
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบด ี
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๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๗.   ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน/ 

แทนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๘.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

และเลขานุการคณะ/กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๙.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๐. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๑. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๒. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๔. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๖. รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. อ. ดร.สุภลัคน์  โพธิ์พฤกษ์   แทนหัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๙. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หวัหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ แล้ว 
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๒๕. นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๒.  รศ. ดร.มนัส  จงสงวน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑.   น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     แทนหัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ/ 

แทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๔.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 10 

๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้างานคลัง 
๗.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๘.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานวิศวกรรมบริการและกายภาพ 
๙.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๑๐. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์   หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  20 

ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้กล่าวเชิญ นายเสวก ชมมิ่ง หัวหน้างานวิศวกรรมบริการและ
กายภาพ เพ่ือบรรยายพิเศษเรื่อง “การชี้แจงแผนป้องกันอัคคีภัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน” เวลา ๐๙.๐๐ – 
๐๙.๓๐ น.   

เริ่มการบรรยายโดย นายเสวก ชมมิ่ง กล่าวถึงระบบป้องกันและวิธีระงับการเกิดอัคคีภัย องค์ประกอบการ
เผาไหม้ และการตัดกระบวนการเกิดเพลิงไหม้โดยวิธีการลดอุณหภูมิและตัดก๊าซออกซิเจนเพ่ือลดโอกาสการติดไฟ 25 

กล่าวถึงชนิดของไฟ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ตามชนิดของเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงาน จากนั้น ได้ชี้แจงเรื่อง
ระบบป้องกันโดยการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือ การใช้งานระบบสูบจ่ายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ การใช้งานระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการใช้ทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน 

นอกจากนี้ นายเสวก ชมมิ่ง ได้แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน ๓ ระดับ คือ  
๑) แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นต้น ซึ่งเป็นแผนระดับหน่วยงาน ประกอบด้วยทีมดับเพลิงที่เป็น30 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที และทีมประสานงานที่จะช่วยสนับสนุนและรายงาน
เหตุการณม์าทีค่ณะฯ  

๒) แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นที่ ๒  เป็นแผนในระดับคณะฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการแผนฯ 
ผู้จัดการ รองผู้จัดการควบคุมเหตุฉุกเฉิน หัวหน้า ผู้ช่วยหัวหน้าชุดควบคุมฉุกเฉิน ทีมอพยพหนีไฟฉุกเฉิน ทีม
เคลื่อนย้ายสิ่งของ ทีมรักษาความปลอดภัย ทีมปฐมพยาบาล ทีมสนับสนุนด้านการจัดการ ทีมผจญเพลิง ทีม35 

สื่อสารและประสานงาน และทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ 
๓) แผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ผู้พบเหตุสงสัยว่าเกิดเพลิงไหม้ ให้ประสานงานไปที่หน่วยรักษาความ

ปลอดภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ท่ีสามารถประสานงานและผจญเพลิงได้ ติดต่อได้ที่เบอร์ ๑๙๑๑ หรือ ๑๘๐๑ 
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หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ นายเสวก ชมมิ่ง ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ และก าชับให้รอง
คณบดีฝ่ายอ านวยการและหัวหน้างานวิศวกรรมบริการและกายภาพ ช่วยตรวจสอบพื้นท่ีจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ 
เพ่ือยับยั้งการเกิดเหตุ และให้ซ้อมเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ ขั้นตอนการแจ้งเหตุการณ์เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่
ผู้อ านวยการแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินได้ทราบขั้นตอนการประสานงานไปที่หน่วยต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
ทันท่วงที จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่5 

ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ แบบส ารวจ Happinometer 

ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ใช้เครื่องมือ Happinometer ส ารวจความสุขของบุคลากรใน
องค์กร เมื่อปี ๒๕๕๕ จ านวน ๒ ครั้ง พบว่าความสุขโดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับไม่สูงเท่าที่ควร คณะ10 

