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

๑๐. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์   หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
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ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนกล่าวเชิญ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี (CEAR) เพ่ือบรรยายพิเศษเรื่อง “กิจกรรมของ CEAR” เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   

รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี (CEAR) ได้กล่าวถึง
กิจกรรมและผลงานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาของศูนย์ CEAR ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจาก Osaka University ซึ่ง
ได้รับทุนสนับสนุนตั้งต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน Japan International Cooperation Agency (JICA) ส าหรับจัดหา25 

อุปกรณ์และสารเคมตี่างๆ มีพันธกิจหลักในด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแอนติบอดีโดยเฉพาะแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส 
Dengue ผลงานตีพิมพ์มีมากกว่า ๓๕ เรื่อง และผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ CEAR ได้แก่ การผลิตแอนติบอดี 
(huMAbs) จากเซลล์ myeloma โดยใช้เทคนิค hybridoma และ phage display เพ่ือยับยั้งเชื้อไวรัส Dengue 
4 serotypes การศึกษาวิจัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้ 3 clones จาก 20 clones ที่ศึกษาวิจัยส าเร็จ มี
ผลลัพธ์เป็นผลงานตีพิมพ์จ านวน ๘ เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ ๒๕ 30 

เรื่อง สิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US - patent) ๒ สิทธิบัตร ผลิตบัณฑิตปริญญาเอก ๔ คน ปริญญาโท    
๓ คน และได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ ๒ รางวัล จากผลงานที่กล่าวมานั้นท าให้ได้รับค าชมจาก ศ. พญ.ศศิธร      
ผู้กฤตยาคามี ว่า “เรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่ happy ending”  
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จากกิจกรรม ถาม - ตอบ ท าให้ได้ทราบว่าหลังจากการให้ทุนสนับสนุน ๔ ปี จาก JICA สิ้นสุดลงท าให้
ศูนย์ CEAR มีปัญหาด้านทุนวิจัยบ้าง แต่ในขณะนี้ได้หาทุนวิจัยมาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ เพ่ิมเติมแล้ว 
คณบดี กล่าวว่าในกรณีนี้ถือเป็นความเสี่ยงทางปัญญา (intelligent risk) ตามเกณฑ ์EdPEx ที่ควรพจิารณาต่อไป 

หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้และ
เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ 5 

ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม โดยประธานฯ เริ่มประชุมด้วยการกล่าวแสดงความ
ยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.อรุณี  ทรัพย์เจริญ ได้รับรางวัลปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก และแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชา        
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาความเป็นครู และ ศ. พญ.พรรณี      
ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการวิจัย ในผลงานเรื่อง 10 

Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ไดร้่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งสองท่าน และคณะฯ จะด าเนินการจัดกิจกรรมแสดงความ
ยินดีต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ การจัดสถานที่รับประทานอาหารในโรงอาหารส าหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 15 

ประธานฯ แจ้งว่าจากการปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหารใหม่ของสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ท าให้โต๊ะ
รับประทานอาหารของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เคยจัดไว้เป็นสัดส่วนหายไป จึงมีผู้ร้องขอให้สวัสดิการ
คณะฯ จัดพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนเหมือนเดิม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสถานที่พบปะ พูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ และท า
ความรู้จักกันกับทุกคนภายในคณะฯ ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ประธานฯ กล่าวเชิญชวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ และ
บุคลากรทุกคนช่วยกันไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารสวัสดิการคณะฯ และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร20 

ภาควิชา หน่วยงานและนักศึกษาทราบโดยทั่วกันด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๓   บรรทัดที่ ๕   แก้ไข “นแก” เป็น “นอก” 25 

หน้า ๓   บรรทัดที่ ๕   ตัดข้อความ “ขอ” ออก 
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๒๐   แก้ไข “ผลงาน” เป็น “รางวัล” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 30 

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๔.๑.๑  การนับ Foreign workforce เป็นอาจารย์ประจ า 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบให้บุคลากรชาวต่างชาติของหน่วยงานที่ตั้งอยู่
ภายในคณะฯ ให้เป็นอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา เพ่ือ
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ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัย จึงขอน าเสนอหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ส าหรับอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ ดังนี้ 

๑. เป็นผู้จบปริญญาเอก หรือได้ต าแหน่งรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด  
๒. เป็น PI และมีทุนวิจัยอยู่แล้ว  
๓. ท างานอยู่ที่ประเทศไทยมากกว่า ๙ เดือนในหนึ่งปี  5 

