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ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 
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------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๓.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๔.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๕.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๖.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๗.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘.   นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๙.   นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๐. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
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๑๒. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๓. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๔. ผศ. ดร.อุรุษา  แทนข า     แทนหัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๕. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๖. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หวัหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๗. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๘. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   แทนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๐. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๑. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๒. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗ แล้ว 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๒.  ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๓.  รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๔.  ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 5 

๕.  อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๖.  ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 10 

๓.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๕.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้างานคลัง 
๖.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๗.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๘.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ 
๙.   นายเสวก  ชมม่ิง    รักษาการแทนหัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๑๐. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   รักษาการแทนหัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๑๑. นางจิตรา  สุริยะ    รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 20 

๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้กล่าวเชิญ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร เพ่ือบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ได้กล่าวถึงประวัติ25 

ความเป็นมาของภาควิชาฯ ว่าถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพัฒนามาจาก Trop Med Molecular Biology 
Network ณ ปัจจุบันมีบุคลากรรวม ๑๖ คน และนักศึกษาท้ังหมด ๓๘ คน  

ภาควิชาฯ มีหน้าที่สนับสนุนพันธกิจ T R O มีการเรียนการสอนด้านชีวโมเลกุลเป็นหลัก ด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับโรคเขตร้อน และโรคอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นและมีความส าคัญในประเทศไทย มีการจัดสัมมนา อบรม และให้
ค าปรึกษาด้านชีวโมเลกุล ส าหรับเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปอีกด้วย       30 

ภาควิชาฯ มีการศึกษาวิจัยที่หลากหลายในสาขาชีวโมเลกุลเกี่ยวกับโรคเขตร้อน และโรคอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญในประเทศไทย และในพ้ืนที่แถบเขตร้อน โดยอาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
ของภาควิชาฯ และมีผลงานที่ด าเนินการอยู่  ได้แก่ กลุ่มวิจัยมาลาเรีย (ศึกษาเกี่ยวกับยาต้านมาลาเรีย และ 
Biomaker) กลุ่มวิจัยชีวโมเลกุลของโรคติดเชื้อ (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน และ      
แอนติบอดี) และกลุ่มวิจัยชีวโมเลกุลของโรคมะเร็ง (ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และมะเร็งท่อน้ าดี)  35 

จากแหล่ งทุนวิจั ยที่หลากหลาย ทั้ งจากหน่ วยงานต่างประเทศ หน่วยงานในประเทศ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน (Dean Fund และ FTM) ท าให้ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๑๒ - ๒๐ 
เรื่อง โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ก่อนจบการบรรยาย ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร ได้กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาสมาบรรยาย
พิเศษ และได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องงบประมาณจัดสรรของภาควิชาฯ ซึ่งมีเงินคงเหลือน้อยมาก เนื่องจากได้ใช้
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งบประมาณส่วนใหญ่ในการปรับปรุงสถานที่ของภาควิชาฯ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้ขอให้คณะฯ หา
แนวทางในการช่วยเหลือต่อไป   

รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวชื่นชมภาควิชาฯ ว่ามีจุดเด่นในการเป็น 
Technology Based Approach มีผลงานและจ านวนนักศึกษาอยู่ในระดับดี แต่ขอให้ภาควิชาฯ วางแผนเพ่ิมด้าน
ทิศทางในอนาคตของภาควิชาฯ เพ่ือให้เข็มมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับคณะฯ ส าหรับเงินของภาควิชาที่ใช้ไปกับ5 

การปรับปรุงภาควิชาเพ่ิมเติมจากงบประมาณจากคณะฯ จนไม่เหลือส าหรับท ากิจกรรมอ่ืนๆ นั้น เป็นเรื่องที่คณบดี
ได้เคยสอบถามและทราบว่าทางภาควิชาฯ ได้มีการตกลงกันแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าภายในสองปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๘) จะเหลือเงินตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากว่าภาควิชาฯ ต้องการแนวทางการช่วยเหลือนั้น ขอให้ภาควิชาฯ 
รวบรวมรายละเอียดต่างๆ ทุกหมวด เพ่ือคุยรายละเอียดอีกครั้ง 

หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและ  10 

พันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ส าหรับการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย
มี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่
เลขานุการทีป่ระชุม  

