
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑. ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒. ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๓. ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๔. รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๕. ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๖. ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๗. ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๙. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๑. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๔. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๕. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ  
๑๖. รศ ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๗. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๘. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๙. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ผศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม  รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๑. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๒. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
๒๕. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หวัหน้างานพัสดุ 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๙   เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙ แล้ว 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๒. ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๓. รศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๔. ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 5 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๕. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์  ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
๒. นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 10 

๓. นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔. นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย 
๕. น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส 
๖. น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์   หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗. นายเสวก  ชมมิ่ง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 15 

๘. น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
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 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. คณบดีกล่าวเชิญผู้แทนของภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน และภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี น าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 เริ่มต้นโดย รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ น าเสนอเว็บไซต์ของภาควิชากีฏ25 

วิทยาการแพทย์ โดยกล่าวว่าข้อมูลเว็บไซต์ของภาควิชาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งโครงสร้างของ
ภาควิชาแบ่งเป็น ๓ หน่วย ได้แก่ Academic Unit, Research Unit Entomological Research และ Research 
Unit Insecticide Research ภายในเว็บไซต์แสดงข้อมูลโครงสร้างบุคลากรของภาควิชา ซึ่งสามารถคลิกดูประวัติและ
ผลงานของบุคลากรเบื้องต้นได้ และยังแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถคลิก
เชื่อมโยงไปยังเฟซบุ๊กของภาควิชาได้ซึ่งการมีเฟซบุ๊กของภาควิชาช่วยให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกได้ 30 

 จากนั้น รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ได้น าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ของ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวว่าข้อมูลบนเว็บไซต์จะมีลักษณะคล้ายกับที่ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ได้
น าเสนอไปแล้ว กล่าวคือภายในเว็บไซต์จะมีข้อมูลส าหรับการติดต่อบุคลากรในภาควิชาพร้อมข้อมูลสรุป  มีข้อมูล
ประวัติของศิษย์เก่าของภาควิชา มีการแสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถคลิกไปยังบทคัดย่อ
ของผลงานได้ นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์มีการแสดงตารางการออกตรวจของแพทย์ในภาควิชา และมีการให้ข้อมูลเชิง35 

ความรู้ทั่วไปแสดงอยู่ในเว็บไซต์อีกด้วย 
ในล าดับสุดท้ายเป็นการน าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ของภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี  โดย ผศ. ดร.

พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้กล่าวว่าเว็บไซต์ของภาควิชาประกอบด้วยเมนูพ้ืนฐานซึ่งจะคล้ายกับ
ทั้ง ๒ ภาควิชาที่ได้น าเสนอไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภาควิชาได้สร้างเมนูส าหรับการติดต่อให้เชื่อมโยงไปที่คณะ
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เวชศาสตร์เขตร้อนได้ด้วย ภายในเว็บไซต์มีการแสดงข้อมูลหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา พร้อมข้อมูลรายละเอียด
หลักสูตร อีกท้ังยังมีข้อมูลศิษย์เก่าพร้อมข้อมูลสถานที่ท างานปัจจุบัน และข้อมูลส าหรับการติดต่อด้วย  

หลังจบการบรรยายประธานฯ กล่าวขอบคุณหัวหน้าภาควิชาทั้ง ๓ ท่าน และเสนอว่าเว็บไซต์ของภาควิชา
ควรใช้รูปแบบและสีเดียวกัน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ในเว็บไซต์มีรูปภาพค่อนข้างน้อย ควรให้มีเว็บไซต์ภาษาไทยด้วย 5 

และควรปรับข้อมูลการติดต่อที่สามารถเชื่อมโยงไปสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เป็นต้น เนื่องจากในเฟซบุ๊กมีผู้สนใจ
ค่อนข้างเยอะ ต่อมาได้เสนอแนะภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อนคล้ายกับภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ โดยเมนูโครงสร้าง
บุคลากรควรเพิ่มลูกเล่นการวางเม้าส์ที่รายชื่อบุคลากรแล้วมีรูปภาพขึ้น จากนั้นได้ให้ค าแนะน าภาควิชาจุลชีววิทยา
และอิมมิวโนโลยีว่าการใช้รูปภาพแบบ Flash จะท าให้เปลืองพ้ืนที่บนเว็บไซต์ เสนอให้ท าเมนูเชื่อมโยงไปที่คลัง
รูปภาพของคณะฯ แทน 10 

จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการ
ประชุม และ น.ส. วริสรา  ไชยพันธุ์ ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุมแทน ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร พร้อมกล่าวสรุป
จ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๕ คน กรรมการฯ 
ขอลาประชุม จ านวน ๕ คน  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 15 