๔. กรณีรับนักศึกษาแล้วจะต้องท าสัญญาอยู่ที่  ประเทศไทยอีกอย่างน้อย ๒ ปี 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบพนักงานมหาวิทยาลัยสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 10 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 
พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบกรณี พญ.วีรวรรณ  ลุวีระ ต าแหน่ง
อาจารย์  สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ เขตร้อน แสดงความจ านงขอส่งใบสมัครคัดเลือกตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๗ 
โดยจะขอทุนในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Emerging Infectious Diseases มหาวิทยาลัย DUKE – NUS 15 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินทุน ระยะเวลา ๓ ปี เป็นเงิน ๒,๙๙๘,๕๐๐ บาท ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมกรณีมีผู้ขอสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ดังกล่าว ส่วนงานต้องรับทราบเงื่อนไข
เกี่ยวกับการสนับสนุนร่วมจ่าย (Co - payment) ทุนการศึกษาในสัดส่วน มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๗๕ และส่วนงานร้อยละ 
๒๕ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ นอกจากนี้ ขอให้ก าชับกับผู้ที่ได้รับทุนช่วยรายงาน20 

ผลการศึกษาต่อส่วนงาน และคณะฯ จะต้องติดตามผลและรายงานผลการด าเนินโครงการการให้ทุนดังกล่าวต่อไป  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๒ ขอปรับปรุงการให้บริการวิชาการ “โครงการทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดแมลง” 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 

พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า ขอความเห็นชอบเสนอปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ ดังนี้  25 

๑) ขอปรับเปลี่ยนอัตราการจัดสรรสัดส่วนใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายปัจจุบัน จ านวน ๕ 
รายการ ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร้อยละ) อัตราใหม่ (ร้อยละ) 
ค่าวัสดุ ๒๐ ๑๕ 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ๔๐ ๔๕ 
ค่าสาธารณูปโภค ๑๐ - 
เงินเข้าคณะฯ ๑๐ ๒๐ 
เงินเข้าภาควิชาฯ ๒๐ ๒๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๒) ขอปรับปรุงค่าตอบแทนเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับงาน จ านวน ๘ รายการ ดังนี้ 

ค่าทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีป้องการก าจัดแมลง 
 

ล าดับ 
 

รายการ 
อัตราเดิม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ตัวอย่างละ (บาท) 
อัตราใหม่  

ตัวอย่างละ (บาท) 
๑ ค่าทดสอบประเภทเคมีจุด หรือใช้ความร้อนป้องกันก าจัดยุง ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 
๒ ค่าทดสอบประเภทเคมีฉีดพ่นแมลงบินหรือแมลงคลาน ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
๓ ค่าทดสอบประเภทผงเคมีหรือเหยื่อพิษต่อแมลงบินหรือแมลงคลาน ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๔ ค่าทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีต่อลูกน ายุง

หรือหนอนแมลงวัน 
๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

๕ ค่าทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของเคมีชุบมุ้งหรือวัสดุอื่นๆ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
๖ ค่าทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ฤทธ์ิตกคา้งของสารก าจัด

แมลงบนมุ้งชุบยาหรือวัสดุอื่นๆ (*ปรับปรุงอัตราร้อยละของหน่วย
ย่อยโครงการ) 

*๕,๐๐๐ *๕,๐๐๐ 

๗ ค่าทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะหผ์ลติภณัฑ์ทาป้องกันยุงและ
สมุนไพร (*ปรับปรุงอัตราร้อยละของหน่วยย่อยโครงการ) 

*๕,๐๐๐ *๕,๐๐๐ 

๘ ค่าทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะหผ์ลติภณัฑ์จลุินทรีย์ก าจดั
ลูกน้ ายุง 

๑,๕๐๐ ๕,๐๐๐ 

๓) ขอเพ่ิมบริการใหมข่องโครงการดังกล่าว เนื่องจากผู้ขอรับบริการมีความต้องการใช้บริการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเคมี แมลงบินในตู้ทดสอบ PEET GRADY CHAMBER คิดค่าบริการตัวอย่างละ ๕,๐๐๐ บาท 
และได้ก าหนดอัตราค่าบริการจ าหน่ายแมลงเพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารก าจัดแมลง รายละเอียด
ค่าบริการตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๓ ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ “การจัดการศึกษาและดูงานทางอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก” 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 
พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบกรณีภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดโครงการบริการวิชาการ “การจัดการศึกษา10 

และดูงานทางอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก” โดยมีอัตราการจัดสรรสัดส่วน จ านวน ๔ รายการ ดังนี้  
 

