
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
------------------------------------- 

กรรมการที่เข้าประชุม 
๑. รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์  คณบดี 
๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
๓. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
๕. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๖. ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๗. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน/ 

แทนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๘. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๙. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๑๐. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
๑๑. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๔. รศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๕. รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๖. ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๗. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๘. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๙. ผศ. ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ   แทนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ผศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม  รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๑. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๒. ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๕. นางฐิติพร แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล/ 
หวัหน้าฝ่ายการพยาบาล 

๒๖. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 
หัวหน้างานพัสดุ  

๒๗. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 5 

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๒. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพรพิมล อดัมส์    หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 10 

๒. นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นางจุฑามาศ ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔. น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๕. น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๖. นายเสวก ชมมิ่ง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 15 

๗. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. นางศิวพร ผ่านภูวงษ์    หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๙. นางจิตรา สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๐. นางฐิติกา ธีรเนตร    หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร 
๑๑. นายพสิณ ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 20 

๑๒. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน 
น านั่งสมาธิ, รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานการประชุม และ  รศ. ดร.
พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการที่ประชุม 25 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๑.๑ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า เนื่องใน

โอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และขอแสดงความยินดีอย่างไม่เป็น
ทางการกับ รศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ และ รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 30 

๒๕๕๙ ในสาขาวิจัย และสาขาความเป็นครู ตามล าดับ 
๑.๒ ประธานฯ แจ้งว่าแนวโน้มการจัดท ายุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะกล่าวถึงเรื่อง Global 

Risks ซึ่งเป็นปัญหาด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีประเด็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายใน ๕ – ๑๐ ปี ได้แก่ Climate Change, Environmental Degradation และ Rising Geographic Mobility 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ควรจะต้องคิดหาแนวทางรองรับและป้องกันปัญหาดังกล่าว ว่าคณะฯ ควรจะด าเนินการ35 

อย่างไร ภายใต้กรอบด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้อ้างถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะฯ สามารถน ารูปแบบมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อบริบทขององค์การฯ และควรน าเสนอ
เรื่องความเสี่ยงดังกล่าว เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวาระต่อเนื่องทุกครั้ง 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 5 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  ขอความเห็นชอบการมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
การมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๑ ราย ดังนี้ 10 

เกียรติบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการ 
๑)  รศ. พญ.ยุพาพร วัฒนกูล ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน   
พนักงานมหาวิทยาลัย 15 

๑)  รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สังกัดภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์   

๒)  รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓)  นางภัทรภร วิเศษสิงห์ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ช านาญการพิเศษ)  20 

สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน   
๔)  นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ช านาญการพิเศษ)  

สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน   
๕)  นางแก้วมาลา ปาละกูล ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ช านาญการพิเศษ)  

สังกัดภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์   25 

๖)  นายสุภลาภ พวงสอาด ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ช านาญการพิเศษ)  
สังกัดภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 

๗)  นายนิพนธ์ ธัญญวานิช ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช านาญการ)  
สังกัดภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน   

๘)  น.ส.ทัศนันท์ กาบแก้ว ต าแหน่งพยาบาล (ช านาญการพิเศษ)  30 

สังกัดภาควิชาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙)  นางสุนทรา ณ บางช้าง ต าแหน่งพยาบาล (ช านาญการพิเศษ)  

สังกัดภาควิชาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๐) น.ส.เพลงศกุณ สุวรรณกูฏ ต าแหน่งพยาบาล (ผู้ช านาญการ)  

สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 35 

๑๑) นางบุญรวี สระสาลี ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (ผู้ช านาญการ)  
สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

๑๒) นายนภชัย สุทธิสัย ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผู้ช านาญงาน)  
สังกัดส านักงานคณบดี    
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๑๓) นางจิราภรณ์ แพร่วานิชย์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
สังกัดส านักงานบริหารการศึกษา   

ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ 
๑) นางนันท์นภัส วรดี ต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส๓  

สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  5 

๒) นายสุรศักดิ์ บุญโสภาคย์ ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓  
สังกัดส านักงานคณบดี    

๓) นางขันทอง จันทร์สุข ต าแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ๒  
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี  

๔) นางวรภา หนึ่งค ามี ต าแหน่งแม่บ้าน ระดับ บ๒  10 

สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี 
๕) นางหวาน กลมวงษ์ ต าแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ๒  

สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน   
๖)  นายสุพร ลุ้งกี่ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒  

สังกัดส านักงานคณบดี  15 

ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ 
๑) นางกฤตยา เพ็ชรโปรี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ส านักงานคณบดี 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒  ภาควิชาพยาธิโปรโตซัวขอปรับปรุงอัตราค่าบริการ และรายการบริการวิชาการ บัญชีแนบท้าย20 

