
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
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๘. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
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๑๘. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานรัุกษ์  หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
๑๙. ผศ. ดร. พญ.สารนาถ  ล้อพลูศรี นิยม แทนหวัหน้าภาควิชาสขุวิทยาเขตร้อน   
๒๐. รศ. ดร.เกศนีิ  โชตวิานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า  

และแทนหวัหน้าภาควิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน   
๒๑. ผศ. ดร.หวงั หงุ่ยตระกลู   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๒. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชยั  กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. นางฐิตพิร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนบัสนนุสงักดัโรงพยาบาล/ 

หวัหน้าฝ่ายการพยาบาล 
๒๔. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนบัสนนุสงักดัส านกังาน/ 

หวัหน้างานพสัด ุ

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๕. นายอมร  เหล็กกล้า    กรรมการประจ าคณะจากสายสนบัสนนุสงักดัภาควิชา 
กรรมการท่ีไม่เข้าประชุม 
๑. รศ. ดร.วรัญญา วอ่งวิทย์   ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายการศกึษา 
๒. ผศ. ดร.ภมูิ อดศิกัดิว์ฒันา   ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจยั 

๓. ผศ. ดร.อษุา บญุยืน    ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 5 

๔. ผศ. ดร.สนัต ิ มณีวชัระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพรพิมล  อดมัส์    หวัหน้าส านกังานบริการการวิจยั 
๒. นางถนอมศรี  เกตสุขุ   หวัหน้าส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ 10 

๓. นางจฑุามาศ  ชยัวรพร     หวัหน้าส านกังานบริหารการศกึษา 
๔. น.ส.ผอ่งศรี  ก้อนทอง   หวัหน้างานทรัพยากรบคุคล 
๕. นางสาววริสรา  ไชยพนัธุ์   หวัหน้างานบริหารธุรการ 
๖. น.ส.ดวงใจ  สหสัสานนท์   หวัหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. นางศวิพร  ผา่นภวูงษ์   หวัหน้างานส่ือสารองค์กร 15 

๘. นางฐิตกิา  ธีรเนตร    หวัหน้าเลขานกุารผู้บริหาร 
๙. นายพสิณ  ชรัตน์    รักษาการหวัหน้าหนว่ยวิทยบริการเพ่ือสงัคม 
๑๐. น.ส.ศริิอรุณ  แซโ่ซว    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๑. น.ส.วิภาวรรณ  อนัลกูท้าว   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป   
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็น20 

ประธานในท่ีประชมุ และ รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลงั เป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองแจ้งจากประธาน 

ประธานฯ แจ้งเร่ืองตอ่ท่ีประชมุดงันี ้ 

๑. คณะเวชศาสตร์เขตร้อนก าหนดจัดงานเลีย้งแสดงความยินดีแด่ Professor Sir Nicholas J. White 
Chairman; Wellcome Trust South East Asian Research Units, Professor of Tropical Medicine, University 25 

of Oxford and Mahidol University, Bangkok ในโอกาสท่ีได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ The Knight Commander 
of the Order of St. Michael and St. George จากสหราชอาณาจกัร ในวันองัคารท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เวลา 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป  สิงหศิวานนท์ ชัน้ ๑๗ อาคารราชนครินทร์ ในการนี ้ จึงขอเชิญ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี และรับประทานอาหารวา่งในวนัและเวลาดงักลา่ว 

๒. ตามท่ีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพร่วมในการบ าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระ30 

อภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร นัน้ ส านกัราชเลขาธิการ   
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ได้แจ้งก าหนด การเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลดงักล่าว ในวนัศกุร์ท่ี ๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เวลา 
๑๙.๐๐ น. ณ พระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั  

๓. ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ด าเนินการตรวจสอบบญัชีของมหาวิทยาลยัมหิดล จากข้อมูล
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) พบว่าในปี ๒๕๕๙ มีบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยัมหิดลและไม่ได้
น าบญัชีดงักล่าวสง่ให้มหาวิทยาลยัเพ่ือตรวจสอบจ านวนทัง้สิน้ ๑๐๗ บญัชี โดยมาจาก ๒๐ ส่วนงาน รวมเป็นเงิน5 