เลขานุการที่ประชุมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่
เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๔ คน ๒๖ ต าแหน่ง กรรมการฯ ลาประชุม จ านวน ๖ คน 15 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM 2014 & FBPZ8  

ประธานฯ ให้น าเรื่องไปแจ้งรวมกับเรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 20 

หน้า ๖   บรรทัดที่ ๑๖   เพ่ิมข้อความ “ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗” 
หน้า ๙   บรรทัดที่ ๒๗  แก้ไข “รศ. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์” เป็น 

“รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์” 
หน้า ๙   บรรทัดที่ ๒๘  แก้ไข “ศ. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร” เป็น  

“ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร” 25 

หน้า ๙   บรรทัดที่ ๒๙  แก้ไข “ศ. นพ.อุดม คชินทร” เป็น “ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร” 
หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๓๐  แก้ไข “Code Production Project” เป็น “Post Production Project” 
หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๑๗  แก้ไข “Prof. Dr. Aluan Cowman” เป็น “Prof. Dr. Alan Cowman” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 30 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไม่มี 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑   การต่อเวลาราชการและเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 35 

ประธานฯ แจ้งเรื่องมหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมเร่งด่วน เรื่อง การด าเนินการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ณ วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ส่วนงานน าเสนอมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยหลักเกณฑ์มีสาระส าคัญที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 



- ๔ - 

 

ส าหรับหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ยังคงเดิม ดังนั้น ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรใช้
หลักเกณฑ์เดียวกัน จากนั้น ขอให้ น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล สรุปหลักเกณฑ์การต่อเวลา
ราชการ/ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังนี้ 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๑.  เป็นความต้องการของส่วนงาน  และ  
     ผู้เกษียณราชการยินยอมต่อเวลา 

๑.                          –  เช่นเดียวกัน - 

๒.  ส่วนงานต้องประเมินความจ าเป็นเกี่ยวกับภาระงาน พิจารณาจาก 
๒.๑ โครงสร้างอายุของคณาจารยใ์นหน่วยงาน 
๒.๒ การขาดแคลนในแง่ของจ านวน  

-   เกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ  
-   เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลา 
-   เกณฑ์การวิเคราะหจ์ านวนอาจารย์ที่ต้องการตาม

สาขาวิชาซึ่งส่วนงานก าหนดขึ้นเอง (หากมี) 
๒.๓ การก าหนดสาขาขาดแคลน 

-   เป็นสาขาวิชาขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตร ี
-   เป็นสาขาวิชาขาดแคลนท่ีหน่วยงานเห็นสมควรก าหนดให้

เป็นสาขาวิชาขาดแคลนเพิ่มเติม 
๒.๔ เหตผุลความจ าเป็นเฉพาะกรณ ี 

             ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 
            เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

-  เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ยังไม่มีผูท้ดแทน 
-  ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์
-  ความสามารถในการหาแหล่งทุนวิจัย 

๒.                          –  เช่นเดียวกัน -                                             
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ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
๓.  การประเมินคุณสมบัติ  ผลการปฏิบัติงาน  และผลงาน 
     ๓.๑  ด ารงต าแหน่ง ศ./รศ. (ก่อน ๓๑ มี.ค. ปีท่ีเกษียณ) 
 
             และตั้งแต่วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ เป็นต้นไป ผู้ด ารงต าแหน่ง  
             รศ. ต้องส าเร็จการศึกษา ป.เอก/เทียบเท่า  เริ่มถือ 
             ปฏิบัติการต่อเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
              (๑ ต.ค. ๒๕๕๗) 
     ๓.๒  เป็นผู้เกษียณอายรุาชการ 
     ๓.๓  มีคุณธรรม จริยธรรม  สขุภาพแข็งแรง 
     ๓.๔  ท าหน้าที่ สอน/วิจัย         
 
 
 
 
 
 
     ๓.๕  ภาระงาน และ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี 

๑) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของอาจารย ์  

๓.   การประเมินคุณสมบัติ  ผลการปฏิบัติงาน  และผลงาน 
๓.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการที่ครบ 
      เกษียณอายุงาน (ศ./รศ.) 

