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๒๕. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๗. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 5 

๑.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๒.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศร ีพงศ์พนรัตน์  ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๒.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 10 

๓.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส 
๖.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 15 

๘.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๑๐. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๑. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๒. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 20 

๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ก่อนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณบดีกล่าวเชิญ ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
บรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ร่างฉบับ ๓) 
 ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวถึง 25 

 
ช่วงท้ายของการบรรยายพิเศษ ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี กล่าวว่ากรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่านควร

ระบุต าแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วน และขอให้หัวหน้าภาควิชาส่งรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายในวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยจะเชิญประชุมปรึกษาหารือเพ่ือชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง และจะแจ้งก าหนดการให้ทราบ
ภายหลัง  30 

หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกล่าวขอบคุณและชื่นชม ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี ที่สามารถ
บรรยายสรุปสาระส าคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็
ตาม คณบดีได้สอบถามเพ่ิมเติมว่านักวิจัยสายวิชาการสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้หรือไม่ และ ศ. ดร. พญ.
ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี แจ้งว่าจะน าประเด็นดังกล่าวไปสอบถามบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 35 

และ น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์ ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุมแทน ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร พร้อมกล่าวสรุปจ านวน
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๘ คน กรรมการฯ ขอลา
ประชุม จ านวน ๒ คน  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
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๑.๑ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (TMDR)  
ประธานฯ แจ้งว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (TMDR) ส าหรับ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยด้านโรคเขตร้อน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านไข้เลือดออก (Dengue) ด้านมาลาเรีย 
(Malaria) โรคฉี่หนู  (Leptospirosis) โรคติดเชื้อพยาธิ Toxoplasma (Toxoplasmosis) และโรคติดเชื้อพยาธิ 
Gnathostoma (Gnathostomiasis) อย่างไรก็ตาม เป็นความยินดีของภาควิชาและคณะฯ อย่างยิ่งที่ห้องปฏิบัติการ5 

ด้านการทดสอบ Toxoplasmosis ได้มีโอกาสถวายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ใน
ส่วนของรายละเอียดยังเป็นเรื่องลับและเปิดเผยไม่ได้ 

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
๑.๒ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน  

ประธานฯ แจ้งว่าตามที่คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการตั้ งชื่อหอประวัติคณะ10 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และครบก าหนดการส่งชื่อเข้าประกวดแล้วนั้น มีผู้เข้าร่วมประกวดส่งชื่อ
ประมาณ ๒๐๐ ชื่อ และคณะกรรมการได้พิจารณาชื่อทั้งหมดแล้ว ยังไม่พบชื่อที่น่าสนใจและเหมาะสม ในการนี้ จึงได้
พิจารณาร่วมกันคิดชื่อที่เรียบง่ายและมีความเหมาะสมมากว่าว่า “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน (Discovery 
Museum of Tropical Diseases)”  

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง15 

ก าหนดการในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การก าหนดพ้ืนที่การจัดงาน การก าหนดพ้ืนที่ส าหรับ
ตั้งเต้นท์พลับพลาบริเวณลานควินิน และคาดว่าจะต้องตั้งเต้นท์พลับพลาเพ่ิมเพ่ือรองรับผู้ร่วมงานจากส านักพระราชวัง 
ในการนี้ จะน าภาพวาดยุงฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเสด็จเปิดการ
ประชุมนานาชาติ กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ลงพระนามาภิไธยและน าไปใส่กรอบไว้ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อนต่อไป นอกจากนี้ ในวัน20 

เดียวกัน คณะฯ ได้จัดงานคืนสู่เหย้า-ล ารึกวันก่อตั้งคณะฯ ซึ่งจะด าเนินการตั้งแต่ช่วงเช้า ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการ/อายุงานไปแล้ว มาร่วมงานและรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิด พิพิธภัณฑ์ฯ ในช่วงบ่าย โดย
คณะฯ จะแจกเสื้อเพ่ือเป็นของที่ระลึกให้บุคลากรของคณะฯ ด้วย  

ประธานฯ แจ้งว่า ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ และทีมเลขาภาควิชา จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ ไว้ที่ศูนย์อาหารคณะฯ ชั้น ๑ อาคารจ าลอง หะริณสุต รวมถึง ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี 25 

