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ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชัน้ ๑๗ อาคารราชนครินทร์ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
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๑๗. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๘. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
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๒๐. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๑. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๒. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๓. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๔. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๕. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
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ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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๒๗. ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๘. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
๒๙. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้างานพัสดุ 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 5 

      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
๒.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
๓.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 10 

๔.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส 
๖.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๘.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๙.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๑. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๒. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 

๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ก่อนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณบดีกล่าวเชิญ ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความเห็นและแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่ท่านเคยด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยหาวิธีว่า “ท าอย่างไรเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเกิดประโยชน์ ในการ25 

ประชาสัมพันธ์” รวมถึงการแสดงความเป็นเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยมหิดล (Corporate Identity)  
 ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  กล่าวขอบคุณคณบดีที่ให้
เกียรติในการมาบรรยายพิเศษครั้งนี้ และเริ่มการบรรยายพิเศษโดยกล่าวว่าในช่วงแรกที่ได้รับมอบหมายให้ท าการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เนื่องจากในสมัยที่ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลการ30 

จั ด อันดับมห าวิท ยาลั ยต่ างๆ  เช่ น  QS University Rankings และ The Times Higher Education World 
University Rankings เป็นต้น พบว่าส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยมหิ ดลจะติดอันดับ ๒ ซึ่ งอาจมีผลมาจากการที่
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนน Reputation ค่อนข้างน้อย และบุคคลทั่วไปไม่ค่อยรู้จักในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล 
แต่จะรู้จักในนามของหน่วยงานมากกว่า เช่น โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึง35 

ด าเนินการสร้าง “Branding” และจัดท าคู่มือเอกลักษณ์องค์กรส าหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (Corporate Identity 
Design and Corporate Identity Manual) ซ่ึงการจัดท าคู่มือต้องออกแบบสัญลักษณ์เพ่ือไม่ให้ผิดลิขสิทธิ์ และต้อง
สอบถามข้อมูลของแต่ละส่วนงานท าให้ใช้เวลาค่อนข้างนาน เมื่อจัดท าคู่มือเสร็จเรียบร้อยจึงเป็นช่วงที่ใกล้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งของอธิการบดี ส่งผลให้การท า Corporate Identity ขาดความต่อเนื่องและขาดความร่วมมือจาก
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ส่วนงานในการน าไปปฏิบัติ จากนั้นเมื่อ ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ได้รับต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้
น าคู่มือดังกล่าวมาปรับแก้ไขใหม่และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จจึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย 
ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ได้เสนอว่าคู่มือฉบับดังกล่าวควรเน้นความส าคัญในด้านการน าไป
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากกว่า ทุกส่วนงานต้องให้ความร่วมมือ และร่วมกันสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยมหิดล5 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกส่วนงาน ในขณะเดียวกัน หากส่วนงานต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองสามารถท าได้ 
โดยเสนอตัวอย่างของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ใช้ค าว่า M-Dent เป็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสี
ฟัน รวมถึงการออกแบบจุลสารและเว็บไซต์ให้มีค าว่า M-Dent เช่นกัน เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างแบรนด์ในนามของ
คณะและมหาวิทยาลัยในชื่อเดียวกันได้ 
    ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กล่าวต่อไปว่าการสร้าง Website Visibility เป็นปัจจัยหนึ่ง10 

ที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นวิธีที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ซึ่งในสมัยนั้นมหาวิทยาลัยและส่วน
งานต่างๆ ไม่ได้ท าเว็บไซต์ในรูปแบบเดียวกัน และผลการจัดอันดับ Website Ranking มหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ 
๙ ของประเทศไทย จึงเริ่มคิดหาวิธีพัฒนาเว็บไซต์โดยการเชิญผู้พัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ มาประชุมร่วมกัน
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาว่าจะพัฒนาไปทิศทางใด ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้เกณฑ์ 
Webometrics Rank มีรายละเอียดดังนี้ 15 

- Visibility (Enternal Inlinks) ร้อยละ ๕๐  
- Size (Web Pages) ร้อยละ ๒๐  
- Rich Files ร้อยละ ๑๕ 
- Scholar ร้อยละ ๑๕  
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยวิธีการจัดโครงการประกวดเว็บไซต์ และให้คณบดี20 

