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รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของภาควิชา 
ว่าที่ผ่านมามีหัวหน้าภาควิชามาแล้ว ๖ คน โดย รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย เป็นหัวหน้าภาควิชา คนที่ ๗ และปัจจุบัน 25 

มีการแบ่งโครงสร้างเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ Diagnosis Services, Research Unit และ Reference Services แต่ละ
ส่วนจะรับผิดชอบการให้บริการตามพันธกิจของภาควิชา โดยมีบริการที่น่าสนใจ เช่น animal-foods 
examination, museum function และ document management  
      ส่วนพันธกิจหลักด้านการศึกษา (Teaching Excellence) นั้น ภาควิชาฯ รับผิดชอบการเรียนการสอน
จ านวน ๔ หลักสูตร ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงโดยเพ่ิมเนื้อหา/หัวข้อ/รายวิชา ที่เกี่ยวกับอณูชีววิทยา เพ่ือให้30 

การเรียนการสอนทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท จ านวน ๗ คน 
ปริญญาเอก จ านวน ๙ คน รวม ๑๖ คน ด้านการวิจัย (Research Excellence) ภาควิชาฯ ได้รับทุนวิจัยทั้งจาก
ภายในและภายนอกคณะฯ ท าให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด ๒๓ เรื่อง  
      ด้านการบริการวิชาการนั้น ภาควิชาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ก าหนดจัดปีละ ๑ ครั้ง 35 

มีโครงการบริการวิชาการ ๖ โครงการ และการจัดสอนทางไกลผ่านสื่อสารสนเทศ (Short Lecture via Internet) 
แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Niigata ประเทศญี่ปุ่น  ภาควิชาฯ มีบริการวิชาการที่โดด
เด่น ได้แก่ การผลิตสื่อหนอนพยาธิเพ่ือการเรียนการสอน การจ าหน่ายสิ่งส่งตรวจมาตรฐาน/ชุดตรวจอุจจาระ 
Kato-Katz’s แก่สถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยภาควิชาฯ มีเป้าหมายในการพัฒนา
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งานวิจัยด้าน Neglected food-and water-borne diseases และพัฒนาชุดตรวจ Kato-Katz’s โดยท าบรรจุ
ภัณฑ์ให้สวยงาม เพิ่มการประทับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพ่ือการขนส่ง  
พร้อมกับหาจุดแข็งของภาควิชาฯ เพ่ือพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิด้วยวิธีอิมมิวโนวินิจฉัยให้โดดเด่น
กว่าคู่แข่ง 
      จากกิจกรรม ถาม-ตอบ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต แนะน าให้พัฒนาชุดตรวจโดยใช้บริการของ5 

บริษัทเอกชนจากต่างประเทศ และ ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี แนะน าให้ใช้ Facility ของคณะฯ ส าหรับการเรียนการ
สอนผ่านระบบ Video Conference จากนั้น รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย ได้ตอบข้อซักถามของ ศ. พญ.พรรณี        
ปิติสุทธิธรรม ถึงความช านาญในการพัฒนาชุดตรวจใหม่ว่าภาควิชาฯ มุ่งเน้นในการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยส าหรับ 
“พยาธิตัวจี๊ด” และ ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ เสนอให้มีการเจรจาเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่เป็นอยู่ให้
เป็น official course เพ่ือชื่อเสียงของภาควิชาฯ และคณะฯ ต่อไป 10 

     ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวชื่นชมภาควิชาฯ ที่มีผลงานดีอย่าง
ต่อเนื่อง และเสนอให้ก าหนดล าดับความส าคัญในส่วนที่มีความช านาญ แนะน าให้เพ่ิมในการเขียนบทความ
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ในเรื่องที่ภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ทั่วไป 

หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 15 

ส าหรับการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี ศ. พญ.เยาวลักษณ์ 
สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม  

เลขานุการที่ประชุมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่
เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๗ คน ๒๗ ต าแหน่ง กรรมการฯ ลาประชุม จ านวน ๓ คน 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 20 

