
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบด ี
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๗.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๘.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๙.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๐. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๑. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน  
๑๒. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๓. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๔. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๕. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย     หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๙. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๐. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๒. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๓. อ. พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล   รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘ แล้ว 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๒.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๓.   รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 5 

๔.   รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 10 

๔.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๘.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 15 

๙.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๑๐. น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๑. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๓. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 20 

๑๔. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเชิญ รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ เพ่ือบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่าภาควิชาฯ     25 

ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยทั้งหมด ๔ หน่วย ได้แก่ ๑) หน่วยเวชศาสตร์สังคม (Social Medicine) ๒) หน่วยอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Environmental Health and Toxicology) ๓) หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Biotechnology) และ ๔) หน่วยสังขวิทยา (Malacology) นอกจากนั้น ภาควิชาฯ มีหน่วยวิชาการ 
๒ หน่วย คือ Southeast Asian Centre for Malacology เป็นที่รวบรวมหอยน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และ 
Centre for Environment, Health and Social Impact Assessment: EHIA 30 

ด้านการเรียนการสอน ภาควิชาฯ รับผิดชอบ ๓ สาขาวิชา คือ ๑) Social Medicine ๒) Environmental 
Health and Toxicology และ ๓) Environmental Biotechnology ด้านผลงานวิจัย ภาควิชาฯ มีโครงการวิจัยที่
ด าเนินการอยู่ ๒๗ โครงการ โดยได้รับทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ หน่วยงานในประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน และองค์กรเอกชน ด้านการบริการวิชาการ มีการให้บริการที่หลากหลาย เช่น บริการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการจัดอบรมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 35 

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการผลิตสไลด์ถาวร และบริการให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ที่ภาควิชาฯ มีความ



- ๓ - 

 

ช านาญ นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ไดป้ระสานกับผู้รับบริการวิชาการ เพ่ือน างานที่เป็นบริการวิชาการมาปรับเป็นงานวิจัย 
ซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

ส่วนงานเวชศาสตร์สังคม ซึ่งภาควิชาฯ มีผลงานที่โดดเด่นมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้มีบุคลากรที่ 
Qualify ปฎิบัติงานเพียงคนเดียว ส าหรับงานด้านสังขวิทยา ถึงแม้ว่าจะมีบุคลากรหลายคน แต่ยังขาดบุคลากรที่
สามารถเป็นผู้น าด้านวิชาการ ดังนั้น ภาควิชาฯ มีความต้องการบุคลากรคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพ่ือมาเป็นก าลัง5 

หลักในการพัฒนาและเขียนรายงานการวิจัย  
ภาควิชาฯ มีเป้าหมายคือ ด้านการวิจัย: ท าการวิจัยที่มุ่งสู่การน าสู่การปฎิบัติ (Implementation Research) 

ด้านการเรียนการสอน: เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และด้านการบริการวิชาการ: มุ่งสู่การบริการที่มีคุณภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จากกิจกรรม ถาม-ตอบ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แนะน าให้ภาควิชาฯ 10 

เสนอตัวเป็น WHO Collaborating Center for Environmental Health รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ กล่าวว่า
ภาควิชาฯ เคยเป็น WHO Centre สมัย ศ. นพ.สันต์ศิริ ศรมณี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพยาธิใบไม้เลือดของ WHO 
ประกอบกับได้ท าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการสร้างเขื่อน แต่ขณะนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก ดังนั้น เป้าหมายของภาควิชา ฯ จึงเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม จากนั้น ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 15 

กล่าวชื่นชมหัวหน้าภาควิชาฯ ที่บริหารงานโดยใช้ข้อมูลจริงและเป็นปัจจุบัน (By Fact) ท าให้มีผลปฏิบัติงานที่บรรลุ
เป้าหมาย และขอบคุณที่ใช้ยุทธศาสตร์ TROPICAL Excellence ของคณะฯ ในการน าเสนอ ส าหรับความท้าทายที่อาจ
เรียกได้ว่าเป็น ‘เหว’ ของภาควิชาฯ ในด้านเวชศาสตร์สังคมนั้น คณบดีเสนอให้ใช้ความร่วมมือแบบสหวิทยาการ 
(interdisciplinary) กับภาควิชาอ่ืนๆ และใช้ Agility ในการปรับตัว โดยคณบดีกล่าวว่า ส านวน ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ ไม่
สามารถใช้กับสภาวการณ์ปัจจุบันได้แล้ว ควรเปลี่ยนเป็น ‘ปลาเร็วกินปลาช้า’ และฝากให้ภาควิชาฯ สร้างผลงานให้มี20 