             และตั้งแต่วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๕๗ เป็นต้นไป ผู้ด ารงต าแหน่ง  
             รศ. ต้องส าเร็จการศึกษา ป.เอก/เทียบเท่า  เริ่มถือ 
             ปฏิบัติการต่อเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
              (๑ ต.ค. ๒๕๕๗) 
     ๓.๒  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  สุขภาพแข็งแรง 

๓.๓  ต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติพิเศษตามที่คณะกรรมการ                
ประจ าส่วนงานก าหนด 
ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓           
เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
-  สอน หรือ วิจัย หรือ บริการวิชาการ เก่ง  และ 
-  อุทิศตน หรือ 
-  เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ  
-  เป็นที่ยอมรับ 

๓.๔  ภาระงาน และ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี 
            ๑)  เป็นผู้มีผลการปฏิบตัิงาน  ท้ังในเชิงปริมาณ 
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และ 
๒) มีผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

-  ต ารา  เฉลี่ยปลีะ ๑ เลม่  หรือ 
-  หนังสือ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม  หรือ 
-  งานวิจัย เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง  หรอื 
-  ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น เฉลี่ยปีละ ๑ รายการ   

หรือ    
-  บทความทางวิชาการ เฉลี่ยปีละ ๓ เรื่อง (ศ)  
   บทความทางวิชาการ เฉลี่ย ปีละ ๒ เรื่อง (รศ.)                  

๔.  ค่าใช้จ่าย (เงินสนบัสนนุจากส านักงบประมาณ) 
๕.  ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร                                         

                 และคุณภาพสูงกว่าภาระงานข้ันต่ าที่ก าหนด  
                 ในฐานะอาจารย์ผูส้อน/นักวิจัย  และ 
            ๒)  มีผลงานทางวิชาการเฉลีย่ปีละ ๑ ช้ินงานดังน้ี 

-  ต ารา เฉลี่ยปลีะ ๑ เลม่  หรือ 
-  หนังสือ เฉลี่ยปีละ ๑ เล่ม  หรือ 
-  งานวิจัย เฉลี่ยปีละ ๑ เรื่อง  หรอื     
-  ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (รายการ)   

       
 
๔.  ค่าใช้จ่าย (เงินสนบัสนนุจากส านักงบประมาณ) 
 

ซ่ึงเดิมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เพ่ือต่อเวลาราชการ/ปฏิบัติงาน กรณีเป็นความจ าเป็น
เฉพาะกรณี ก าหนดไว้ ๓ ข้อ ดังนี้ 
- เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ยังไม่มีผู้ทดแทน 5 

- ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
- ความสามารถในการหาแหล่งทุนวิจัย 

๒) ผู้ที่ ได้รับการต่อเวลาราชการ/ปฏิบัติงาน ต้องมีคุณสมบัติ พิเศษตามที่คณะกรรมการ                
ประจ าส่วนงานก าหนด ดังนี้  
- สอน หรือ วิจัย หรือ บริการวิชาการ เก่ง  และ 10 

- อุทิศตน หรือ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ 
- เป็นที่ยอมรับ 

ประธานฯ จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ ๒ ข้อดังกล่าว เพ่ือ
จัดท าเป็นประกาศคณะฯ ต่อไป 15 

ที่ประชุมมีมติให้ตัดเฉพาะข้อ ๑ ในส่วนของการด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ออก เนื่องจากว่าต้องดู
ผลงานของผู้ที่จะต้องต่อเวลาด้วย (แม้ว่าเป็นศาสตราจารย์ หากผลงานไม่เป็นไปตามระเบียบก็ไม่ได้ต่อ) ส่วนอ่ืนคงเดิม 

ส าหรับการต่อเวลาราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ จะพิจารณาตามจ าเป็นของภาควิชา/หน่วยงาน โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการจ้างและอัตราเงินเดือนตามที่คณะฯ เห็นเหมาะสม ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งให้ทุกหน่วยงานวางแผน20 

อัตราก าลังบุคลากรด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยการต่อเวลาราชการ/ปฏิบัติงานของข้าราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เกณฑ์การวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ให้ตัดเฉพาะข้อ ๑ ในส่วนของ
การด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ออก ส่วนอ่ืนคงเดิม และกรณีการต่อเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ จะพิจารณาตามความจ าเป็น รวมถึง25 

ระยะเวลาการจ้างและอัตราเงินเดือน  
๔.๒.๒   ขอความเห็นชอบการใช้ดุลยพินิจในการสรรหาหัวหน้างาน 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ
ส านักงาน มีการแบ่งโครงสร้างภายในเป็นระดับฝ่าย และงานต่างๆ ซึ่งการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวหน้า
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ส านักงาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน จะต้องด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง 
คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วน
งานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  