๑.๑ การเปลี่ยนชื่ออาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเดิม เป็น อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ 
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ย้ายไปด าเนินการที่อาคารราชนครินทร์ ตั้งแต่ 

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และอาคารโรงพยาบาลเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลากหลาย เช่น ชั้น ๑ และ 
๒ เปิดให้บริการนวดแผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น ๓ จัดเป็นห้องบรรยายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ชั้น ๔ เป็น
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ชั้น ๕ และชั้น ๖ เป็นหอพักรับรอง 25 

ดังนั้น เพ่ือไม่ให้การเรียกชื่ออาคารก่อให้เกิดความสับสนต่อบุคคลภายนอกและภายในคณะฯ ที่ประชุมทีม
บริหารในการประชุม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงมีมติเปลี่ยนชื่อเรียกอาคารโรงพยาบาลเดิมว่า อาคาร     
“ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและยกย่องคณบดีที่สร้างคุณูปการแก่คณะฯ นอกจากนี้ ป้าย
ชื่อโรงพยาบาลเดิมจะน าไปติดท่ีหอประวัติศาสตร์แทน 

ส่วนอาคารราชนครินทร์ ขอความร่วมมือในการเรียกชื่ออาคาร ว่า อาคารราชนครินทร์ (โรงพยาบาล30 

เวชศาสตร์เขตร้อน) 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๗   บรรทัดที่ ๓  แก้ไข “เห็นชอบตามที่เสนอ.....และคัดเลือกเลย” เป็น “เห็นชอบทั้ง ๒ 35 

กรณี โดยให้ใช้วิธีที่ ๑ เป็นหลัก หากใช้วิธีที่ ๑ ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อก าหนดวิธีสรรหาและคัดเลือกอีก สามารถด าเนินการแล้ว
น ารายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้เลย แต่หากเลือกใช้วิธีที่ ๒ หรือวิธีที่ ๓ ต้อง
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เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบวิธีสรรหาและ
คัดเลือก ในโอกาสเดียวกับการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือก ใน
การประชุมฯ ครั้งเดียวกันเลย” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 5 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  การสนับสนุนห้องพักส าหรับพันธกิจ T R O และ P 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณชั้น ๕ และชั้น ๖ ของ

อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเดิม (อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ) เพ่ือเป็นห้องพักส าหรับสนับสนุนพันธกิจ 10 

หลัก T R O และ P ของคณะฯ ซ่ึงจ านวนห้องพักที่จะด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีดังกล่าว มีห้องคู่และห้องเดี่ยว รวม
ทั้งหมด ๓๔ เตียง อยู่ที่ชั้น ๖ จ านวน ๑๒ เตียง และชั้น ๕ จ านวน ๒๒ เตียง ดังนั้น เพ่ือให้การจัดสรรห้องพักมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเสนอการแบ่งโควต้าและหลักการการขอใช้ห้องพัก ดังนี้ 

๑) สนับสนุนพันธกิจ O เพ่ือสนับสนุนแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าโรงพยาบาล ๑๗ เตียง 
๒) สนับสนุนพันธกิจ T จ านวน ๗ เตียง โดยแบ่งสนับสนุนนักศึกษาจากทุน Partial Scholarship 15 

ที่คณะฯ เป็นผู้ให้ทุนจ านวน ๔ เตียง และอีก ๓ เตียง เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาอ่ืนๆ ที่มีผลการ
เรียนดีเด่น หรือเป็นผู้ท าชื่อเสียงหรือคุณประโยชน์ดีเด่นแก่คณะฯ 

๓) สนับสนุนพันธกิจ R และ P จ านวน ๘ เตียง ในส่วนของบุคลากรทุกสายงานของคณะฯ ที่มี
ความจ าเป็นต้องมาพักในคณะฯ เช่น บุคลากรหญิงที่มีครรภ์และใกล้ครบก าหนดคลอด 
บุคลากรทีต่้องพักฟ้ืนหลังออกจากโรงพยาบาล บุคลากรที่ต้องท างานเร่งด่วนของคณะฯ หรือ20 

