
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
------------------------------------- 

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. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๕. ผศ. ดร.มุทิตา  วนาภรณ์   แทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. รศ. ดร.มัลลิกา  อ่ิมวงศ ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. ผศ. ดร.องอาจ  มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๙. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๐. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. ศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. ผศ. ดร.จิราภรณ์  เรืองสิทธิชัย  กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๗. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล/ 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

๒๘. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 
หัวหน้างานพัสดุ  

๒๙. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 5 

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพรพิมล  อดัมส์    หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๒. นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 10 

๓. นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔. นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย 
๕. น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖. น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์   หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗. นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 15 

๘. น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๑. นางฐิติกา  ธีรเนตร    หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร 
๑๒. นายพสิณ  ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 20 

๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน 
น านั่งสมาธิ, รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานการประชุม และ    รศ. 
ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการที่ประชุม 25 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๑.๑ การเตรียมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่านศึกษาข้อมูลการ
ด าเนินงานของคณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากมหาวิทยาลัย ซึ่ง30 

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ประธานฯ คาดว่าคณะฯ ควรไดค้ะแนนมากว่า ๒๕๐ คะแนนขึ้นไป  
๑.๒ ประธานฯ กล่าวเชิญ น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล แจ้งวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ดังนี้ 35 

๑) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานฯ ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒) เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารบุคคล เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี การให้ค่าตอบแทน

อ่ืนๆ การให้รางวัลจูงใจ การต่อสัญญาจ้าง ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ    
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ในการประเมินฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการประเมินเป็นดังนี้ 
รอบการประเมิน เดิม ใหม่ 

ครั้งท่ี ๑ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคมของปีเดียวกัน 
ครั้งท่ี ๒ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ในปีเดยีวกัน ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายนของปีเดียวกัน 
และจะน าก าหนดการประเมินฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ เสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ก าหนดการของมหาวิทยาลัยมหิดล   
ประธานฯ แจ้งว่าการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนควรสอดคล้องกับคะแนนประเมินฯ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการ

พัฒนาตนเองและมีการวางแผนงานการท างาน ควรเปลี่ยนวิธีการก าหนดบทลงโทษ เป็นการให้รางวัลกับผู้ที่5 

ปฏิบัติงานดีแทน 
๑.๓ ประธานฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไปประชุมกับ ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัย โดยมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมร่วมเข้าประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือ
ความร่วมมือทางงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งรายละเอียด ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย จะแจ้งให้
ทราบในวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  10 

๑.๔ จากเหตุการณ์ที่มีประชาชนผู้มาออกก าลังกายภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท าการ CPR ให้การช่วยเหลือแล้ว แต่ผู้ป่วยคนดังกล่าวได้เสียชีวิตในระหว่างการน าส่ง
โรงพยาบาล ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความส าคัญในกรณีดังกล่าว จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าส่วนงาน 
เกี่ยวกับการใช้เครื่อง AED ซึ่งเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ เพ่ือใช้ส าหรับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุใน
กรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที  15 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 20 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ เพื่อการศึกษา 
๒๕๖๐ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 25 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ได้ปรึกษาหารือเรื่องการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาสัญชาติไทย และการสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้มี
โอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) รวมถึงเป็นการเพ่ิมผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้แก่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  30 

ในการนี้ จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าครองชีพเพ่ือการศึกษา ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขร่างประกาศคณะฯ โดยตัดข้อ ๙(๖) ออก และตัดค าว่า “ปีการศึกษา 
๒๕๖๐” ออก 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 35 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
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๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญา
เอกจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะ5 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๔  สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง ขอเชิญท่านและคณาจารย์ในส่วนงานเข้าร่วม        

ประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ... หนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๕  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือเรื่อง แนวทางการน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนและการ10 

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
จะมาที่คณะฯ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน หนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

๕.๑.๖  กองบริหารงานทั่วไป มีหนังสือเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวผ่านสื่อมวลชนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐    15 

๕.๑.๗  กองทรัพยากรบุคคล มีหนังสือเรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการส่วนงาน รอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

๕.๑.๘  กองกฎหมาย มีหนังสือเรื่อง การประกาศและบังคับใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หนังสือลงวันที่ ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    

๕.๑.๙  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 20 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์
เกียรติยศ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ค าสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร. สพญ.ญาณิน ลิมปานนท์ ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้า
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ 25 

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 

ค าสั่งที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ รศ. ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ค าสั่งที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ 30 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระตามอธิการบดี  