มากกวา่ ๘๐ ล้านบาท ในการนี ้จงึแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ และตรวจสอบบญัชีของ
ท่าน หากมีความเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ด าเนินการน าเข้าระบบให้ถูกต้อง หรือยกเลิกบญัชีกรณีท่ี
สิน้สดุการด าเนินโครงการแล้ว 

ท่ีประชมุรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  10 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้ท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ 
ธนัวาคม ๒๕๕๙ โดยไมมี่การแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

ไมมี่ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 15 

๔.๑  ขอความเหน็ชอบการก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ทดสอบวัคซีน 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ทดสอบวัคซีน และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การแตง่ตัง้ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหนง่และการพ้นจากต าแหน่งจากต าแหน่งของ
หวัหน้าหน่วยงาน และรองหวัหน้าหน่วยงานของส่วนงานท่ีมิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม20 

ข้อ ๕ “ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของแตล่ะต าแหน่ง”  จึงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีหนึ่ง
วิธีใดให้เหมาะสมกบัภารกิจของต าแหนง่ ดงันี ้

๑) ให้หวัหน้าสว่นงานแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกจ านวนไม่น้อยกวา่ ๓ คน เพ่ือท าหน้าท่ี
ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการแตง่ตัง้ 25 

๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอช่ือผู้ ท่ีสมควรจะได้รับการแต่งตัง้ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) ด าเนินการโดยวิธีการคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้
(ก) ให้หวัหน้าสว่นงานแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก จ านวนไม่น้อยกวา่ ๓ คน โดยอาจ

แตง่ตัง้บคุคลท่ีเห็นสมควรคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 30 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก ด าเนินการคดัเลือกโดยประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานตาม
ตวัชีว้ัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็น ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
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สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ตามแบบ กบค.๐๖ ยกเว้น
บคุคลภายนอกมหาวิทยาลยัให้พิจารณาแบบประวตักิารท างาน ซึง่ระบบุคุคลอ้างอิง            

ท่ีประชุมพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีท่ี ๒) ให้หวัหน้าส่วนงานเสนอช่ือผู้ ท่ีสมควรจะได้รับ
การแตง่ตัง้ตอ่คณะกรรมการประจ าสว่นงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 5 

๔.๒  ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยแอนตบิอดี และหัวหน้าศูนย์ทดสอบวัคซีน 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าศนูย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยัแอนติบอดี และหวัหน้าศนูย์ทดสอบ
วคัซีน ตามวิธีท่ี ๒) ให้หวัหน้าส่วนงานเสนอช่ือผู้ ท่ีสมควรจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่คณะกรรมการประจ าสว่นงานเพ่ือ10 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการนี ้หัวหน้าส่วนงานได้เสนอแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนี ้เพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ศนูย์ดงักลา่ว  

๑) รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสตู สงักดัภาควิชาเวชศาสตร์สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยัแอนติบอดี 

๒) ศ. พญ.พรรณี ปิตสิทุธิธรรม สงักดัภาควิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน 15 

ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้าศนูย์ทดสอบวคัซีน 
จงึเสนอเร่ืองเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๓  ขอความเหน็ชอบการยุตกิารด าเนินการโครงการ Crafting New Lecturer for the Future of FTM 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาขอความ20 

เห็นชอบการยุติการด าเนินการโครงการ Crafting New Lecturer for the Future of FTM เน่ืองจากคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ได้ประชมุปรึกษาหารือและพิจารณาปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต หากผู้ เข้าร่วมโครงการไม่
สามารถบรรลุตามข้อตกลงฯ จึงได้สอบถามความสมัครใจของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้
พิจารณาทบทวนและแจ้งความประสงค์วา่จะออกจากโครงการฯ หรือไม ่จ านวน ๓ ราย ได้แก่  

๑) อ. ดร.ศศภิา ธญัรัตนศรีสกลุ ภาควิชาชีวโมเลกลุและพนัธุศาสตร์โรคเขตร้อน 25 

๒) อ. ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรักษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
๓) อ. พญ.สพุิชชา กมลรัตนกลุ ภาควิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน 
ซึ่งทัง้ ๓ ราย ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากโครงการและไม่ รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 

