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๑๘. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๙. ผศ. ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ   แทนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
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๕.  รศ. ดร.มนัส  จงสงวน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 
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๒.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๓.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
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๑๐. นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์   หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๑. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๒. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้กล่าวเชิญ รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล เพื่อบรรยายพิเศษ20 

เกี่ยวกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   
รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งก่อตั้ง

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.แทน จงศุภชัยสิทธิ์ และในระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมามีหัวหน้าภาควิชาแล้วทั้งสิ้น ๕ คน 
ภาควิชาฯ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ มีโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นด้าน

การศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจากภายในประเทศและ25 

ต่างประเทศ เช่น Global Health Program, Bill & Melinda Gates Foundation, Novartis และส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น ภาควิชาฯ ผลิตต าราทางด้านกุมารเวชศาสตร์ ๔ เล่ม ถือเป็นต าราที่มี
คุณภาพ และได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ของไทย ปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการเต็มเวลา ๖ 
คน และบุคลากรสายสนับสนุนที่จ้างโดยเงินงบประมาณและเงินรายไดข้องส่วนงาน ๑๑ คน นอกจากนี้ มีบุคลากร
บางส่วนที่จ้างจากเงินโครงการวิจัย ๕ คน 30 

ในระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ภาควิชาฯ มีผลงานตีพิมพ์ ดังนี้ ระยะ ๑๐ ปีแรก มีผลงานเกี่ยวกับโรค
มาลาเรีย ระยะ ๑๕ ปีต่อมา ผลงานจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาลาเรียและปรสิตหนอนพยาธิ และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
จนถึงปัจจุบันงานวิจัยของภาควิชาฯ มุ่งเน้นด้านวัคซีนและไข้เลือดออก นอกจากนี้ ผลงานการวิจัยจะศึกษาวิจัยใน
เด็กเป็นส่วนใหญ่ และอาจารย์กุมารแพทย์ของภาควิชาฯ ได้ให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ Outstanding Clinical 
Outcome โดยบริการให้วัคซีนและส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ และตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ทั้งในคลินิกผู้ป่วยใน 35 

และคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนอีกด้วย 
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      ภาควิชาฯ ประเมินตนเองว่ามีข้อด้อยในเรื่อง จ านวนผู้ป่วยเด็กที่มีค่อนข้างน้อย อีกทั้ง ภาควิชาฯ ไม่
สามารถให้การรักษาผู้ป่วยเด็กได้ครอบคลุมทุกโรค และจ านวนอาจารย์แพทย์ที่มีน้อยเมื่อเทียบกับพันธกิจที่
ภาควิชาฯ ต้องรับผิดชอบ แต่ภาควิชาฯ จะด าเนินการพัฒนาท าวิจัยมุ่งเป้าไปในเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง และลงลึก
เฉพาะด้านที่มีความช านาญพิเศษ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลอื่นๆ ภายในประเทศ    

จากกิจกรรม ถาม-ตอบ รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวชื่นชมหน่วย5 

วัคซีน และแนะน าให้ภาควิชาฯ กระจายความเป็น expert และ specialize ด้านวัคซีนไปทางด้านอ่ืนๆ ด้วย 
เนื่องจากว่าด้านการทดสอบวัคซีนมีการแข่งขันสูงและภาควิชาเป็นฝ่ายถูกเลือก แม้ว่าขณะนี้ภาควิชากุมารฯ มี
ประสบการณ์ความสามารถและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ จ านวนมากก็ตาม แต่ในอนาตคหากไม่มีองค์
ความรู้ด้านกุมารเวชศาสตร์เขตร้อนด้านอ่ืนๆ อาจท าให้ภาควิชาฯ และคณะเสียโอกาสได้  ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน และหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เสนอความช่วยเหลือในด้านร่วมจุดแข็ง10 

รวมกันของคณะฯ และด้าน Infrastructure อีกด้วย 
หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล ส าหรับการบรรยายพิเศษครั้งนี้ 

และเนื่องจากในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ หมดวาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา ได้แก่  

๑) รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล    หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน  15 

(ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นวาระท่ีสองติดต่อกัน) 
๒) รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๓) ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม    หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 