ของแต่ละส่วนงานมาบรรยายเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ของตนเองในที่ประชุมคณบดี (ปัจจุบันใช้ชื่อว่าการประชุม
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล) รวมถึงมหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ การเชิญ
วิทยากรที่มีความสามารถทางด้านเว็บไซต์มาบรรยายให้ความรู้ จนท าให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาดีขึ้น
เรื่อยมา โดยประเมินผลจากการจัดอันดับ Website Ranking มหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ ๒ ของประเทศไทย 
บุคคลทั่วไปรู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนงาน  25 

ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ได้แก่ เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ควรมีรูปแบบเดียวกันหรือมี
ทิศทางเดียวกัน และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ควรมีข้อมูลครบถ้วน ไม่ควรซับซ้อนเกินไป และข้อมูลจะต้องปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลา และควรค านึงถึงการรองรับการใช้งานบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย  

ในช่วงสุดท้าย ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ เสนอว่าข้อมูลที่มีบนเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้และควรเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่ปิดกั้นการรับทราบข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น สื่อการเรียน30 

การสอน และผลงานวิจัยต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการใช้ค าค้นหา (Keywords) ที่ง่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์ สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยในการสร้าง Website Visibility ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น  

จากนั้น คณบดีกล่าวสอบถามความคิดเห็นของ ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ เรื่องความ
สมดุลในการเข้าถึงข้อมูล (Open Access) และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ซึ่ง ศาสตราจารย์คลินิก 
ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กล่าวตอบว่าในอดีตนั้นข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่เปิดเผย แต่ในยุคปัจจุบันมีการเปิดเผยข้อมูลให้35 

ทราบได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป เช่น เอกสารประกอบการเรียน แต่ข้อมูลส าคัญที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย จ าเป็นจะต้องปกปิดเป็นความลับของส่วนงาน ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล
ดังกล่าวให้แยกส่วนกันได้ ควรจัดการให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล อาจจะตั้งค่าให้เปิดเผยได้
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เฉพาะผู้ที่มีรหัสผู้ใช้ หรือส าหรับนักศึกษาเท่านั้น และควรท าเว็บไซต์โดยค านึงถึงมุมมองของผู้ใช้เป็นหลักว่าต้องการ
อะไรจากเว็บไซต์ของเรา   

หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์กับ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเพ่ือน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้  5 

จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการ
ประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๙ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๑ คน  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

๑.๑ เรื่องแสดงความยินดี 10 

ประธานฯ แจ้งว่า รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช ได้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการและอยู่ระหว่างการเสนอ
เพ่ือพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี  
๑.๒ เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) 

ประธานฯ แจ้งว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะส่ง15 

หนังสือถึงส่วนงานประมาณวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะระบุว่าส่วนงานต้องรับทราบรูปแบบและวิธีการใช้
เอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) อย่างไรบ้าง เช่น การใช้สีในการตกแต่งเว็บไซต์ การใช้ตราสัญลักษณ์ การ
ใช้หั วจดหมาย การออกแบบนามบัตร และการท า PowerPoint เพ่ือแสดงถึ งความเป็น เอกลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการใช้สัญลักษณ์เป็นรูปเส้นขีด ๓ ขีด เพ่ือแสดงถึงมหิดลสิทธาคาร เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๑.๓ Times Higher Education World University Rankings 
ประธานฯ กล่าวว่า ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ได้แจ้งว่าการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจะใช้เกณฑ์แตกต่างจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย และท าให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย โดยเกณฑ์จะ
พิจารณาที่คุณภาพ หรือการค านวณ Citations Index เทียบกับจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอ25 

