
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน 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. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๗.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๘.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๐. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน  
๑๑. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๒. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๔. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๖. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย     หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๙. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๒๖. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ แล้ว 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๒.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๓.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๔.   รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 5 

      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๕.   ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 10 

๓.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๔.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๕.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๖.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๗.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 15 

๘.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙.   นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๐. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๑. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  20 

ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเชิญ ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร เพ่ือบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน กล่าวว่าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนมีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน ๑๐ คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๒๐ คน รับผิดชอบงานที่โดดเด่น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) 
Epidemiology ๒) Biostatistics ๓) Disease Modeling และ ๔) GIS  25 

      ความรับผิดชอบของภาควิชาฯ ตาม TROPICAL EXCELLENCE ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ภาควิชาฯ ได้
ร่วมสอนในหลักสูตร D.T.M.&H. รวมถึงสอนอีก ๒ วิชา ในหลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) และ Ph.D. (Trop. Med.) 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในหลักสูตรใหม่ ๒ หลักสูตร คือ D.B.H.I. และ M.Sc. (B.H.I.) ซ่ึง ๒ รุ่นแรกที่เปิดสอนได้รับความ
นิยมมาก มีนักศึกษาเข้าศึกษาจากทั่วโลก เนื่องจากมีทุนการศึกษาสนับสนุนการจัดการด้านการสอนที่อาศัยความ
ช านาญของอาจารย์ประจ าของภาควิชาฯ ร่วมกับอาจารย์รับเชิญจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ 30 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานตามสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องอีกด้วย    
ด้านการวิจัยของภาควิชาฯ ได้จ าแนกเป็นหลายด้าน ได้แก่ ด้าน Epidemiology & Informatics ด้าน 

Clinical Research ด้าน Biostatistics และด้าน Human-Animal-Diseases โดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น มี impact 
factor สูงหลายเรื่อง รวมถึง มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากโครงการ R2I ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในงานวิจัยภาคสนาม 

ด้านการบริการสุขภาพ-บริการวิชาการ ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุน โดยอาจารย์แพทย์ของภาควิชาฯ ออก35 

ตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก เป็นที่ปรึกษาขององค์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับผิดชอบใน  WHO CC for Clinical 
Management of Malaria และดูแลศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ (ศูนย์ RTIC) จังหวัดราชบุรี ด้าน
บุคลากร ภาควิชาฯ ใช้วัฒนธรรมองค์กร HYGIENE มีความหมายว่า “ซื่อสัตย์เป็นนิจ ผลิตงานเด่น เน้นเป้าหมาย ใช้
นวัตกรรม จริยธรรมไม่บกพร่อง แคล่วคล่องการงาน อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมามีบุคลากร
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ได้รับรางวัล MU Brand Ambassador และรางวัลต่างๆ มากมาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ภาควิชาฯ มีห้องเรียน
และห้องพักนักศึกษาท่ีจัดเป็นสัดส่วน มีการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศโดยใช้งบประมาณของภาควิชาฯ ด้านการบริการ
เพ่ือชุมชน ภาควิชาฯ มีโครงการให้ความรู้แก่เยาวชน เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ RTIC โดยด าเนินงาน
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และมีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ด าเนินการมาเป็นปีที่ ๒๒ ด้านการสร้างสรรค์พันธมิตร ภาควิชาฯ มีคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจ านวนมาก 5 

ด้านการเป็นผู้น า ภาควิชาฯ เป็นเจ้าของหนังสือฉบับแรกของโลกด้าน GIS Mekong Malaria ส าหรับทิศทางใน
อนาคต ภาควิชาฯ เน้นปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ และมุ่งพัฒนาบุคลากรด้าน 
Epidemiology และ Informatics    

จากกิจกรรม ถาม-ตอบ ประธานฯ กล่าวชื่นชมว่าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนมีความโดดเด่น เป็นหนึ่งในห้า
ภาควิชาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุดในคณะฯ มากกว่า ๓.๕ เรื่อง/10 

คน/ปี อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เสนอให้ร่วมมือกับภาควิชาอ่ืนด้วยเพ่ือท างานวิจัยเพ่ิมขึ้น และขอให้ภาควิชาฯ ใช้
พ้ืนที่ศูนย์ RTIC ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หลังจบการบรรยาย ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
ส าหรับการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนชุดใหม่ ได้แก่ นางประไพพร  เตียเจริญ ผู้แทนจาก ๕ ส านักงาน นาง15 