เวชศาสตร์เขตร้อนจึงจัดโครงการอบรมนักสร้างสุของค์กรขึ้น และมหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้เครื่องมื อ 
Happinometer วัดความสุขปีละหนึ่งครั้ง โดยจะเริ่มวัดครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้วิธีวัดระดับ
ทางออนไลน์และใช้แบบสอบถามกระดาษ ทั้งนี้ ขอให้กรรมการประจ าคณะทุกท่านแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความ
ร่วมมือตอบแบบส ารวจโดยทั่วกัน 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๑.๒ ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้น าระดับสูง 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ใช้ระบบ EdPEx มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น คณะฯ จึง

จัดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของผู้น าระดับสูงผ่านทางระบบออนไลน์เพ่ือประเมินผลการท างานตามหมวดต่างๆ 
จ านวน ๗ หมวด ตามเกณฑข์อง EdPEx พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม หมวดที่ ๑ – ๖ ร้อยละ ๗๕.๘ และหมวดที่ 
๗ ร้อยละ ๑๓.๘ ทั้งนี้ ขอแจ้งผลการประเมินตัวเองของผู้น าระดับสูงดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ20 

ประชุม และจะท าการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อไป เพ่ือเป็นข้อมูลในปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไมม่ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 25 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  การร่วมออกหน่วยแพทย์มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการออกหน่วยแพทย์ในโครงการ หน่วยแพทย์ 30 

จากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เผยแพร่พระนามของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ 
ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งเพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น โดยมูลนิธิฯ จะจัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจพยาธิ ตรวจภาวะโภชนาการ รักษาโรคและ
ให้สุขศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ อย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้ง เป็นระยะเวลา ๕ ป ี35 

จะออกหน่วยแพทย์ร่วมกับกลุ่มทันตกรรมพระราชทาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
เนื่องจากเป็นการให้บริการระยะยาว จึงเสนอให้ผู้ออกหน่วยแพทย์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับหัวข้อ
เรื่องที่สนใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมากที่สุด และ
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์ ด าเนินการร่วมกันจึงเสนอขอให้เป็น “วาระ
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แห่งคณะ” เพ่ือท าให้เกิดผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป ทั้งนี้ คณบดีขอให้ ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร 
น าเสนอตารางการจัดกิจกรรมฯ ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบ ดังนี้ 
ครั้งท่ี วันท่ี โรงเรียน จังหวัด หมายเหต ุ

  ๑/๒๕๕๗ ๒๑ – ๒๔ เม.ย. ๕๗ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ต. ขามเรยีง อ. กันทรวิชัย  
จ. มหาสารคาม 

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ 

  ๒/๒๕๕๗ ๒๐ – ๒๑ เม.ย. ๕๗ โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ 
  ๓/๒๕๕๗ ๗ – ๘ พ.ค. ๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา ๕ 
ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง  
จ.สุพรรณบรุ ี

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 

  ๔/๒๕๕๗ ๑๕ – ๑๖ พ.ค. ๕๗ รร.ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน  
จ.เพชรบุร ี

รองคณบดีการศึกษาก่อน
ปริญญา 

  ๕/๒๕๕๗ ๒๗ – ๓๐ พ.ค. ๕๗ รร.ตชด. บ้านแก่งศรีโคตร 
รร.ตชด. ชุมชนป่าหญ้าคา 

ต.โนนก่อ อ.สิรินธร  
จ.อุบลราชธาน ี

ภาควิชาจัดฟัน (รับเสด็จ) 

  ๖/๒๕๕๗ ๑๒ – ๑๓ มิ.ย. ๕๗ รร.ตชด. ตะโกปดิทอง จ.ราชบุร ี คลินิกหัตถการ 
  ๗/๒๕๕๗ ๑๕ – ๑๖ มิ.ย. ๕๗ โครงการชั่งหัวมัน  