หมายเลข ๔ ล าดับที่ ๒ โครงการผลิตและจัดจ าหน่ายชุดสีย้อมส าเร็จรูปส าหรับเชื้อพยาธิโปรโตซัว 
ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ 

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัวขอปรับปรุงอัตราค่าบริการ และรายการบริการวิชาการบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๔ ล าดับที่ ๒ โครงการ
ผลิตและจัดจ าหน่ายชุดสีย้อมส าเร็จรูปส าหรับเชื้อพยาธิโปรโตซัว มีสาระส าคัญดังนี ้

บัญชีเดิม (ร่าง) บัญชีใหม ่
๒.๑ ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมพเิศษ 

Rapid DMSO Modified Acid Fast Stain 
ขนาด ๒๕ ซ.ีซี.                       ๑,๒๐๐ บาท 
ขนาด ๕๐ ซ.ีซี.                       ๒,๐๐๐ บาท 

๒.๒ ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมพเิศษ 
Gram Chromotrope 
ขนาด ๒๕ ซ.ีซี.                       ๓,๕๐๐ บาท 
ขนาด ๕๐ ซ.ีซี.                       ๖,๐๐๐ บาท 
 
 

๒.๑ ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมพเิศษ 
Rapid DMSO Modified Acid Fast Stain 
ขนาด ๒๕ ซ.ีซี.                       ๑,๕๐๐ บาท 
ขนาด ๕๐ ซ.ีซี.                       ๒,๕๐๐ บาท 

๒.๒ ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมพเิศษ 
Gram Chromotrope 
ขนาด ๒๕ ซ.ีซี.                       ๔,๐๐๐ บาท 
ขนาด ๕๐ ซ.ีซี.                       ๗,๐๐๐ บาท 

๒.๓ ชุดสีย้อม Lugol’s lodine (Stock 5%) 
ส าหรับการย้อม Simple Smear 
ขนาด ๒๕ ซ.ีซี.                         ๘๐๐ บาท 
ขนาด ๕๐ ซ.ีซี.                       ๑,๒๐๐ บาท 

๒.๔ ชุดสีย้อมส าหรับการย้อมพเิศษ 
Wheatley’s Trichrome 
ขนาด ๑๐๐ ซี.ซี.                   ๑๐,๐๐๐ บาท 
ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี.                   ๑๘,๐๐๐ บาท 



- ๕ - 

 

 

ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล และขยายขอบเขตการ
ให้บริการ รวมถึงเพ่ือรองรับต่อต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๓  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนขออนุมัติปรับราคาค่าอาหาร 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ5 

เห็นชอบการปรับราคาอาหารของผู้ป่วยใน และผู้ใช้บริการอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล เนื่องจากพบว่าภาระต้นทุนของงาน
โภชนาการไม่สอดคล้องกับราคาอาหารและบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการอ่ืนๆ ในการนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของงานโภชนาการมีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และมีผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับงานพัสดุในการปรับระบบการด าเนินงาน โดยเสนอให้ใช้บริการอาหาร
ส าเร็จรูปจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือให้บริการกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล10 

เวชศาสตร์เขตร้อน โดยโรงพยาบาลจะมีต้นทุนราคาอาหารสามัญ วันละ ๑๗๕.๓๕ บาท และต้นทุนราคาอาหารพิเศษ 
วันละ ๒๖๑.๔๕ บาท ดังนั้น เพ่ือให้ราคาอาหารมีความสอดคล้องกับภาวะต้นทุนและระบบงานที่ปรับปรุงใหม่ โดยขอ
ปรับราคาอาหารเป็นดังนี้ 

ราคาเดิม ราคาใหม่ 
ผู้ป่วยสามัญ                    ๑๕๐ บาท/วัน 
ผู้ป่วยพิเศษ                     ๒๕๐ บาท/วัน 
ผู้ป่วย ICU หรืออาหารปั่น    ๒๕๐ บาท/วัน 
อาหารพิเศษแบบฝรั่ง          ๓๐๐ บาท/วัน 

ผู้ป่วยสามัญ                    ๒๕๐ บาท/วัน 
ผู้ป่วยพิเศษ                     ๓๕๐ บาท/วัน 
ผู้ป่วย ICU หรืออาหารปั่น    ๓๕๐ บาท/วัน 
 

ทั้งนี ้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 15 

๔.๔  หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนขออนุมัติปรับราคาค่าห้องและค่าอาหาร 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการปรับราคาห้องพักและค่าอาหารของหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือให้
สอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจที่มีต้นทุนค่าวัสดุ ค่าน้ าประปา และค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของหน่วยบริบาล20 