มีความจ าเป็นอื่นๆ รวมถึงบุคคลภายนอกทีท่ างานวิจัยร่วมกับงานวิจัยของคณะฯ เป็นต้น 
๔) เตียงอีกจ านวน ๒ เตียง เป็นห้องชุดจ านวน ๒ ห้อง ซึ่งเป็นโควต้าของคณบดี ที่ทุกพันธกิจ

สามารถขอใช้ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ทั้งนี้ อัตราค่าห้องพัก วิธีการติดต่อขอใช้บริการห้องพัก รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

พันธกิจจะร่วมกันก าหนดและจัดท าเป็นประกาศต่อไป 25 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑   ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา30 

กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 
๒๕๕๔ ในการนี้ จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อได้ไม่เกินส่วนงานละ ๓ ชื่อ และจะด าเนินการรวบรวม
รายชื่อ ประวัติ ระดับปริญญา และสาขาวิชาของผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการเสนอชื่อ จัดส่งเป็นเอกสาร “ลับ” 
จ านวน ๑๓ ชุด เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการ ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 35 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ท่าน ได้แก ่ศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงค์  ระดมยศ เพ่ือขอรับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน และ Professer Nicholas PJ Day เพ่ือขอรับ
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พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก โดยมอบหมายให้ น.ส. 
วริสรา ไชยพันธุ์ เป็นผู้รวบรวมผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทั้ง ๒ ท่าน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
๔.๒.๒   ขอความเห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะครบ

เกษียณอายุงาน 5 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่จะครบเกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีจะได้รับการต่อเวลาปฏิบัติงาน มีผลการพิจารณาดังนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์  สังกัดภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะ10 

กรรมการฯ มีมติเห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์  (วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เนื่องจากมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ฯ หลังจากได้รับการผ่อนผันการผลิตผลงานทางวิชาการ ๑ ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ  คณะกรรมการฯ มี15 

มติเห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน ๒ ปี บริบูรณ ์(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) เพราะ
ยังมีผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ เนื่องจากผลงานวิจัยจ านวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
เผยแพร่  แต่ได้รับการผ่อนผันการผลิตผลงานทางวิชาการ  กรณีด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในช่วงระยะเวลา
ก่อนครบเกษียณอายุงานไม่ถึง ๓ ปี (ครบวาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗) หากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย20 

ก าหนด เห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ (วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓) 

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ  อภิวัฒนศร สังกัดภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะกรรมการฯ  
เห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน ๑ ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เนื่องจากยังมี
ผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ  แต่ได้รับการผ่อนผันการผลิตผลงานทางวิชาการ กรณีด ารง25 

ต าแหน่งประเภทผู้บริหารในช่วงระยะเวลาก่อนครบเกษียณอายุงานไม่ถึง ๓ ปี (ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน จนถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ 

จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
มติที่ประชุม เห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ ราย ตามประกาศ30 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) 

๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัดส านักงานคณบดี 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้างาน สังกัดส านักงานคณบดี โดยด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ35 

แต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงาน
ของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ (๑) มีผลการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้ 

๑) นายเสวก  ชมมิ่ง  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง วิศวกรโยธา (ผู้ช านาญการ)  
สังกัดส านักงานคณบดี เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
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๒) นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
สังกัดส านักงานคณบดี เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 

จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ ราย ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานที่ได้รับ

การคัดเลือก และคณะกรรมการประจ าคณะฯ แสดงความยินดี 5 

๔.๒.๔  การก าหนดอัตราค่าห้องพัก ชั้น ๕ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และปรับปรุงอัตราค่าห้องพัก    
หอพักรับรองอาคาร เฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าห้องพัก ชั้น ๕ อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเดิม (อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ) 
โดยการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว แบ่งได้เป็นห้องพักเดี่ยว ๖ ห้อง และห้องพักคู่ ๖ ห้อง นอกจากนี้ คณะฯ ได้10 