เนื่องจากขั้นตอนในการด าเนินการดังกล่าว ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการอย่างน้อย ๓ – ๔ เดือน 
ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ จึงขออนุมัติในหลักการ5 

ใช้   ดุลยพินิจในการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้างานดังนี้ 
๑. กรณีการได้มาซึ่งต าแหน่ง หัวหน้างานต่างๆ เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เพ่ือก าหนดวิธีสรรหาและคัดเลือกโดยใช้วิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ หรือวิธีที่ ๓ ตามดุลยพินิจ
ทางการบริหาร แต่ทั้งนี้จะเลือกใช้วิธีที่ ๑ เป็นหลัก นอกจากว่าเป็นหน่วยงานเล็กหรือเมื่อ
พิจารณาจากภารกิจแล้วต้องการความคล่องตัว อาจใช้วิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยวิธีที่ ๒ 10 

หรือวิธีที่ ๓ จากนั้นจะน าผลการสรรหาและคัดเลือกมาเพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 

๒. ส่วนกรณีการได้มาซึ่งต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน  หรือ หัวหน้าฝ่าย จะยังคงเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกทุกครั้งเช่นเดิม 

มติที่ประชุม เห็นชอบทั้ง ๒ กรณี โดยให้ใช้วิธีที่  ๑ เป็นหลัก หากใช้วิธีที่  ๑ ไม่ต้องเสนอ15 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือก าหนดวิธีสรรหาและคัดเลือกอีก สามารถด าเนินการแล้วน ารายชื่อผู้ได้รับการ
สรรหาและคัดเลือกเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้เลย แต่หากเลือกใช้วิธีที่ ๒ หรือ
วิธีที่ ๓ ต้องเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบวิธีสรรหาและคัดเลือก ในโอกาสเดียวกับการ
เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือก ในการประชุมฯ ครั้งเดียวกันเลย 

๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบการก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร 20 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ (ผู้ช านาญการพิเศษ) และหัวหน้าฝ่ายบริหาร สังกัด โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน ได้ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จึงท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานและการด าเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จะด าเนินการสรรหาและ25 

คัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือ
เทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนด
วิธีด าเนินการ วิธีหนึ่งวิธีใดที่เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละต าแหน่ง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล30 

เวชศาสตร์เขตร้อน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ (๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งหัวหน้างานคลัง 35 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้
สมควรด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานคลัง ส านักงานคณบดี ตามข้อ ๕ (๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะ
ได้รับการแต่งตั้ง นั้น บัดนี้ หัวหน้าส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่า นางจิตรา  สุริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
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นักวิคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) สังกัดส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน เหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานคลัง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางจิตรา  สุริยะ ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานคลัง   
๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 5 

นายพีรวัฒน์  ไมพานิช หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่องขอความเห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ 
อาคันตุกะ จ านวน ๔ ราย ดังนี้  

๑) ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Prof. Motomi Torii จาก Ehime University 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะสาขาจุลทัศน์อิเล็กตรอน (Visiting Professor of Electron Microscopy)  10 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  
๒) ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Assoc. Prof. Yuki Eshita จาก Oita University 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นรองศาสตราจารย์อาคันตุกะสาขากีฏวิทยาการแพทย์ (Visiting Associate Professor of 
Medical Entomology) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

๓) ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Dr. Georges Snounou จากสถาบัน 15 

CNRS ประเทศฝรั่งเศส เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะสาขาวิชาจุลชีววิทยา (Visiting Professor of Microbiology) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

๔) ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Prof. Sharon J. Peacock จาก 
University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก 
(Visiting Professor of Clinical Microbiology) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 20 

จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะ
ด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป  

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ แต่ขอให้ประสานกับ ศ. ดร. ศรีสิน คูสมิทธิ์  ในกรณีของรายที่ ๓ 
ซึ่งมีคุณวุฒิสูง แต่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากไม่ได้ท างานในสถานศึกษา เพ่ือขอให้เพ่ิมข้อความที่
แสดงถึงความรู้ความช านาญให้เห็นชัดเจน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ  25 