และมีผู้เกษียณอายุงาน ได้แก่ 
๑) รศ. ดร.มนัส  จงสงวน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 20 

๒) นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
คณบดีจึงกล่าวแสดงความขอบคุณกับทุกท่านข้างต้นที่ได้ช่วยคณะ โดยการเป็นผู้น าระดับสูงและแสดงความ
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะมาโดยตลอด จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย
มี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่
เลขานุการการประชุม  25 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 
๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 30 

สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
หน้า ๖   บรรทัดที่ ๒๕  แก้ไขข้อความ “เสนอว่าต าแหน่งประเภทวิชาการ...........ตามเอกสาร

ประกอบการประชุม” เป็น “ประธานฯ เสนอว่าควรเติมค่าน้ าหนัก
และภาระงานของสายบริหาร ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ
หัวหน้าภาควิชาไว้ด้วย และควรก าหนดค่าน้ าหนักภาระงานของทุก35 

กลุ่มงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ กล่าวคือ 
ผลักดัน/สนับสนุนพันธกิจหลักร้อยละเท่าไร ผลักดัน/สนับสนุนพันธ
กิจสนับสนุนร้อยละเท่าไร โดยถือเอาความคิดเห็น/เสียงส่วนใหญ่ของ
แต่ละกลุ่มทีไ่ด้จากการท า Workshop แล้ว” 
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หน้า ๘  บรรทัดที่ ๓๐ แก้ไข “ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่
ประชุมดังนี้” เป็น “นางพรพิมล  อดัมส์ แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน  
ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้” 

๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 5 

หน้า ๒   บรรทัดที่ ๒๔  เพ่ิมข้อความ “ชี้แจงและตักเตือนว่าไม่ควรกระท าการละเมิดบทความ
เช่นนี้อีก” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๔.๑.๑  การปรับปรุงโครงสร้างของส านักงาน 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการก าหนดพันธกิจหลัก พันธกิจสนับสนุน ของ
หน่วยงานสายสนับสนุน ๕ ส านักงาน ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างของ
ส านักงานครั้งนี้มาจากการประชุมปรึกษาหารือของทีมบริหารจ านวน ๗ ครั้ง  และมีการฟังเสียงประชาคม ๕ 15 

ส านักงาน จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ บัดนี้ ได้ข้อสรุปการปรับปรุงโครงสร้าง ดังนี้ 
คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน ประกอบด้ วย  ภาควิชา จ านวน ๑๑ ภาควิชา โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ และส านักงาน จ านวน ๕ ส านักงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
๑) ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
๒) ส านักงานบริการการวิจัย  20 

๓) ส านักงานบริหารการศึกษา  
๔) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
๕) ส านักงานคณบดี ประกอบด้วย ๗ งาน ได้แก่  

๕.๑ งานบริหารธุรการ (เดิมชื่อ งานบริหารทั่วไป)  
๕.๒ งานทรัพยากรบุคคล  25 

๕.๓ งานคลัง  
๕.๔ งานพัสดุ  
๕.๕ งานอ านวยการกลาง (เดิมคือ งานวิศวกรรมบริการและกายภาพ) และเพ่ิมหน่วย

ยานพาหนะ  
๕.๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  30 

๕.๗ งานสื่อสารองค์กร (เดิมคือ งานเทคโนโลยีการศึกษา) และเพ่ิมหน่วยประชาสัมพันธ์  
ทั้งนี้ ได้ยุบงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย และจะตั้งหน่วยงานใหม่ ชื่อหน่วยวิทยบริการเพ่ือ

สังคม (TM-360o Services) มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน และโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ทั้งหมด ส่วนเรื่องการ
ออกประกาศต่างๆ ให้เจ้าของเรื่องเป็นผู้เสนอเรื่อง และหากมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ด าเนินการปรึกษากอง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ดังนั้นจึงขอส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอ35 

ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑   การเสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการเสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมพิจารณาเสนอ
บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑) รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ เสนอรับรางวัลในสาขาการแต่งต ารา 
๒) ศ. ดร.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี เสนอรับรางวัลในสาขาการวิจัย 5 