๑.๑ การจัดกิจกรรม “International Engagement Meeting” 
ประธานฯ แจ้งว่าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายได้จัดกิจกรรม “International 

Engagement Meeting” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ต่ององค์กรต่างประเทศ และเพ่ือให้บุคลากร
สายสนับสนุนของคณะฯ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถจากการฝึกซ้อมทักษะการพูดภาษาอังกฤษว่าบุคลากรสาย20 

สนับสนุนมีความพร้อมในการให้บริการองค์กรต่างประเทศ รวมถึงขยาย Foreign Workforce กับหน่วยงานเพ่ือน
บ้าน เช่น คณบดีและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรามา ว่าที่คณบดีและบุคลากรของคณะ
เภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงบุคลากรขององค์กรต่างประเทศ เป็นต้น การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวได้เชิญนักศึกษาที่ได้รับทุนมาร่วมกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ทุน และเชิญ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม กล่าวสรุป 
ทิศทางการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึงการเชิญผู้ร่วมงานขององค์กรต่างๆ มากล่าวถึงภาพรวมและ25 

กิจกรรมขององค์กร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและสร้างสีสันให้กับงานคือ การเชิญบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะฯ ที่ได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากล่าวแนะน าหน่วยงานของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณรองคณบดีฝ่ายการศึกษา รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจัด
กิจกรรมดังกล่าว      30 

ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๒ กิจกรรม Talk Today Talk To Dean ครั้งที่ ๓  

ประธานฯ แจ้งว่าการจัดกิจกรรม Talk Today Talk To Dean ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มี
ประเด็นที่นักศึกษาได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจมากดังนี้ 

๑) คณะฯ มีการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนค่อนข้างช้า นักศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะ35 

ความชอบการเรียนการสอนแบบ Conventional  
๒) การออกข้อสอบมีความละเอียดและเป็นข้อมูลเชิงลึกมากเกินไป    
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ในการนี้ จึงเสนอว่าให้หัวหน้าภาควิชาร่วมกันพิจารณาประเด็นดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา รวมถึงควรน านโยบายของมหาวิทยาลัย
เรื่อง Outcome Base Learning มาพิจารณาร่วมด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๓ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 5 

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จะขอสัมภาษณ์บุคลากรของคณะฯ 
เพ่ือหาข้อมูลประกอบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 
และจะสุ่มจับฉลากรายชื่อบุคลากรของคณะฯ เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ ในการนี้ จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมืออยู่
ประจ าหน่วยงานที่ตนเองสังกัดในวันดังกล่าวด้วย  

ที่ประชุมรับทราบ  10 

๑.๔ การเลื่อนการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานกับคณบดี 
ประธานฯ แจ้งการเลื่อนก าหนดการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานกับคณบดี ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนคนใหม่ อย่างไรก็ตาม ทุก
หน่วยงานยังต้องส่งสรุปผลการท าข้อตกลงฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๙ ให้คณบดีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเช่นเดิม     15 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๔    บรรทัดที่    ๒๗ – ๒๙ แก้ไข “แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย...........President Delivery 
Team ก่อน” เป็น “แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความคืบหน้าน้อย 20 

จึงหาแนวทางแก้ไขโดยจัดโครงสร้างเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม โดยมอบหมายให้   
ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ และ รศ. นพ.
ประดิษฐ์ สมประกิจ แต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ได้เท่าที่ควร ใน
การนี้ อธิการบดีจึงได้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มเพ่ือร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ 
โดยเบื้องต้นให้ใช้ชื่อกลุ่มว่า President Delivery Team ก่อน” 25 

หน้า ๕    บรรทัดที่    ๓๑ แก้ไข “ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบ” เป็น “น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอ
เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รอง
คณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 30 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑  โครงการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่35 

คณะฯ ได้จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
รับทราบถึงขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ และน าข้อมูลมาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผน
ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ให้มีขีดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานระดับ
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สากล ซึ่งได้มีการทดสอบไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้สรุป
ข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาดังนี้  

จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ๑๑๕ คน หักผู้ลาศึกษา/ฝึกอบรม/เกษียณอายุงาน/ไม่ต่อสัญญา
จ้าง จ านวน ๑๐ คน คงเหลือ ๑๐๕ คน มีผู้เข้าทดสอบกับบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๘๓ คน ไปทดสอบเอง จ านวน ๑ 
คน รวม ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 5 

ระดับคะแนน ร้อยละ 
๔๒๐ – ๔๙๙ ๒๔ 
๕๐๐ – ๕๕๐ ๔๔ 
๕๕๑ – ๖๐๐ ๒๕ 
มากกว่า ๖๐๐ ๗ 

ซึ่งผลการทดสอบมีผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๔๙๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๔  จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นเป็นแนวทางในการจัดท าแผนส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรสายวิชาการต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่าการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษนี้ไม่มีผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับการ
ตกลงเกณฑ์ของส่วนงาน ในการนี้ จึงขอรับฟังความเห็นของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  10 