คุณค่าและมีความความโดดเด่นเพ่ิมขึ้น เช่น การรวบรวมและจัดแสดงหอยชนิดต่างๆ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์หอย และการ
รักษาวงจรชีวิตของพยาธิ ๔ ชนิด ด้วยวิธีการน าเสนอทีเ่ข้าใจง่าย เป็นที่รู้จักในสังคมทั่วไป และพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไป 

หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา แทนหัวหน้าภาควิชาที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ได้แก่ รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน 25 

หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร และ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชา        
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเป็นวาระที่สอง  

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่
เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๖ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๔ คน 30 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑  โครงการ Talent Management และ Research Reward 

ประธานฯ แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล (ก.บ.ค.) และ
คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
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๑.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยทีมผู้บริหาร จะปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการตามโครงการสู่
มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management และโครงการ Research Reward โดยจะปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ด าเนินการไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ผู้สมัครได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จนครบระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศดังกล่าว 

๑.๒  ผลการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแทน ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ได้แก่ ศ. ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ 5 

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๒   บรรทัดที่ ๕  แก้ไข “กรรมการที่ไม่เข้าประชุม ล าดับที่ ๒. โดยให้ตัดชื่อ ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ 10 

ศิลาจ ารูญ ออก และเพ่ิมชื่อ น.ส.ส้มแป้น ศรีหนูข า ในรายชื่อกรรมการที่เข้า
ประชุมแทน” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 15 

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
๔.๑.๑  การทดสอบระบบ TM-EVS ออนไลน์ 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง ICT Literacy โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดท า
ระบบ TM-EVS ออนไลน์ (TropMed - Electronic Voting System Online) เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ 20 

สามารถน าไปใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ระบบดังกล่าวได้รับความร่วมมือระหว่างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานบริหารธุรการ และ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  

บัดนี้ ระบบดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้ทดลองใช้ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้ว จึงขอน าเสนอให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ซึ่งระบบนี้จะน ามาใช้ใน25 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในกรณีที่มีการลงคะแนนลับต่างๆ เช่น การเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาประเภทผู้แทนหัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณะกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า การขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือให้ได้รับต าแหน่ง/รางวัลต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ขั้นตอนและวิธีการใช้งานมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

จากการทดลองใช้ระบบโดยการเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประเภทผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ได้30 

พบปัญหาในการใช้งาน ซึ่งกรรมการได้ให้ค าแนะน าดังนี้  
๑) หาวิธีจ ากัดสิทธิส าหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิลงคะแนน โดยใช้วิธีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและขอให้ใช้วิธี 

manual เป็นวิธีสุดท้าย 
๒) หาวิธีแก้ไขในกรณีท่ีผู้มีสิทธิลงคะแนน แตไ่ม่สามารถลงคะแนนได ้
๓) หาวิธีป้องกันไม่ให้ผู้ที่นั่งติดกันเห็นผลการลงคะแนน 35 

๔) หาวิธีป้องกันไม่ให้ผู้จัดท าระบบ (Admin) ทราบว่าผลการลงคะแนนมาจากคณะกรรมการท่านใด 
๕) หาวิธีป้องกันไม่ให้ผู้อื่นผู้ใด เข้ามาดูผลการลงคะแนนในระหว่างคณะกรรมการลงคะแนนอยู่ 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงระบบ TM-EVS ออนไลน์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรพัฒนาระบบให้ประมวลผลได้อย่างถูกต้องและแม่นย า เพ่ือรองรับการใช้งานต่อไป  



- ๕ - 

 

๔.๑.๒  การปรับเกณฑ์การจัดสรรรายได้โครงการบริการวิชาการของส่วนงาน และของภาควิชา 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นสมควร
ให้ปรับเกณฑ์การจัดสรรรายได้โครงการบริการวิชาการของส่วนงาน และโครงการบริการวิชาการของภาควิชา ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 5 

๑) โครงการบริการวิชาการของส่วนงาน 
เดิมคณะฯ มีโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวน ๗ โครงการ ซึ่งคณะฯ ต้องจัดสรรรายได้ร้อยละ ๕ ให้กับศูนย์ฯ ซึ่งต่อมาคณะฯ ได้รับโอนโครงการบริการ
วิชาการจ านวน ๗ โครงการ มาด าเนินการเป็นโครงการภายใต้ส่วนงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลให้คณะฯ สามารถ
จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการขึ้นมารับผิดชอบดูแลโครงการบริการวิชาการ แทนศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการได้ แต่10 