๗,๐๐๐ บาท ตัง้แตว่นัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
ดงันัน้ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงมีมติเห็นชอบให้บุคลากรสายวิชาการทัง้ ๓ ราย ออกจาก30 

โครงการฯ โดยไม่รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตัง้แต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และคณะฯ จะไม่เรียกเงินคืนเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษท่ีเคยได้รับตัง้แต่วันท่ีบรรจุแต่งตัง้ จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเห็นสมควรให้ยุติ
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โครงการดังกล่าว ตัง้แต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเม่ือบุคลากรไม่สามารถ
บรรลขุ้อตกลงฯ ได้ จงึเสนอเร่ืองเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๔  ขอความเหน็ชอบการเสนอช่ือขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหดิล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 5 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการเสนอช่ือขอรับรางวลัมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง โดย    
ท่ีประชมุพิจารณาเสนอช่ือบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

๑) รศ.ดร.จรณิต แก้วกงัวาล      เสนอรับรางวลัในสาขาความเป็นครู 
๒) รศ. ดร.มลัลิกา อ่ิมวงศ์      เสนอรับรางวลัในสาขาการวิจยั 10 

๓) รศ.พญ.วิภา  ธนาชาตเิวทย์   เสนอรับรางวลัในสาขาการบริการ 
๔) รศ.ดร.นริศรา จนัทราทิตย์     เสนอรับรางวลัในสาขาการประดษิฐ์และนวตักรรม 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องส่งใบสมัครและเสนอผลงานขอรับรางวัลฯ ท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการประจ าสว่นงานเรียบร้อยแล้ว ภายในวนัท่ี ๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 15 

๔.๕  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เร่ือง ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์
ผลงานวิจัย (Page Charge) 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เร่ือง ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจยั (Page Charge) พ.ศ. 
๒๕๕๗ และเพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณะฯ เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการผลักดันให้20 

นกัวิจัยของคณะฯ มุ่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารท่ีมี Impact Factor ตัง้แต่ ๑.๐๐ ขึน้ไป หรือในวารสารระดบั 
Q1 (ในฐานข้อมูล JCR) จึงเสนอเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาการยกเลิกประกาศ
คณะฯ ฉบับดังกล่าว และออกประกาศคณะฯ ฉบับใหม่ ท่ีมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอเบิกค่าตีพิมพ์
ผลงานวิจยั (Page Charge) ให้มีความเหมาะสมและมีความชดัเจนในเร่ืองคณุสมบตัิการขอรับทุน และเง่ือนไข
ตา่งๆ มากขึน้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 25 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๖  ขอความเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนแพทย์ที่ออกตรวจโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา      

ขอความ เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ท่ีออกตรวจโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของคณะ30 

เวชศาสตร์เขตร้อน อัตรา ๕๐ บาทต่อราย ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะฯ จัดขึน้เพ่ือเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่
บคุลากร โดยมีก าหนดด าเนินการ ระหวา่งวนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี   
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๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๗  การเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒท่ีิสมควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลงั เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ5 

การเสนอช่ือผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการนี  ้จึงเสนอเร่ืองเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคณุวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์ โดยสามารถ
เสนอช่ือได้ไม่เกินส่วนงานละ ๓ ช่ือ และให้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือ ประวตัิ ระดบัปริญญา และสาขาวิชาของ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับการเสนอช่ือ สง่ให้มหาวิทยาลยัมหิดลด าเนินการ ภายในวนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 10 

มติที่ ประชุม  เห็นชอบให้เสนอช่ือ ศ. พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชือ้ในเด็กแห่ง       
ประเทศไทยเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เร่ืองแจ้งจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคล
มหาวิทยาลัยมหดิล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 15 

๕.๑.๑  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง กรอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัหาประโยชน์จากเงินรายได้
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง กรอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ และข้อจ ากัดในการลงทุนหรือร่วมลงทุน 20 

(ฉบบัท่ี ๒) ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง ลกัษณะบตัรแสดงตนและการใช้บตัรแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ 

