล่าว โดยจะเริ่มจัดการอบรมให้แก่กลุ่ม
ลูกจ้างของคณะฯ ก่อน 

๕) ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความสุขของบุคลากรคณะฯ จะใช้เครื่องมือ 20 

Happinometer ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก และคณะกรรมการฯ เห็นควรมีแบบ
ประเมินย่อยประกอบด้วย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือบุคลากรของคณะฯ ช่วยตอบ
แบบสอบถามตามข้อเท็จจริง เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง 
การสร้างสุขในองค์กรต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  25 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการ

ปรับปรุงและพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือลดปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดการบาดเจ็บจากการท างาน  

นอกจากนี้ ได้กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงพักขยะ เนื่องจากพบว่ามีแหล่งน้ ากักขังอยู่30 

ภายในบริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดการสะสมเชื้อโรคและสิ่งปฏิกูลได้  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 35 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๙.๑ ก าหนดจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 

หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต และหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมาร



- ๑๑ - 

 

เวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ทั้งนี้ อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เสนอว่าให้แจ้งก าหนดการจัดพิธีปิด
หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (M.C.T.M.) ด้วย ซึ่ง รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ จึงแจ้งเพ่ิมว่าพิธีปิด
หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (M.C.T.M.) จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 5 

๕.๒.๙.๒ สรุปจ านวนนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน 
ประกอบด้วยนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ๓ คน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ๒ คน ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ๒ คน ประเทศญี่ปุ่น ๓ คน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๑ คน ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๑ 
คน ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส ๑ คน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ๒ คน และประเทศสมาพันธรัฐสวิส ๑ คน 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๐.๑ สรุปจ านวนผูเขารวมกิจกรรม TURNITIN เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน ๓๓ คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๑ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๑๐.๒ การประชาสัมพันธ์ และการแนะน าหลักสูตรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ระหว่างวันที่ ๒๗ 15 

- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยโรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และได้รับการ
บันทึกวีดิทัศน์จาก MU Channel  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  

ไม่มี 20 

 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
ไม่มี 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 25 

ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเชิญ ผศ. ดร. นพ.ดร   
วัฒนกุลพาณิชย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลแทน 

ผศ. ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพาณิชย์ กล่าวว่าการอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร และการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น าอบรม MIO (Training of Trainer) ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาจิตใจ การให้
ความส าคัญกับสติในฐานะที่เป็นสภาวะจิตที่มีคุณภาพในการท างานไปสู่ปัญญาภายใน โดยการน าสติมาใช้เป็นวิถี30 

องค์กร เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีสติของแต่ละคน การท างานร่วมกันเป็นทีมด้วยสติสื่อสาร และการพัฒนาภารกิจ
ขององค์การด้วยสติสนทนา ซึ่งการพัฒนาจิตใจดังกล่าวจะช่วยลดความตึงเครียด และความทุกข์ท่ีเกิดจากการท างาน
ได้ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ทดลองปฏิบัติการฝึกสติ โดยให้รู้ลมหายด้วยการหลับตาท าสมาธิ  

ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ เสนอให้มีการฝึกสติท าสมาธิก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ทุกครั้ง โดยครั้งแรกเสนอให้ ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และนาง35 

ประไพพร เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน เป็นผู้น าการฝึก จากนั้นให้ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนผู้น าการฝึกในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 



- ๑๒ - 

 

นางเนาวรัตน์ เจริญสุข แจ้งเรื่องแทน นางฐิติพร แก้วรุณค า กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัด
โรงพยาบาล เรื่องก าหนดการฝึกภาคปฏิบัติวิชา พยคร ๔๘๘ ปฏิบัติการเสริมทักษะการพยาบาล ในวันที่ ๑๓ มีนาคม 
– ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยร่วมกับทีมพยาบาลวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกดังนี้  

๑) น.ส.จิตรลดา คงอินทร์ 5 

๒) น.ส.นิภาพร ศรีทิม 
๓) น.ศ.ศศิธร วรลักษณ์ 
๔) น.ส.สายฝน ศรีน้ าทอง 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 10 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเรื่องต่อที่
ประชุมดังนี้ 

๕.๓.๔.๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนก าหนดจัดงานคืนสู่เหย้าและร าลึกวันก่อตั้งคณะฯ ปีที่ ๕๗ ในวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีก าหนดการตาม
เอกสารประกอบการประชุม 15 

๕.๓.๔.๒ สวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดท าเสื้อยืดคอปกโปโลสีด า จ านวน ๑,๒๐๐ ตัว แจกให้
บุคลากร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของท่าน ทั้งนี้ คาดว่าจะแจกให้แก่บุคลากรในช่วงกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๐   

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  20 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 25 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 30 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
      (รศ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