ประธานสภาอาจารย์ และสมาชิกสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ เพ่ือท า
หน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดงานให้บุคลากรภายในคณะฯ และบุคคลภายนอกคณะฯ รับทราบ ถึงแม้ว่า
การจัดงานครั้งนี้จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุก
ท่านร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยกัน  

ที่ประชุมรับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๓    บรรทัดที่  ๑ - ๕   ตัดข้อความบรรทัดที่ ๑ – ๕ ออก 
หน้า ๔    บรรทัดที่  ๑๖ แก้ไข “โดยมีเกณฑ์วัดผลดังนี้” เป็น “โดยเสนอเกณฑ์วัดผลให้ร่วมกัน

พิจารณาดังนี้” 35 

หน้า ๕    บรรทัดที่  ๒๒ แก้ไข “Open Online” เป็น “การศึกษาทางไกล” 
หน้า ๕    บรรทัดที่  ๒๓ แก้ไข “Open Online” เป็น “Massive Open Online Course (MOOC)” 
หน้า ๕    บรรทัดที่  ๒๖ – ๒๘ แก้ไข “นายทุน” เป็น “ผู้เสนอการสนับสนุน” 
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หน้า ๖    บรรทัดที่  ๗ แก้ไข “การวิจัยมาลาเรีย พยาธิ และปรสิต” เป็น “การวิจัยมาลาเรีย โรค
พยาธิ และโรคพยาธิตัวจี๊ด” 

หน้า ๖    บรรทัดที่  ๑๙ แก้ไข “เงินเดือน ๓๙,๗๐๐ บาท” เป็น “เงินเดือนเกิน ๓๙,๖๓๐ บาท” 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 5 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไม่มี 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งหัวหน้างานสังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 10 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกหัวหน้างานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้งคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
จากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตามข้อ ๕(๑) เสร็จสิ้นแล้ว ผลการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารง15 

ต าแหน่ง มีดังนี ้
๑) หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย ได้แก่ อ. พญ.มาลีรัตน์  สุธีรัตน์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์

เขตร้อน 
๒) หัวหน้างานบริหารและธุรการ ได้แก่ น.ส.ผกามาศ  ใจชอบ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัดงานบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 20 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการ 

จ้างต่อหรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. 25 

๒๕๕๙ โดยมีประเด็นส าคัญท่ีเพ่ิมเติมจากประกาศฉบับเดิม จ านวน ๒ ข้อ คือ 
ข้อ ๓ เมื่อบุคลากรผู้ใดปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลาการจ้างและมีการจ้างต่อให้น าผลการประเมิน

การปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา และมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 
๑) ภาระงานที่จะมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติ 
๒) ผลงาน หรือ รางวัล หรือการพัฒนางานในรอบสัญญาที่ผ่านมา 30 

๓) มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏฺบัติงานและต่อหน่วยงาน 
๔) มีวัฒนธรรมมหิดล M-A-H-I-D-O-L เป็นที่ประจักษ์ 

ข้อ ๔ ระยะเวลาการต่อสัญญา 
๑) สัญญาที่ ๑ : มีก าหนด ๑ ปี ส าหรับบุคลากรที่เข้าใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการทดลองงานในระยะ ๖ 

เดือนแรกด้วย 35 

๒) สัญญาที่ ๒ : เมื่อครบสัญญาที่ ๑ แล้ว มีระยะเวลาดังนี้ 
- มีก าหนด ๑ – ๒ ปี กรณีที่มีผลการปฏฺบัติงานดีที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถได้ หรือเป็นความประสงค์ของบุคลากร 



- ๕ - 

 

- มีก าหนด ๓ – ๕ ปี กรณีบุคลากรมีผลการปฏฺบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือ ดีเด่น และมี
ผลงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของภาควิชา/หน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ  

๓) สัญญาที่ ๓ : เป็นสัญญาระยะยาวเพ่ือสร้างความมั่นคงแก่บุคลากร มีก าหนด ๕ ปี ขึ้นไป 
กรณีบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยตามสัญญาที่ ๒ อยู่ในเกณฑ์ดีมากหรือดีเด่น และมี5 

ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือมีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ 