๔.๒.๖ ขอความเห็นชอบการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยและบ่งชนิดเชื้อ
ปรสิตหนอนพยาธิด้วยวิธีอณูชีวโมเลกุล” 

รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ  รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน            
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบโครงการบริการวิชาการ เรื่อง 
“การตรวจวินิจฉัยและบ่งชนิดเชื้อปรสิตหนอนพยาธิด้วยวิธีอณูชีวโมเลกุล” ของภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ โดยมี 30 

ผศ. ดร.อุรุษา  แทนข า เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการบริการวิชาการแล้ว ทั้งนี้ ได้ก าหนดค่าบ ารุงสถานที่ สาธารณูปโภคและเข้ากองทุนคณะฯ คิดเป็นอัตรา 
ร้อยละ ๒๐ ส่วนค่าบริการ ค่าตอบแทนผู้ด าเนินการและค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 35 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการใช้สถานที่ และบริการอ่ืนของอาคาร

ปฏิบัติการเรียนรวม (สิริวิทยา) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเลขที่หนังสือออก (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเลขท่ีหนังสือออกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
(เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้  5 

๑) การจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการจัดการด้านยุทธศาสตร์และการบริหารของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๒) การบริหารงานโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือการจัดการด้านยุทธศาสตร์และการบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 10 

๕.๑.๕  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้า

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๒๙๕๕/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ (เพ่ิมเติม) ค าสั่งที่ 15 

๒๙๗๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นพ.อาทิตย์  อังกานนท์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ค าสั่งที่ ๒๙๗๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแตง่ตั้ง ศ. นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี20 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๙๙๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ งแต่งตั้ ง คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๐๗๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี25 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๓๑๐๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ฝ่ายบริหาร ค าสั่งที่ ๓๑๑๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 30 

(๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นายพีรวัฒน์  ไมพาณิช ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ค าสั่งที่ ๓๑๕๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแก้ไขค าสั่งที่ ๒๖๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้ง ผศ.เกศินี  
บูชาชาติ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของชื่อส่วนงานใน35 

ค าสั่งดังกล่าว จึงขอแก้ไขชื่อส่วนงานให้ถูกต้อง จาก “คณะวิทยาศาสตร์” เป็น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน” ค าสั่งที่ 
๓๑๙๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
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(๑๐) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง น.ส. ส้มแป้น  ศรีหนูข า ให้
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหาร สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๐๐๔๐๖/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

(๑๑) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายให้ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิ
ธรรม ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม ค าสั่งที่ ๐๐๔๑๐/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ 5 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
(๑๒) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยกเลิกค าสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี (เฉพาะล าดับที่ ๑) และมอบหมายให้ ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ปฏิบัติหน้าที่
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ค าสั่งที่ ๐๐๔๒๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ไม่มี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 15 

ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องก าหนดการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ก าหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เดือนละ ๑ ครั้ง  ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน ณ ห้องประชุมเฉลิม      
พระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) โดยมีรายละเอียดก าหนดการตามเอกสารประกอบการประชุม 
ซึ่งตามก าหนดการดังกล่าว การประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจ าเดือนเมษายน จะก าหนดให้มีการประชุมฯ 20 

สัปดาห์ที่ ๕ ของเดือน ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  เนื่องจากก าหนดการส่งวาระการประชุมฯ ตรง
กับช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ หากก าหนดการประชุมฯ มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 25 

๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๕ 
โครงการ  เป็นเงิน ๒๓๘,๔๗๘.๘๓ บาท 

๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 30 

จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๒๙,๔๔๗ บาท 
๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕ นางพรพิมล  อดัมส์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง Mobile Application for JITMM 2014 & 

FBPZ8 โดยให้เข้าระบบผ่าน URL: www.jitmm.com/mb ระบุชื่อ login เป็นชื่อเดียวกับ MU webmail 
ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยตนเอง ฝ่ายเลขานุการได้ระบุ password เป็น JITMM ดังมีรายละเอียด35 

ขั้นตอนตามเอกสารประกอบการประชุม นอกจากนี้ ได้อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Application ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ IOS ใน Application จะมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ JITMM 2014 & FBPZ8 ข้อมูล Abstract Book และข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ  

http://www.jitmm.com/mb%20ระบุชื่อ
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ประธานฯ แจ้งว่าผู้ที่ลงทะเบียนไปร่วมงานดังกล่าว ขอความร่วมมือให้เข้าร่วมงานด้วย 
เนื่องจากได้ช าระค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ หากผู้ใดลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ไป
ประชุมจะหักเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 5 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคาม ีรองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๔.๑  ตามที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเรื่องทุน Capacity Building for 