ความร่วมมือให้ส่วนงานผลิตผลงานวิจัยโดยค านึงถึงคุณภาพเทียบกับปริมาณผลงาน หรือควรตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า 
Impact Factor สูง นอกจากนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีผลงานวิจัยที่เป็น Internationalization perspective 
ค่อนข้างสูง ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ ถูกมองว่าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไม่ใช่ของคณะฯ หรือไม่ใช่ความแข็งแกร่งของคณะฯ 
อย่างแท้จริง แต่เมื่อมีการปรับเกณฑ์ใหม่ท าให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนที่มีค่า Internationalization perspective 
ค่อนข้างสูงช่วยให้การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยมหิดลมีอันดับที่ดีข้ึน  30 

ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๔ รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) 

ประธานฯ แจ้งว่าข้อก าหนดของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดว่าอธิการบดีจะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยมหิดลทราบด้วย โดยอธิการบดีได้กล่าวในที่ ประชุมคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องที่ท่านได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดลดังนี้  35 

๑) การแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งท่านได้ให้สัญญาประชาคมว่าจะพยายามท าให้นักศึกษามีโอกาส
ได้รับการจ้างงานสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงอยู่
แล้วแต่จะเพ่ิมคุณลักษณะพิเศษ T เข้าไปด้วย คือมกีารเรียนรู้ทั้งด้านกว้างและด้านลึก   
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๒) การเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ซึ่งคณะฯ ควร
หาแนวทางว่าจะท าอย่างไรให้เกิดความร่วมมือจากภาคเอกชน เช่น ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและ
วิทยาศาสตร์อาหารหาวิธีผลิตอาหารที่เกี่ยวกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล อาหารเฉพาะกลุ่มโรค และอาหาร
ส าหรับผู้สูงวัย เป็นต้น  

ที่ประชุมรับทราบ 5 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๕    บรรทัดที่    ๑ แ ก้ ไข  “ Young Talent”  เป็ น  “ Young Talented ห รื อ  Young 
Talented Staff” 

หน้า ๕    บรรทัดที่    ๒ เพ่ิมข้อความ “โดยเฉพาะด้านวิชาการ” 10 

หน้า ๕    บรรทัดที่    ๙ - ๑๘ ตัดข้อความ “เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงาน............ของส่วนงานนั้น
ต่อไปหรือไม่ด้วย” ออก 

หน้า ๕    บรรทัดที่  ๒๙ - ๓๐ แก้ไข “ก าหนดเป้าหมายสูงสุด............ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น” เป็น “ก าหนด
เป้ าหมายเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานว่าสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายสูงสุดของส่วนงานหรือไม่” 15 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไม่มี 20 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้ส่วนงานเสนอชื่อและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยผู้ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจะต้องมีผลงานประการใด 25 

ประการหนึ่ง ดังนี้ 
๑) คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลส าเร็จ 
๒) ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก 
๓) ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่า มีฝีมือและมีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา  
ทั้งนี้  ขอให้จัดส่งผลงานพร้อมเอกสารไปที่กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 30 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประธานฯ เสนอว่ายังมีระยะเวลาเพียงพอส าหรับการเสนอชื่อ เนื่องจากครบก าหนดส่งในวันที่ ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเสนอว่าในการประชุมครั้งนี้ขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ร่วมกันพิจารณาหรือน า
กลับไปพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมส าหรับการเสนอชื่อขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ แล้วจึงน ากลับมาพิจารณาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า35 

รายชื่อที่คณะฯ เสนอไปจะต้องผ่านการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ซึ่งในปี ๒๕๕๙ คณะฯ ได้เสนอชื่อ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สันต์ศิริ ศรมณ ีแต่ไม่ได้ถูกคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ผู้ทีผ่่านการคัดเลือก
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีจ านวน ๓ คน ได้แก ่

๑) ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 
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๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ก าแหง จาตุรจินดา  
๓) ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล 
ที่ประชุมเห็นด้วยกับประธานฯ โดยจะน ากลับไปพิจารณาหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนและจะน ามา

เสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ   5 

๔.๒.๒  การเลือกรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ของเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

 รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
การเลือกรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ของเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเลือกรูปแบบการ10 