กรณีบุคลากรผ่านสัญญาที่ ๑ หรือ ๒ มาแล้ว แต่ผลการปฏิบัติงานไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต่อ
สัญญาระยะยาว หรือไม่มีผลงานโดดเด่นไม่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ คณะ
กรรมการฯ สามารถพิจารณาให้ต่อสัญญาระยะสั้น เป็นเวลา ๑ – ๒ ปีได้อีก พร้อมทั้งให้เวลา10 

และข้อเสนอแนะแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิมขีดความสามารถอย่างเหมาะสม 
รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าประกาศฉบับ

นี้มีความครอบคลุมครบทุกประเด็น และสอบถามว่าการพิจารณาบุคลากรว่ามีวัฒนธรรมมหิดล M-A-H-I-D-O-L เป็น
ที่ประจักษ์หรือไม ่จะมีวิธีการพิจารณาอย่างไร 

ประธานฯ แจ้งว่าการพิจารณาการจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อบุคลากรควรพิจารณาว่าบุคลากรมีวัฒนธรรม15 

มหิดลหรือไม่ และควรมีวัฒนธรรมมหิดลครบทั้ง ๖ ข้อ นอกจากนี้ ควรพิจารณาทั้งด้านบุคลากรและด้านส่วนงาน โดย
บุคลากรควรมีความรู้สึกมั่นคงในการท างาน และบุคลากรดังกล่าวก็ควรมีความกระตือรือร้นในการผลิตผลงานให้
คณะฯ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากคณะฯ จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้ ถ้าบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง  

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่าลักษณะของบุคลากรที่มีวัฒนธรรม20 

มหิดล จะแสดงออกมาทางพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมจากการตอบค าถาม เป็นต้น 
รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอว่าให้แก้ไขประกาศคณะฯ 

ดังนี้ 
๑) กรณีที่ใช้ชื่อประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อ

บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอให้ตัดเนื้อหาข้อความในสัญญาที่ ๑ ออก  25 

๒) กรณีไม่เปลี่ยนชื่อประกาศคณะฯ และไม่ตัดสัญญาที่ ๑ ออก เสนอให้แก้ไขข้อความในสัญญาที่ 
๑ เป็นการพิจารณาวิธีการจ้างต่อ และเพ่ิมเกณฑ์การพิจารณาการจ้างต่อว่าควรมีเกณฑ์ใดบ้าง 

ประธานฯ รับข้อเสนอแนะของ รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล โดยเสนอว่าให้ใช้ชื่อประกาศคณะฯ 
เหมือนเดิม และปรับแก้ไขข้อความในสัญญาที่ ๑ เปลี่ยนระยะเวลาจาก ๑ ปี เป็น ๖ เดือน เพ่ือให้คณะฯ มีเวลา
พิจารณาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และในด้านบุคลากรก็จะมีความม่ันคงในการท างานด้วยเช่นกัน  30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙) 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการที่จะครบเกษียณอายุงาน และครบวาระการด ารง35 

ต าแหน่งผู้บริหาร ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้  
๑) ศ. ดร.ศรีสิน  คูสมิทธิ์ (อายุครบ ๖๕ ปี) 
๒) ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร (อายุครบ ๖๕ ปี) หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๓) ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี (อายุครบ ๖๓ ปี) รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
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๔) ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร (อายุครบ ๖๐ ปี) รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๕) รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย (อายุครบ ๖๐ ปี) หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ  

(ครบวาระ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จะด าเนินการต่อเวลาฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) 
๖) ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ  (อายุครบ ๖๐ ปี) ไม่เข้าเกณฑ์การต่อเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากมี

ต าแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 

ล าดับที่ ๑, ๒ และ ๕ ต้องพิจารณาจากเกณฑ์การต่อเวลาปฏิบัติงานเกณฑ์อ่ืน ซึ่งจะน ามาพิจารณาใน
คราวต่อไป ส่วนล าดับที่ ๓ และ ๔ ได้แจ้งความประสงค์ต่อเวลาปฏิบัติงานจนอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ และภาควิชาได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีผลการพิจารณาดังนี้ 

๑) ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาปฏิบัติงาน ได้พิจารณา
แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏฺบัติ10 

งานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒) ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกิน
หกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผู้มีภาระงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควร15 