ที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย เช่น ควรจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากการทดสอบจาก TOEFL-ITP จะเป็นข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์มากกว่า ซึ่งไม่เหมาะกับบริบทของคณะฯ และ
ควรฝึกด้านการเขียน Essay เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากกว่าการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL-ITP เป็นต้น ในการ
นี้ ประธานฯ จึงกล่าวว่าการประเมินศักยภาพของอาจารย์ไม่ได้ประเมินด้วยวิธีการทดสอบภาษาอังกฤษเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่การทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ และยังต้องมีการ15 

ประเมิน ICT Literacy การประเมินวิชาชีพและวิชาการอย่างอ่ืนด้วย นอกจากนี้ ในกระบวนการเตรียมการเรียนการ
สอนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ภาษาอังกฤษจึงเป็นส่วนที่มีความจ าเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่ าในอนาคตการรับ
สมัครอาจารย์ใหม่จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP ด้วย อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เสนอว่าผู้ที่มี
คะแนนไม่ถึง ๕๐๐ ควรต้องมีความพยายามมากข้ึน โดยคณะฯ จะสนับสนุนหาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ 
และความต้องการของอาจารย์มากที่สุด เพ่ือการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ หากคณะฯ ได้วิธีการที่เหมาะสม20 

แล้วจะจัดท าเป็นประกาศคณะฯ และแจ้งให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ   

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าบริการนวดแผนไทย 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ25 

ความเห็นชอบตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้มีการปรับโครงการบริการวิชาการเวชศาสตร์แผนไทยให้เป็น
บริการของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในการนี้ จึงขอยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าบริการโครงการบริการวิชาการ: โครงการบ าบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอก าหนด
อัตราค่าบริการบ าบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย ภายใต้การบริการของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้  

๑. ค่าบริการนวดตัว เพื่อสุขภาพ ๒ ชั่วโมง    อัตราค่าบริการ   ๓๕๐  บาท 30 

๒. ค่าบริการนวดตัว เพื่อสุขภาพ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที   อัตราค่าบริการ   ๒๕๐  บาท 
๓. ค่าบริการนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ๑ ชั่วโมง   อัตราค่าบริการ   ๒๕๐  บาท 
๔. ค่าบริการนวดอโรม่า ๒ ชั่วโมง รวมน้ ามันอโรม่า   อัตราค่าบริการ   ๔๕๐  บาท 
๕. ค่าบริการนวดประคบ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒ ชั่วโมง  อัตราค่าบริการ   ๓๕๐  บาท 
๖. ค่าบริการนวด เพื่อการบ าบัดรักษาโรค ๒ ชั่วโมง   อัตราค่าบริการ   ๓๕๐  บาท 35 
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๗. ค่าบริการนวด เพื่อการบ าบัดรักษาโรค ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที  อัตราค่าบริการ   ๒๕๐  บาท 
๘. ค่าบริการนวด เพื่อการบ าบัดรักษาโรค ๑ ชั่วโมง   อัตราค่าบริการ   ๒๕๐  บาท 
๙. ค่าบริการนวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒ ชั่วโมง  อัตราค่าบริการ   ๓๕๐  บาท 
๑๐. ค่าบริการนวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที อัตราค่าบริการ   ๒๕๐  บาท 
๑๑. ค่าบริการนวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าบริการ   ๒๕๐  บาท 5 

๑๒. ค่าบริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรค (คอบ่าไหล่) ๓๐ นาที  อัตราค่าบริการ   ๑๐๐  บาท 
๑๓. ค่าบริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรค (คอบ่าไหล่) ๑ ชั่วโมง อัตราค่าบริการ   ๒๐๐  บาท 
๑๔. ค่าบริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรคไมเกรน ๓๐ นาที  อัตราค่าบริการ   ๑๐๐  บาท 
๑๕. ค่าบริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรคไมเกรน ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าบริการ   ๒๐๐  บาท 
๑๖. ค่าบริการนวด เพื่อสุขภาพ (คอบ่าไหล่) ๓๐ นาที  อัตราค่าบริการ   ๑๐๐  บาท 10 

๑๗. ค่าบริการนวด เพื่อสุขภาพ (คอบ่าไหล่) ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าบริการ   ๒๐๐  บาท 
๑๘. ค่าบริการนวดเท้าแบบประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าบริการ  ๓๐๐  บาท 
๑๙. ค่าบริการนวดตัวแบบประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที อัตราค่าบริการ  ๓๐๐  บาท 
๒๐. ค่าบริการนวดตัวแบบประคบสมุนไพร ๒ ชั่วโมง  อัตราค่าบริการ  ๔๐๐  บาท 
๒๑. ค่าบริการนวด คอ บ่า ไหล่ แบบประคบสมุนไพร ๓๐ นาที อัตราค่าบริการ  ๑๕๐  บาท 15 