ตามพระราชด าริฯ 
ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 

  ๘/๒๕๕๗ ๑๗ – ๑๘ ก.ค. ๕๗ โรงเรียนวดัหนองปลาดุก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  
  ๙/๒๕๕๗ ๑๕ – ๑๖ ส.ค. ๕๗  จ.เลย ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 

(รับเสด็จ) 
๑๐/๒๕๕๗ ก.ย. ๕๗    
๑๑/๒๕๕๗ ๒๗ – ๒๙ ต.ค. ๕๗  จ.สุรินทร ์ รับเสด็จ 
๑๒/๒๕๕๗ พ.ย. ๕๗ โครงการมหิดลแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
๑๓/๒๕๕๗ ๒๒ – ๒๔ ธ.ค. ๕๗  อ.แม่สอด จ.ตาก รับเสด็จ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๑.๒  โครงการจัดท าหอประวัติศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบจัดตั้งโครงการหอประวัติศาสตร์คณะ5 

เวชศาสตร์เขตร้อน เนื่องในโอกาสที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนครบรอบ ๕๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอให้จัดสร้าง
หอประวัติศาสตร์ หรือหอจดหมายเหตุของคณะฯ ขึ้น เพ่ือบันทึกประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญ และความทรงจ า
ต่างๆ ไว้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล ศึกษาค้นคว้าของบุคคลรุ่นต่อไป โดยมีแนวคิดจัดท าในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ 
ทั้งนี้ ในที่ประชุมเสนอให้รวบรวมวัสดุ สิ่งของเก่าที่มีประวัติศาสตร์  น ามาจัดแสดงด้วย เพ่ือให้หอประวัติศาสตร์
ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น 10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 
ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบให้ส่วนงานเสนอชื่อและผลงานของผู้สมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา           15 

เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยจะพิจารณาจากผลงานประการใด ประการหนึ่ง ดังนี้ 
๑) คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลส าเร็จ 
๒) ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก 
๓) ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่า มีฝีมือและมีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา  
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและ20 

ประเทศชาติ จากนั้น ขอให้จัดส่งผลงานพร้อมเอกสารไปที่กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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มติที่ประชุม เห็นสมควรเสนอชื่อ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน เป็น
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์เพ่ือขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๔.๒.๒ การสรรหาหัวหน้าภาควิชา 
ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบด าเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จ านวน 5 

๓ ภาควิชา ดังนี้ 
๑) รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒) รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๓) ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา 10 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๓) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสรรหา
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี (จ านวนไม่เกิน ๑ คน) ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา (๑๑ ภาควิชา) ผู้แทนกรรมการ
ประจ าคณะประเภทคณาจารย์ประจ า ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน นับรวม ๑๙ คะแนนเสียง 
ผลการเสนอชื่อกรรมการสรรหา เป็นดังนี้ 

ภาควิชา ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ผู้แทนคณะกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสตู 
ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศริิวิชยกุล รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสตู 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอและด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 15 

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภท
การจ้างบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือให้การเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรทุกประเภทในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีความชัดเจนเป็นไป20 

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯ ซึ่งผู้ที่จะได้รับการเปลี่ยนประเภทการจ้างต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของประเภทการจ้างที่จะเปลี่ยน 
๒) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและ

ปฏิบัติงานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๓) มีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๒ ปี อยู่ในระดับดีมาก หรือ ดีเด่น 25 

๔) มีวัฒนธรรมมหิดล M-A-H-I-D-O-L อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ 
๕) มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่คณะฯ 
ทั้งนี้ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากรของคณะฯ ดังเอกสาร

ประกอบการประชุม 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบปรับขึ้นราคาค่าห้องพัก หอพักรับรอง ชั้น ๑๑ และชั้น ๑๒   

ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า ขอถอนเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบปรับขึ้นราคาค่าห้องพัก หอพักรับรอง ชั้น ๑๑ และชั้น ๑๒ ออก 
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๔.๒.๕  ขอความเห็นชอบเปิดโครงการการบ าบัดรักษาโรคผิวหนังโดยการจี้ด้วยไฟฟ้าหรือแสงเลเซอร์ของ
หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 

ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า ขอถอนเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบเปิดโครงการการบ าบัดรักษาโรคผิวหนังโดยการจี้ด้วยไฟฟ้าหรือแสงเลเซอร์ของหน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อนออก 5 

๔.๒.๖  การแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
นายพีรวัฒน์  ไมพานิช รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เสนอเรื่องเพ่ือ

พิจารณาแทน รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑) ขอแต่งตั้ง Prof. Yoshiharu Matsuura Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นศาสตราจารย์10 

อาคันตุกะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ ความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และร่วม
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน และจะปฏิบัติงานที่ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและ
วิทยาศาสตร์อาหาร เป็นระยะเวลา ๓ เดือน 

๒) ขอแต่งตั้ง Dr. Lisa J White เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยขอให้สอนใน
รายวิชา TMHG 517: Statistical Methods in Spatial Epidemiology และ TMHG 535: Mathematical and 15 

Economic Modeling Applications in Biomedicine and Public Health และให้ค าปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาใน
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 

ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าเอกสารมีรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ จึงขอเสนอเรื่องเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการ
แต่งตั้งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 20 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๒.๗  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

(Page Charge) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รอง

คณบดีฝ่ายวิจัย ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย 25 

(Page Charge) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณะฯ ใน
ส่วนของคุณสมบัติของผู้รับทุนต้องเป็น First author หรือ Corresponding ของผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact 
Factor เท่านั้น และจะสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยจ่ายตามจริง ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง ถ้าการ
ตีพิมพ์เป็น Fast track หรือ Super fast track คณะฯ จะอนุมัติในอัตรา Normal track เท่านั้น ทั้งนี้ ขอยกเลิก
ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 30 

๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และให้ใช้หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ปรับปรุงใหม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๘  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย (Publication Reward) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รอง35 

คณบดีฝ่ายวิจัย ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย (Publication Reward) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนต่อ ๑ ผลงาน 
(ตามค่า Impact Factor ณ วันที่ยื่นขอรับรางวัล) ดังนี้ 

๑) กรณี Impact Factor ระหว่าง ๑ - ๓  เงินสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท 
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๒) กรณี Impact Factor มากกว่า ๓ – ๕   เงินสนับสนุน ๑๕,๐๐๐ บาท  
๓) กรณี Impact Factor มากกว่า ๕ – ๑๐  เงินสนับสนุน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔) กรณี Impact Factor มากกว่า ๑๐  เงินสนับสนุน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ขอยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้เงินรางวัลส่งเสริม

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และให้ใช้หลักเกณฑ์5 

การให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ปรับปรุงใหม ่
ที่ประชุมเสนอให้ระบุข้อความเพ่ิมเติมว่า หากเป็น Online Publication และมี DOI สามารถขอรับ

เงินรางวัลได ้
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๙  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุน10 

เสริมสร้างนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
(ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนเสริมสร้ างนักวิจัยและนักวิชาการ
ทางด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน โดยเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ใน15 

อัตราเดิมคนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ปรับเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร และระดับปริญญาเอก ในอัตราเดิมคน
ละ ๒๔,๐๐๐ บาท ปรับเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 20 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.อรุณี  ทรัพย์จริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก) ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 25 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับรางวัลจ านวน ๒ ราย ได้แก่ ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม รับรางวัลสาขาการวิจัย 
และ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร รับรางวัลสาขาความเป็นครู ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ส าหรับ30 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ 
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หมายเลข Hotline ประจ าส่วนงานและรายชื่ออาจารย์ผู้ท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข) ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 35 

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๕.๑.๖  ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือก “แม่ดี – บุคลากรเด่น” 
ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดลือกคือ น.ส.บุญรัตน์  วิเชียรทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด 
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โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

๕.๑.๗  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งให้ Prof. Serge Morand เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชา 