รายการ เกณฑ์การจัดสรรรายได้ – รายจ่าย (ร้อยละ) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน ๕๐ 
เงินเข้าคณะฯ ๒๐ 
เงินเข้าโรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตร้อน ๑๕ 
เงินเข้าภาควิชาฯ ๑๕ 

รวม ๑๐๐ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
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๔.๒.๔ โครงการผลิตชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยวิธี latex 
agglutination  

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 
พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบกรณภีาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
ขออนุมัติเปิดโครงการบริการวิชาการ “ผลิตชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยวิธี 5 

latex agglutination” โดยมีอัตราการจัดสรรสัดส่วน จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 
 

รายการ เกณฑ์การจัดสรรรายได้ – รายจ่าย (ร้อยละ) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน ๒๐ 
ค่าวัสด ุ ๔๐ 
เงินเข้าภาควิชาฯ ๒๐ 
เงินเข้าคณะฯ ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๕ โครงการผลิตชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยวิธีอิวมิวโนฟลูออ

เรสเซ็นโดยการใช้โมโนโคนอลแอนติบอดี 10 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. 
พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่องขอความเห็นชอบกรณีภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
ขออนุมัติเปิดโครงการบริการวิชาการ “ผลิตชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยวิธี 
อิวมิวโนฟลูออเรสเซ็นโดยการใช้โมโนโคนอลแอนติบอดี” โดยมีอัตราการจัดสรรสัดส่วน จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 

 15 

รายการ เกณฑ์การจัดสรรรายได้ – รายจ่าย (ร้อยละ) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน ๒๐ 
ค่าวัสด ุ ๔๐ 
เงินเข้าภาควิชาฯ ๒๐ 
เงินเข้าคณะฯ ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๖  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบตามที่ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง Prof. Serge Morand เป็นศาสตราจารย์
อาคันตุกะ สาขาวิชาปรสิตหนอนพยาธิ (Visiting Professor of Helminthology) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 20 

ทั้งนี้ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน 
และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในการนี้ จึงขอเสนอเพ่ือผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และจะด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งกับมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป ส่วนกรณี 
Dr. Lisa J White จากการพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ มีความเห็นว่าควรเสนอให้
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เป็นอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ (Foreign workforce) ประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แทนการเป็นศาสตราจารย์
อาคันตุกะ ซึ่งจะท าให้คณะฯ ได้รับประโยชน์มากขึ้น  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๗  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะเปลี่ยนต าแหน่งเป็นประเภท

วิชาการ 5 

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบกรณี 
ดร.พรรัศมิ์  จินตฤทธิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ช านาญการ คุณวุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์
อาหาร ได้ยื่นประวัติพร้อมผลงานเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ ซึ่งคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
พิจารณารับอาจารย์ใหม่ของคณะฯ ได้ประเมิน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สรุปผลการประเมินเป็นดังนี้ 10 

 

ข้อพิจารณา ผลการพิจารณา 
๑. การวิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังของภาควิชา ต้องการอัตราก าลังคนในต าแหน่งใหม่เพิ่มขึ้น 
๒. ความรู้ ความสามารถ (พิจารณาจากผลงานทางวิชาการ) ผลงานทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้  

ความสามารถเหมาะสม 
๓. ภาระงานสอน เป็นผู้สอนหลักอย่างน้อย ๑ รายวิชา 
๔. การประเมินผลการสอน อยู่ในเกณฑ์ดี 
๕. สมรรถนะหลัก และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ผ่านตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้เปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ได้ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งฯ 
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อน 

ที่ประชุมมีความเห็นว่ากรณี ดร.พรรัศมิ์  จินตฤทธิ์ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณี15 

เปลี่ยนต าแหน่งเป็นอาจารย์ นั้น จะต้องเข้าร่วมโครงการ Talent Management ตามหลักเกณฑ์ของอาจารย์ใหม่
หรือไม่  

มติที่ประชุม มอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคลท าหนังสือหารือไปที่มหาวิทยาลัยและน าเรื่องกลับมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 20 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบ            
สหสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหิดล Interprofessional Education (IPE): Mahidol Model ค าสั่งที่ ๗๗๔/๒๕๕๗ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 25 

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคณะเภสัชศาสตร์ตามเกณฑ์คุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๕๖ ค าสั่งที่ ๘๔๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ 
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(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Mahidol University International Week 
2014 ค าสั่งที่ ๘๙๐/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 5 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์         
วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า ดังนี้  

๕.๒.๑.๑  ประธานกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง โครงการบริการวิชาการของคณะฯ  แจ้งว่างาน
บริหารและทรัพย์สินและกฎหมาย ไดท้ าหนังสือขอความร่วมมือไปยังโครงการบริการวิชาการทุกโครงการ ให้กรอก
ข้อมูลที่มาของโครงการเพ่ือพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมหรือไม่ เพ่ือจะได้รวบรวม10 