Myanmar and Other Least Developed Countries Project 2015 - 2016 มีรายละเอียดดังนี้ 
๑) รัฐบาลนอรเวย์ มีความประสงค์จะท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดย

สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอบรมฯ ส าหรับนักศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกลุ่มประเทศพัฒนา10 

น้อยที่สุด (Least Developed Countries : LDC) จ านวน ๔๐ ประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ราชอาณาจักรภูฏาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ และประเทศในแถบทวีปแอฟริกา เป็นต้น ทั้งนี้ ทุนส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีจ านวน 
๑๑๐ ทุน แบ่งเป็นหลักสูตร ปริญญาโท จ านวน ๖๐ ทุน (ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๓๐ ทุน และ15 

กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ๓๐ ทุน) ปริญญาเอก จ านวน ๕๐ ทุน (ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๒๕ 
ทุน และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ๒๕ ทุน) 

๒) โควตาส าหรับการรับทุนการศึกษาดังกล่าวของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน ๖ 
ทุน แบ่งเป็นปริญญาโท ๓ ทุน และปริญญาเอก ๓ ทุน 

๓) การจ่ายเงินทุน แบ่งเป็น 20 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัตราเหมาจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาท (เช่น ค่าหนังสือ ค่าท าเล่ม เป็นต้น) 
- หลักสูตรลดค่าหน่วยกิต ร้อยละ ๓๐ 
- ค่าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ให้แต่ละหลักสูตรลด ๕๐,๐๐๐ บาท (เช่น ปริญญาเอก 

เก็บค่าวิจัย ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทุนจะจ่ายให้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) 25 

๔) การจัด Short Course ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะเวลา ๑ – 
๒ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุน จ านวน ๑๐ ทุน ในการนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับจัด Short Course 
ดังกล่าว จ านวน ๑ ทุน 

๕.๒.๔.๒  สรุปผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) (รอบพิเศษ) เมื่อวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ มีผู้สมัครจ านวน ๖ คน รับเข้าศึกษา จ านวน ๕ คน สรุปรวม30 

จ านวน นักศึกษาที่เข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกหลักสูตร จ านวน ๑๑๙ คน 
๕.๒.๔.๓  สรุปผลการประเมินการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประเมินข้อสอบ การจัดท าข้อสอบและ

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ” เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้าฟังการบรรยายทั้งหมด ๕๐ คน ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ๑๗ คน การบรรยายโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องการเสนอให้จัดท า
ข้อสอบแบบอัตนัยในครั้งต่อไป 35 

๕.๒.๔.๔  สรุปผลการประเมิน การจัดกิจกรรม Open House เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มี
นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะฯ จ านวน ๑๕๐ คน จากมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๒๔ คน โดยในค าถามเรื่องการเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ หรือไม่ในอนาคต 
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นักศึกษา ระบุเลือกศึกษาต่อ จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๓ ระบุไม่เลือกศึกษาต่อ จ านวน ๑๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖ ผลสรุปโดยรวมอยู่ในระดับด ี

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์  แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุป5 

ค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๒,๘๒๓ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนตุลาคม 

๑๘๗,๓๒๑.๓๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖,๒๒๕,๕๐๑.๒๖ บาท 
๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนตุลาคม 

๕๘๗,๕๗๕.๕๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๒,๔๒๔.๔๖ บาท 10 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนตุลาคม 
๖,๔๗๐,๔๘๗.๒๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๖,๐๒๙,๕๑๒.๘๐ บาท 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนตุลาคม 
๔,๓๕๗.๕๗ บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
นายพีรวัฒน์ ไมพานิช หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งเรื่องแทน รศ. ดร. สพญ.