ณ วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๑๕๕๙ เป็นต้นไป 
๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับบริการสขุภาพนกัศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 25 

๕.๑.๖  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการต่อเวลาปฏิบตัิงานของหนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๗  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง งดการจดักิจกรรมนกัศกึษาร่ืนเริงเป็นเวลา ๑ ปี ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้ให้งดกิจกรรมดงักล่าว ตัง้แตว่นัท่ี ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐  30 

๕.๑.๘  กองบริหารงานทั่วไป มีหนังสือเร่ือง ขอแจ้งการใช้ตัวอักษรตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่ง
ก าหนดตวัอกัษร (Font) ส าหรับการใช้งาน ๓ ประเภท คือ  
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๑) ชดุตวัอกัษร DB Helvethaica X 
๒) ชดุตวัอกัษร DB Lim X 
๓) ชดุตวัอกัษร Cordia New 

๕.๑.๙  กองกฎหมาย มีหนังสือเร่ือง กฎหมายใหม่ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนธันวาคม ๒๕๕๙           
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของมหาวิทยาลยั ดงันี ้5 

๑) กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษา วิจัย หรือส่งออกสมุนไพร ควบคุม หรือจ าหน่าย หรือแปรรูป
สมนุไพรควบคมุเพ่ือการค้า พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒) พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) พระราชบญัญตัวิตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 10 

๕.๑.๑๐ ส านกังานอธิการบดี มีหนงัสือ เร่ือง ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดลตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่า
ด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๕๑ (เพิ่มเตมิ) ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๔ เร่ือง ดงันี ้

๑) ก าหนดอตัราคา่จ้างท่ีปรึกษาออกแบบและควบคมุงาน 
๒) แนวปฏิบตัวิิธีประกวดราคา 
๓) แนวปฏิบตัิการจดัหาเวชภณัฑ์ทางการแพทย์แบบฝากขาย (Consignment) พร้อมตวัอย่างสญัญา15 

จะซือ้จะขายเวชภณัฑ์แบบฝากขาย (Consignment) 
๔) แนวปฏิบตักิารจดัหาแบบ Turnkey ในโครงการขนาดเล็ก  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 

๕.๑.๑๑ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มีหนงัสือจ านวน ๔ เร่ือง ได้แก่  
๑)  ขอเชิญเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ “การ20 

พฒันาอากาศยานไร้คนขบั (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) 
๒)  การแตง่กายไว้ทกุข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๓)  ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
๔)  แนวทางการจดัการศกึษาในตา่งประเทศของสถาบนัอดุมศกึษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 25 

๕.๑.๑๒  เร่ืองอ่ืนๆ ค าสัง่ (สภามหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล และคณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้ ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์  ให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ ค าสัง่ท่ี ๔๕/๒๕๕๙ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้
ตัง้แตว่นัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้ ผศ. ดร.ธนายุส ธนธิติ ใ ห้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ   30 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ค าสัง่ท่ี ๔๖/๒๕๕๙ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี       
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
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๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็น
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจยั ค าสั่งท่ี  ๔๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  จ านวน ๗ ราย และ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรตคิณุ จ านวน ๑ ราย ค าสัง่ท่ี ๔๘/๒๕๕๙ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้5 

ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๕) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้ผู้ อ านวยการกองบริหารการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ ช่วยเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา ค าสั่งท่ี  ๔๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันท่ี           
๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   

๖) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้ อ. ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี10 

วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ค าสัง่ท่ี ๑/๒๕๖๐ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 
๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป   

๗) สภามหาวิทยาลยัมหิดล มีค าสัง่แตง่ตัง้ รศ. นพ.ชชัวาลย์ ศิลปกิจ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล ค าสัง่ท่ี ๒/๒๕๖๐ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี ้ตัง้แต่
วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ ๒ ปี 15 