ปรสิตหนอนพยาธิ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 5 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง น.ส.กรรณิการ์  ชินวงศ์พรม ให้ด ารงต าแหน่ง พยาบาล (หัวหน้างาน

บริการผู้ป่วยในและผู้ช านาญการพิเศษ) และนางฐิติพร  แก้วรุณค า ให้ด ารงต าแหน่ง พยาบาล (หัวหน้างานผู้ป่วย
สัมพันธ์และผู้ช านาญการ) ค าสั่งที่ ๑๒๖๓/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  10 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๑๓๓๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป จนกว่าการจัดกิจกรรมจะแล้วเสร็จ 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นคณะกรรมการ15 

บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราช ค าสั่งที่ ๑๔๔๓/๒๕๕๗ สั่ง ณ 
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research 
Expo 2014 ค าสั่งที่ ๑๔๗๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ20 

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะทางชุดต่างๆ ค าสั่งที่  ๑๕๒๘/๒๕๕๗ สั่ง 
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 25 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ สรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Crafting the Future of FTM” ในวันที่ ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี และ วันที่ ๒๗ – ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน จังหวัดกาญจนบุรี มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน ๓๙ คน 
ทั้งนี้ แสดงข้อมูลระดับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 30 

๕.๒.๑.๒ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานและเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. จึงขอแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาทราบหลักเกณฑ์ ดังนี้  

๑) การเผยแพร่ผลงานในวารสาร European Journal of Social Science วารสาร 35 

European Journal of Scientific Research และวารสาร American Journal of Scientific Research 
ตลอดจนวารสารที่มีลักษณะเดียวกันนั้น ไม่เป็นไปตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 
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๒) ขอให้พึงระวังในการพิจารณาเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยวารสารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มักมีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 5 

ไม่มี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 

จ านวน  ๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๕๘,๐๕๗.๕๒ บาท 10 

๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗ จ านวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน ๑๒๖,๑๖๔.๖๙ บาท 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ครั้ง 15 

๕.๒.๓.๕ ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชาประจ าปี ๒๕๕๗ (๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ข้อ ๑.๑ – ๑.๔ เพ่ือให้ภาควิชาตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๓.๖ การเก็บค่าบริการการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพ่ือการศึกษาวิจัย เนื่องจากปัจจุบันราคาอาหาร
สัตว์ วัสดุรองนอนและแผ่นไส้กรองอากาศได้ปรับราคาเพ่ิมข้ึน จึงขอก าหนดอัตราค่าบริการดังกล่าว ดังนี้ 20 

๑) หนูเม้าส์  ค่าบริการ ๑๐ บาท/ตัว/วัน 
๒) หนูแรท ค่าบริการ ๑๒ บาท/ตัว/วัน 
๓) แฮมสเตอร์ ค่าบริการ ๑๒ บาท/ตัว/วัน 
๔) หนูตะเภา ค่าบริการ ๑๔ บาท/ตัว/วัน 
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๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อทีป่ระชุมดังนี้ 
๕.๒.๔.๑  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ ( Inbound) ประกาศผู้

ได้รับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ (Inbound) จ านวน ๒ คน ได้แก่ Dr. Haruhiko Ishioka หลักสูตร 
Ph.D. (Clin. Trop. Med.) และ Mrs. Jenni Katarina Hetanen Finland หลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.)  โดยมี30 

รายละเอียดการจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย 
๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราเหมาจ่ายตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๓ ปี 
๒) ค่าครองชีพรายเดือน อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ ปี  
๓) ค่าท่ีพัก อัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓ ปี 
๔) ค่าเดินทาง ๓๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาการรับทุน ๓ ปี 35 

๕) ค่าวิจัยในอัตราเหมาจ่าย ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
๕.๒.๔.๒  ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) จ านวน ๖ คน โดยอาจารย์ผู้ได้รับทุน ๑ 

คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนให้นักศึกษาได้จ านวน ๑ ทุน และจะสมัครขอรับทุนได้ต่อเมื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ผล “ผ่าน” แล้วเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๕,๘๓๘,๒๕๙ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน5 