๒๒. ค่าบริการนวด คอ บ่า ไหล่ แบบประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง อัตราค่าบริการ  ๒๕๐  บาท 
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้น าเรื่องกลับไปแก้ไขข้อความค่าบริการ ข้อ ๗ และ ๘ ให้ถูกต้อง และส่งให้ฝ่าย

เลขานุการที่ประชุมเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปรับแก้ไข
รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว   20 

๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานนวดแผนไทย/แพทย์ออกตรวจผู้ป่วยที่มา
รับบริการนวดแผนไทย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยเวชศาสตร์แผนไทย 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้มีการปรับโครงการบริการวิชาการเวชศาสตร์แผนไทยให้เป็น
บริการของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในการนี้ จึงขอยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์25 

และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบ าบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย ของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ และขอก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่พนักงานนวดแผนไทย ภายใต้การบริการของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้  

๑. บริการนวดตัว เพื่อสุขภาพ ๒ ชั่วโมง    อัตราค่าตอบแทน   ๑๖๕  บาท 
๒. บริการนวดตัว เพื่อสุขภาพ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที   อัตราค่าตอบแทน  ๑๑๐  บาท 30 

๓. บริการนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ๑ ชั่วโมง    อัตราค่าตอบแทน     ๙๘  บาท 
๔. บริการนวดอโรม่า ๒ ชั่วโมง รวมน้ ามันอโรม่า   อัตราค่าตอบแทน   ๑๘๐  บาท 
๕. บริการนวดประคบ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒ ชั่วโมง  อัตราค่าตอบแทน   ๑๘๐  บาท 
๖. บริการนวด เพื่อการบ าบัดรักษาโรค ๒ ชั่วโมง   อัตราค่าตอบแทน  ๑๖๕  บาท 
๗. บริการนวด เพื่อการบ าบดัรักษาโรค ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี  อัตราค่าตอบแทน   ๑๑๐  บาท 35 

๘. บริการนวด เพื่อการบ าบดัรักษาโรค ๑ ชั่วโมง   อัตราค่าตอบแทน    ๙๘  บาท 
๙. บริการนวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ๒ ชั่วโมง   อัตราค่าตอบแทน   ๑๖๕  บาท 
๑๐. บริการนวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที  อัตราค่าตอบแทน   ๑๑๐  บาท 
๑๑. บริการนวด เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ๑ ชั่วโมง   อัตราค่าตอบแทน     ๙๘  บาท 
๑๒. บริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรค (คอบ่าไหล่) ๓๐ นาที  อัตราค่าตอบแทน    ๔๕  บาท 40 

๑๓. บริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรค (คอบ่าไหล่) ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าตอบแทน     ๙๐  บาท 



- ๗ - 

 

๑๔. บริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรคไมเกรน ๓๐ นาที  อัตราค่าตอบแทน     ๔๕  บาท 
๑๕. บริการนวด เพื่อบ าบัดรักษาโรคไมเกรน ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าตอบแทน     ๙๐  บาท 
๑๖. บริการนวด เพื่อสุขภาพ (คอบ่าไหล่) ๓๐ นาที   อัตราค่าตอบแทน     ๔๕  บาท 
๑๗. บริการนวด เพื่อสุขภาพ (คอบ่าไหล่) ๑ ชั่วโมง   อัตราค่าตอบแทน     ๙๐  บาท 
๑๘. ค่าบริการนวดเท้าแบบประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าตอบแทน  ๑๑๓  บาท 5 

๑๙. ค่าบริการนวดตัวแบบประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที อัตราค่าตอบแทน  ๑๒๕  บาท 
๒๐. ค่าบริการนวดตัวแบบประคบสมุนไพร ๒ ชั่วโมง  อัตราค่าตอบแทน  ๑๘๐  บาท 
๒๑. ค่าบริการนวด คอ บ่า ไหล่ แบบประคบสมุนไพร ๓๐ นาที อัตราค่าตอบแทน    ๖๐  บาท 
๒๒. ค่าบริการนวด คอ บ่า ไหล่ แบบประคบสมุนไพร ๑ ชั่วโมง อัตราค่าตอบแทน  ๑๐๕  บาท 
 10 