จัดหาผลประโยชน์แบบ A4 โดยให้รายงานผลการด าเนินงานในระยะ ๖ เดือน เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
พิจารณาอีกครั้ง ในการนี้ ครบก าหนดระยะ ๖ เดือนแล้ว ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดูแลและจัดหา
ผลประโยชน์จากเงินรายได้คณะฯ แจ้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่คณะฯ ได้รับในช่วง ๒ ไตรมาสแรก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ คือร้อยละ ๔.๑๕ พร้อมทั้งแจ้งให้คณะฯ เลือกรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ส าหรับ ๒ ไตรมาส
หลัง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้ส่งข้อมูลเปรียบเทียบผลตอบแทนของแต่ละรูปแบบในช่วง ๒ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 15 

๒๕๕๙ พบว่ารูปแบบ A4 ให้ผลตอบแทนสูงสุด (ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารการประชุม) รองคณบดีฝ่าย
คลังและสินทรัพย์ จึงน าเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกรูปแบบ
การลงทุน A4 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่ารูปแบบอื่น  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบร่างการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 20 

สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน (M.Sc. (Trop.Med.)) ตามเกณฑ์ AUN-QA 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้มีโครงการน าร่องการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ Asean 
University Network Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งคณะฯ ได้จัดท าหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บัดนี้  หลักสูตร         25 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน (M.Sc. (Trop.Med.)) ได้ด าเนินการจัดท าร่างรายงานการ
ประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ส านักงานบริหารการศึกษาจึงน ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร
ดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้ส่งเล่ม
รายงานการประเมินตนเอง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการ AUN-QA จะมาเยี่ยมส ารวจใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 30 

เนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้รับไม่ตรงกับเอกสารที่น าเสนอใน
ที่ประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าส่งร่างรายงานการประเมินตนเองฉบับใหม่ให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และให้
พิจารณาส่งกลับในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จากนั้นฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยและเวียนให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง     35 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนินการตามท่ีเสนอในที่ประชุม    
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 



- ๗ - 

 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจ าปี 
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖ ได้แก่ ดร.อาภาพร  รุจิระเศรษฐ ได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน 5 

รวมเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศ         

ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  10 

๕.๑.๕  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๑๖/

๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๒) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแก้ไขประเภทบุคลากรของ ผศ. พญ.วรินี  เล็กประเสริฐ เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย”15 

ค าสั่งที่ ๑๓๖๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์

โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๑๔๑๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัดนีเ้ป็นต้นไป 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อาจารย์สุหัตถ์  สังชญา ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 20 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๔๓๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร. พญ.สารนาถ  ล้อพูลศรี นิยม ให้ด ารงต าแหน่งรอง
หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๔๓๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ 
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 25 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทผู้บริหารให้    
รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ 
๑๔๔๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 30 

ค าสั่งที่ ๑๔๔๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระเท่ากับ
อธิการบดี   

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ดร.อรภัค  เรี่ยมทอง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
ชีววิทยาโมเลกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๔๕๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  35 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ทัศนี  ประสบกิตติคุณ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๕๑๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่       
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 



- ๘ - 

 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้
ก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความผูกพันของบุคลากร โดย
ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมจัดท าแบบส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร ด้วย5 

เครื่องมือ HAPPINOMETER เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั้น  คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีผู้ตอบแบบส ารวจ
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๑ โดยมีผลการส ารวจความสุขของบุคลากรคณะฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ดังนี้ 

๑) ภาพรวมคะแนนความสุขของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ระดับคะแนนสูงที่สุดได้แก่ การงานดี 10 

(๘.๖๐ คะแนน) และระดับคะแนนที่น้อยท่ีสุดได้แก่ ผ่อนคลายดี (๕.๒๖ คะแนน) 
๒) คะแนนความสุขของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนแยกตามสายงาน  ประเภทสายวิชาการ และ

สายสนับสนุน ระดับคะแนนสูงที่สุดได้แก่ การงานดี (๘.๕๔ และ ๘.๖๑ คะแนนตามล าดับ) และ
ระดับคะแนนที่น้อยท่ีสุดได้แก่ ผ่อนคลายดี (๕.๒๘ และ ๕.๒๕ คะแนนตามล าดับ) 

๓) คะแนนความสุขของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนแยกตามกลุ่มอายุ ระดับคะแนนสูงที่สุดได้แก่ 15 