ด าเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่หอพักรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) เรียบร้อยแล้ว และจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหอพักรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องพัก ชั้น ๕ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ     
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ยกเลิกห้องพักรายวัน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) และปรับเป็นห้องพัก
รายเดือนทั้งหมด รวม ๖๔ ห้อง และปรับลดอัตราค่าเช่าลง ๑,๐๐๐ บาทต่อห้อง โดยให้ผู้เช่ารับผิดชอบการใช้
ไฟฟ้าตามมิเตอร์ ในอัตรายูนิตละ ๗ บาท จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา15 

อัตราค่าบริการห้องพัก ทั้ง ๒ อาคาร ดังนี้  
๑) อัตราค่าห้องพัก ชั้น ๕ อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเดิม (อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ) 

ชั้น รายวัน (เด่ียว) รายวัน (คู่ ) รายเดือน (เด่ียว) รายเดือน (คู่) Suite รายวัน Suite รายเดือน 
๕ ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท 

และเหมาจ่ายค่าไฟฟ้า
เดือนละ ๑,๐๐๐บาท 

๗,๐๐๐ บาท 
และเหมาจ่ายค่าไฟฟ้า
เดือนละ ๑,๐๐๐บาท 

๘๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท 
และเหมาจ่ายค่าไฟฟ้า
เดือนละ ๑,๐๐๐บาท 

๒) อัตราค่าห้องพักรายเดือน ชั้น ๑๐ – ๑๒ หอพักรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี)  
ชั้น ห้องเด่ียว ห้องคู ่ ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 

อัตราเดิม อัตราใหม่ อัตราเดิม อัตราใหม่ 
๑๐ ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาท ๗ บาท 

๑๑ – ๑๒ ๙,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท ๗ บาท 
VIP ๑ ห้อง/ช้ัน ๑๒ - - - ๒๐,๐๐๐ บาท ๗ บาท 

Extra Bed ๓๐๐ บาท - 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   

๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบการพิจารณาเพิ่มบริการนวดประคบด้วยสมุนไพร 20 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการพิจารณาเพ่ิมบริการนวดประคบด้วยสมุนไพร ตามที่หน่วยเวชศาสตร์แผนไทยได้ตระหนักถึงนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย โดยการน าสมุนไพรมารักษาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและเส้น
เอ็นให้คลายความตึงลง จึงขอเพ่ิมการบริการนวดประคบด้วยสมุนไพรในอัตราครั้งละ ๕๐ บาท เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับผู้มารับบริการ โดยมีอัตราดังนี้ 25 

รายการ เวลา ค่าบริการเดิม เพ่ิมการบริการนวดประคบสมุนไพร 
ค่าบริการ เบิกได ้ ประคบสมุนไพร เบิกได ้

นวดฝ่าเท้า ๖๐ นาที ๒๕๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๒๕๐ 
นวดตัว ๘๐ นาที ๒๕๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๒๕๐ 
นวดตัว ๑๒๐ นาที ๓๕๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๒๕๐ 
นวด คอ บ่า ไหล ่ ๓๐ นาที ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ 
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นวด คอ บ่า ไหล ่ ๖๐ นาที ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
กรณีการใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษา จะเริ่มใช้ได้วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หน่วยเวชศาสตร์  

แผนไทยได้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการ และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ  

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 5 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใช้หอประชุมและพ้ืนที่โดยรอบอาคาร

มหิดลสิทธาคาร ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและส าหรับบุคลากรภายนอก ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๒  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 10 

(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เป็นคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ค าสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 15 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ค าสั่งที่ ๓๒๗๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ดร.วิริชดา ปานงาม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาระบาดวิทยา ค าสั่งที่ ๓๒๗๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 20 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นางถนอมศรี เกตุสุข ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) ค าสั่งที่ ๓๓๒๐/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
ตั้งแตว่ันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Associate Professor Dr. Yuki Eshita เป็นรอง
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor of Medical Entomology) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 25 

ค าสั่งที่ ๓๔๒๗/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Professor Sharon J Peacock เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก และ Professor Motomi Torii เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาพยาธิวิทยาเขต
ร้อน ค าสั่งที่ ๓๔๒๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง30 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 35 