ฐิติพร  แก้วรุณค า ผู้แทนจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ นายอมร  เหล็กกล้า ผู้แทนจากภาควิชาฯ ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนี้เป็นวาระที่สอง  

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
และ น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์ ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุมแทน ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร พร้อมกล่าวสรุปจ านวน
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๖ คน กรรมการฯ ขอลา20 

ประชุม จ านวน ๕ คน 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑  การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2015   

ประธานฯ แจ้งผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2015 ได้แบ่งสาขาวิชาเป็น 
๕ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 25 

 
 
 
 
การจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2015 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งตาม30 

สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชา สาขาวิชาย่อย จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

๑. สาขาวิชาแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ         
(Life Sciences & Medicine) 

- Biological Sciences  
- Medicine 
- Pharmacy & Pharmacology 
- Dentistry 
- Psychology 
- Veterinary Sciences 

๑๕๑ – ๒๐๐ 
๕๑ – ๑๐๐ 

๑๐๑ – ๑๕๑ 
- 

Insufficient Papers Publish 
- 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
- 
๓ 

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - Chemistry ๓๐๑ – ๓๕๐ ๒ 
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(Natural Sciences) - Environmental Sciences 
- Materials Sciences 
- Mathematics 
- Physics & Astronomy 

- 
- 
- 
- 

๖ 
๒ 
๔ 
๒ 

๓. สาขาวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (Engineering & 
Technology) 

- Computer Sciences & Info System 
- Engineering - Chemical 
- Engineering - Civil & Structural 
- Engineering - Electrical 
- Engineering - Mechanical 

- 
No programs offered 

Insufficient Papers Publish 
- 
- 

๔ 
- 
- 
๙ 
๙ 

๔. สาขาวิชาสังคมศาสตร์    
(Social Sciences) 

- Accounting & Finance 
- Business &Management  
- Communication & Media Studies 
- Education 
- Economics & Econometrics 
- Law 
- Statistics & Operational Research  

- 
- 

Insufficient Papers Publish 
No programs offered 

- 
- 

Insufficient Papers Publish 

๓ 
๔ 
- 
- 
๔ 
๑ 
- 

๕. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ  
ศิลปศาสตร์ (Arts & 
Humanities) 

- Modern Languages 
- Art & Design 
- English Language & Literature 
- History 
- Linguistics 
- Architecture / Built Environment 

๒๐๑ – ๒๕๐ 
- 

Insufficient Papers Publish 
Insufficient Papers Publish 
Insufficient Papers Publish 
Insufficient Papers Publish 

๒ 
๔ 
- 
- 
- 
๔ 

การจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2015 มีเกณฑ์การพิจารณาตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑) Academic reputation ชื่อเสียงทางวิชาการ  
๒) Employer reputation ชื่อเสียงจากนายจ้าง  
๓) Research citations per paper จ านวนงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้อ้างถึง 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า ได้สอบถามว่าการจัด อันดับ QS World 5 

University Rankings และ QS Asian University Rankings พิจารณาค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดเท่ากันหรือไม่ ประธานฯ 
กล่าวว่าการจัดอันดับทั้ง ๒ แบบที่กล่าวมานั้น มีเกณฑ์การพิจารณาตามตัวชี้วัดคล้ายกัน แต่ละตัวชี้วัดจะแบ่งข้อย่อย 
ซึ่งจะมีค่าน้ าหนักแตกต่างกัน โดย QS Asian University Rankings จะให้ความส าคัญในด้านจ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ (Publication) จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ความคิดเห็นของนักวิชาการ (Academic Peer 
Review) การเรียนการสอน (Teaching) มากกว่า QS World University Rankings 10 

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดล ติด Top 100 อันดับสาขาวิชาของ QS World University 
Rankings by Subject 2015 ในสาขาวิชา Medicine ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ใน
การนี้ จึงขอเชิญชวนให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา bedside และ Basic 
Science เพ่ือให้คณะฯ ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  

ที่ประชุมรับทราบและยินดีให้ความร่วมมือ 15 

๑.๒  โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) และหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO)  