เนื่องจากคณะฯ ได้มอบหมายให้งานต่างๆ ในสังกัดส านักงานคณบดี ร่วมกันรับผิดชอบแทนการตั้งหน่วยบริการ
วิชาการ และจัดสรรเงินจ านวนร้อยละ ๒ ให้เป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ท าหน้าที่ดังกล่าว  

ปัจจุบัน คณะฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม (TM 360o Services) ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรน าเงินจัดสรรร้อยละ ๒ ของโครงการส่วนงานไป
สมทบอยู่ในส่วนทีจ่ัดสรรให้คณะฯ  15 

๒) โครงการบริการวิชาการของภาควิชา  
  เนื่องจากภารกิจหลักของภาควิชา คือ การสอน การวิจัย และส่วนการบริการวิชาการแก่สังคม  เป็น
พันธกิจที่ส าคัญล าดับที่ ๓ โดยน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพไปให้บริการแก่
สังคม/ชุมชน ทั้งเชิงคุณค่าและ/มูลค่า (In kind และ/In cash) รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ด้วย ในขณะเดียวกัน 
คณะฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคของทุกโครงการ รับผิดชอบคุณภาพ และชื่อเสียงที่เกิดจาก20 

ความคาดหวังของผู้รับบริการต่างๆ  
ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม จึงเห็นสมควรปรับเกณฑ์การจัดสรรรายได้ ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม (ร้อยละ) อัตราใหม่ (ร้อยละ) 
จัดสรรรายได้ให้คณะฯ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ๒๕ 
จัดสรรรายได้ให้ภาควิชา ไม่เกิน ๑๐-๒๐ ๑๐ 
ส าหรับการด าเนินการของโครงการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย/วัสดุ) ไม่เกิน ๖๐-๗๐ ๖๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
จึงเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ เพ่ือด าเนินการท าประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อนต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๑.๓  การประเมินสมรรถนะ (Competency) 25 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย  ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่คาดหวัง ซึ่งก าหนดสัดส่วนองค์ประกอบการประเมินไว้ดังนี้ 

ต าแหน่ง PA 
Core 

Competency 
Managerial 

Competency 
Functional 

Competency 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับต้นและระดบักลาง) ๕๐ ๒๐ ๓๐  
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารอื่นๆ ๖๐ ๒๐ ๒๐  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ๘๐ ๒๐ -  
ต าแหน่งประเภทสนับสนุน ๘๐ ๒๐ -  
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทดลองใช้ (Try out) สมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional 
Competency) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และให้มีการประเมินจริงในครั้งที่ ๒ ซึ่งคณะฯ ได้
สอบถามรายละเอียดไปที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินดังกล่าว จ านวน ๓ เรื่อง จึงเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) มหาวิทยาลัยเสนอให้มีการแบ่งเป็นระดับ โดย5 

ถืออายุงานเป็นหลัก ให้มีการเพ่ิมระดับเมื่ออายุงานมากขึ้น ในการนี้ คณะฯ จะขอใช้ระดับเดียวกันโดยไม่ค านึงถึงอายุ
งาน มหาวิทยาลัยแจ้งว่า คณะฯ สามารถก าหนดค่าความคาดหวังได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ต้องผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อน และแนะน าว่า คณะฯ ควรพิจารณาถึ งระดับต าแหน่ง และอายุ
งานด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาคณะฯ ก าหนดค่าความคาดหวังในระดับ ๔ ทุกสายงาน (ตามมติคณะกรรมการประจ า10 

คณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒) เนื่องจากเป็นสมรรถะหลักท่ีควรมีในทุกคน ทุกระดับ และทุก
อายุงาน จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดระดับการประเมินสมรรถนะหลักให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น 

๒) การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) มหาวิทยาลัยก าหนดให้เลือก 
๕ รายการจาก ๑๐ รายการ ซึ่งคณะฯ สามารถประเมินทั้ง ๑๐ รายการได้เช่นเดิม ตามข้อบังคับดังกล่าว แต่15 

มหาวิทยาลัยเสนอว่าอาจมากเกินไป ควรเลือกประเมินบางรายการให้เหมาะสมกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ในแต่ละระดับ จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาก าหนดรายการการประเมินสมรรถนะ
ทางการบริหาร  