กลุ่มอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป (๗.๑๔ คะแนน) และระดับคะแนนที่น้อยที่สุดได้แก่ กลุ่มอายุ  ๒๕-๓๔ ปี 
(๖.๒๐ คะแนน) 

๔) คะแนนความสุขของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนแยกตามอายุงาน ระดับคะแนนสูงที่สุดได้แก่ ผู้
ที่ปฏิบัติงานมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป (๖.๔๘ คะแนน) และระดับคะแนนที่น้อยที่สุดได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงาน 
๖-๙ ปี (๖.๐๘ คะแนน) 20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 

ไม่มี 
๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 25 

๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน 
๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๕,๗๗๔.๒๐ บาท 

๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 30 

จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  
๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 
ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
- ผลการด าเนินงาน 

 
๔๐ 

 
๙ 

 
๑๒ 

 
๑๕ 

 
๒๔ 

 
๔ 

 
๑๑ 

 
๓๐ 

 
๔ 

 
๖ 

 
๖ 

รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจ านวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล    35 

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 
ที่ประชุมรับทราบ 



- ๙ - 

 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม แจ้งก าหนดการบรรยาย

พิเศษ (Lunch Talk) เรื่อง ทุน Translational Research เพ่ือผลักดันงานวิจัยไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย     
ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป 
สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์   5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๕.๑ การก าหนดรายการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยที่ประชุม

คณะกรรมการก าหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๗ 10 

มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติให้ความเห็นชอบการขอก าหนดรายการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๕.๒ ส านักงานบริหารการศึกษาได้ปรับปรุง Guidelines for Thesis proposal โดยท ารูปแบบตาม
ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูข้อมูลไดท้ี ่http://www.grad.mahidol.ac.th/thesis/index-th.php 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ การเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ซึ่งขณะนี้ชมรมดนตรีได้เริ่มแสดงที่งาน

การจัดประชุม ThaiTECT Annual Meeting 2016 เป็นงานแรกแล้ว  
๕.๒.๖.๒ การจัดกิจกรรม Cooking International Cuisine “ASEAN Plus Japan” เมื่อวันที่  ๑๕ 20 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๗๘ คน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๖.๔ ก าหนดจัดกิจกรรม “เขตร้อน เดิน/วิ่งระดมทุนเพ่ือการคัดกรองมะเร็งเต้านม” ในวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน  ๒๕๕๙ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีเปิดเวลา ๗.๐๐ – ๙.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) 
กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าจะใช้เวลาเดินประมาณ ๓๐ – ๔๕ นาที และมีรถส่งตู้บริการรับ-ส่งที่หน้าอาคารเฉลิม25 

พระเกียรติฯ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป รอบละ ๒ คัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
สวมเสื้อสีม่วงในการเข้าร่วมงานดังกล่าว  

 
 
 30 

 
 
 

ในการนี้ ขอแจ้งสรุปยอดการจ าหน่ายคูปอง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 
งาน/หน่วยงาน จ านวน จ่ายเงินแล้ว ยังไม่จ่ายเงิน คงเหลือ 

เล่ม บาท เล่ม บาท เล่ม บาท เล่ม บาท 
๑ คณบดี ๖๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๕๑ ๔๕๑,๐๐๐ ๑๔๙ ๑๔๙,๐๐๐ -  - 
๒ งานคลัง ๑๓๙ ๑๓๙,๐๐๐ ๔๘ ๔๘,๐๐๐ - - ๙๑ ๙๑,๐๐๐ 
 - งานคลัง ๑ ๑,๐๐๐ ๘ ใบ ๘๐๐ - - ๒ ใบ ๒๐๐ 
๓ มูลนิธ ิ ๓๓๙ ๓๓๙,๐๐๐ ๒๑๗ ๒๑๗,๐๐๐ - - ๑๒๒ ๑๒๒,๐๐๐ 



- ๑๐ - 

 