๒๓. กรณีพนักงานนวดแผนไทย ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน จะได้รับค่าตอบแทน 
      เพิ่ม ร้อยละ ๒ ของค่าตอบแทนเดือนนั้นๆ 
๒๔. แพทย์ที่ออกตรวจผู้ป่วยที่มารับบริการนวดแผนไทย  อัตราค่าตอบแทน          ๑,๕๐๐  บาท 
      ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๒๕. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย) ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ ในวันหยุดท าการ หรื 15 

      วันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๘ ชั่วโมง ดังนี้ 
วันหยุดท าการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เท่ากับ ๑ ผลัด   
ให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้  
- เจ้าหน้าที่หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย   ในอัตราคนละ ๔๘๐ บาทต่อ ๑ ผลัด  
กรณีผู้ปฏิบัติงานหน่วยเวชศาสตร์แผนไทย ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ ในวันหยุดท าการหรือ20 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้เบิกค่าตอบแทนได้อีกเป็นรายชั่วโมง ในอัตราคนละ ๖๐ 
บาทต่อชั่วโมง  

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้น าเรื่องกลับไปตรวจสอบค่าบริการให้ถูกต้องและและส่งให้ฝ่ายเลขานุการที่

ประชุมเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปรับแก้ไขรายละเอียด25 

เรียบร้อยแล้ว   
๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้โรคเขตร้อน 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบร่าง

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน โดยก าหนดหลักเกณฑ์30 

และอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน ดังนี้ 
๑. อัตราค่าบริการ 

นักเรียน นักศึกษา     คนละ ๑๐ บาท  
ประชาชนทั่วไป    คนละ ๓๐ บาท 
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) และ ผู้พิการ  เข้าชมฟรี 35 

เข้าชมเป็นหมู่คณะ จ านวน ๓๐ คนข้ึนไป กลุ่มละ ๓๐๐ บาท  
๒. เวลาเปิดท าการ  

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ปิดวันเสาร์ - อาทติย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 40 



- ๘ - 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอให้ระบุรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน และเสนอให้
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าชมฟรี  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ    
๔.๒.๔  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร

นานาชาติ) (M.Sc. (Trop.Med.)) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 5 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (M.Sc. 
(Trop.Med.)) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามกรอบระยะเวลา) โดยมีสาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

๑) ปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เพ่ือความทันสมัยมากขึ้น  10 

๒) ปรับเปลี่ยนปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓) เปลี่ยนจ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นชั่วโมงบรรยายของรายวิชาบังคับ ๑ รายวิชา คือ วขวส ๕๔๕ เชื้อก่อ
โรคเขตร้อนและพาหะน าโรค (TMID 545) Tropical Pathogens and Vectors ดังนั้นชั่วโมงสอน
จึงเปลี่ยนจาก ๓ (๒-๒-๕) เป็น ๓ (๓-๐-๖)  โดยเน้นสาระส าคัญที่เป็นภาพรวมของโรคเขตร้อน และ15 

ตามข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เนื้อหาสาระไม่ลึกจนเกินไป  
๔) ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ได้เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกที่

ภาควิชารับผิดชอบ โดยปิดรายวิชาเลือกบังคับ ๔ รายวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ ๔ รายวิชา ปิด
รายวิชาเลือก ๓ รายวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ ๓ รายวิชา  

๕) ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ขอเปิดรายวิชาเลือกใหม่ ๑ รายวิชา คือ วขพข ๕๐๗ การสัมมนาทาง20 

พยาธิวิทยาโรคเขตร้อน (Seminar in Tropical Diseases-I) ๒ (๒-๐-๔) 
๖) ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ขอปิดรายวิชาเลือก คือ วขสข ๕๑๙ วิทยาการระบาดระดับโมเลกุล

พ้ืนฐาน (TMHG 519 Molecular Epidemiology) ๒ (๒-๐-๔) 
โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และเอกสารการปรับปรุง (สมอ.๐๘) ตามเอกสารประกอบการ

ประชุม นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและส านักงานบริหารการศึกษาตรวจสอบรายวิชาให้25 

ถูกต้อง รวมถึงรายวิชาที่มีค าว่า “ระดับโมเลกุล” ให้ตัดออก และให้ตัดค าว่า “ระดับ” ออกจากโมเลกุลเป็น              
“ชีววิทยาโมเลกุล” 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๕  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 

๒๕๖๐ 30 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามกรอบ
ระยะเวลา) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

๑. ปรับเปลี่ยนข้อมูลภายใต้หัวข้อที่ ๑๑.๑ ของ มคอ.๒ คือ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เพ่ือความทันสมัยมากขึ้น  35 