๓) การประเมินสมรรถนะสายอาชีพ (Functional Competency) คณะฯ เสนอให้เป็นการทดลองใช้ 
ในปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และ ๒ และให้มีการประเมินจริงในปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเห็นด้วย จึงขอความเห็นชอบ20 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาก าหนดสัดส่วนการประเมินสมรรถนะสายอาชีพ  
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๑) มอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคล นัดประชุมภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือปรึกษาหารือการก าหนดค่า

ความความหวังของการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
๒) เห็นชอบให้ก าหนดรายการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) จ านวน 25 

๑๐ รายการ ในต าแหน่งประเภทผู้บริหารทุกระดับ  
๓) เห็นชอบให้งานทรัพยากรบุคคล ไปชี้แจงและท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกสายงานภายในเดือน

พฤษภาคมตามเสนอ โดยให้รับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของภาควิชา/หน่วยงาน เพ่ือเตรียมทดลองประเมิน 
ข้อมูลที่ได้จะน ากลับมาให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาก าหนดสัดส่วนของการประเมินสมรรถนะสายอาชีพ
อีกครั้งหนึ่ง 30 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑   การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่อยู่ใน Beall’s list 

นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน ดร.เจตสุมน  
ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่อยู่ใน Beall’s list ซึ่ง 
Beall’s list คือ รายชื่อของส านักพิมพ์ และวารสาร ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นส านักพิมพ์ หรือวารสารที่หลอกลวงให้35 

นักวิจัยส่งผลงานไปตีพิมพ์เพ่ือเรียกเก็บเงินผ่านขั้นตอนของการตอบรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้  Jeffrey Beall บรรณารักษ์
ของ University of Colorado Denver ได้เขียนบทความเรื่อง “Beall’s of Predatory, Open-Access Publishers” 
วิจารณ์ส านักพิมพ์ประเภท Open Access ที่มีพฤติกรรมเหมือนนักล่าเหยื่อ นอกจากนี้ ได้เขียนบล็อกที่มีชื่อว่า 
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Scholarly Open Access (http://scholarlyoa.com) เพ่ือเฝ้าติดตามวิธีการด าเนินงานของส านักพิมพ์ Open Access 
อย่างต่อเนื่อง 

สืบเนื่องจากหนังสือเวียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์” ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็น
การรักษามาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ5 

สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จึงได้แจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

๑) การเผยแพร่ผลงานในวารสาร European Journal of Social Sciences วารสาร European 
Journal of Scientific Research และวารสาร American Journal of Scientific Research ตลอดจนวารสารที่ม ี
ลักษณะเช่นเดียวกันนั้น ไม่เป็นไปตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 10 

๒) ให้พึงระวังในการพิจารณาเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดย
วารสารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มักมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

- ไม่มีการระบุส านักพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ที่แน่นอน ไม่ระบุข้อมูลและรายละเอียดที่ตั้ง หรือท าให้
เข้าใจผิดว่าส านักพิมพ์ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปหรืออเมริกา แต่ไม่สามารถสืบค้นสถานที่ตั้งจริงได้ 

- ไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ หรือมี15 

ระบุ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวารสารนั้นรับตีพิมพ์ผลงานนอกเหนือจากขอบเขตหรือสาขาวิชาที่ได้ระบุไว้ 
- ไม่มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล และไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
- ไม่มีบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ และมักพบว่าบทความวิจัยที่

ลงเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ดังกล่าว มีข้อผิดพลาดทางวิชาการ และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามหลัก20 

ไวยากรณ์ และ/หรือมีรูปแบบการน าเสนอ การเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
และกรณีที่วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์จะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ยอมรับ ก็อาจเป็นวารสารที่ไม่มี

คุณภาพได้เช่นกัน อีกทั้งปัจจุบันทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ก าหนดเกณฑ์ของผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่จะสมัครขอรับทุนว่าจะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในส านักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list of 
Predatory, Open-Access Publishers ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลของวารสารทางวิชาการ และส านักพิมพ์ที่พึง25 

ระวังได้จาก http://scholarlyoa.com/individual-journals/ (ส าหรับ List of standalone journals) และ 
http://scholarlyoa.com/publishers/ (ส าหรับ List of publishers) 

จึงเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ใน 
Beall’s list และขอความเห็นชอบการไม่อนุมัติเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) และรางวัลส่งเสริม
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) กับวารสารที่อยู่ใน Beall’s list  30 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
๔.๒.๒  การเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อแต่งตั้งใหม่ 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ

เสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือแต่งตั้งใหม่ 35 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะครบวาระปกติ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้  
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (Ph.D. (Trop. Med.))  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 
รศ. ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ รศ. ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ รศ. ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์                (ประธาน) 
อ. ดร.สรัญญา  แก้วประเสริฐ อ. ดร.สรัญญา  แก้วประเสริฐ อ. ดร.สรัญญา  แก้วประเสริฐ 
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ผศ. ดร.อุไร  ไชยศร ี ผศ. ดร.อุไร  ไชยศร ี ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี                          (เลขา) 
ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคณุกิจเจรญิ  ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคณุกิจเจรญิ 
ผศ. ดร.ภูมิ  อดิศักดิ์วัฒนา  รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร 
ผศ. ดร.อภิชาต  นนท์ประเสริฐ  ผศ. ดร.ภูมิ   อดิศักดิ์วัฒนา 
อ. ดร.รัชรินทร์  โพธิวัฒน ์
อ. ดร.อุษา  บุญยืน 

 ผศ. ดร.อภิชาต  นนท์ประเสริฐ 
ผศ. ดร.วิริชดา  ปานงาม 
อ. ดร.รัชรินทร์  โพธิวัฒน์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 
  อ. ดร.อุษา  บุญยืน       

  ศ. ดร.ศศิธร  ผู้กฤตยาคาม ี
  รศ. ดร.สุมาลี  บุญมา               (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

พ.อ.หญิง ศ. ดร.เสาวนีย์ ลลีะยูวะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน (M.Sc. (Trop. Med.))  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 
รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช                  (ประธาน) 
รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน ์ รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน ์ รศ. ดร เยาวพา  มณรีัตน ์
ผศ. ดร.อุรุษา    แทนข า ผศ. ดร.อุรุษา    แทนข า ผศ. ดร.อุรุษา    แทนข า                      (เลขา) 
อ. ดร.แสงเดือน  มูลสม  อ. ดร.แสงเดือน  มูลสม 
อ. ดร.สุชาดา  ส ารวยผล  อ. ดร.สุชาดา  ส ารวยผล 
อ. ดร.ณฐมน   โกศลธนาภิวัฒน ์  อ. ดร.ณฐมน   โกศลธนาภิวัฒน ์
อ. ดร.หวัง  หงุ่ยตระกลู  อ. ดร.หวัง  หงุ่ยตระกลู 
อ. ดร.ญาณิน  ลิมปานนท์  อ. ดร.ญาณิน  ลิมปานนท์ 
อ. ดร.อมรรัตน์  อรณุนวล  อ. ดร.งามพล  สุนทรวรสิร ิ

อ. ดร.อมรรัตน์  อรณุนวล 
ผศ.เกศินี   บูชาชาต ิ
พ.อ. รศ. นพ.มฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน       (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (D.B.H.I.) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 

ผศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศร ี นิยม ผศ. ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศร ี นิยม  ผศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศร ี นิยม  (ประธาน) 
ผศ. ดร.วิริชดา  ปานงาม ผศ. ดร.วิริชดา  ปานงาม  ผศ. ดร.วิริชดา  ปานงาม                     (เลขา) 
ผศ. ดร. นพ.ดิเรก  ลิม้มธุรสกลุ ผศ. ดร. นพ.ดิเรก  ลิม้มธุรสกลุ ผศ. ดร. นพ.ดิเรก  ลิม้มธุรสกลุ 
อ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษ ี อ.พัณณมาศ  มณีกาญจน ์ อ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษ ี
อ.พัณณมาศ  มณีกาญจน ์  อ.พัณณมาศ  มณีกาญจน ์
  รศ. ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ 
  ดร.พิมพ์วดี  เชาวลติ                 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ ์      (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.ศุภชัย  ปาจริยานนท์            (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน            (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.ดาวฤกษ์  สินธุวณิชย ์          (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  พญ.ชุลีพร  จิระพงษา               (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  คุณเพียงหทัย  อินกัน                (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (M.Sc. (B.H.I.)) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 
รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์    (ประธาน) 
รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล  รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล                   (เลขา) 
ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร 
อ. ดร.งามพล  สุนทรวรสิร ิ อ. ดร.งามพล  สุนทรวรสิร ิ อ.ดร.งามพล  สุนทรวรสิร ิ
อ. พญ.พจนีย์  จิตตะมาลา อ. พญ.พจนีย์  จิตตะมาลา อ.พญ.พจนีย์  จิตตะมาลา 
  รศ. ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ 
  ดร.พิมพ์วดี  เชาวลติ                 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ ์      (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.ศุภชัย  ปาจริยานนท์            (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน            (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  นพ.ดาวฤกษ์  สินธุวณิชย ์          (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  พญ.ชุลีพร  จิระพงษา               (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  คุณเพียงหทัย  อินกัน                (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (M.Sc. (School Health)) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 