 - มูลนิธ ิ ๑ ๑,๐๐๐ ๑ ใบ ๑๐๐ - - ๙ ใบ ๙๐๐ 
๔ ผู้ป่วยสัมพันธ ์ ๓๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๔ ๒๔,๐๐๐ - - ๖ ๖,๐๐๐ 
๕ หน่วยวิทยบริการ ๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๗ ๑๗,๐๐๐ ๒ ๒,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐ 
๖ หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย ๑๙ ๑๙,๐๐๐ - - ๓ ๓,๐๐๐ ๑๖ ๑๖,๐๐๐ 
 - หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย ๑ ๑,๐๐๐ - - ๗ ใบ ๗๐๐ ๓ ใบ ๓๐๐ 
๗ หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน ๑๙ ๑๙,๐๐๐ - - ๓ ๓,๐๐๐ ๑๖ ๑๖,๐๐๐ 
 - หน่วยเวชศาสตร์แผนจีน ๑ ๑,๐๐๐ - - ๒ ใบ ๒๐๐ ๘ ใบ ๘๐๐ 
๘ โครงการบริบาลผู้สูงอายุ ๒๙ ๒๙,๐๐๐ ๒๒ ๒๒,๐๐๐ - - ๗ ๗,๐๐๐ 
 - โครงการบริบาลผู้สูงอายุ ๑ ๑,๐๐๐ ๕ ใบ ๕๐๐ - - ๕ ใบ ๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๗๘๐ ๗๘๐,๔๐๐ ๑๕๗ ๑๕๗,๙๐๐ ๒๕๙ ๒๖๑,๗๐๐ 
หมายเหตุ วงเงินที่คาดว่าจะได้รับจริง (ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) คือ ๙๓๘,๓๐๐ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗  รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑) รายงานสถานภาพด้านงบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 5 

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

๓๑๙.๔๘  ล้านบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจ่ายจริงทุกหมวดรายจ่าย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 
๒๓๘.๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๖๐ ประกอบด้วย 

- รายจ่ายประจ า ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงิน10 

อุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๓๐๖.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติ
แล้วทั้งสิ้น ๒๒๔.๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๕๐ 

- งบลงทุน ได้รับงบประมาณ ๑๓.๔๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน ๕  
รายการ ด าเนินการจัดหาและเบิกจ่ายแล้วครบถ้วน ทั้ง ๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๓.๓๙ 
ล้านบาท  15 

๑.๒ แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการด าเนินงาน จ านวน ๒๒๓.๘๙ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๒๐.๐๐ 
ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๔๓.๘๙ ล้านบาทหรือ ร้อยละ ๖๘.๗๐ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐ ล้าน
บาท  คณะฯ มีรายจ่ายด าเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๑๙๓.๒๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๒๕ ของประมาณ
การรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๓๖๒.๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายจากการตั้ง20 

งบประมาณ ๓๕๕.๐๐ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายรับโอนจากบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๗.๗๗ ล้านบาท และ
ค่าตอบแทนข้ามส่วนงานรับโอนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๐.๐๕ ล้านบาท  

- รายจ่ายประจ า ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๓๓๑.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน                 
ตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๑๗๓.๐๗  ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๑๖ 25 

- งบลงทุน จ านวน ๓๑.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๗ ล้านบาท และปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน จ านวน ๒๐.๑๔  ล้านบาท หรือร้อยละ 
๖๔.๙๖ 

๒) สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา ส านักงาน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าเดือนพฤษภาคม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 30 



- ๑๑ - 

 

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม 
๓๙๘,๒๔๕.๐๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๙๖๒,๘๓๗.๒๘ บาท 

๓.๒ ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๔๑๕,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม 
๑,๒๓๗,๔๗๖.๔๓ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๔,๙๗๕,๐๓๔.๕๘ บาท  

๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๕๐,๓๐๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน5 

พฤษภาคม ๔,๗๙๕,๔๙๒.๑๑ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๗,๒๐๙.๘๑ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ไม่มี  

๕.๒.๙  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 10 

 ไม่มี 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งรายงานความคืบหน้าการปรับปรุง15 

พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้ 
๑) การปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ เพื่อท าเป็นห้องประชุมสภาอาจารย์คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายบุคลากร ห้องสวัสดิการ และห้องอาจารย์ที่ปรึกษา  
๒) การปรับปรุงพ้ืนห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องรอเวลาให้กาวแห้ง 20 