ให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ และอาจารย์อาคันตุกะ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ และอาจารย์อาคันตุกะ ดังนี้ 20 

๑) ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมเสนอขอแต่งตั้ง Prof. Dr. Alistar Boxall จากประเทศ 
สหราชอาณาจักร เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๒) ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อนเสนอแต่งตั้ง Dr. Markus Winterberg จากประเทศ 
สหราชอาณาจักร เป็นอาจารย์อาคันตุกะ เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากรในการเรียนการ25 

สอนที่เก่ียวข้องกับคณะฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โดยส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย พิจารณาหลักฐานและคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 

รวมถึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมทีมบริหารและผ่านความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือที่จะด าเนินเรื่องเสนอขอแต่งตั้งไป
ยังทางมหาวิทยาลัยต่อไป 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๕  ขออนุมัติเปิดให้บริการโครงการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกา ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR 

ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบโครงการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-Time RT-PCR เนื่องจากขณะนี้ก าลังเกิด
สถานการณ์การติดเชื้อไข้ซิกาในทวีปอเมริกาใต้ที่มียุงเป็นพาหะ และพบว่ามีคนไทยติดเชื้อดังกล่าวด้วยเช่นกัน ท าให้มี35 

การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสซิกามาที่ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ดังนั้น เพ่ือ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงภาควิชาฯ             
มีห้องปฏิบัติการสามารถรองรับงานสอน งานวิจัยทางด้านเชื้อไวรัส และมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส  
ซิกา จึงขออนุมัติเปิดโครงการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-Time RT-PCR เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงาน 
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โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ที่ไม่สามารถท าการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาได้ ในการนี้ จึงขอเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือก าหนดอัตราค่าบริการและการจัดสรรรายได้ของโครงการ ดังนี้ 

๑) อัตราค่าบริการ   ๑,๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง 
๒) การจัดสรรรายได้ 

- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ร้อยละ ๒๕ 5 

- ภาควิชา   ร้อยละ ๑๐ 
- โครงการ   ร้อยละ ๖๕ 

เนื่องจากขณะนี้องค์การอนามัยโลก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของไข้ซิกา และกระทรวงสาธารณสุข 
ออกประกาศให้ไข้ซิกาเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง จึงส่งผลให้มีความต้องการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสซิกาจากผู้รับบริการ
จ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนขออนุมัติให้บริการ และจัดเก็บค่าบริการ ตัวอย่างละ ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๕ 10 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 15 

๕.๑.๑  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้  
๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๑๗) ประกาศใน    

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๑๘) ประกาศใน    

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 20 

๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพ่ิมเติม) ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๕.๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานใน25 

ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 30 

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะ              
ทันตแพทยศาสตร์) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

๕.๑.๖  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัล“คนดี 
ศรีมหิดล” ประเภทอาจารย์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 35 

๕.๑.๗  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๘ แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

๑) ประเภทวิชาการ/วิจัย ได้แก่ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม  
๒) ประเภทบริการ ได้แก่ นางพรพิมล  อดัมส์  



- ๘ - 

 

๕.๑.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร โดยรับรางวัลต าแหน่งประเภทวิชาการ ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕.๑.๙  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.รศรินทร์  เกรย์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ5 

สถาบันวิจัยประชากรละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี  

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการขับ เคลื่ อน
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ ค าสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมี
สิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศมหาวิทยาลัย 10 

๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบอ านาจ เพ่ือให้การบริหารงานของส่วนงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ ค าสั่งที่ ๒๑๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบอ านาจให้แจ้งความร้องทุกข์ ค าสั่งที่ ๒๑๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี (เพ่ิมเติม) ค าสั่งที่ ๒๒๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ 15 

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป   
๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีแก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓๔๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๘ ในส่วนของชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งจาก “ศ. ดร.วิลาส  วูวงศ์” เป็น “ศ. ดร.วิลาศ  วูวงศ์” ค าสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. นพ.ธีระ  กลลดาเรืองไกร ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์20 

การแพทย์กาญจนาภิเษก ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. นพ.บรรจง  มไหสวริยะ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  25 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.ศนิตตา  ทองแพง ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๔๑๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.วโรดม  เจริญสวรรค์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  ค าสั่งที่ ๔๒๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 30 

๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์  รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการปรับเงินเดือน35 