ผศ. ดร.ด ารงเกยีรติ  อาจหาญ ผศ. ดร.ด ารงเกยีรติ  อาจหาญ ผศ. ดร.ด ารงเกยีรต ิ อาจหาญ          (ประธาน) 
ผศ. ดร.ประพิน  ธารภูผาสยาม ผศ.ดร.ประพิน   ธารภูผาสยาม ผศ. ดร.ประพิน  ธารภูผาสยาม              (เลขา) 
ผศ. ดร.สุวลีย์  วรคุณพเิศษ ผศ. ดร.สุวลีย์  วรคุณพเิศษ ผศ. ดร.สุวลีย์  วรคุณพเิศษ 
อ. ดร.พัฒนียา  ปรางทิพย ์  รศ. ดร.พารณ  ดคี าย้อย     
รศ. ดร.พารณ   ดีค าย้อย  รศ. นพ.ชูเกียรต ิ ศิริวิชยกุล 
  ผศ. นพ.ดร  วัฒนกุลพานิชย ์
  ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคณุกิจเจรญิ       
  อ.พัณณมาศ  มณีกาญจน ์
  ดร.พิมพิมล  ธงเธียร                 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

รศ. ดร.จิตรา  ไวคกุล                (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   
๔.๒.๓ การเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร D.T.M.&H. 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้การบริหารจัดการ งานด้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง มี10 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้มีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มี
หน้าที่ 

 ๑)  ส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต สังคม รวมทั้งข้อมูลความต้องการ และแนวโน้มของ
ตลาดแรงงานในอนาคต 15 

 ๒)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
เขตร้อนและสุขวิทยาหรือใกล้เคียง จากต่างสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 



- ๑๐ - 

 

 ๓)  ศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตร 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ๔)  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
และสุขวิทยา รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับ5 

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงานฯ 

 ๕)  ก าหนดแนวทางการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ๖)  ก าหนดการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
 ๗)  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่10 

เกี่ยวข้อง ตามข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตร 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการแต่งตั้ง Dr.Charles J. Woodrow จากประเทศสหราชอาณาจักร เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขา   15 

ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน (Molecular Tropical Medicine and Genetics) เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และร่วมเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ บัดนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมบริหาร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  20 

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

๕.๑.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการการเยี่ ยมเยือนส่วนงานของคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Visit) จาก วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. เป็น วันศุกร์ที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  25 

๕.๑.๒  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 
(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นสพ.ปานเทพ  รัตนากร ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวาระที่สองติดต่อกัน ค าสั่งที่ ๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

(๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จ านวน ๑๑ ราย ค าสั่งที่ ๙/๒๕๕๘ 30 

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ล าดับที่ ๑ – ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และ
ล าดับที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 35 

(๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร. นพ.ดร  วัฒนกุลพานิชย์ ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้า
ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ค าสั่งที่ ๔๘๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 



- ๑๑ - 

 

(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาโปรโตซัวทางการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๔๘๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ.ธิติมา  จ าปีรัตน์ ให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๔๙๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 5 

๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๕๘๔/๒๕๕๘ สั่ง 
ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 (๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา  10 

ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๕๘๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Dr. Vincent Herbreteau เป็นอาจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชา
สุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค าสั่งที่ ๕๘๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  15 

(๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จ านวน ๕ ราย ค าสั่งที่ ๗๓๓/๒๕๕๘ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

(๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Associate Professor Dr. Timothy Eoin West เป็น      
รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค าสั่งที่ 
๗๓๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  20 

(๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Associate Professor Zhi-Yue Lv เป็นรองศาสตราจารย์
อาคันตุกะ สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค าสั่งที่ 
๗๓๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Dr. Gregory J. Bancroft เป็นอาจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชา
สุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค าสั่งที่ ๗๓๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ 25 