๕.๒.๑.๑ คณะฯ ได้จัดโครงการสรรสร้างคุณค่าบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยจัดสรร
เงนิประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ด้าน People Excellence สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
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เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความสุข และผูกพันกับองค์กร ทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ เป็นวงเงินประมาณ ๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความสุขด้วยตนเองด้วย 
HAPPINOMETER ปี ๒๕๕๗ เพ่ือส ารวจความสุขของบุคลากร และหาแนวทางสร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกคนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น มีบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตอบแบบสอบถามจ านวน ๓๐๙ คน 5 

จากบุคลากรทั้งหมด ๘๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๒  
๕.๒.๑.๓ ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม

พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งมีสาระส าคัญก าหนดให้ข้าราชการ ผู้รับบ านาญที่เข้ารับ
ราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการโดยสมัครใจ สามารถแสดง
ความประสงค์กลับไปรับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ งานทรัพยากร10 

บุคคลรับยื่นเรื่องเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
๑.  ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญฯ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

- ข้าราชการ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. ที่เข้ารับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ 
- ผู้รับบ านาญ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิก กบข. ที่เข้ารับราชการอยู่ก่อน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ (ท้ังที่ยังปฏิบัติงานอยู่ และเกษียณอายุราชการแล้ว) 15 

๒. แบบฟอร์มพร้อมหลักฐานประกอบการยื่นเรื่อง 
- ข้าราชการ ยื่นแบบ ข.๑ แนบส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 

ของตนเอง ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน/สะสมทรัพย์/เผื่อเรียก พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด)  

- ผู้รับบ านาญ ยื่นแบบ บ.๑ แนบส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง20 

จ านวน ๑ ชุด 
๓. การน าเงินคืน  

- กรณีคืนเต็มจ านวน ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
- กรณีแบ่งช าระเป็น ๓ งวด (งวดละเท่าๆกัน งวดสุดท้าย+เศษ) ภายในเดือน

กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๘ 25 

        ๑) กรณีช าระคืนเป็นเงินสด ข้าราชการ/ผู้รับบ านาญต้องน าส่งเงินคืนด้วยตนเอง 
ที่กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 

       ๒) น าส่งเป็นแคชเชียร์เช็ค  ที่ออกโดยธนาคารทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานครไม่
รับเช็คส่วนตัวและเช็คต่างจังหวัด โดยสั่งจ่าย ชื่อบัญชี “รับเงิน UNDO มหาวิทยาลัยมหิดล” และขีดฆ่าค าว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมเช็ค น าส่งกองคลังด้วยตนเอง หรือ ฝากส่งที่งานทรัพยากรบุคคล ภายในวันพุธ30 

สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘ (งานทรัพยากรบุคคล จะน าส่งเดือนละ ๑ ครั้ง) 
๔. ก าหนดระยะเวลา และสถานที่ยื่นเรื่อง 

- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ งานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานคณบดี 

- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ กองคลัง ชั้น ๓ ส านักงาน35 

อธิการบดี ศาลายา     
๕. สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

http://intranet.mahidol/op/orfa/Program_GPF.html 

http://intranet.mahidol/op/orfa/Program_GPF.html


- ๙ - 

 

ทั้งนี้ กรณีท่านใดประสงค์ให้งานทรัพยากรบุคคลค านวณเงินหรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรด
ติดต่อด้วยตนเองท่ีงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี 

๕.๒ .๑ .๔ มหาวิทยาลั ยมหิดล  มีหนั งสื อแจ้ งทุกหน่ วยงาน เ พ่ือ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน ดังนั้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจึงได้เสนอขอพระราชทาน5 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ จ านวน  ๑ ราย คือ นายไพศาล ลีละยุทธโยธิน  
ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) กรณีบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 10 

ไม่มี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

จ านวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๓๓๔,๒๗๗.๒๘ บาท 15 

๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๗ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๖๗,๓๒๐.๕๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๔ ครั้ง 20 

จากนั้น นางพรพิมล อดัมส์ แจ้งสรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM2014 & 
FBPZ8 ว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๖๙๙ คน ได้ผลก าไรจากการจัดงานทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท  