พฤษภาคม จ านวน ๓๒๔,๓๖๕.๒๑ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๗๙๘,๖๗๘.๗๐ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๐๓๙,๕๘๐.๓๐ บาท 

๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐,๓๔๐,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
พฤษภาคม จ านวน ๑,๐๗๘,๒๒๔.๓๔ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗ เป็นเงิน ๘,๔๐๕,๖๑๓.๗๘ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๙๓๔,๘๘๖.๒๒ บาท 10 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนพฤษภาคม จ านวน ๓,๐๘๔,๕๙๙.๙๕ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๘,๖๔๓,๓๐๘.๔๙ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๔๕๖,๖๙๑.๕๑ บาท 

๔) ศูนย์ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม จ านวน  
๑๘,๑๓๒.๓๔ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน 15 

๑๕๗,๖๔๒.๙๓ บาท  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
นายพีรวัฒน์  ไมพานิช รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งเรื่องแทน 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 20 

๕.๒.๖.๑ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดแบบสอบถามส ารวจความต้องการ ความ
คาดหวัง และความพึงพอใจในการด าเนินงานของคณะฯ จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในคณะฯ 
ในการนี้ บุคลากรชาวต่างชาติที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ได้ตอบรับและให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม โดย
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ รวมถึงข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๖.๒ หน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิก โดย ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร ร่วมกับส านักงานความร่วมมือ25 

ระหว่างประเทศ และ Faculty of Medicine, Ottawa University ประเทศแคนาดา จะจัดรายการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติ “Asian Clinical Tropical Medicine 2014” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ จ านวน ๓๔ คน ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่าง
วันที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๗.๑ รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบ E-Meeting โดยใช้งาน

ระบบ E-meeting ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ในการนี้ งานบริหารทั่วไปได้จัดท าสรุปผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าว รวมถึงปัญหา35 

การใช้บริการ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๗.๒ กองพัฒนาคุณภาพ ได้ก าหนดการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๖ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา 
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๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ ทั้งนี้ รายละเอียด
ก าหนดการและรายชื่อคณะผู้ตรวจเยี่ยม มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๗.๓ การจัดกิจกรรม “สัปดาห์เพ่ือท าความรู้จักกับ EdPEx ใน ๑ ชั่วโมง” เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและเตรียมความพร้อมบุคลากรคณะฯ ในการรองรับการตรวจเยี่ยมและประเมินส่วนงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๖ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 5 

นั้น คณะท างานเพ่ือด าเนินการกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร (TM-KM team) ร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และงานทรัพยากรบุคคล ก าหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์เพ่ือท าความรู้จักกับ 
EdPEx ใน ๑ ชั่วโมง” ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี  

๕.๒.๗.๔ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการวางระบบ Data backup เพ่ือความปลอดภัยด้านข้อมูล10 

สารสนเทศของคณะฯ ไว้ที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ศาลายา ร่วมกับบริษัท New System Provider ในวงเงิน 
๙๘๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คาดว่าจะด าเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  

๕.๒.๗.๕ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ ICT literacy ให้กับ
บุคลากรจ านวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

๑) สนุกไปกับการเรียนรู้พื้นฐาน Computer  15 

๒) การใช้งานโปรแกรม SPSS: Intermediate level  
๓) กิจกรรม Molecular Biology network 

๕.๒.๗.๖ แบบรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดตาม 
ตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารภายในหน่วยงาน เท่านั้น) 20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี          
๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  25 

๕.๒.๙.๑ สรุปการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบของ Cooking Class for 
International Cuisine ครั้งที่ ๒: South Asia Cuisine เมนูอาหาร “Vegetable Puloa, Boombai Curry และ Gulab 
Jamun”, Bangladesh Cuisine เมนูอาหาร “Nawabi Pulao, Chicken Roast และ Prawn Malai Curry”, Nepal 
Cuisine เมนูอาหาร “Tomato pickle และ Dried Vegetable (Fermented) Curry” เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี มีผู้เข้าร่วม30 