๓) รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต เสนอรับรางวัลในสาขาการประดิษฐ์ 
๔) รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ เสนอรับรางวัลในสาขาความเป็นครู 
๕) รศ. พญ.วิภา  ธนาชาติเวทย์ และนางพรพิมล  อดัมส์ เสนอรับรางวัลในสาขาการบริการ 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องส่งใบสมัครและเสนอผลงานขอรับรางวัลฯ ที่ผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบตามท่ีมีข้าราชการได้ยื่นเรื่องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ15 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ราย ซ่ึงคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ท าการประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ คุณลักษณะและความเหมาะสมของผู้ประสงค์
เปลี่ยนสถานภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือเปลี่ยนสภาพภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๒ แล้วนั้น ข้าราชการทั้ง ๒ ราย  20 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง สังกัด ระยะเวลาการจ้าง 

๑ นายธีรวิทย์  ผ่านภูวงษ ์ นักวิทยาศาสตร์ ภ.กีฏวิทยาการแพทย์ ๓ ปี ๑๑ เดือน (๑ พ.ย. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๑) 
๒ ดร.พรรัศมิ์  จินตฤทธิ ์ อาจารย์ ภ.โภชนศาสตร์ฯ ๓ ปี ๑๑ เดือน (๑ พ.ย. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๑) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินทั้ง ๒ ราย เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบการก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกและการเสนอแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์25 

ความเป็นเลิศด้านการทดสอบวัคซีน 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบ ตามที่ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน และรักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการทดสอบวัคซีน จะครบวาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาดังกล่าว ในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานของศูนย์ทดสอบวัคซีนเป็นไปด้วยความ30 

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้าศูนย์ดังกล่าวตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้า
หน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนดวีธีด าเนินการ วิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละ
ต าแหน่ง  35 

๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือ
ท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
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๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
(๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  

โดยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 5 

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ตามแบบ กบค.๐๖ ยกเว้นกรณีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้พิจารณาแบบประวัติการท างาน ซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 10 

(๓) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่ประกาศ และให้หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตาม ข้อ 15 

๒) และคณบดีขอความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ให้ด ารงต าแหน่งหั วหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการทดสอบวัคซีน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตาม ข้อ ๒) และเห็นชอบให้       
ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการทดสอบวัคซีน 

๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอัตราการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการผลิตภัณฑ์น้ ามันงาและ20 

โครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอัตราการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการผลิตภัณฑ์น้ ามันงาและโครงการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตามที่ สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MITI) ได้
พิจารณาเงื่อนไข โดยมีบริษัท นีโอโกลบอล ซัคเซส จ ากัด เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ไม่มีบรรจุภัณฑ์) ของ25 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยมีเงื่อนไขการสั่งซื้อน้ ามันงานในราคากิโลกรัมละ ๑,๔๖๕ บาท 
และสบู่ใสอโรมา ตะไคร้ภูเขา (๑๒ ก้อน) ในราคาโหลละ ๗๓๕ บาท นั้น ในการนี้ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ ได้
ขอเชิญ นางแก้วมาลา  ปาละกูล หัวหน้าโครงการฯ เข้าร่วมประชุมในวาระนี้เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
ดังกล่าวด้วย   

นางแก้วมาลา ปาละกูล หัวหน้าโครงการฯ ชี้แจงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ว่าเป็นการผลิตในชุมชน30 

โดยผู้ที่เชื่อถือได้ แต่เป็นความลับ ทั้งนี้ เพราะแม้ว่ามีเครื่องมือการผลิตจ านวน ๑ เครื่อง ที่ผ่านการจดอนุสิทธิบัตร
เรียบร้อยแล้วก็ตาม เกรงว่าหากมีผู้รู้เห็นการผลิตจะน าเอาแนวคิดของเครื่องมือไปดัดแปลงและน าไปขอจด
สิทธิบัตรใหม่ได้ และผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  แล้ว จากนั้น 
งานบริหารทรัพย์สินและกฎหมายได้แนะน าให้รู้จักกับ MITI เพ่ือพูดคุยในรายละเอียดเรื่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ในการนี้ จึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงอัตราการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการผลิตภัณฑ์35 