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 30 

๕.๒.๑.๑ ตามที่ คณะฯ ได้ด าเนินการส่งเรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ 
ราย ได้แก่ รศ.ดร.นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ รศ.ดร.ช านาญ  อภิวัฒนศร และ รศ.ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ ไปที่
มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือเวียนแจ้งมาที่คณะฯ ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ 
การต่อเวลาราชการของข้าราชการ และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งในกรณีที่ส่วนงานที่ได้ส่ง
เรื่องไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณบดี35 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.บ.ค.) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ส่วนงานด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้อง
ด าเนินการใหม ่รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๑.๒ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ท าหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๑๙/๒๙๙ ลงวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องแบบค าขอและแนวทางการด าเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่า



- ๑๒ - 

 

สินไหมทดแทน เพ่ือให้กระบวนการยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความ
เสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน จึง
เห็นสมควรแจ้งแบบค าขอ ขั้นตอนการยื่นค าขอ และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมถึงใบรับค าขอ เพ่ือให้ส่วน
งานภายในมหาวิทยาลัยใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดจัดโครงการ HR สัญจร “MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน” 5 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงาน
จากกองทรัพยากรบุคคล นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเหตุจ าเป็นบางประการจึงขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการจากเดิม 
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เป็นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

ทีป่ระชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๒ 15 

โครงการ เป็นเงิน ๑๑๒,๗๖๕ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๓๐,๘๐๘ บาท 20 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ครั้ง 
๕.๒.๓.๔  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ไตรมาส ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวมาจาก Intranet ของงานทรัพยากรบุคคล หรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/ 
staffstatistics_acad01.php และข้อมูลเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ไม่มี 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 30 

๕.๒.๕.๑ ก าหนดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร D.T.M.&H. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

๕.๒.๕.๒ จ านวนนักศึกษาหลักสูตร D.T.M.&H. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๒๒ คน จาก
ประเทศต่างๆ ดังนี้ ออสเตรีย ๑ คน บังคลาเทศ ๒ คน เยอรมนี ๑ คน อิตาลี ๑ คน ญี่ปุ่น ๔ คน เมียนมาร์ ๙ คน 
ฟิลิปปินส์ ๑ คน รัสเซีย ๑ คน ไทย ๑ คน อังกฤษ ๑ คน 35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 

http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/%20staffstatistics_acad01.php
http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/%20staffstatistics_acad01.php
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๕.๒.๖.๑ สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง “TURNITIN 
Application for Plagiarism checker” โดย อ.สรวง อุดมวรภัณฑ์ จากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ  
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข เมื่อวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารจ าลอง หะริณสุต มีรายละเอียด ดังนี้ 

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ รวม 
๓๑ ๑ ๑ ๓๓ 

๕.๒.๖.๒ สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง “Biosafety” โดย 5 

ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 
๑๗ อาคารราชนครินทร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ รวม 
๒๑ ๖ ๑๓ ๔๐ 
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๕.๒.๖.๓ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
- วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ : D.T.M.&H. 2015 : Mahidol Salaya Campus Tour 

& Making ID Photo Card 

- วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘   : D.T.M.&H. 2015 : Welcome Trip and Historical 
Tour : Ayuthaya Province 15 

๕.๒.๖.๔ ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
- วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วิทยาเขตศาลายา 

- วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราช20 

สักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   

- วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การจัดงาน “คืนสู่เหย้า-ร าลึกวัน
ก่อตั้งคณะฯ ประเพณีสงกรานต์ เวทีเสวนา “พ่ีเก่าเล่าความหลัง” และการหารายได้สมทบการก่อสร้างหอ
ประวัติศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี แห่งการก่อตั้งคณะ” 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุปค่าใช้จ่าย
ของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 30 

๘๒๕,๑๖๗.๗๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๔,๒๘๗,๖๐๐.๐๖ บาท 
๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

๗๔๙,๒๘๕.๖๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๙,๐๘๗,๗๗๗.๒๑ บาท 
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๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
๒,๓๒๕,๑๗๐.๒๘ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๙,๙๔๕,๒๘๗.๓๑ บาท 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
๙๓,๙๓๕.๒๑ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๘๖,๒๒๒.๕๑ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๘.๑ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นด้านโรคเมืองร้อนให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขจาก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน ๕ คน ตามโครงการในพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยงานต่างๆ ที่10 

เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ขอแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว  ตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๘.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้ง Dr. Vincent Herbreteau จากสถาบันวิจัย IRD สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส เป็นอาจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Visiting Lecturer of Environmental 
Health and Toxicology) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 15 