ประธานฯ แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดตั้งโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถปุระสงคใ์ห้ UBI ท าหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-Up) และ
ผู้ประกอบการใหม ่(Entrepreneurs) โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในมหาวิทยาลัย ที่มีความ20 
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แข็งแกร่งและสามารถหลุด (Spin-Off) ออกไปสู่วิสาหกิจในรูปแบบ Micro-SME และ SME ในอนาคต ปัจจุบัน สกอ. 
ได้จัดตั้ง UBI ไปแล้วทั้งหมด ๒๕ แห่ง และก าลังด าเนินการให้มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing 
Office: TLO) ขึ้นเพ่ือให้เป็น “ท่อส่ง” ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยบุคลากรและนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และเกิดวงจรรายได้แก่สถาบันอุดมศึกษาในระยะยาว โดย TLO จะท า5 

หน้าที่บริหารจัดการสิทธิ์ทางเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีนั้นไปสู่ผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ UBIs จะช่วยผลักดันแนวความคิดสร้างสรรค์ให้น าไปสู่นวัตกรรมล ้าสมัยที่
สะท้อนความอุดมแห่งภูมิปัญญาของคนไทยและดึงดูดความสนใจจากตลาดโลก โดยมุ่งหวังให้เกิดธุรกิจใหม่ (New 
Businesses) ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) และผลิตผู้ประกอบการรายใหม่
สู่ภาควิสาหกิจ (New Entrepreneurs) 10 

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

หน้า ๓   บรรทัดที่ ๑๙  แก้ไข “By Fact” เป็น “โดยใช้ข้อมูลจริงและเป็นปัจจุบัน (By Fact)” 
หน้า ๓   บรรทัดที่ ๒๑  แก้ไข “interdisciplinary” เป็น “สหวิทยาการ (interdisciplinary)” 15 

หน้า ๓   บรรทัดที่ ๒๒  แก้ไขข้อความตั้งแต่ “ข้อ ๑) มอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคล.............. 
(Managerial Competency)” เป็น  
“ข้อ ๑) เห็นชอบให้งานทรัพยากรบุคคล นัดประชุมภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือ
ปรึกษาหารือและก าหนดตัวชี้วัดย่อยของการประเมินสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ให้ชัดเจนขึ้น และน าตัวชี้วัดที่ได้มาใช้ในการประเมินผลการ20 

ปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกคน ทุกระดับ และทุกอายุงาน  
๒) เห็นชอบให้ก าหนดรายการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial 
Competency) จ านวน ๑๐ รายการ ในต าแหน่งประเภทผู้บริหารทุกระดับ” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 25 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไม่มี 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศโรงพยาบาล 30 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศโรงพยาบาล ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
หัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ 35 

โดยวิธีตามข้อ ๕ (๑) เสร็จสิ้นแล้ว  
ผลการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศโรงพยาบาล ได้แก่ นายณัฐพงศ์ 

อยู่ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สนับสนุนวิชาการ) คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
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คอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการวางแผน การพัฒนา 
และการควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบผลการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าส านักงานคณบดี/เลขานุการคณะ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ5 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณบดี                  
บัดนี้ ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผลการพิจารณามีดังนี้  

๑) คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์รับฟังข้อมูลจากหัวหน้างานในสังกัดส านักงานคณบดี ๗ คน มี
ความเห็นว่าในปัจจุบันหัวหน้างานมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ท าให้ขั้นตอนการท างาน
สั้นลงและสะดวกมากขึ้น ประกอบกับส านักงานคณบดีมีหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน10 

ตามภารกิจของแต่ละงานและมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ท าให้ไม่สามารถก าหนดภาระงานประจ าที่ชัดเจนของต าแหน่ง
หัวหน้างานส านักงานคณบดีได้ และหัวหน้างานส่วนใหญ่เสนอให้มีผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างงานภายใต้
ส านักงานคณบดีและให้ค าปรึกษา/แนะน าเป็นครั้งคราวเท่านั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเพ่ิม
ขั้นตอนการท างานและหัวหน้างานส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานโดยตรงกับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีได้ จึงมีมติว่าจะไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี/เลขานุการคณะ   15 

๒) คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานคณบดีสามารถสนับสนุนพันธกิจ
ต่างๆ ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีต าแหน่ง หัวหน้างานอาวุโส เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา/
แนะน าและประสานงานอย่างบูรณาการระหว่างงานต่างๆ ของส านักงานคณบดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ  
ทั้งนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานอาวุโส ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างานเดิมด้วย ดังนั้น เพ่ือความเหมาะสมกับ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับหัวหน้างานอาวุโส เท่ากับ20 

หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าส านักงาน โดยมีวาระการปฏิบัติงานเท่ากับวาระคณบดี 
๓) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้างานอาวุโส ส านั กงานคณบดี  