น้ ามันงาและโครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ โดยคิดค่า Royalty Fee ร้อยละ ๕ ของ
ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี ้ได้แสดงอัตราการจ าหน่ายเดิม และอัตราการจ าหน่ายใหม่ ดังนี้ 

๑) โครงการผลิตภัณฑ์น้ ามันงา 
ผลิตภัณฑ ์ อัตราการจ าหน่ายเดิม อัตราการจ าหน่ายใหม่ 

ครีมน้ ามันงา (ไม่มีบรรจภุัณฑ์) ราคา ๑,๐๐๐ บาท กิโลกรมัละ ๑,๔๖๕ บาท 
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๒) โครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ   
ผลิตภัณฑ ์ อัตราการจ าหน่ายเดิม อัตราการจ าหน่ายใหม่ 

สบู่ใสอโรมา ตะไคร้ภูเขา (๑๒ ก้อน) ราคา ๕๔๐ บาท ราคาโหลละ ๗๓๕ บาท 
ประธานฯ แจ้งว่าในกระบวนการผลิตจะต้องมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้มั่นใจว่าทุก

ครั้งของการผลิตจะได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพคงที่ แม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ โดย อย. แล้วก็ตาม แต่เป็นการวิเคราะห์
เฉพาะครั้งแรกที่ผลิต ดังนั้น จึงไม่สามารถให้ความมั่นใจเรื่องการผันแปรในแต่ละครั้งของการผลิต ตั้งแต่การสรร
หาวัตถุดิบ และกระบวนการต่างๆ ดังนั้น การผลิตที่ผ่านมา และขายในระดับครัวเรือน จึงพอจะอนุโลมได้ แต่หาก5 

จะขายในระดับอุตสาหกรรม หรือขายเป็นวัตถุดิบแก่บริษัทฯ ผ่าน MITI คณะฯ ขอให้ นางแก้วมาลา ปาละกูล ท า
โดยส่วนตัวดีกว่า ไม่ต้องผ่านคณะฯ  

ที่ประชุมมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ ๒ แนวทาง คือ ๑) ผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญา ซึ่ง
คณะฯ สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นโครงการภายใต้คณะฯ พร้อมทั้งหาวิธีเพ่ือประเมินการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมข้ันตอนการผลิต เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐานมากขึ้น และ ๒) คณะฯ ไม่สนับสนุน10 

โครงการนี้และให้ นางแก้วมาลา ปาละกูล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการเอง  
มติที่ประชุม พิจารณา ๒ ประเด็น คือ ประเด็นการขอปรับอัตราการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการ

ทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งคณะฯ ไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นอัตราการจ าหน่าย และประเด็นที่สองขอให้ นางแก้วมาลา ปาละกูล 
ทบทวนเรื่องกระบวนการที่ท าสัญญากับ MITI อีกครั้ง โดยเสนอว่าหากจะท าผ่านภาควิชาหรือคณะฯ ต้องสามารถ
ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการการผลิตได้ ไม่เช่นนั้นขอให้ท าโดยส่วนตัว 15 

๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีอาวุโส สกว.) 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทาง
วิชาการสูงให้แก่ประเทศ นั้น ในการนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สมควรได้รับทุน20 

ส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีอาวุโส สกว.) จ านวน ๓ ราย ได้แก่ 
๑) ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร     
๒) ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร 
๓) ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม 
จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่25 

สมควรได้รับทุนดังกล่าว 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

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

๕.๑.๑  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ30 

วิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น       
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 35 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และ

บริการอ่ืนของศูนย์การเรียนรู้มหิดล ประกาศ ณ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
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๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดให้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นพ้ืนที่สวมหมวก
กันภัย (หมวกนิรภัย) ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๖  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๒๑๑๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 5 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ Dr. Lisa Jane White เป็นอาจารย์อาคันตุกะ (Visiting 
Lecturer of Mathematical Modelling) ค าสั่งที่ ๒๑๓๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ ดร.อุรุษา  แทนข า ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ปรสิตหนอนพยาธิ ค าสั่งที่ ๒๒๔๓/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม 10 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์เขตร้อน เป็นวาระที่สองติดต่อกัน ค าสั่งที่ ๒๔๗๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา15 

อายุรศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๒๔๗๖/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรสิต
หนอนพยาธิ ค าสั่งที ่๒๔๗๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป  20 

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแก้ไขกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน จาก 
รศ.พรเทพ  จันทวานิช เป็น รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ และกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน จาก ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ  วนิชชานนท์  เป็น รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ 
ค าสั่งที่ ๒๔๘๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๘) คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าหอ25 

ประวัติศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๐๐๒๔๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

(๙) คณะกรรมการอ านวยการ สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล  มี
ค าสั่งเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดขอบเขตและวงเงินการก่อหนี้ผูกพันและท านิติกรรมสัญญาอันเกี่ยวข้องกับการ
บริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา ค าสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้30 

เป็นต้นไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 35 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

ประจ าปี ๒๕๕๘ ตามที่ได้ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา             



- ๙ - 

 

เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยมติที่ประชุมเห็นสมควรเสนอชื่อ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม หัวหน้า
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์เพ่ือขอรับพระราชทานเหรียญฯ นั้น แต่
เนื่องจาก ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ได้ท าหนังสือขอบคุณและขอสละสิทธิ์ ในการพิจารณาเสนอชื่อครั้งนี้ และ
ขอให้พิจารณาเสนอชื่อในครั้งถัดไป เนื่องจากต้องรอผลงานวิจัยอีกหนึ่งเรื่อง 

๕.๒.๒.๒  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ประกาศให้ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต เป็นผู้ได้รับการ5 

คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗ ในประเภทการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ด้านสาธารณสุข 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

ไม่มี 10 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จ านวน 

๙ โครงการ  เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๓๑๖.๑๑ บาท 
๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน15 

สิงหาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๗ จ านวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน ๗๓,๕๐๕ บาท 
๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕ รายงานการส่งแบบเสนอโครงการเพ่ือขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๙ 20 

โครงการ แบ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ๖ โครงการ และโครงการใหม่ ๓ โครงการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๒.๓.๖ ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชาประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ข้อ ๑.๑ – ๑.๔ เพ่ือให้ภาควิชาตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๓.๗ หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลองไดก้ าหนดอัตราค่าบริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้มีความเหมาะสม25 

และสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงออกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพ่ือการศึกษาวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้ 

 
 

ชนิดของสัตว์ทดลอง ค่าบริการ (บาท/ตัว/วัน) 
๑. หนูเม้าส์ (Mouse) ๑๐ 
๒. หนูแรท ๑๒ 
๓. หนูตะเภา ๑๔ 

 ทั้งนี้ รายได้จากค่าบริการจะน าเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะฯ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์ หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา แจ้งเรื่องแทน ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคาม ี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ดังนี้ 

๕.๒.๔.๑  นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๒๖ คน รายละเอียดตาม35 

เอกสารประกอบการประชุม 



- ๑๐ - 

 

๕.๒.๔.๒  รายชื่อนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ได้รับรางวัล “ตระหนักจิต 
หะริณสุต” ได้แก่ Dr. Nant The Su Mon จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และรางวัล “กันยิกา เทวกุล” 
ได้แก ่Dr. Yoshiro Hadano จากประเทศญี่ปุ่น  

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอเพ่ิมเติมว่าควรน าเรื่องผลการศึกษาของนักศึกษา เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวาระเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ5 

รับรองผลการศึกษาด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๕.๑ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือน10 

กรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๕,๘๓๘,๒๕๙ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

สิงหาคม จ านวน ๔๘๒,๐๘๔.๑๗ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
เป็นเงิน ๔,๗๔๓,๗๔๒.๙๒ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๐๙๔,๕๑๖.๐๘ บาท 

๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐,๓๔๐,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย15 

ประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน ๗๙๙,๓๕๔.๗๔ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๑,๑๙๕,๘๑๕.๐๓ บาท มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๕๕,๓๑๕.๐๓ บาท 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน ๒,๕๕๔,๐๓๒.๕๓ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๗,๕๔๑,๘๓๙.๗๑ บาท มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๕,๔๔๑,๘๓๙.๗๑ บาท 20 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน ๑๒,๙๙๓.๗๖ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๐๑,๖๒๓.๘๑ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๕.๒ การขอเปิดกองทุนเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือสร้าง
หลักประกันความม่ันคงในการปฏิบัติงานให้บุคลากรเกิดความผูกพัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