๕.๒.๘.๓ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Elective Program 
in Tropical Medicine ให้แก่แพทย์ และนักศึกษาแพทย์จ านวน ๑๒ คน จากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศ
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลระนอง และ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๕.๒.๘.๔ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดท าจุลสาร TROPMED Inter News เพ่ือเป็น20 

ศูนย์กลางประสานสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ความร่วมมือระดับนานาชาติต่างๆซึ่งตั้งอยู่ในคณะฯ        
ในการนี้ ขอส่งจุลสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือทราบถึงความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ
ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 25 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๙.๑ ตามยุทธศาสตร์คณะฯ Infrastructure Excellence และแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม (TM 360o services) 
ได้จัดท าโปรแกรมระบบจองห้องพักอาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ T R O และ P บัดนี้ ระบบ
ได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์ เขตร้อน Services หรือ 30 

http://intranet.tm.mahidol/tmintra/service-all.php 
๕.๒.๙.๒ สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence และการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการ

การเพ่ิมศักยภาพ ICT Literacy ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้เว็บไซต์หลักของคณะฯ มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น งานเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับฝ่ายการพยาบาล พัฒนาเว็บไซต์ของฝ่ายการพยาบาล และเว็บไซต์ของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โดย
ให้สิทธิแก่บุคลากรของฝ่ายการพยาบาลและโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล สามารถปรับปรุงด้วยตนเองได้ 35 

๕.๒.๙.๓ ตามแผนปฏิบัติงานการการเพ่ิมศักยภาพ ICT Literacy ทั่วทั้งองค์กร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศก าหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ในเดือนกุมภาพันธ์ และ
มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ "ใช้งานระบบ MUSIS” อย่างไรในเขตร้อน"     

http://intranet.tm.mahidol/


- ๑๕ - 

 

- วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ "มาใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางสถิติ"           
วิทยากร อ.งามพล สุนทรวรสิริ 
 

- วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ “Excel 2010 ไม่ยากอย่างที่คิด”              
วิทยากร อ.รวีโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ 5 

ส าหรับการอบรมโปรแกรม Prezi นั้น อยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากร 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 10 

ไม่มี 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการรายงาน
ความก้าวหน้าการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ การล้างพ้ืนที่ลานจอดรถทั้ง ๓ อาคาร การก่อสร้างห้องเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าคณะฯ ประตู ๒ และบริเวณลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) คาดว่าจะ15 

ด าเนินการเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม การปรับปรุงสวนแนวตั้งให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว โดยการเพ่ิมจ านวนต้นไม้สีเขียวทดแทนต้นไม้
ที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ การปลูกต้นไม้เป็นตัวอักษรชื่อคณะฯ การประดับกระถางบัวหน้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
นอกจากนี้ ได้สร้างแนวกันไฟป่าและปลูกต้นหญ้าที่ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  20 

ไม่มี 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
ไม่มี 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 25 

ไม่มี 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งกรรมการประจ าคณะจากบุคลากรสายงานต่างๆ ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ แต่ละกลุ่ม
ไม่เกินจ านวนผู้แทนที่จะท าการเลือกตั้ง จึงไม่ต้องท าการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงขอประกาศว่ากรรมการประจ าคณะจาก 30 

บุคลากรสายงานต่างๆ ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ได้แก่ 
๑) นางประไพพร  เตียเจริญ นักวิชาการพัสดุช านาญการ งานพัสดุ ส านักงานคณบดี เป็นผู้แทน

บุคลากรจากส านักงานคณบดี/ส านักงานบริหารการศึกษา/ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์/ส านักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ/ส านักงานบริการการวิจัย 

๒) นางฐิติพร  แก้วรุณค า พยาบาล (ผู้ช านาญการ) หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนบุคลากรจาก35 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๓) นายอมร  เหล็กกล้า นักปฏิบัติการวิจัยช านาญการ ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เป็นผู้แทนบุคลากรจาก

ภาควิชา 



- ๑๖ - 

 

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศ ณ 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งว่าสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอ5 

ส ารวจข้อมูลบุคลากรที่มีรายได้น้อย (เงินเดือนและค่าครองชีพ) ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(ไม่นับรวมบุตรบุญธรรม) ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล -มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือน ามา
พิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน และสิ่งจ าเป็นด้านการศึกษาแก่บุตร -ธิดาบุคลากรคณะฯ 
ก าหนดให้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  

ที่ประชุมรับทราบ 10 

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  15 

ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 20 

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

     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 25 

          เลขานุการที่ประชุม 
 