ข้อมูลส่งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
๕.๒.๑.๒  การปรับปรุงการให้บริการวิชาการ “โครงการทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดแมลง” ดังนี้  

๑) เปลี่ยนหัวหน้าโครงการเพ่ือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจาก รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ เป็น 
นางรวีวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

๒) ยกเลิกรายการค่าบริการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีก าจัด15 

แมลงในลักษณะพิเศษ 
๕.๒.๑.๓  โครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพของภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 

โดยมีนางแก้วมาลา ปาละกูล เป็นหัวหน้าโครงการ และเปลี่ยนผู้ร่วมด าเนินโครงการ ดังนี้ 

ชื่อผู้ร่วมโครงการเดิม ชื่อผู้ร่วมโครงการใหม่ 
นางฐิติกา  ธีรเนตร นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์ 
น.ส.อมราวดี  ภูกองไชย นายช านาญ  เอกสนธิ์ 
น.ส.อัยซ๊ะ  โต๊ะหว่าง น.ส.อัยซ๊ะ  โต๊ะหว่าง 

๕.๒.๑.๔  โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุง (เนื้อครีมและชนิดของครีม) ของภาควิชากีฏวิทยา
การแพทย ์โดยมีนางแก้วมาลา ปาละกูล เป็นหัวหน้าโครงการ และเปลี่ยนผู้ร่วมด าเนินโครงการ ดังนี้ 20 

ชื่อผู้ร่วมโครงการเดิม ชื่อผู้ร่วมโครงการใหม่ 
นางฐิติกา  ธีรเนตร นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์ 
นางจิตรารัช  สีทอง นายช านาญ  เอกสนธิ์ 
- นางจิตรารัช  สีทอง 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

ไม่มี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการขอข้อมูลการเขียน concept note  25 
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จากประเด็นที่สนใจท าวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือส่งเข้าโครงการ World Class University ของมหาวิทยาลัย
และด าเนินการรวมรวบต่อไป ทั้งนี้ ก าหนดให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ส านักงานบริการการวิจัย  

นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการ
สาธิตการทดลองใช้โปรแกรม SciVal ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลออนไลน์ โดยใช้กระบวนการวัดและ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ผลการเปรียบเทียบเบื้องต้นที่ส านักงานบริการการวิจัยทดลองใส่ keyword มี5 

รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอในที่ประชุม และ keyword ดังกล่าวสามารถเพ่ิมได้โดยส่งค าที่ต้องการเพ่ิมมาที่
ส านักงานบริการการวิจัย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ก่อนที่โปรแกรมทดลองใช้นี้จะหมดอายุ จากนั้น กล่าวสรุป
เรื่องแจ้งจากส านักงานบริการการวิจัย ดังนี้ 

๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จ านวน  
๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๕๙,๘๗๙.๖๗ บาท 10 

๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๗ เรื่อง เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
จ านวน ๕ เรื่อง เป็นเงิน ๑๗๐,๗๙๑.๗๗ บาท 

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

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ โดยขอปรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ดังนี้ ค่าหน่วยกิต 
จาก ๙๐๐ บาท เป็น ๑,๘๐๐ บาท ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จาก ๗๐๐ บาทต่อหน่วยกิต เป็น ๑,๕๐๐ บาทต่อ20 

หน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษาจากปีละ ๙,๔๐๐ บาท เป็น ๙,๙๐๐ บาท  
 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานด้านการเงิน

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยประมาณการรายรับ – รายจ่าย จากการด าเนินงานของ25 

คณะฯ แยกตามประเภทรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 

รายการ/เดือน ประมาณรายรับ รวมรายรับจริง ๖ เดือน ร้อยละ 
รายได้จากการจัดการศึกษา ๒๒ ๑๑.๘๕ ๕๓.๘๖ 
รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย ๒๕ ๑๒.๓๖ ๔๙.๔๕ 
รายได้จากการบริการสุขภาพ *๑๔๐ ๔๔.๗๖ ๓๑.๙๗ 
รายได้จากการลงทุน ๘ ๒.๙๘ ๓๗.๒๑ 
รายได้จากการบริหารสินทรัพย ์ ๑๕ ๘.๒๒ ๕๔.๗๘ 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ๒๒ ๑๒.๗๓ ๕๗.๘๕ 
รับโอนเงินสะสมตามทีต่ั้งงบประมาณ ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ ๑๔๐.๘๙ ๕๐.๓๒ 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายของภาควิชา ณ ไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