ได้แก่ นางสาวผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ มีทักษะในการประสานงาน 
สามารถบริหารจัดการการท างานอย่างบูรณาการได้ และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานส่วนใหญ่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   25 

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบแก้ไขประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของ
คณะฯ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณบดี                  
โดยการสัมภาษณ์รับฟังข้อมูลจากหัวหน้างานในสังกัดส านักงานคณบดี จากข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการฯ จึงมีมติว่า30 

จะไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี/เลขานุการคณะ แต่เห็นสมควรให้มีต าแหน่ง หัวหน้างานอาวุโส ของ
ส านักงานคณบดี เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและบูรณาการงานของส านักงานคณบดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ทั้งนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานอาวุโสดังกล่าว จะยังคงด ารงต าแหน่งหัวหน้างานเดิมด้วย ดังนั้น เพ่ือ
ความเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับหัวหน้างาน35 

อาวุโส เทียบเท่ากับหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าส านักงาน และขออนุมัติแก้ไขประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒ อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน ข้อ ๒.๒ 
ดังนี้ 

 เดิม ใหม ่
ผู้ไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส านักงาน   ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส านักงาน  
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ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตรา ๔,๐๐๐ บาท/เดือน/คน  
 

หรือ หัวหน้างานอาวุโส  ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตรา 
๔,๐๐๐ บาท/เดือน/คน  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๔ การเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร M.Sc. (School Health) 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือให้การบริหารจัดการ งานด้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง                 5 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้มีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยให้มีหน้าที่ 

 ๑)  ส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต สังคม รวมทั้งข้อมูลความต้องการ และแนวโน้มของ
ตลาดแรงงานในอนาคต 

 ๒)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน 10 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน หรือใกล้เคียงจากต่างสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ 

 ๓.  ศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิ  ลักษณะของหลักสูตร 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน  15 

 ๔.  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามแบบ มคอ.๒, มคอ.๓ และ มคอ.๔ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานฯ 

 ๕)  ก าหนดแนวทางการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 20 

 ๖)  ก าหนดการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
 ๗)  ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการเสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้อง ตามข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตร 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 25 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการแต่งตั้ง Prof. Pradipsinh K. Rathod จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ ด้านโปรโตซัว 
(Visiting Professor of Department of Protozoology) เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากร
ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะฯ ในการนี้ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้พิจารณาหลักฐาน 
และคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ30 

เห็นชอบ และจะด าเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  

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

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กฎจราจรภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๕๘ 35 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
๕.๑.๒  กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการท าสัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา 
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ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และการผ่อนช าระของเจ้าหน้าที่ หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๑๙/๓๓๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๘ 

๕.๑.๓  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 
(๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  5 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
(๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา 

ค าสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีวาระตามวาระของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการ และได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย ค าสั่ง10 

ที่ ๑๓/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีวาระตามวาระของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการ และได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล และแต่งตั้ ง ผศ. ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 15 

๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. นสพ.พิงพล  จรูญรัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และแต่งตั้ง อ. ดร. นสพ.มาโนชญ์  ยินดี ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์
และสัตว์ป่าปศุปาลัน ค าสั่งที่ ๗๖๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป 20 

(๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ 
๗๖๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.จริยา  วิทยะศุภร ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๗๘๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ 
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารง25 

ต าแหน่งดังกล่าว 
 (๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๘๑๕/

๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งรองคณบดีและแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัย

นานาชาติ ค าสั่งที่ ๘๑๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น30 

ต้นไป 
(๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม ค าสั่งที่ ๘๒๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
(๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสภา

มหาวิทยาลัยและการบริหารงานทั่วไป ค าสั่งที่ ๘๒๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  35 

(๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ และการวิจัย ค าสั่งที่ ๘๒๙/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
บริหารงานบุคคล ค าสั่งที่ ๘๓๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษาและนักศึกษา ค าสั่งที่ ๘๓๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Management) มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๘๖๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป 5 

(๑๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค าสั่งที่ ๘๖๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

(๑๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.ระพี  บุญเปลื้อง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๘๘๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 10 

(๑๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๙๐๐/
๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

(๑๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย
ระดมทุนวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๙๓๔/๒๕๕๘   
สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 15 

(๒๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.สุณีย์  กัลยจิตร ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๙๓๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

(๒๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.อมรรัตน์  อรุณนวล ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้า
ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๙๗๙/20 

๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
(๒๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Dr. Charles J. Woodrow ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