๘) สภามหาวิทยาลยัมหิดล มีค าสัง่แตง่ตัง้ ผศ.ยงยทุธ ขจรปรีดานนท์ เป็นกรรมการอทุธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลยัมหิดลจากผู้ แทนสภาคณาจารย์แทนต าแหน่งท่ีว่าง ค าสัง่ท่ี ๓/๒๕๖๐ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี ้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนัน้ อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของ     
ผู้ซึง่ตนแทน คือตัง้แตว่นัท่ี ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้ รศ. ดร. ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ ให้ด ารงต าแหน่งรอง20 

คณบดี คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ค าสัง่ท่ี ๓๔๕๕/๒๕๕๙ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้รองผู้ อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะ                 
ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน ๕ ราย รายช่ือตามเอกสารประกอบการประชมุ ค าสัง่ท่ี ๓๔๖๗/
๒๕๕๙ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 25 

๑๑) มหาวิทยาลยัมหิดล มีค าสั่งแต่งตัง้ นางโสภิต ฉายะสถิตย์ ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ค าสัง่ท่ี ๓๔๙๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๒) มหาวิทยาลยัมหิดล มีค าสัง่แตง่ตัง้ อ.สนุันทา วิไลศิลป์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการ
ศกึษาและศิษย์เก่าสมัพนัธ์คณะศิลปศาสตร์ ค าสัง่ท่ี ๓๗๘๕/๒๕๕๙ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นี ้30 

ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ ๑ ปีการศกึษา 
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๑๓) มหาวิทยาลยัมหิดล มีค าสัง่แตง่ตัง้ นพ.วิวฒัน์ โรจนพิทยากร ให้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิจสขุภาพโลกมหิดล ค าสัง่ท่ี ๓๙๐๒/๒๕๕๙ สัง่ ณ วนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๔) มหาวิทยาลยัมหิดล มีค าสัง่แต่งตัง้ ผศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม ให้ด ารงต าแหน่งรอง
หวัหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล ค าสั่งท่ี ๕๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วนัท่ี   
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 5 

๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งเปล่ียนช่ือต าแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ” เป็น 
“รองคณบดีฝ่ายบริหาร” และเปล่ียนช่ือต าแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรม” เป็นต าแหน่ง “รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและแผน” คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๖๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี             
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั ง้ รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์  ให้ รักษาการแทนคณบดี10 

วิทยาลยัศาสนศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล ค าสัง่ท่ี ๗๙/๒๕๖๐ สัง่ ณ วนัท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี ้ตัง้แต่
วนัท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป หรือจนกวา่จะมีค าสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

๑๗) มหาวิทยาลยัมหิดล มีค าสัง่แตง่ตัง้ ดร.รัชรินทร์ โพธิวฒัน์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๘๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี        
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 15 

ท่ีประชมุรับทราบ  
๕.๒ เร่ืองแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลงั แจ้งเร่ืองตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
๕.๒.๑.๑  รายงานความเคล่ือนไหวทางการเงิน ไตรมาสท่ี ๑ ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุาคม – ๓๑ ธันวาคม 20 

๒๕๕๙ ดงันี ้
๑) สรุปรายรับ - รายจา่ย จาก ๒ แหลง่เงิน ดงันี ้ 

- เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจา่ยแบง่เป็นงบบคุลากร จ านวน ๕๕,๔๒๐,๐๙๗.๔๐ 
บาท งบด าเนินการ จ านวน ๓๘,๙๘๕,๖๑๙.๐๗ บาท และงบลงทุน ๑,๕๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 
๙๕,๙๔๕,๕๑๖.๔๗ บาท คงเหลือ ๑๙๙,๘๗๘,๖๘๓.๕๓ บาท 25 

- เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๗๖,๕๘๘,๗๕๕.๐๓ บาท รายจ่ายจริง (รวม
ภาระผกูพนั) ๖๘,๒๒๘,๒๖๘.๓๙ บาท เงินคงเหลือทัง้สิน้ ๘,๓๖๐,๔๘๖.๖๔ บาท 

๕.๒.๑.๒  รายงานรายรับประจ าปีโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาสท่ี ๑) ตัง้แต่
เดือนตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๙ ซึง่แบง่โครงการได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) โครงการภายใต้ภาควิชา รวมทัง้สิน้ ๒๐ โครงการ มีรายรับ ๖๑๕,๓๕๐.๐๐ บาท 30 