ภายวิชา ค่าใช้จ่าย ยอดเงินคงเหลือ 
ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย ์ ๐.๑๖๗ ๐.๓๘๗ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ๐.๐๘๕ ๐.๒๒๑ 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลย ี ๐.๒๓๓ ๐.๒๙๙ 
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ๐.๔๒๑ -๐.๐๕๓ 
ภาควิชาปรสติหนอนพยาธ ิ ๐.๒๗๒ ๐.๖๕๙ 
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ๐.๑๔๙ ๐.๒๑๘ 
ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ๐.๐๕๙ ๐.๓๐๓ 
ภาควิชาโภชนศาสตรเ์ขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร  ๐.๒๔๒ ๐.๐๙๔ 
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ๐.๔๓๘ ๐.๑๑๘ 
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ๐.๒๔๓ ๐.๕๓๖ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ๐.๖๗๓ ๐.๐๗๕ 

จากตารางแสดงค่าใช้จ่ายของภาควิชาในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับปกติ และภาควิชาที่มีระดับการใช้
เงินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดเงินที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน  ภาควิชา   
โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอายุรศาสตร์    
เขตร้อน ในกรณีนี้ เนื่องจากภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน มีการปรับปรุงสถานที่ท างานใหม่ซึ่ง5 

ต้องใช้เงินส าหรับการด าเนินการ จึงท าให้มีการใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเงินส่วนเกินดังกล่าวจะถูกหัก
จากยอดเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แสดงให้ทราบตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 10 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แจ้งต่อที่ประชุมว่า SEAMEO 
ร่วมกับ British Council และ IPST จะจัดงาน SEAMEO Congress “Southeast Asia in Transition”         
Re - thinking Education, Science and Culture for Regional Integration ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพิเรียลควีนส์ปาร์ค รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๗.๑  รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ไตรมาสที่ ๒ สรุปผลการด าเนินงานเบื้องต้นพบว่าตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ การได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆ อยู่ในระหว่างการติดตามผล และสามารถดูข้อมูลได้ที่ 20 

http://goo.gl/7hdMvD 
๕.๒.๗.๒  งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ ICT literacy ประจ าเดือน 

เมษายน ๒๕๕๗ จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) “มารู้จักการใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้นกันเถอะ” ในวันที่    

http://goo.gl/7hdMvD
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๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ โดย อ. ดร.งามพล สุนทรวรสิริ และ ๒) "สร้างสรรค์เรื่องราวสุดเก๋ด้วยโปรแกรม
มัลติมีเดีย" ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดย รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี          5 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องปฏิทิน

กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก าหนดจัดทัศนศึกษาชมพระบรมมหาราชวัง ของ
นักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  

 ที่ประชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  
 อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องผลการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ในด้านของมูลค่าสื่อ (PR Value) ประจ าไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ 
มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น ๑๔ ข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อ 
๓,๑๙๓,๔๗๙ บาท และแจ้งก าหนดการของกิจกรรม “Meet the Dean คณบดีพบประชาคม” ก าหนดจัดในวัน15 

พุธ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ระยะเวลา ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๑.๑  การรายงานผลการใช้พลังงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 20 

ประเภทของพลังงาน ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ผลต่าง ร้อยละ 
ไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ช่ัวโมง) ๓,๘๕๗,๔๒๙ ๔,๒๘๕,๐๘๘ ๔๒๗,๖๕๙ ๑๑.๐๙ 
ประปา (ลูกบาศก์เมตร) ๖๔,๙๓๐ ๗๒,๙๖๑ ๘,๐๓๑ ๑๓ 
กระดาษ (ลติร) ๒,๑๖๒ ๒,๑๕๙ -๓ -๑ 

๕.๒.๑๑.๒ การปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ด าเนินการไปตามขั้นตอนทั้งการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคาร บริเวณสวนแนวตั้ง รวมถึงเส้นทางการเดินรถภายในคณะฯ ทั้งนี้ ประธานฯ กล่าว
แสดงความขอบคุณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ และทีมงานในการปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณภายในคณะฯ ให้สวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอเสนอแนวความคิดการท าการจราจรแบบ walking 
friendly เพ่ือให้บุคลากรและผู้ใช้เส้นทางภายในคณะฯ มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางเดินเท้ามากยิ่งขึ้น โดย25 

เบื้องต้นเสนอให้มีทางเดินเท้า การจ ากัดความเร็วของรถยนต์ จ ากัดพ้ืนที่การจอดรถ และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 
 30 
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๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 5 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 10 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 15 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  บูชาชาติ) 20 

       ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
 