๓) การปรับปรุงพ้ืนผิวบันไดและทางเดินภายในอาคารจ าลอง หะริณสุต  
๔) การท าความสะอาดผนังด้านนอกอาคารราชนครินทร์  
๕) การติดป้ายจราจรชั่วคราว เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายระหว่างผู้ขับ

รถยนต์ 
๖) การปรับปรุงหอพักแพทย์ บริเวณชั้น ๖ อาคารศรชัย หลูอารีสุวรรณ ฝั่งตะวันตก  25 

๗) การจัดซุ้มต้นไม้บริเวณสวนหย่อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ประธานฯ แจ้งเรื่องการจัดพิธีเปิดห้องประชุมแทน จงศุภชัยสิทธิ์ ในโอกาสเดียวกับการจัดงาน ๘๐ ปี  

ศ.เกียรติคุณ นพ.แทน จงศุภชัยสิทธิ์ ซึ่งได้ก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่ยังไม่ได้ก าหนดรูปแบบการ
จัดงาน นอกจากนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
ที่ได้น าเงินจากการจัดโครงการบริการวิชาการมาปรับปรุงภาควิชา โดยย้ายส านักงานจากชั้น ๖ อาคารศรชัย หลูอารีย์30 

สุวรรณ มาที่ชั้น ๗ อาคารตระหนักจิต หะริณสุต และคืนพ้ืนที่ส านักงานเดิมให้คณะฯ เพ่ือใช้เป็นห้องประชุมแทน      
จงศุภชัยสิทธิ์ และห้องประชุมอ่ืนๆ ตามที่ นายอมร  เหล็กกล้า ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

ทีป่ระชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 35 

๕.๒.๑๓ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย แจ้งว่าตามที่ 

SEAMEO TROPMED Network ได้ เส น อ ทุ น  Diploma in Apply Parasitology and Entomology (DAP&E)       
ณ Institute for Medical Research (IMR) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยคณะฯ ได้เสนอชื่อ



- ๑๒ - 

 

นายเอกรินทร์ ภูดีปิยะสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ เพ่ือเข้ารับทุนดังกล่าวนั้น ในการนี้ 
SEAMEO TROPMED Network ได้ตอบรับนายเอกรินทร์ ภูดีปิยะสวัสดิ์ เข้าร่วมหลักสูตร DAP&E ในระหว่างวันที่ 
๑๓ กรกฏาคม – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 5 

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
๕.๓.๑.๑ ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมว่า

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง Highlights in Approach and Management of 
Common Tropical Diseases ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์    
ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์  10 

๕.๓.๑.๒ รศ ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาควิชาพยาธิ
โปรโตซัว ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียและลิชมาเนียที่พบในตัวอย่างส่ง
ตรวจ โดยจะจัดจ านวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาย ๒๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารจ าลอง หะริณสุต  

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 20 

ไม่มี 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี   25 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ ประธานฯ แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมส าคัญที่ควรเข้าร่วมดังนี้  

- วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. การตรวจประเมิน EdPEx และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. รับฟังผลการประเมิน EdPEx โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการประจ าคณะฯ สวมเสื้อเบรเซอร์ของ
คณะฯ  30 

- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก าหนดจัดสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม ซึ่งจะมีโอกาสได้พบนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมกัน ๒ ท่าน คือ ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลคนปัจจุบัน และ        
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลวาระต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณา
โปรดเกล้าฯ 

- วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การจัดการประชุมรับฟังเสียงประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทางและการ35 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๖.๒ ประธานฯ แสดงความยินดีกับ รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ที่

ได้รับทุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  



- ๑๓ - 

 

๖.๒ ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่าผู้ที่ท างานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ โดยเฉพาะผู้ที่จะขอทุน
ภายในประเทศจะต้องได้รับการพิจารณารับรองการใช้สัตว์ก่อน (Approve Protocol) และจะต้องผ่านการอบรมการ
ขอ Principal Investigator (PI) จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้  หากมีการอบรมในครั้งต่อไป 
ส านักงานบริการการวิจัยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 10 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
      (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