- ศูนย์ความร่วมมือ WHO CC for Clinical Management of Malaria ร่วมกับ WHO 30 

SEARO จัดรายการฝึกอบรมนานาชาติ 12th International Training Course on Management of Malaria ใน
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๔๘ คน จาก ๑๑ ประเทศ 

- ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร Elective Program in 
Tropical Medicine ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๘ คน จาก ๘ ประเทศ 
และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวน ๓๕,๘๔๙ บาท โดยจะน าเขา้เป็นเงินรายได้คณะฯ นอกจากนี้ ได้35 

จัดให้มีการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ มีผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔ และมี
รายละเอียดการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารประกอบการประชุม 



- ๑๑ - 

 

๕.๒.๖.๒ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Dr. Lisa Jane White เป็นอาจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Lecturer of Mathematical Modelling) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๒.๖.๓ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจ านวน ๒ คน จาก 
Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือมา5 

ศึกษาดูงานที่ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และงานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

๕.๒.๖.๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดงาน Mahidol University International Week 2014 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และงาน Mahidol University International Night 2014 ในวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 10 

- วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมแข่ง Jakka (Bicycle) Rally ระหว่างนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

- วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดกิจกรรม Half Day Trip ส าหรับบุคลากรต่างชาติ โดย
พาชมอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จังหวัดราชบุรี มีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 

- วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดกิจกรรม Global Friendship Fair กิจกรรมเสวนา 
Student Forum โดยเชิญนักศึกษาที่เคยร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ กิจกรรม 
Road Trip และ ASEAN Mobility เพ่ือมาบรรยายประสบการณ์ต่างๆ 

- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมสอนนักศึกษาต่างชาติประดิษฐ์กระทงใบตอง 
ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การดูข้อมูลสรุปการ

บรรยายพิเศษของหัวหน้าศูนย์ หัวหน้าภาควิชา ที่เชิญมาบรรยายก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังจนถึงการบรรยายครั้งปัจจุบัน ในระบบอินตราเน็ตหรือ  
http://www.tm.mahidol.ac.th/tropmed-km/?q=introducing-d-ex-c 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 
๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ไม่มี 30 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๑๑.๑ รายงานการใช้พลังงานของคณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 35 

๑) รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
รวมทั้งสิ้น ๗,๗๙๓,๓๕๖ กิโลวัตต์ชั่วโมง มีผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มี
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนรวม ๗๒๑,๖๐๕ กิโลวัตต์ชั่วโมง 



- ๑๒ - 

 

๒) รายงานผลการใช้น้ าประปา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ รวม
ทั้งสิ้น ๑๒๓,๔๓๔ ยูนิต มีผลต่างการใช้น้ าประปาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีอัตราการใช้น้ าประปา
เพ่ิมข้ึนรวม ๑๑,๖๙๕ ยูนิต  

๕.๒.๑๑.๒ รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณชั้น ๒ 
และ ๓ ของอาคารตระหนักจิต หะริณสุต เพ่ือท าเป็นห้องบรรยาย ห้องประชุมในอนาคต ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ ชั้น ๕ 5 

อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือท าเป็นห้องพักรับรองส าหรับบุคคลที่มีสิทธิเข้าพัก รวมถึงบุคลากรของ
คณะฯ ที่มีความจ าเป็นโดยจะพิจารณาเป็นกรณีตามความเหมาะสม การปรับปรุงที่นั่ง ที่รับประทานอาหาร บริเวณห้อง
นวดเวชศาสตร์แผนไทย และด าเนินการซ่อมแซมหลังคาของอาคารจอดรถชั้นดาดฟ้า 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  10 

ไม่มี 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
ไม่มี 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 15 

ไม่มี 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ไม่มี 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งประชาสัมพันธ์20 

เพ่ือเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันพุธ
ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 25 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 30 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 35 

          เลขานุการที่ประชุม 