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่าการจัดประชุมปีนี้ มีการเพ่ิมรายละเอียดการจัดงาน เช่น การ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้ Member Ship ระยะเวลา ๕ ปี มีการเปิดใช้งาน Wifi ฟรี บริเวณพ้ืนที่การจัดงาน 
เพ่ิม Mobile Application for JITMM 2014 & FBPZ8 การให้รางวัล Travel Award นอกจากนี้ ยังมีการจัด 25 

Session ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ได้แก่ Clinical Session : For Your Eyes Only และ Turbo Talk เป็นต้น ผลก าไร
จากการจัดงานดังกล่าว จะน าเข้ากองทุน ICTM จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท น าไปพัฒนาการประชุม JITMM เช่น 
การท า Mobile Application for JITMM จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจ านวนเงินอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
ส าหรับ Travel Award ในการจัดงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ มีบุคลากรของคณะฯ ที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๔ คน ได้แก่ บุคลากรสังกัดภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ๑ คน ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ๑ 30 

คน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน ๒ คน จึงขอให้ด าเนินการช าระค่าลงทะเบียนคนละ ๙,๕๐๐ บาท 
ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ศ.  พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง35 

การจัดอบรมบุคลากรเรื่อง Translational Medicine ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ Product 
Development and Translational Research ขณะนี้อยู่ระหว่างการท า Agenda  

ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๐ - 

 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคาม ีรองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๔.๑  ก าหนดวันเปิด - ปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ 

มกราคม ๒๕๕๘ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๕.๒.๔.๒  ก าหนดการจัดโครงการเวทีวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มกราคม 5 

๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดก าหนดการตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์  แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุป10 

ค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤศจิกายน 

๒๗๒,๙๓๒.๓๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๙๕๙,๕๘๙.๙๒ บาท 
๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤศจิกายน 

๘๒๑,๑๒๖.๐๙ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๐,๖๔๑,๒๙๘.๓๗ บาท 15 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
พฤศจิกายน ๒,๙๖๔,๔๗๕.๕๙ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๓,๐๖๕,๐๓๗.๒๑ บาท 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤศจิกายน 
๑๕,๔๕๑.๕๙ บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๗.๑ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดท า DVD แนะน าหน่วยงานนานาชาติที่ตั้งอยู่

ภายในคณะฯ เพื่อให้บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหน่วยงานนานาชาติที่ตั้งอยู่ใน
คณะฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรของคณะฯ ในการนี้  จึงขอส่ง DVD ดังกล่าวให้แก่25 

กรรมการคณะฯ เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป  
๕.๒.๗.๒ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ดังนี้ 

๑)  คณะฯ โดยส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ Tokyo Metropolitan 
Government (TMG) ก าหนดจัดฝึกอบรมนานาชาติ Training Course on Global 
Infectious Diseases Control เมื่อวันที่ ๑๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการ30 

อบรมจ านวน ๖ คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๒)  คณะฯ โดยหน่วยส่งเสริมโครงการอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ Partnership for Child 
Development (PCD), Imperial College London, UK และ Japan Consortium 
for Global School Health Research (JC-GSHR), Japan ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม 35 

The 4th Annual Course on School Health and Nutrition Programmes in 
Asia เมื่อวันที่ ๘ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๓๕ คน จาก ๑๖ 
ประเทศ 

ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๑ - 

 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ไม่มี 

๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ไม่มี 

๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 5 

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 

ไม่มี 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งเรื่องแทน นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วย10 

คณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เรื่องการรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ การแบ่งห้อง
ชั้น ๒ ของภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน การท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณ ชั้น ๑ อาคารตระหนักจิต หะริณสุต และ
ด าเนินการก่อสร้างหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม (TM 360o Services) บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  15 

ไม่มี 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
ไม่มี  

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 20 

 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 25 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  แจ้งเรื่องก าหนดการจัดงานท าบุญตัก
บาตรและงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 30 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

 35 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 



- ๑๒ - 

 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 
          เลขานุการที่ประชุม 5 