อาคันตุกะ สาขาวิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ค าสั่ง
ที ่๙๙๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทีป่ระชุมรับทราบ 25 

 
 
 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 30 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๘ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนยิ่งขึ้น ดังนี้ 

เดิม ใหม ่
๑) การพิจารณาความจ าเป็น 
    ให้พิจารณาภาระงานของส่วนงานเป็นส าคัญ มิใช่สิทธิของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
- คงเดิม - 

๒)  คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน ของพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

- คงเดิม - 

๓)  องค์ประกอบคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการ ก าหนดองค์ประกอบดังน้ี 



- ๑๐ - 

 

     ต่อเวลาระดับมหาวิทยาลัย   
     - มิได้ระบุต าแหน่ง - 

๑) กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
๒) อธิการบดี รองประธาน 
๓) หัวหน้าส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๔) หัวหน้าส่วนงานท่ีมิใช่ข้อ ๓ จ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตามข้อ ๓ 
๕) รองอธิการบดฝี่ายทรัพยากรบคุคล กรรมการและเลขานุการ 
๖) ผอ.กองทรัพยากรบุคคล, ผอ.กองแผน ผอ.กองกฎหมาย 
    ผู้ช่วยเลขานุการ                                 

๔)  องค์ประกอบคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการ 
     ต่อเวลาระดับคณะ 
     - มิได้ระบุต าแหน่ง - 

ก าหนดองค์ประกอบดังน้ี 
๑) หัวหน้าส่วนงาน  ประธาน 
๒) กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ๒ คน 
    กรรมการ 
๓) หัวหน้าหน่วยงานที่ยื่นค าขอตอ่เวลา กรรมการ 
๔) เลขานุการคณะ/หัวหน้างาน เลขานุการ    

๕) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
    มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ มีนาคม ของทุกป ี
    (ผลงานนับถึง ๓๑ มีนาคม) 

 
มหาวิทยาลยัด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกป ี
(ผลงานนับถึง ๓๐ กันยายน) 

๖) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
    ตามหลักเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย 

 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี ตามมาตรฐานภาระงานวิชาการที่
สภามหาวิทยาลยัก าหนด กรณไีมผ่่านการประเมินปีใดให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการสั่งให้ออกจากงาน 

๗) ค่าใช้จ่ายการจ้าง 
    มหาวิทยาลัยสนับสนุนเฉพาะต าแหน่ง ศาสตราจารย ์
    และ รองศาสตราจารย์ (วุฒิปรญิญาเอก) 

 
- คงเดิม - 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 5 

นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๗ 

โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๗๑,๖๐๑.๙๐ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕ เรื่อง เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 10 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๑๑๓,๖๗๕ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ครั้ง และ
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษท่ีส าคัญที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดแยกขยะประเภทของเสีย15 

สารเคมี โดย นายธนะศักดิ์ ตรีสัตย์ บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 



- ๑๑ - 

 

- วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การจัด Workshop เรื่อง Scientific Writing Workshop 
โดย Dr. Jeffrey Robens และ Dr. William Yajima เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 
๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

- วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Giant Challenges: Writing better 
funding proposals โดย Mr. Glad Rotaru เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 
- วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การอบรม เรื่อง SciVal Research Analysis โดย Alexander 

Van Servallen เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารจ าลอง หะริณสุต 
ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่ามีก าหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์วิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แผน ๑๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งคณะฯ ได้10 

เชิญ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการวางแผนงานวิจัย ดังนี้  
วัน เวลา สถานที ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ 
ช้ัน ๑๗ อาคารราชนครินทร ์

ศ. นพ.ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์ 
(ท่ีปรึกษา ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ 
ช้ัน ๑๗ อาคารราชนครินทร ์

ศ.เกียรติคุณ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
(ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล) 
 
 

วัน เวลา สถานที ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

“Clinical Research 
Direction” 

๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น. ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ 
ช้ัน ๕ อาคารเฉลมิพระเกียรติ  

ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
 

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ 
ช้ัน ๑๗ อาคารราชนครินทร ์

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
(ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย)  

วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 
 

ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ 
ช้ัน ๑๗ อาคารราชนครินทร ์

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
(รองนายกรัฐมนตรี) 

วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ 
ช้ัน ๕ อาคารเฉลมิพระเกียรติ  

ศ. นพ.สุทธิพร จิตตม์ิตรภาพ  
(เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ)   

วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ 
ช้ัน ๑๗ อาคารราชนครินทร ์