๒. ปรับปรุงชื่อรายวิชาและจ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นชั่วโมงบรรยายของรายวิชาบังคับ ๒ รายวิชา คือ  
- TMID 524    Fundamental of Tropical Medicine and Hygiene  ๓ (๒-๒-๕)  เป็น  
  TMID xxx  Principal of Tropical Medicine and Hygiene   ๓ (๓-๐-๖)  
- TMID 527   Mosquito-borne Diseases       ๓ (๒-๒-๕)   เป็น 
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TMID xxx   Important Mosquito-borne Diseases    ๓ (๓-๐-๖) 
๓. ปรับปรุงหัวข้อการสอน และวิธีการสอนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเป็นหลัก  
๔. ปรับปรุงหัวข้อการสอน และวิธีการสอนในรายวิชาบังคับ จ านวน ๖ รายวิชา  
๕. ลดระยะเวลาการศึกษาเป็น ๕ เดือน เริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
นอกจากนี้ จะปรับการเปิดการศึกษาจากเดือนเมษายน เป็นเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเริ่มในปี การศึกษา 5 

๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๖  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย เสนอเรื่องเพ่ือ

พิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนเสนอขอแต่งตั้ง Prof. Joel Tarning จากประเทศ 10 

สหราชอาณาจักร เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากรในการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย ได้พิจารณา
หลักฐาน และคุณสมบัติแล้ว รวมถึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมทีมบริหารและผ่านความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือที่จะด าเนินเรื่องเสนอขอแต่งตั้งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 15 

ประธานฯ เสนอให้ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนน าส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการท างาน 
(Curriculum Vitae: CV) ของ Prof. Joel Tarning ที่ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายให้
เรียบร้อยก่อนน าเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 20 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ฉบับที่ ๒) 25 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษารหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย ๕๙XXXXX ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

๕.๑.๔  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ30 

พิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย 
และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

๕.๑.๕  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ ให้ด ารงต าแหน่งรอง35 

อธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ค าสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่5 

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ งแต่งตั้ง  Associate Professor Dr. Tamaki Okabayashi เป็นรอง

ศาสตราจารย์อาคันตุกะสาขา Medical Entomology คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ค าสั่งที่ 
๑๙๑๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย ค าสั่งที่ 10 

๑๙๙๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
วาระของอธิการบดี  

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการหอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๙๙๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 15 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ให้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๙๙๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือจนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์20 

สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๐๐๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือจนกว่าจะมี
ค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) ค าสั่งที่ ๒๐๖๖/
๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 25 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.วริยา ชินวรรโณ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๑๗๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่         
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ฉบับที่ ๔) ค าสั่งที่ ๒๒๐๕/
๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  30 

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ค าสั่งที่ ๒๒๓๑/
๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขา
อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๗๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  35 

๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งต่อเวลาปฏิบัติงานให้ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์
เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๒๒๙๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
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๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค าสั่งที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ 
ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 5 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ไม่มี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 10 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ 

โครงการ เป็นเงิน ๙๕๔,๔๘๒.๖๑ บาท 
๕.๒.๓.๒  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการให้อนุมัติทุนวิจัยสถาบันปี ๒๕๕๙ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยอนุมัติทุนจ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ 15 

บาท ระยะเวลา ๓ ปี โดยเป็นการสนับสนุนจาก สกว. และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ฝ่ายละครึ่ง  
ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณ ดร.เจตสุมน ประจ าศรี และนางพรพิมล อดัมส์ ที่ช่วย

ด าเนินการเขียนโครงการดังกล่าว และอธิบายถึงทุนนี้ว่าเป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจะต้องร่วมทุนครึ่งหนึ่ง แต่เนื่องจาก
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นคณะฯ ที่มีเงินสะสมมากกว่า ๒๐ ล้านบาท มหาวิทยาลัยจึงให้คณะฯ เป็นผู้สมทบทุน
ดังกล่าว 20 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๗๑,๕๘๓.๑๒ บาท  

๕.๒.๓.๕  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ครั้ง 25 

๕.๒.๓.๖  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
- ผลการด าเนินงาน 
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รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจ านวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล    
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 

๕.๒.๓.๗ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Biosafety Forum โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 30 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม แจ้งตอ่ที่ประชุมเรื่องสรุป35 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดประชุม ThaiTECT 2016 เมื่อวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ๓๙๘ คน ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นส่วนห้องประชุมจ านวน ๘๑๒,๑๓๐ 



- ๑๒ - 

 

บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คณะฯ รับผิดชอบ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนที่ได้รับจากองค์กร
ต่างๆ รวมเป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ทั้งนี้ ได้มีการประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมดังกล่าวว่าเป็นการประชุมที่มี ก าหนดการประชุม
ชัดเจน มีความสะดวกในการลงทะเบียนและการเดินทาง รวมถึงด้านอาหารและเครื่องดื่มบริการดี แต่ในด้านเอกสาร
การประชุมควรแจกเอกสารประกอบการประชุมด้วย และที่นั่งด้านหลังของห้องประชุมอาจส่งผลต่อความสามารถใน5 

การมองเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  
ที่ประชุมรับทราบและประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ส าหรับการ   

จัดงานครั้งนี้ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องสรุปรายชื่อนักศึกษา   10 

ผู้ได้รับรางวัลประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑)  นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล “ตระหนักจิต หะริณสุต” มี ๔ รางวัล ดังนี้  

๑.๑ นายชัยธวัช สง่าเมือง หลักสูตร M.Sc. (Trop.Med.) ผศ. ดร.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม           
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 

๑.๒ นางสาวนภมน ณ รังษ ีหลักสูตร Ph.D. (Trop.Med.) อาจารย์ ดร.ศุภชัย โตภาณุรักษ์       15 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 
๑.๓ นางสาวอนงรักษ์ ฉิมอ่อง หลักสูตร Ph.D. (Trop.Med.) อาจารย์ ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล      

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 
๑.๔ Dr. Kensuke Takahashi หลักสูตร D.T.M.&H. จากประเทศญี่ปุ่น 

๒) นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล “กันยิกา เทวกุล” มี ๑ รางวัล ได้แก่ Dr. Sebastian Baumgartner 20 

หลักสูตร D.T.M.&H. จากประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย และจะมอบรางวัลในพิธีปิดหลักสูตร D.T.M.&H. วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๙  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 25 

๕.๒.๖.๑  สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมงาน Talk Today Talk To Dean ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ดังนี้ 

นักศึกษา อาจารย์/ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ บุคคลภายนอก รวม 
๗๐  ๗  ๑๑ - ๘๘ 
๕.๒.๖.๒  การเลื่อนก าหนดการจัดงาน TropMed Recognition of the Year 2016 เพ่ือแสดงความ

ยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ประจ าปี ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗  รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๗.๑  รายงานสถานภาพด้านงบประมาณคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ดังนี้ 35 

๑)  แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
๓๑๙.๕๓ ล้านบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจ่ายจริงทุกหมวดรายจ่าย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 
๒๗๙.๓๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๔๓ ประกอบด้วย 



- ๑๓ - 

 

- รายจ่ายประจ า ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๓๐๖.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน
ที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๒๖๕.๙๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๙๐ 

- งบลงทุน ได้รับงบประมาณ ๑๓.๔๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 
๕ รายการ ด าเนินการจัดหาและเบิกจ่ายแล้วครบถ้วน ทั้ง ๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 5 

๑๓.๓๙ ล้านบาท  
๒)  แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการด าเนินงาน จ านวน ๒๗๑.๒๖ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๒๐.๐๐ 
ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๙๑.๒๖ ล้านบาทหรือ ร้อยละ ๘๒.๐๔ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐ ล้าน
บาท คณะฯ มีรายจ่ายด าเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๒๖๑.๐๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๙๖ ของประมาณ10 

การรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๓๖๒.๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายจากการตั้ง
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                 15 

ตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๒๓๙.๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๐๔ 
- งบลงทุน จ านวน ๓๑.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๘ ล้านบาท และปรับปรุง

สิ่งกอ่สร้าง ๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน จ านวน ๒๒.๐๖ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๗๑.๑๖ 

๕.๒.๗.๑  สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา ส านักงาน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าเดือน20 

กรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนกรกฎาคม 

๔๐๓,๒๔๑.๙๙ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๑๐๔,๖๙๙.๐๘ บาท 
๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๔๑๕,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

กรกฎาคม ๑,๑๑๖,๙๖๘.๒๒ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๐๓๖,๒๑๑.๙๐ บาท  25 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๕๐,๓๐๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
กรกฎาคม ๔,๑๖๕,๕๔๓.๙๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๔๙๕,๔๕๓.๗๔ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางถนอมศรี  เกตุสุข หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน รศ. ดร.30 

นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่องรายงานสรุปการจัดกิจกรรม “ตรวจเยี่ยมประเมินผลการ
ด าเนินงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙” (ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘) วันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม      
ประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดส่งรายงานการตรวจประเมินฯ ฉบับ
สมบูรณ์ให้แก่คณะฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจประเมินพบว่าองค์กรมีคะแนนในส่วนของกระบวนการอยู่ในแถบ35 

คะแนนที่ ๐ – ๑๕๐ (ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยูในระดับ A) ซึ่งแสดงว่าองค์กรมีการพัฒนา
และการด าเนินการอย่างมีแนวทางในการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ การพยายามปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต้น ในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบ
คะแนนที่ ๐ – ๑๒๐ (ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ A-) แสดงว่าองค์กร มีการรายงานผล



- ๑๔ - 

 