จดัสรรเงินให้โครงการ ร้อยละ ๖๕ เป็นเงิน ๓๙๙,๙๗๗.๕๐ บาท และจดัสรรเงินให้คณะฯ ร้อยละ ๒๕ เป็นเงิน 
๑๕๓,๘๓๗.๕๐ บาท และจดัสรรให้ภาควิชา ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๖๑,๕๓๕.๐๐ บาท 
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๒) โครงการภายใต้ส่วนงาน รวมทัง้สิน้ ๒ โครงการ มีรายรับ ๑,๘๒๑,๔๖๐.๐๐ บาท 
จดัสรรเงินให้โครงการ ๑,๐๕๖,๔๔๖.๘๐ บาท และจดัสรรเงินให้คณะฯ ๗๖๕,๐๑๓.๒๐ บาท 

๕.๒.๑.๓ การเปล่ียนแปลงก าหนดการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดงันี ้
๑) การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๐ เป็นวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชัน้ ๑๗ อาคารราชนครินทร์ เน่ืองจาก5 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรงกับก าหนดการประชุมจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๒) การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครัง้ท่ี ๓/๒๕๖๐  เป็นวันท่ี ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรต ิชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิเน่ืองจากคณบดี
มีก าหนดการเดนิทางไปราชการ  ณ ตา่งประเทศ 10 

๕.๒.๑.๓ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือพิจารณาเปล่ียนประเภทการจ้างบุคลากร   
เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านการจ้างบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม และเพ่ือให้บุคลากรมีความ
มัน่คง มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตาม
ประกาศฯ หลกัเกณฑ์และวิธีการเปล่ียนประเภทการจ้างบคุลากรในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ลงวนัท่ี ๒๗ มิถนุายน 
๒๕๕๗ สรุปจ านวนผู้ ได้รับการพิจารณาเปล่ียนประเภทการจ้าง ณ วนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๔๑ ราย  15 

ดงันี ้
- ลกูจ้างชัว่คราว (เงินรายได้) เป็น ลกูจ้างประจ า (เงินรายได้) ๑๗ คน  
- ลกูจ้างชัว่คราว (เงินรายได้) เป็น พนกังานมหาวิทยาลยั (สว่นงาน)   ๑ คน 
- ลกูจ้างประจ า (เงินรายได้) เป็น พนกังานมหาวิทยาลยั (สว่นงาน) ๑๑ คน 
- ลกูจ้างประจ า (เงินรายได้) เป็น พนกังานมหาวิทยาลยั      ๑ คน 20 

- พนกังานมหาวิทยาลยั (สว่นงาน) เป็น พนกังานมหาวิทยาลยั   ๑๑ คน 
ท่ีประชมุรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสตูร รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ แจ้งเร่ืองตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
๕.๒.๒.๑  สรุปการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมพฒันาการวิจยัคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (Research 25 

Overhead) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนธนัวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๓๐,๕๒๑.๘๖ บาท  
๕.๒.๒.๒  สรุปการให้เงินรางวลัสง่เสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจยั (Publication Reward) ประจ าเดือน

ธนัวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๘ เร่ือง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๒.๓  สรุปการจดั Lunch Talk เดือนธนัวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ครัง้ 
๕.๒.๒.๔  สรุปผลการจดัประชมุวิชาการนานาชาต ิJoint International Tropical Medicine 30 

Meeting 2016 (JITMM 2016) เม่ือวนัท่ี ๗ – ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ดงันี ้
- ผู้ลงทะเบียนร่วมงานประชมุทัง้หมด ๗๐๖ คน  
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- Scientific Program รวมทัง้หมด ๔๓ sessions จ านวนบทคัดย่อทัง้หมด ๒๐๑ เร่ือง 
มาจาก Oral Presentation ๑๐๕ เร่ือง และ Poster Presentation ๙๖ เร่ือง 

- จ านวนองค์กรท่ีให้การสนับสนุนทัง้สิ น้  ๑๖ องค์กร รวมเป็นเงินท่ีได้รับทัง้หมด 
๓,๐๒๒,๖๓๗.๕๐ บาท โดยได้รับการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑,๙๑๗,๖๓๗.๕๐ บาท และยงัไม่ได้รับเงิน 
จ านวน ๑,๑๐๕,๐๐๐ บาท 5 