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยผู้มี
สิทธิได้รับการปรับเงินเดือนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

๑) ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ อาจารย์/นักวิจัย ระดับ ๑ 
๒) ด ารงต าแหน่งประเภทสนับสนุน ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ/ระดับปฏิบัติงาน 



- ๙ - 

 

๓) ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๓๙,๖๓๐ บาท (ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
๔) ต้องเป็นผู้ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
โดยมี งบประมาณที่ ใช้ด าเนินการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน รวมทั้ งสิ้ น 

๒,๓๔๔,๙๒๖.๓๗ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ      5 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย ดังนี้ 10 

๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ 
โครงการ เป็นเงิน ๑๑๐,๓๐๘ บาท 

๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๘ เรื่อง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 15 

จ านวน ๙ เรื่อง เป็นเงิน ๔๑๖,๑๐๐ บาท และเนื่องจากงบประมาณทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งตั้ง
งบประมาณไว้ ๑ ล้านบาท ขณะนี้มีการใช้งบประมาณใกล้วงเงินที่ตั้งไว้แล้ว  

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 20 

ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
- ผลการด าเนินงาน 

 
๒๒ 

 
๓ 

 
๕ 

 
๖ 

 
๙ 

 
๐ 

 
๕ 

 
๑๖ 

 
๒ 

 
๔ 

 
๒ 

รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจ านวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล    
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 

๕.๒.๓.๖  รายงานการส่งผลงานวิจัยเข้ารับบริการกับบริษัท Edanz Group Global Limited ใน
ระยะเวลา ๑ ปี มีผู้ใช้บริการจ านวน ๕๕ เรื่อง และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ จ านวน ๒๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๘ การตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงสุด ใน Malaria Journal คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐๙ และต่ าสุด ใน Southeast 25 

Asian Journal คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๑๙ มี Impact เฉลี่ยจาก ๒๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘๔ สรุปค่าใช้บริการรวม
ทั้งสิ้น ๑,๒๖๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นค่าบริการเรื่องละ ๒๒,๙๘๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 30 

 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ไม่มี   
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ไม่มี 35 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 



- ๑๐ - 

 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องก าหนดการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗  รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 5 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑) รายงานสถานภาพด้านงบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ดังนี้ 
๑.๑ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 

๒๐๖.๓๓ ล้านบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจ่ายจริงทุกหมวดรายจ่าย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 10 

๑๑๐.๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๗๗ ประกอบด้วย 
- รายจ่ายประจ า ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงิน

อุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๑๘๗.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติ
แล้วทั้งสิ้น ๙๗.๕๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๑๗ 

- งบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๙.๓๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร   15 

จ านวน ๗ รายการ เพ่ือให้งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการรักษาพยาบาลด้านกายภาพบ าบัด คณะฯ ได้โอน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นครุภัณฑ์ด้านกายภาพบ าบัด ๒ รายการ จ านวนเงิน ๕.๙๐ ล้าน
บาท ได้แก่ ๑) ชุดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่งสามแกนแบบ
ไร้สาย ๑ ชุด จ านวนเงิน ๓.๕ ล้านบาท ๒) ชุดวิเคราะห์ปริมาณสมรรถภาพของหัวใจแบบไร้20 

สาย ๑ ชุด จ านวนเงิน ๒.๔ ล้านบาท ให้แก่หน่วยกายภาพบ าบัด คงเหลืองบประมาณงบ
ลงทุน ๑๓.๔๔ ล้านบาท ด าเนินการจัดหาก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 
๑๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๒ แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน  ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการด าเนินงาน จ านวน ๗๖.๔๒ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๒๐.๐๐ 25 

ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๙๖.๔๒ ล้านบาทหรือร้อยละ ๒๗.๑๖ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐        
ล้านบาท  คณะฯ มีรายจ่ายด าเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๖๓.๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๙๙ ของ
ประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๓๕๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

- รายจ่ายประจ า ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๓๓๑.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ตาม30 

งบประมาณท่ีอนุมัติแล้ว ทั้งสิ้น ๖๑.๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๕๑ 
- งบลงทุน จ านวน ๒๔.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๔ ล้านบาท และปรับปรุง

สิ่งก่อสร้าง ๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน จ านวน ๒.๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๑๐.๘๖ 