กิจกรรมทั้งหมดจ านวน ๖๓ คน แบ่งเป็นนักศึกษา ๓๓ คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา ๑๖ คน เจ้าหน้าที่
ของส านักงาน ๑๓ คน บุคคลภายนอก ๑ คน 

๕.๒.๙.๒ การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบของ Cooking Class for 
International Cuisine ครั้งที่ ๓: UK & USA Cuisine เมนูอาหาร “Fish & Chip, Mango Custard, Hawaiian 
Punch และ Lemonade British-style” ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง35 

ประชุม Video Conference ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 
๕.๒.๙.๓ การจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 

๒๕๕๖ และการถ่ายภาพระหว่างอาจารย์และบัณฑิตใหม่ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
และเชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 



- ๑๒ - 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  

 อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการน าเสนอ
โครงการเสริมสร้างความสุขของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน “Happy Trop Med” แก่รองอธิการบดีและทีมที่ปรึกษา
ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” ในกิจกรรม Site Visit โครงการ5 

เสริมสร้างความสุขส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๑.๑ รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 10 

รวมทั้งสิ้น ๕,๘๗๐,๒๖๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง มีผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มี
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนรวม ๓๓๗,๘๘๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง 

๕.๒.๑๑.๒ ความก้าวหน้าในการปรับปรุงอาคารสถานที่และยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปรับพื้นที่
ทางเดินบริเวณทางขึ้นอาคารจ าลอง หะริณสุต ท าหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารราชนครินทร์กับอาคารจ าลอง   หะริณสุต 
ขีดเส้นทางเดินเท้าระหว่างอาคารภายในคณะฯ แบ่งพ้ืนที่จอดรถส าหรับผู้พิการ นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม “เขตร้อน 15 

รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์พลังงาน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ อีกด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 
 20 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

๕.๓.๑.๑ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ขอมอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดนัย บุนนาค พร้อมของที่ระลึก ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 30 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งรายงานผลการ
แข่งขันกีฬาของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๕๗ โดยบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ๒ 
รายการ ได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๘ เหรียญ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐๑ คน แข่งขัน ๑๖ ชนิดกีฬา ได้รับ ๒ เหรียญทอง ๔ เหรียญ35 

เงิน ๑๑ เหรียญทองแดง รวม ๑๗ เหรียญ 
๒ )  กี ฬ าบุ ค ล ากรส านั ก ง านคณะกร รมการ อุ ดมศึ กษา  ครั้ ง ที่  ๓๓  ( อ่ า งแก้ ว เ กมส์ )        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ได้รับ ๔๔ เหรียญทอง ๔๒ เหรียญเงิน ๕๑ เหรียญทองแดง รวม ๑๓๐ เหรียญ เป็นล าดับที่ ๒ รองจาก



- ๑๓ - 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีบุคลากรของคณะฯ ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นตัวแทนในการเข้า
ร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ๑๐ คน ได้รับ ๑ เหรียญเงิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องการเตรียมความ5 

พร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๖ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ได้ท าหนังสือขอเชิญประชุมผู้ประสานงานด้านกีฬาของแต่ละคณะฯ 
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเบื้องต้นก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ 
– ๑๖.๐๐ น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ประชุมรับทราบ 10 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ ประธานฯ แจ้งก าหนดการจัดงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ประกาศผลรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๕๖” ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 15 

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี      
แด่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมเฉลิม    
พระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานพิธีมอบครุยวิทยฐานะ แด่ผู้ได้รับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้อง Mini Theatre ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 20 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ คณะฯ ได้จัดเตรียมรถยนต์จ านวน ๒ คัน บริเวณหน้าอาคารเฉลิม         
พระเกียรติ ๖๐ ปี และจะออกเดินทางในเวลา ๑๒.๐๐ น.  

ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 25 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  บูชาชาติ) 30 

       ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 