- การมอบ รางวัล งาน  JITMM 2016 แบ่ ง เป็ น  ๒  ป ระ เภท  ได้ แก่  Best Student 
Presentation Award และ Poster Presentation Award   

๕.๒.๒.๕  รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน ประจ าปี ๒๕๕๙ ข้อมลู 
ณ วนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีโครงการท่ีจา่ยคา่ธรรมเนียม จ านวน ๔๑ โครงการ และมีโครงการท่ีไมต้่อง
จา่ย/ขอยกเว้นคา่ธรรมเนียม จ านวน ๗๒ โครงการ คดิเป็นคา่ธรรมเนียมท่ีได้รับจริง ๓๗๕,๐๐๐ บาท ก าไรสทุธิ10 

หลงัหกัคา่ใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓๐,๑๓๘ บาท 
ท่ีประชมุรับทราบ 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ไมมี่ 

๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 15 

ไมมี่ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

ไมมี่ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพฒันาคณุภาพ แจ้งตอ่ท่ีประชมุเร่ืองการเตรียมความพร้อม20 

ก่อนการท าแผนยทุธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยรองคณบดีฝ่ายพฒันาคณุภาพ และส านกังานนโยบาย
และยทุธศาสตร์ ร่วมกันส ารวจความคิดเห็น และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ของบุคลากรภายในคณะฯ 
และจะน าผลการส ารวจดงักล่าวมาจดัท า SWOT Analysis นอกจากนี ้ยงัพบปัญหาการรับรู้ข้อมลูข่าวสารและการ
ประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ครอบคลมุเท่าท่ีควร จึงจดัโครงการเพ่ือประชาสมัพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยการท า
ส่ือโฆษณาประชาสมัพันธ์ในหลายช่องทาง และให้บุคลากรมีโอกาสร่วมสนุกตอบค าถามชิงรางวลัทุกสปัดาห์ ใน25 

รายการ จนูความคดิพิชิตยทุธ (ศาสตร์) เพ่ือดงึดดูความสนใจ และเสริมสร้างการรับรู้ของบคุลากร  
ในการนี ้ขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชาช่วยประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร และกระตุ้นให้บคุลากรในสงักดั 

เข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว 
ท่ีประชมุรับทราบ  

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและส่ิงแวดล้อม 30 

ดร.สุรพล ยิม้ส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อท่ีประชุมเร่ืองการ  
จดักิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐       
ณ ศนูย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ จงัหวดัราชบุรี เพ่ือถวายความอาลยัและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการบริหารศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และบคุลากรของคณะฯ ร่วมกิจกรรมดงักลา่ว  

ท่ีประชมุรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 5 

ศ. ดร. นพ .พลรัตน์  วิ ไล รัตน์  ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลเวชศ าสตร์เขต ร้อน  แจ้งว่าคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน จัดงานแถลงข่าว "วคัซีนไข้เลือดออก...ในมุมมองผู้ ร่วมวิจยัวคัซีนฯ" โดย ศ.เกียรติคณุ พญ.
อรุณี ทรัพย์เจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออก/ท่ีปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ศ. ดร. นพ.      
พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึง รศ.นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล ผู้ ร่วม
โครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกและหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐         10 

ณ ห้องประชมุประตาป สิงหศวิานนท์    ชัน้ ๑๗ อาคารราชนครินทร์  
ท่ีประชมุรับทราบ 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ไมมี่ 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  15 

ไมมี่ 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  

ไมมี่ 
๕.๓ เร่ืองแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เร่ืองแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 20 

ไมมี่ 
๕.๓.๒  เร่ืองแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไมมี่ 
๕.๓.๓  เร่ืองแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

๕.๓.๓.๑ นางฐิติพร  แก้วรุณค า กรรมการประจ าคณะจากสายสนบัสนุนสงักัดโรงพยาบาล แจ้งต่อท่ี25 