ศ. ดร. ศันสนยี์ ไชยโรจน ์
(รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและวิเทศสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล) 

๕.๒.๓.๔  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๗ เมษายน ๒๕๕๘) ข้อมูลในตารางตามเอกสารประกอบการประชุม จะแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานว่าแต่ละภาควิชามีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในระดับใด ข้อมูลดังกล่าวมาจาก Intranet ของ
งานทรัพยากรบุคคล หรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php 15 

และข้อมูลเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  

http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php
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๕.๒.๓.๕  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน Joint International Tropical Medicine 
Meeting 2015 (JITMM 2015) ได้ก าหนดธีมการจัดงานเรียบร้อยแล้ว คือ “Tropical Diseases Post 2015: New 
Threats or Towards Sustainable Success” นอกจากนี้ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.jitmm.com  
ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะมีความแตกต่างจากเดิมคือ สามารถลงทะเบียนร่วมงานแบบรายวัน และให้ Registration แบบ 
Member Ship ได้  5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง
โครงการห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Reference Laboratory Diagnostic for Tropical Diseases: 
RDTD) ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานเตรียมความพร้อมของห้องปฎิบัติการฯ เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐาน 10 

ISO15189 โดยโครงการฯ จะท าการตรวจจ านวน ๕ การทดสอบ   
๑) Dengue ผู้รับผิดชอบ ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ 
๒) Gnathostomiasis ผู้รับผิดชอบ รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย 
๓) Malaria ผู้รับผิดชอบ รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 
๔) Leptospirosis ผู้รับผิดชอบ น.ส.จันทร์จิรา  ไทยผดุงพานิช 15 

๕) Toxoplasmosis ผู้รับผิดชอบ อ. ดร.องอาจ มหิทธิกร / น.ส.รื่นฤทัย  อุดรโสม 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๕.๑ จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครรับทุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔ ราย ดังนี้ 
ทุน รายช่ือ  หลักสูตร 

DAAD 
 

๑) นางสาวสุเบญญา  อินจ าปา    ๕๕๓๖๑๐๑ TMTM/D 
๒) นายพีรุทย ์ เชียรวิชัย            ๕๕๓๖๐๙๖ TMTM/D 
๓) นางสาวคอดีญะฮ์  เฉลิมไทย   ๕๖๓๗๘๓๔ TMTM/M 
๔) นางสาวลลิตรา  อุดมรักษ์       ๕๖๓๖๙๕๓ TMTM/M 

ก าลังด าเนินการส่งใบสมัครให้ SEAMEO-TROPMED 

Ph.D. (Trop.Med.) 
Ph.D. (Trop.Med.) 
M.Sc. (Trop.Med.) 
M.Sc. (Trop.Med.) 

DEAN-MORU ๑) นักศึกษาไทย จ านวน ๑๐ ทุน ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อย
ละ ๕๐  ส าหรับนักศึกษาที่สถาบนัส่งมาเข้าศึกษา ขณะนี้มี
ผู้สมคัรจ านวน ๒ ราย 

๒) นักศึกษาต่างประเทศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๕๐ 
และลดค่าที่พัก ร้อยละ ๕๐ ขณะนี้มีผู้สมัครจ านวน ๒ ราย 

 

DEAN-MOCID/BIKEN ๑) Dr. Hisham Ahmed Imad 
๒) นายเอกชัย ตึกประโคน 

ส่งใบสมัครให้คณะกรรมการแล้ว อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์และ
คัดเลือก 

Ph.D. (Clin.Trop.Med) 
M.Sc. (Trop.Med.) 

ทุนพระราชทานพระเทพฯ 
ประเทศกมัพูชา 

ทึ่คณะฯ สนับสนุน ๒ ทุน 

๑) Dr. Bou Bonito           Cambodia 
๒) Ms. Channa Touch 

M.C.T.M. 
M.Sc. (School Health) 

Mahidol-Norway 
Capacity Building 

Initiative for ASEAN 
คณะฯ ได้ทั้งหมด ๖ ทุน 
ป.เอก ๓ ทุน ป.โท ๓ ทุน 

Mahidol-BSTM ไดส้่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยแล้ว ป.เอก ๓ คน คือ 
๑) Dr. Rupam Tripura     Bangladesh 
๒) Dr. Nant The Su Mon Myanmar 
๓) Dr. Nyan Oo              Myanmar 
ส่วน ป.โท ก าลังด าเนินการรับสมคัร 