ผู้สูงอายุที่ผ่านมายังไม่มีการปรับราคาห้องพักและค่าอาหารเลย ดังนั้น จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบปรับราคาเป็นดังนี้ 

ราคาเดิม ราคาใหม่ 
ห้องพิเศษ (๓ ห้อง)        ๑,๕๐๐ บาท/วัน 
ห้องรวม (๔๔ เตียง)          ๙๐๐ บาท/วัน 

ห้องพิเศษ (๓ ห้อง)        ๑,๗๐๐ บาท/วัน 
ห้องรวม (๔๔ เตียง)       ๑,๐๕๐ บาท/วัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๕  ขอความเห็นชอบการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ 25 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการแก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่ าธรรมเนี ยมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณ ะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้มีความถูกต้อง และเหมาะสมกับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

ฉบับเดิม (ร่าง) ฉบับใหม่ 
ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียการศึกษาดูงาน (Work-Site Study Fee) 
๑๑.๑ นักศึกษาต่างสัญชาต ิ
        (๑)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

 
 
 



- ๖ - 

 

 

ฉบับเดิม (ร่าง) ฉบับใหม่ 
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน           คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท       
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา TMID 605 Seminar in 
Tropical Biomedicine ๒ หน่วยกิต   
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

         (๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก    คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา TMCD 615 Clinical 
Apprenticeship in Tropical  ๔ หน่วยกิต   
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

 
 

ยกเลิก เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ไมม่ีการศึกษาดูงาน 

ข้อ ๑๒ ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม (Work-site Trainings Fee) 
๑๒.๑ นักศึกษาต่างสัญชาต ิ
         (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน           คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อลงทะเบียนรายวิชา TMID 545 Etiologic Pathogens 
and Vectors of Tropical Diseases  ๓ หน่วยกิต
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

         (๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน           คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อลงทะเบียนรายวิชา TMID 545 Etiologic Pathogens 
and Vectors of Tropical Diseases  ๓ หน่วยกิต
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

(๓) หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก    คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา TMCD 615 Clinical 
Apprenticeship in Tropical  ๔ หน่วยกิต  
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

 
 

 
 
 

(๑) และ (๒) คงเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๓) หลักสตูรอายรุศาสตรเ์ขตร้อนคลินิกมหาบณัฑติ       

คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา TMCD 530 Tropical 
Infectious Diseases Case Study  ๑ หน่วยกติ   
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

และเพิ่มข้อ ๑๒.๒ ดังนี ้
๑๒.๒ นักศึกษาสัญชาตไิทย 

(๑) หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา TMID 545 Etiologic 
Pathogens and Vectors of Tropical 
Diseases  ๓ หน่วยกิต   
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

(๒) หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา TMID 545 Etiologic 
Pathogens and Vectors of Tropical 
Diseases  ๓ หน่วยกิต   
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

(๓) หลักสตูรอายรุศาสตรเ์ขตร้อนคลินิกมหาบณัฑติ      
คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
เมื่อลงทะเบยีนรายวิชา TMCD 530 Tropical 
Infectious Diseases Case Study  ๑ หน่วยกติ  



- ๗ - 

 

 

ฉบับเดิม (ร่าง) ฉบับใหม่ 
(นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย) 

ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว จะเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๖  การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ5 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อ ๑๙) ก าหนดให้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมต่ออธิการบดี โดย
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 10 

๑) คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน     ประธานกรรมการ 
๒) รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง     กรรมการ 
๓) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน    กรรมการ 
๕) ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    กรรมการ 15 

๖) หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล      กรรมการ 
๗) ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา      กรรมการ 
๘) รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย (ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ)   กรรมการ 
๙) นายสัญชัย มีพร้อม (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)   กรรมการ 
๑๐) หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 20 

๑๑) ผู้แทนงานทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
ทั้งนี้ ล าดับที่ ๒ – ๖ คณบดีเป็นผู้มอบหมาย ล าดับที่ ๗ – ๙ ได้มาโดยวิธีการเสนอชื่อจากกลุ่มหัวหน้า

ภาควิชา จ านวน ๑ คน บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๑ คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ๑ คน ในการนี้ จึง
เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มหัวหน้า
ภาควิชา จ านวน ๑ คน 25 