ประชุมว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Quality Improvement: CQI) พืน้ท่ีเขตราชวิถี จ านวน ๘ สถาบัน ซึ่งก าหนดจัดในวันท่ี ๒ – ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ – ๒๕๐ คน และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเลือก
สถานท่ีรองรับการจดักิจกรรมดงักลา่ว 

ท่ีประชมุรับทราบ 30 

๕.๓.๔  เร่ืองแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวสัดกิารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเร่ืองตอ่ท่ี

ประชมุดงันี ้



- ๑๓ - 

 

๕.๓.๔.๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจดัโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
เพ่ือเป็นสวสัดิการเพิ่มเติมแก่บุคลากร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากร ค้นหาปัจจัย
เส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีส าคญั ช่วยให้บุคลากรทราบถึงปัญหาสุขภาพท่ีมีอยู่และน าไปปรับปรุงแก้ไข หรือหาทาง
ป้องกัน โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบไม่ดีแก่สุขภาพ ทัง้นี ้
ก าหนดด าเนินการ  ระหว่างวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตัง้แต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.                  5 

ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรณีบคุลากรท่ีมีผลการตรวจผิดปกติ หรือมีภาวะเส่ียง สามารถพบแพทย์ได้ท่ี
คลินิกชาวเขตร้อน (Staff Clinic) ทุกวันท าการ ตัง้แต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยมีค่าใช้จ่ายตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลของแตล่ะบคุคล 

๕.๓.๔.๒ ตามท่ีได้เกิดวิกฤตอทุกภยัในเขตจงัหวดัภาคใต้ ซึ่งสง่ผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่
บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก ท าให้บุคลากรของคณะฯ ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบดงักล่าว    10 

คณะกรรมการสวสัดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรท่ีได้รับผลกระทบจาก
อทุกภยัในเขตจงัหวดัภาคใต้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยขอให้ย่ืน
หลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดงันี ้

๑) แบบขอรับเงินสงเคราะห์สวสัดกิารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒) หนงัสือรับรองการประสบเหตอุทุกภยัจากสว่นราชการในท้องถ่ินนัน้ๆ (ฉบบัจริง) 15 

๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน (มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) ตรงตามหนงัสือรับรองของส่วนราชการ 
จ านวน ๑ ชดุ 

๔) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ชดุ 
๕) ภาพถ่ายหรือหลกัฐานอ่ืนใด (หากมี) 
ทัง้นี ้ขอให้ส่งเอกสารดงักล่าวได้ท่ีหน่วยเลขานกุารสวสัดิการฯ งานทรัพยากรบคุคล ชัน้ ๕ 20 

อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ ๖๐ ปี ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป จนถึงวนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
๕.๓.๔.๓ การน าเสนอภาพกิจกรรมอาหารแจกฟรี โดยกลุ่มผู้ ค้าขายจากร้านสวัสดิการคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สตมวาร 
๑๐๐ วนั) เม่ือวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

ท่ีประชมุรับทราบ 25 

๕.๓.๕  เร่ืองแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ไมมี่ 

๕.๓.๖  เร่ืองแจ้งจากเครือข่ายมหดิลพญาไท 
อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อท่ี

ประชมุเร่ืองการจดักีฬาสานสมัพันธ์เครือข่ายพญาไท ครัง้ท่ี ๘ โดยรูปแบบการจดักิจกรรมจะเป็นการแปรขบวน30 

เป็นเลข ๙ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการสาธิตกีฬา เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระอัจฉริยภาพ และพระมหา
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชในด้านกีฬา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร



- ๑๔ - 

 

มหิดลเครือข่ายพญาไทมีกิจกรรมกีฬาร่วมกนั ทัง้นี ้ก าหนดจดักีฬาในวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
ณ บริเวณสนามหญ้าอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

ท่ีประชมุรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ  

ไมมี่ 5 

เลิกประชมุเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทกึรายงาน 
       (นางสาวศริิอรุณ  แซโ่ซว) 10 

ลงช่ือ      ผู้บันทกึรายงาน 
               (นางสาววริสรา  ไชยพนัธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
      (รศ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานกุารท่ีประชมุ 15 

 