การด าเนินงานส าหรับบางกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดง
แนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๙  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ไม่มี 5 

 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

ไม่มี 10 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
ไม่มี 

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

ประชุมดังนี้ 15 

๕.๒.๑๓.๑ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายได้จัดกิจกรรม “International 
Engagement Meeting” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายหน่วยงานต่างประเทศที่ตั้งอยู่ภายในคณะฯ ให้มีความเข้มแข็ง 
และเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรคณะฯ กับบุคลากรขององค์กรดังกล่าวให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไปภายในคณะฯ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับ20 

ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นสากลให้เกิดขึ้นในระดับคณะฯ ต่อไป 
๕.๒.๑๓.๒ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายได้จัดท าจุลสาร TROPMED Inter 

News และน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพร่กิจกรรมและรายงานความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของศูนย์ความร่วมมือระดับนานาชาติทีต่ั้งอยู่ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

๕.๒.๑๓.๓ การน าเสนอวีดิทัศน์ที่ ใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปีของ SEAMEO 25 

TROPMED Network และรับฟังเพลง SEAMEO song ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงธงประจ าชาติของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม 
SEAMEO ในการนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ให้เกียรติยืนเคารพธงประจ าชาติดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 30 

ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องโครงการ
ฝึกอบรม “Hightlight in Approach and Management of Common Tropical Diseases” ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ 

ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 35 

ไม่มี 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 



- ๑๕ - 

 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องก าหนดจัดงานแสดง
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 5 

ไม่มี 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 10 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ กองทุน SEAMEO TROPMED Centre 

ประธานฯ แจ้งเรื่องเงิน SEAMEO TROPMED Centre ว่าเป็นเงินที่ได้รับการส่งมอบต่อๆ มาจากอดีตคณบดี 
แหล่งที่มาของเงินมาจากหลายแหล่ง เช่น เป็นเงินบริจาคที่สะสมมาตั้งแต่คณบดีคนก่อน หรือเงินจากการฝึกอบรม/
วิจัย หรือเงินจากการด าเนินกิจกรรมที่ศูนย์ SEAMEO TROPMED Thailand จัดขึ้น เป็นต้น โดยหลักการใช้เงินขึ้น15 

ตรงกับคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบเงินดังกล่าว ซึ่งในวาระของประธานฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี ได้รับมอบเงินประมาณ 
๕๕ ล้านบาท และเงิน SEAMEO TROPMED Centre นี้ ไม่มีการจัดท าบัญชีงบดุล ต่อมาประธานฯ ต้องการจัดสรร
เงินดังกล่าวให้ถูกต้องและเข้าสู่ระบบ โดยการพิจารณาแหล่งที่มาของเงินว่าควรจัดสรรเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะฯ 
หรือน าเข้ากองทุน SEAMEO TROPMED Centre และมีการจัดท าบัญชีงบดุลทุก ๓ เดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อศูนย์
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ทราบถึงการมีบัญชี SEAMEO TROPMED Centre จึงกล่าวว่าเงินดังกล่าวเป็น20 

เงินนอกบัญชี ERP และเป็นเงินที่ไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบในการใช้เงิน พร้อมให้ค าแนะน าว่าให้ปิดบัญชีและน าเงิน
ดังกล่าวเข้าระบบ ERP ซึ่งคณะฯ ไปด าเนินการน าเข้าระบบ ERP และจัดท าบัญชีงบดุลเรียบร้อยแล้ว  

คณะฯ ไม่สามารถปิดเงินกองทุน SEAMEO TROPMED Centre ได้เนื่องจากเป็นเงินที่ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
ส่วนที่เป็นเงินรายได้ของคณะฯ และส่วนที่เป็นเงินของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขซีมิโอ 
(SEAMEO TROPMED Thailand) ที่คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นผู้อ านวยการศูนย์โดยต าแหน่ง ศูนย์ตรวจสอบ25 

ภายในจึงเสนอให้จัดท าระเบียบหรือข้อบังคับในการใช้เงินดังกล่าว ก าหนดและจัดท าขั้นตอนการเบิกจ่ายของศูนย์ ให้
มีความกระชับ มีการควบคุมเพียงพอ และเป็นไปตามระเบียบของศูนย์ฯ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง และ
ในด้านการเบิกจ่ายเงินเพ่ือกิจกรรมของคณะฯ จะเบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได้คณะฯ ซึ่งกิจกรรมบางอย่างยังมี
ความซ้ าซ้อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขซมิโอ ประเทศไทยด้วย เช่น เงินช่วยเหลืองานศพเจ้าหน้าที่  
หรือเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามดุลยพินิจของคณบดี และผู้อ านวยการศูนย์ฯ  30 

ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 35 

            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
          เลขานุการที่ประชุม 