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ให้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานสภา35 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๑๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน   



- ๕ - 

 

 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๑๘๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่5 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นพ.กิตติยศ ภู่วรวรรณ และ ดร.มุทิตา วนาภรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๒๓๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามล าดับ   

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ อ.นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ลาออกจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์10 

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๒๕๔/๒๕๖๐ 
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ งแต่งตั้ งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๓ ราย รายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม ค าสั่งที่ ๑๒๕๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่      
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 15 

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 
ค าสั่งที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๐๖๖/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาของคณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการด าเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมตามค าสั่งนี้ ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมตาม
ประกาศส านักงานอธิการบด ี20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 25 

เมษายน ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  
๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร จ านวน ๑๓๑,๑๕๒,๐๖๔.๒๐ 

บาท งบด าเนินการ จ านวน ๗๘,๕๘๙,๕๐๗.๐๙ บาท และงบลงทุน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
บ าท  ร วม ราย จ่ า ย ทั้ ง สิ้ น  ๒ ๑ ๐ ,๙ ๒ ๑ ,๕ ๗ ๑ .๒ ๙  บ าท  เงิ น ค ง เห ลื อ ทั้ งสิ้ น 
๑๐๗,๕๐๔,๔๐๐.๗๑ บาท 30 

๒) เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๑๙๒,๕๑๘,๓๘๓.๖๙ บาท รายจ่ายจริง (รวม
ภาระผูกพัน) ๑๕๐,๔๘๙,๐๙๖.๑๗ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๔๒,๐๒๙,๒๘๗.๕๒ บาท 

๕.๒.๑.๒ ตามที่ผู้บริหารคณะฯ ได้ปรึกษาหารือเรื่อง การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังและการวิเคราะห์ 
FTE (Full Time Equivalent) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผนอัตราก าลังของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับ
ภาระงาน ขณะนี้แบบฟอร์มส าหรับให้หน่วยงานกรอกข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หาก35 

แล้วเสร็จจะด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป  
๕.๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งให้ส่วนงานที่มีรายได้เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือมีบริการตรวจ

สุขภาพ ให้ด าเนินการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนงาน เพ่ือช่วยประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของ
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มหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจึงมีความจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยดังกล่าว ซึ่งต้องประกาศรับสมัคร
บุคลากรภายนอกมาปฏิบัติงาน และเป็นหน่วยงานขึ้นกับคณบดีโดยตรง  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 5 

๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงาน
บริการการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จ านวน ๗ โครงการ รวมเป็นเงิน 
๑๗๕,๔๘๖.๘๑ บาท 

๕.๒.๒.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ จ านวน ๗ เรื่อง เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท 10 

๕.๒.๒.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่าตามที่ได้ไปประชุมที่สถาบันวิจัยประชากรและ15 

สังคม พร้อมกับคณบดีนั้น ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้เชิญคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้ร่วมท าวิจัยด้วย โดยขณะนี้ก าลัง
ศึกษาเรื่องความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งมองเห็นแนวทางว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนสามารถท าการศึกษา
วิจัยร่วมด้วยได้ 

ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 20 

ไม่มี 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา แจ้งต่อที่
ประชุมเรื่องปัญหามัลแวร์เรียกค่าไถ่ โดยมีกลุ่มเสี่ยง คือระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows เวอร์ชันเก่า
ที่หมดระยะการซัพพอร์ตแล้ว ดังนั้น รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา และงาน25 

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงด าเนินการอัพเดตระบบปฏิบัติการดังกล่าวให้ทุกหน่วยงาน เพ่ือป้องกันมัลแวร์และรักษา
ความปลอดภัยของระบบภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกคนระมัดระวังการใช้งาน และไม่
ควรคลิกลิงคห์รือไฟล์ที่มากับอีเมลที่ไม่รู้จัก  

จากนั้น นางศิวพร ผ่านภูวงษ์  หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ได้น าเสนอวิธีการใช้งานคลังภาพคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน (TROPMED Photobank) สามารถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ http://photobank.tm.Mahidol.ac.th/ 30 

และเลือกรายการที่ต้องการท ารายการต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการเตรียมต้อนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่     35 

๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะรับทราบเรียบร้อยแล้ว  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 

http://photobank.tm/


- ๗ - 

 

 

๕.๒.๗.๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนก าหนดจัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จ านวน ๓ ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัด
อบรมที่อาคารราชนครินทร์ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะฯ ต้องด าเนินการจัดการอบรมให้บุคลากรทุกคน
รับทราบและได้ฝึกปฏิบัติโดยทั่วกัน เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้
หัวหน้าหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย  