เอ่ียมศร ีพงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดท าจุลสาร TROPMED Inter News เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางประสานสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯ และหน่วยงานต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในคณะฯ เพ่ือทราบ20 

ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
๕.๒.๖.๒ คณะฯ โดยส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ Tokyo Metropolitan 

Government (TMG) ได้จัดรายการฝึกอบรมนานาชาติ Training Course on Global Infectious Diseases 
Control เมื่อวันที่ ๑๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๖ ราย ทั้งนี้ ส านักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจให้ทราบในโอกาสต่อไป 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ไม่มี 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 30 

๕.๒.๘.๑  สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๑ “Open Hospital: Health 
Services for FTM Students” เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม นักศึกษา อาจารย ์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน บุคคลภายนอก รวม 
Open Hospital  ๑๙    ๑ ๒ ๒ ๒๔ 

๕.๒.๘.๒  การจัดกิจกรรม โครงการความร่วมมือเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพ ส าหรับนักศึกษาที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓ 
เรื่อง “โรคเอดส์และการป้องกัน” ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ วิทยาลัยราช35 

สุดา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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๕.๒.๘.๓  สรุปรายชื่อนักศึกษาที่อาสาสมัครช่วยงานประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM 2014 & 
FBPZ8 จ านวน ๑๕ คน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ Information desk, Poster Set-Up/Tear-Down, Microphone 
Runner, AV Technician Assistants, IT Help Desk, Mahidol-BSTM Exhibition Booth และ Laison for 
Keynote speakers มีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
ไม่มี 

๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง

ก าหนดการเข้าเยี่ยมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังหลังการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพ10 

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จะเข้าเยี่ยมส ารวจ เพ่ือเฝ้าระวัง หลังการรับรองกระบวนการคุณภาพ 
(HA) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ 
ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 15 

นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์ รักษาการแทนหัวหน้างานสื่อสารองค์กร แจ้งเรื่องแทน อ.รชตวรรณ     
เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เรื่องการเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาส “๕๕ 
ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น
สถาบันที่ด าเนินงานในระดับนานาชาติ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพันธกิจหลัก
ในการด าเนินงานเพ่ือความเป็นเลิศ ๓ ด้าน ได้แก่ การศึกษา (Teaching Excellence) การวิจัย(Research 20 

Excellence) และการบริการสุขภาพ (Outstanding Clinical Outcome) และในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน จะก่อตั้งครบ ๕๕ ปี  ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรตลอดปี ๒๕๕๘  

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาส “๕๕ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล” เพ่ือชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ 25 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.tm.mahidol.ac.th หรือสอบถามเพ่ิมเติมที่งานสื่อสารองค์กร  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการใช้พลังงานของ

คณะฯ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องทุกปี    30 

ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งว่าคณะฯ ควรมีการควบคุมและบริหาร
จัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้รัดกุมขึ้น  

ประธานฯ เสนอแนวทางน าร่องโครงการพัฒนาระบบ “SMART GREEN ENERGY” ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา มีโครงการต้นแบบคือ "โครงการ Bike for Light : ปั่น ปัน ไฟ" ต้นแบบพลังงานทดแทน สร้างพลังงาน
แบบไฮบริด (Hybrid) โดยน าจักรยานช ารุดที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ มาดัดแปลงใส่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิต35 

กระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ในขณะที่ปั่นจักรยาน เพ่ือน าไฟจากการปั่นจักรยานนี้รวมกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปใช้
บริเวณพ้ืนที่องค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ ซึ่งต้องเปิดไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา 
และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทน  
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จากนั้น นายอมร  เหล็กกล้า รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม โดยเชิญ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มาตรวจสอบแหล่งน้ า บ่อพักน้ า และพ้ืนที่บริเวณคณะฯ เพ่ือตรวจหาสารกัมมันตรังสี ซึ่งไม่
พบสารดังกล่าว นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณชั้น ๒ และ ๓ ของอาคารตระหนักจิต  หะริณสุต เพ่ือท าเป็นห้อง
บรรยายของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ ชั้น ๕ อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือเป็นห้อง
รับรอง และด าเนินการก่อสร้างหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม (TM 360o Services) บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ  5 

ที่ประชุมรับทราบ  และประธานขอให้ส ารวจการใช้และการเก็บรักษาและท าลายสาร
กัมมันตภาพรังสีเพ่ือการวิจัยในแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน โดยจะท าหนังสือสอบถาม ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
เพ่ือคณะฯ จะได้บริหารจัดการต่อไป 

๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 10 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๓.๑.๑ ขออนุมัติปิดโครงการบริการวิชาการ “โครงการตรวจหาระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 