 
Ph.D. (Clin.Trop.Med.) 
Ph.D. (Clin.Trop.Med.) 
Ph.D. (Clin.Trop.Med.) 

http://www.jitmm.com/
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๕.๒.๕.๒ การติดตามนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและไม่ช าระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากจะขอลาออก และไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๕ คน ดังนี้  

นักศึกษา ผลการติดตาม 
๑. ๕๓๓๗๘๙๕ TMTM/D       นายสันธ์ทัศน์  สุดรุ่งโรจน ์ ก าลังด าเนินการลงทะเบยีนเนื่องจากไปต่างประเทศ 
๒. ๕๕๓๖๑๐๒ TMTM/D       น.ส.เลิศทิพย์  เทียมมงคลรัตน ์ ก าลังด าเนินการลงทะเบยีน  
๓. ๕๕๓๗๙๑๑ TMTM/D       Mrs. Hietanen Jenni Katarina ลงทะเบียนและช าระเงินเรยีบร้อยแล้ว 
๔. ๕๕๓๘๖๗๗ TMTM/D       Mrs. Min Min Win ลงทะเบียนและช าระเงินเรยีบร้อยแล้ว 
๕. ๕๕๓๖๑๐๒ TMTM/D      น.ส.ดวงดาว  เววา ก าลังติดต่อใหม้าลงทะเบียนเรียน 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 5 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ก าหนดจัดกิจกรรม International Cooking Class #2 “European Cuisine” hosted โดย 

นักศึกษา D.T.M.&H. ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 
๕.๒.๖.๔ ก าหนดจัดกิจกรรมการเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือหารายได้ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ๖๐๐ คน วัน10 

อาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๗.๑ รายงานสถานภาพด้านงบประมาณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ 15 

๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)  
๑) แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๓.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวม

ภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๑๘๓.๑๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๔๕ ประกอบด้วย 
- รายจ่ายประจ า ๒๙๘.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 

๑๖๘.๕๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๖๗ 20 

- งบลงทุน ๑๔.๙๔ ล้านบาท เป็นรายการที่เบิกจ่ายจริงและก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งสิ้น 
๑๔.๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๐๕ เป็นรายการที่ด าเนินการประกวดราคาทาง
อิเลคทรอนิคได้ผู้ขาย อยู่ระหว่างด าเนินการต่อรองราคา ๑ รายการวงเงินงบประมาณ 
๕.๕ ล้านบาท 

๒) แหล่งเงินงบประมาณโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 งบประมาณของงบลงทุน25 

ทั้งสิ้น ๗.๘๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งสิ้น ๗.๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐๐ วางฎีกาเบิกจ่ายแล้ว ๖.๔๕ ล้าน
บาท หรือร้อยละ ๘๒.๔๗ 

๓) แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มีรายรับจากการด าเนินงานจ านวน ๑๑๕.๕๔ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้น ๑๔๕.๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๒.๑๙ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๔๕ ล้านบาท คณะฯ มีรายจ่ายการ30 

ด าเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๑๒๗.๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๙๙ ของประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
ประกอบด้วย 

- รายจ่ายประจ า ๓๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันตามงบประมาณที่อนุมัติ
แล้วทั้งสิ้น ๑๑๙.๒๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๖ 
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- งบลงทุน ๒๔ ล้านบาท เป็นรายการที่เบิกจ่ายจริงและก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งสิ้น ๘.๓๑ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๖๓ 

๕.๒.๗.๒ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนมีนาคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมีนาคม 5 

๕๔๙,๐๔๙.๙๔ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๗๔๔,๔๓๙.๑๒ บาท 
๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมีนาคม  

๘๘๓,๔๒๔.๘๕ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๗,๔๙๕,๘๗๓.๖๗ บาท 
๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

มีนาคม ๓,๔๖๗,๘๕๑.๒๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๗,๔๓๖.๐๕ บาท 10 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมีนาคม 
๘๘,๒๔๘.๘๔ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น (๒,๐๒๖.๓๓) บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวส้มแป้น 15 

ศรีหนูข า รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวัล 2014/2015 SEAMEO Service Awards โดย
มีก าหนดการเข้ารับรางวัลในงาน 48th SEAMEO Council Conference ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี 
๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 20 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร น าเรื่องเข้าที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๙.๑ นายเสวก  ชมมิ่ง แจ้งเรื่องแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรว่าตามที่ นายสุรินทร์  ลาภ