๕.๒.๗.๒ ก าหนดจัดโครงการ ‘เขตร้อน หมายมุ่ง งดใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็น5 

ต้นไป โดยคณะฯ มีการจัดถุงผ้าให้ยืมตามจุดบริการ หรือการใช้ถุงพลาสติกที่น ามาใช้ใหม่ (Reuse) ตามนโยบายลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีของคณะฯ รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

๕.๒.๗.๓ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนก าหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก “Connecting People to 
Nature” สายใยชีวิตกับธรรมชาติ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานควินิน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย เช่น กิจกรรมสอนท าน้ าหมักชีวภาพ (EM) และกิจกรรมร่วมสนุกบนเวที เป็นต้น 10 

๕.๒.๗.๓ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามนโยบายของคณะฯ ซึ่งรณรงค์ให้ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พบว่าค่าการใช้ไฟฟ้าลดลง ดังนี้ 

- เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ลดลง ๖๖,๙๙๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๙ 
ค่าใช้จ่ายลดลงเป็นเงิน ๓๔๐,๐๒๓ บาท 

- เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ลดลง ๘๘,๙๘๓ หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15 

๑๑.๒๘ ค่าใช้จ่ายลดลงเป็นเงิน ๖๔๙,๒๒๑ บาท 
นอกจากนี้ คณะฯ ได้สะสมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) บริเวณดาดฟ้าลานจอด

รถยนต์ อาคารวิทยบริการ และขายให้การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ คณะฯ สะสมพลังงานไฟฟ้าได้
จ านวน ๔,๖๔๕.๑๐ KWh 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องผลการ

ตรวจสุขภาพบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปี ๒๕๖๐ ว่าบุคลากรที่มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์
ผิดปกติ แพทย์จะระบุไว้ในผลการตรวจสุขภาพของแต่ละบุคคลว่าควรพบแพทย์เพ่ือรับค าแนะน าและรับการรักษา
ต่อไป แต่บุคลากรที่มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติดังกล่าว ไม่มีการติดตามเพ่ือรับค าแนะน าจากแพทย์25 

ตามที่แพทย์ระบไุว้ ทั้งนี้ พยาบาลได้พยายามติดตามบุคลากรเหล่านั้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่าได้รับการติดต่อจากบัณฑิตวิทยาลัยว่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (M.Sc. (Trop. Med.)) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี30 

บัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (Ph.D. (Trop. Med.)) มีก าหนดการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรที่กล่าวไว้ข้างต้นยังคงใช้หลักสูตรเดิมต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 35 

๕.๒.๑๐.๑  การจัดกิจกรรม Soft Skill ด้าน Language and Communication: Thai language ใน
วันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน และ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๓ อาคารจ าลอง หะริณสุต โดยการขอยังอยู่
ในระหว่างการด าเนินการขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 



- ๘ - 

 

 

๕.๒.๑๐.๒  สรุปการจัดกิจกรรม Sport Day for FTM Students เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ 
ลานควินิน มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๕ คน และมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๓ คน 

๕.๒.๑๐.๓  ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  
ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องก าหนดการอบรมดูแล10 

รักษาและการประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรสาย
วิชาการและปฎิบัติการทั้งหน่วยราชการและเอกชน ทั้งนี้ ก าหนดจัดการอบรมปีละ ๒ ครั้ง  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่าตามที่สภาอาจารย์15 

ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปี ๒๕๖๐ นั้น สภาอาจารย์
ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกให้ ผศ. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน เป็นผู้มีความเหมาะสม
รับรางวัลอาจารย์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากนั้นจะด าเนินการเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างสภา
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๐ ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
นางฐิติพร  แก้วรุณค า กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล แจ้งว่ากลุ่มเครือข่าย

บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ         
สุขศึกษาฯ จัดโครงการ “บ.ส.ร. ร่วมใจ ลดค่า BMI” เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ที่มีระดับ BMI 
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของบุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สามารถลด25 

น้ าหนัก สร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มบุคลากร  มีระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีการร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 30 

๕.๓.๔.๑ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้ง

เรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๑) ประกาศสวัสดิการคณะฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการประเภทการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  35 

๒) ประกาศสวัสดิการคณะฯ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษาส าหรับบุตร
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ 
ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๙ - 

 

 

๓) ประกาศสวัสดิการคณะฯ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับเงินสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียนและสิ่งจ าเป็นส าหรับบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – 
๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  10 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 15 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
      (รศ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