และ CD8 โดยวิธี Flow Cytometry” ซึ่ง รศ. ดร.นริศรา  จันทราทิตย์ เป็นหัวหน้าโครงการ เนื่องจากการขอ15 

รับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจะต้องมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานแยกเฉพาะ ต้องมีการ Calibrate เครื่องตามช่วงเวลา
ที่ก าหนด และมีค่าตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทุกชนิด ซึ่งภาควิชาฯ ไม่มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการจัดสรรเพ่ือให้
บริการนี้โดยเฉพาะ รวมถึงโครงการฯ ไม่มีผลก าไรจากการด าเนินงานเพียงพอที่จะ Calibrate เครื่องทุกครั้ง และ
ตรวจสอบเครื่องมือทุกชิ้นตามก าหนด จึงขอปิดโครงการบริการวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อนมีความพร้อมและต้องการด าเนินงานต่อ ทางโครงการฯ ยินดีให้บริการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่20 

เพ่ือให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ 
๕.๓.๑.๒ การพิจารณาตั้งกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเทคนิคการแพทย์ 

สืบเนื่องจากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้
นักปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาตนเองและมีการเก็บสะสม
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ตามโครงการ CMTE ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยีจึงขอสมัครเป็นสถาบันสมทบ25 

ของสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งต่อมาสภาเทคนิคการแพทย์ได้แจ้งให้สมัครในนามคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ
คณบดีได้แต่งตั้งให้ ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ ในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เป็น
ผู้รับผิดชอบประสานงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของคณะฯ  และภาควิชาจุลชี ววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
ได้ด าเนินการขอคะแนน CMTE และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมของภาควิชาต่างๆ โดยสภา
เทคนิคการแทพย์เป็นผู้รวบรวมและน าข้อมูลเข้าระบบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สภาเทคนิค30 

การแพทย์ได้จัดการอบรมให้กับผู้รับผิดชอบประสานงานการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันสมทบต่างๆ ณ สภาเทคนิค
การแพทย์ และได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสถาบันสมทบ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่ง ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ ได้น ามาแสดงในที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะฯ ด้วย และคณบดีมีความเห็นให้เก็บประกาศนียบัตรนี้ไว้ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาและ          
อิมมิวโนโลยี อนึ่งในการอบรมดังกล่าว สภาเทคนิคการแพทย์ได้แจ้งว่า ไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะให้บริการบันทึก35 

คะแนน CMTE ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องต่างๆ ได้ ขอให้สถาบันสมทบด าเนินการเองผ่าน
ทาง website ของสภาฯ โดยได้มอบ user name และ password ๑ ชุดให้กับสถาบันสมทบแต่ละแห่ง ในการนี้ 
ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ ได้เรียนปรึกษากับคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือขอให้พิจารณาจัดตั้งทีมงาน
เพ่ือด าเนินโครงการต่อไป  
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ประธานฯ พิจารณาให้ ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ เป็นตัวแทนคณะฯ เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ และจัดตั้งทีมงาน โดยให้ภาควิชาที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว ช่วยปฏิบัติงาน
และสนับสนุนโครงการต่อไป   

ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 5 

ไม่มี 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ไม่มี 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๕.๓.๔.๑ ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องก าหนดพิธี 10 

ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐที่ดี 
และพลังของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริ เวณซุ้ม             
เฉลิมพระเกียรติ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) โดยประธานในพิธีแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว และผู้
ร่วมพิธี สวมเสื้อสีเหลือง สุภาพสตรีสวมกระโปรง นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้สวมเส ื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือน
ธันวาคม  15 

๕.๓.๔.๒ น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ แจ้งเรื่องแทนคณะกรรมการ
สวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตรและงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่ง
ท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก าหนดธีมงานเขตร้อน on LINE 
สามารถแต่งกายด้วยลวดลายหลากหลาย และในการจัดงานปีนี้จะไม่มีการแบ่งโซนที่นั่ง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งก าหนดการจัดการแข่งขัน25 

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายพญาไท ครั้งที่ ๖ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามด้านข้างอาคารเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธีมงาน Sport Hero รายละเอียดก าหนดการ แผนผังการจัดงาน ชนิดกีฬาและ
กติกาการแข่งขันตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  30 

ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๗ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 35 

            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