สิทธิกุล ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.๒ หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ ได้ลาออกจากราชการ เนื่องจากมีภาระ
รับผิดชอบทางครอบครัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น เพ่ือให้การบริหารงานในหน่วยยานพาหนะ งาน
อ านวยการกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีค าสั่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แต่งตั้ง นายสุบิน  พรหมบาง ให้ท า25 

หน้าที่หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ และ นายไกรพจน์  วิลาลัย ให้ท าหน้าที่รองหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ ค าสั่งที่ 
๐๐๑๕๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

จากนั้น นางถนอมศรี  เกตุสุข แจ้งเรื่องแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ดังนี้ 
๕.๒.๙.๒ คณะผู้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ ได้อ้างถึงกระบวนการด าเนินการตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หมวดที่ ๔ “การวัด การวิเคราะห์ และการ30 

จัดการความรู้” ได้จัดท ารายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด 
ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) โดยรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๙.๓ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้ส่วนงานต่างๆ ต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในส่วน
งาน และจัดท ารายงานส่งไปที่มหาวิทยาลัยทุกปี เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีการ35 

ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ คณะฯ จึงได้เสนอปรับปรุงแผนด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในส่วนงานปี ๒๕๕๘ ไปที่มหาวิทยาลัย ตามหนังสือคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ ศธ ๐๕๑๗.๑๑/
๐๑๔๓๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

แผนการประกันคุณภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
การประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพหลักสูตร ใช้หลักการ AUNQA 



- ๑๕ - 

 

การประกันคณุภาพส่วนงาน ประกนัคุณภาพตามเกณฑ์ TQA (Thailand Quality Award / EdPEx (Education Criteria for 
Performance Excellence) 

๕.๒.๙.๔ ตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือความยั่งยืนของสถาบัน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านประสิทธิผล จ านวน ๔ เรื่อง  
๒) ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน จ านวน ๑ เรื่อง ๓) ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร จ านวน ๑ เรื่อง และ
๔) ด้านความปลอดภัย จ านวน ๔ เรื่อง  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๙.๕ ตามท่ีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดโครงการพัฒนางานประจ าสู่นวัตกรรม (R to I) ปี ๒๕๕๒ 5 

– ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนางานประจ า จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “การพัฒนางานประจ าสู่นวัตกรรม R to I” ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) บุคลากรผู้รับทุนเป็นวิทยากรจ านวน ๑๔ ราย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๙.๖ ตามที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนงานตามเกณฑ์ EdPEx  10 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนางานประจ า จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Lean จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา: งานคลัง” ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) โดย นางถนอมศรี เกตุสข และน.ส. อนุช จันทร์หอม 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

จากนั้น น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์ แจ้งเรื่องแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ดังนี้ 15 

๕.๒.๙.๗ สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence และการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
เสริมสร้าง ICT Literacy ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับ GEM พัฒนาเว็บไซต์ และได้ให้สิทธิกับบุคลากรของศูนย์ฯ สามารถปรับปรุงด้วยตนเองได้ ดังนี้ Genomics 
and Evolutionary Medicine (GEM) 

๕.๒.๙.๘ สืบเนื่องจากการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการเสริมสร้าง ICT Literacy ทั่วทั้งองค์กร งาน20 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จัดอบรมเรื่อง “Excel 2010 ไม่ยากอย่างที่คิด” โดย อ.รวีโรจน์ ทวีชัยนุกูลกิจ 

๕.๒.๙.๘ สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence การด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
บริการ ICT เชิงรุก ประเมินศักยภาพด้าน ICT-Infrastructure รวมถึงรับทราบปัญหาและความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการด้าน ICT งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงก าหนดจัดกิจกรรม “ICT onsite services” ทุกภาควิชาฯ/ศูนย์ฯ/25 

ส านักงานฯ ส าหรับในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการทุกภาควิชาและศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 30 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง  รายงานผลการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ 
มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ในแง่ของมูลค่าสื่อ (PR Value) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น 
๙ ข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อ ๑,๙๐๒,๐๕๘.๒๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
ไม่มี 



- ๑๖ - 

 

๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 5 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไมมี่ 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 10 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่าชมรม
ศิลปะ ก าหนดจัดกิจกรรมร้อยดวงใจ รวมพลังร่วมประดิษฐ์ “ดอกม่วงเทพรัตน์” วิทยากรโดย บริษัท วีน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน ๑๐๐ ดอก ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(๕๐ ปี) จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าอุปกรณ์ใดๆ  15 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 20 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 
 25 

 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 30 