๒) สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM 2015 ดังนี้ 35 

รายได้  - ค่าลงทะเบียนบุคลากรนอกคณะฯ    ๒,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - ค่าลงทะเบียนบุคลากรในคณะฯ     ๑,๑๔๙,๓๐๐.๐๐ บาท 
  - เงินสนับสนุน      ๒,๗๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท 
  - ค่าลงทะเบียน Pre-Meeting Course และค่าขายกระเป๋า ๒๕,๙๖๑.๑๖.๐๐ บาท 



- ๑๑ - 

 

รวมรายได้ทั้งสิ้น ๖,๑๓๙,๑๖๑.๑๖ บาท 
ค่าใช้จ่าย - ฝ่ายเลขานุการและโลจิสติกส์    ๓,๐๘๖,๑๒๗.๙๐ บาท 
   - ฝ่ายพิธีการ          ๔๕,๓๗๗.๐๐ บาท 
   - ฝ่ายนิทรรศการและสถานที่      ๒๕๖,๔๔๓.๒๙ บาท 
   - ฝ่ายจัดห้องและอุปกรณ์การประชุม       ๑๓,๘๐๑.๑๔ บาท 5 

   - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง Pre-Meeting Course       ๒,๕๔๙.๕๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓,๔๐๗,๑๖๗.๙๒ บาท 

๓) สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา ส านักงาน โรงพยาบาล และศูนย์ ประจ าเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ดังนี้ 

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนธันวาคม 10 

๒๔๒,๑๑๕.๙๑ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๑๙๒,๕๓๓.๔๑ บาท 
๓.๒ ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๓,๐๐๘,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนธันวาคม 

๘๔๙,๕๓๙.๕๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๙,๙๒๑,๕๐๔.๘๒ บาท  
๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๕๐,๓๐๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

ธันวาคม ๓,๘๘๕,๖๙๕.๖๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๖,๓๕๑,๐๒๕.๗๙ บาท 15 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๘.๑  รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE ประจ าปี ๒๕๕๙” ไตร

มาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงเอกสารได้ผ่าน20 

ลิงค ์http://bit.ly/FTM_KPI2016  
๕.๒.๘.๒  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ก าหนดให้ส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒ แผน คือ แผนงาน : ขยาย
โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข (ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) เพ่ือส่งให้ส านักงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน  25 

๕.๒.๘.๓  ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี แจ้งว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บัดนี้ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาใช้อ้างอิงเป็นแนวทางท่ีเป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  30 

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีประเด็นส าคัญหลายประเด็น และมีเวลาจ ากัด ประธานฯ จึงขอ
ความเห็นจากที่ประชุมว่าหากน าเสนอข้อมูลในเวลาจ ากัดอาจจะท าให้คณะกรรมการฯ ไม่เข้าใจเกณฑ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และเสนอว่าให้ ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี  น าเสนอต่อที่ประชุมในช่วงการบรรยายพิเศษก่อนเริ่มการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่   
ประธานฯ เสนอ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๙  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ไม่มี 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  



- ๑๒ - 

 

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

ไม่มี 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 5 

๕.๒.๑๓ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อนจะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านโรคเมืองร้อนให้แก่แพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน ๕ คน ตามโครงการในพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยงาน10 

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 15 

 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ไม่มี 20 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุม

เรื่อง การจัดสวัสดิการประเภทการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

จากนั้น กล่าวสรุปการจัดโครงการ “วันเด็กดอย” ว่ามีผู้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการจ านวน ๓๐,๐๐๐ 25 

บาท และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมบริจาคเงินสมทบจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาค
ทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 30 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ ประธานฯ แจ้งก าหนดการบรรยายพิเศษ ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 

- เดือนกุมภาพันธ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี 35 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ร่างฉบับ ๓) โดย ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- เดือนมีนาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือทางการวิจัยในโอกาสที่จะท าวิจัยร่วมกัน โดย ผศ. ดร.

จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



- ๑๓ - 

 

๖.๒ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ แจ้งเรื่องการงดใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ    
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากปิดปรับปรุงพ้ืนผิวทางเดิน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยน
สถานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นห้องประชุมประตาป        
สิงหศิวานนท ์ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์  

ที่ประชุมรับทราบ 5 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 10 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
      (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