ที่ประชุมก าหนดวิธีการเสนอชื่อด้วยการลงคะแนน โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการกลั่นกรองฯ ล าดับที่ ๗ 
ผู้แทนกลุ่มหัวหน้าภาควิชา ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา จ านวน ๘ คน (เนื่องจากหัวหน้าภาควิชาลาประชุม จ านวน 
๒ คน และ รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย เป็นผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ จึงสละสิทธิ์การลงคะแนน)  

ผลการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มหัวหน้าภาควิชา ได้แก่ รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล    
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 30 

๔.๗  การสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ตามที่ รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งและเกษียณอายุงาน
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาให้แล้ว35 

เสร็จก่อนหัวหน้าภาควิชาเดิมจะครบเกษียณอายุงานอย่างน้อย ๓๐ วัน และเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ ๗ (๒) และ (๓) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสรรหาด้วยวิธีการลงคะแนน ประกอบด้วย  

-  คณบดี  



- ๘ - 

 

 

-  รองคณบดี (จ านวน ๑ คน ได้แก่ รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง)  
-  หัวหน้าภาควิชา (จ านวน ๑๑ คน ลาประชุม ๓ คน)  
-  ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า (จ านวน ๔ คน)  
-  ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน (จ านวน ๓ คน)  
นับรวม ๑๗ คะแนนเสียง ผลการเสนอชื่อกรรมการสรรหา เป็นดังนี้ 5 

-  ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา     ได้แก่  รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย 
-  ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  ได้แก่  ศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๘  ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 10 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้ส่วนงานเสนอชื่อและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยผู้ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจะต้องมีผลงานประการใด 
ประการหนึ่ง ดังนี้ 

๑) คิดค้นความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เป็นผลส าเร็จ 15 

๒) ปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก 
๓) ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่า มีฝีมือและมีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา  
ทั้งนี้  ขอให้จัดส่งผลงานพร้อมเอกสารไปที่กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
มติที่ ป ระชุม  เห็ นชอบ ให้ เสนอชื่ อ  ศ . ดร. นพ .พลรัตน์  วิ ไลรัตน์  ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล20 

เวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๔.๙  ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร 25 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดให้
ส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อ โดยเสนอได้ไม่เกิน ๓ ชื่อ และ
เรียงล าดับตามตัวอักษร ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตามล าดับ ดังนี้ 30 

๑) ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ  
๒) ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
๓) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/35 

สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ 

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๕.๑.๒  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 



- ๙ - 

 

 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ 
๑๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต ค าสั่งที่ 
๑๓๗๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์         5 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๔๒๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.พัชรา ศรีวิชัย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๔๔๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 10 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.ปานน้ าทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล และ ผศ. ดร.สุเมธ          
อ าภาวงษ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๔๕๑/๒๕๖๐ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามล าดับ 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง น.ส.ส้มแป้น ศรีหนูข า ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าเวชระเบียน     15 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๕๐๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๕๒๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ20 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าส่วนงาน และชุด

กลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๕๓๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  30 

 
 
 

๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร จ านวน ๑๕๐,๔๙๑,๒๓๓.๒๙ 
บาท งบด าเนินการ จ านวน ๘๑,๔๓๑,๑๙๔.๐๗ บาท และงบลงทุน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 35 

บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๓๓,๑๐๒,๔๒๗.๓๖ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๘๕,๓๒๓,๕๔๔.๖๔ 
บาท 

๒) เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๒๒๔,๘๕๕,๙๐๖.๐๑ บาท รายจ่ายจริง (รวม
ภาระผูกพัน) ๑๗๕,๖๔๖,๔๘๐.๗๔ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๔๙,๒๐๙,๔๒๕.๒๗ บาท 



- ๑๐ - 

 

 

๕.๒.๑.๒ ตามที่คณะฯ ได้ด าเนินการด้านการบริหารจัดการอัตราก าลังด้วยการวิเคราะห์ FTE (Full 
Time Equivalent) เพ่ือให้ทราบถึงภาระงานที่แท้จริงของบุคลากร และเพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้ภาระงานที่ปฏิบัติตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์ ได้ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการก าหนด
ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งใช้กรอบแนวทางการคิดค่า FTE ของคณะ5 

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีข้อสรุปดังนี้ 
ภาระงานสายวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การจัดท า ก.พ.อ. ๐๓ การขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ และการคิดสัดส่วนภาระงานให้ด าเนินการตามประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องการก าหนดสัดส่วน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ 

๑) ภาระงานสอน (ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ชั่วโมงท าการ/ปีการศึกษา) การคิดภาระงานให้ใช้10 

หลักเกณฑ์การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
๒) ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอื่น ให้หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ ไประดมความคิดกับบุคลากร

สายวิชาการ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะการค านวณภาระงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดสามารถ
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม และเสนอมายังคณะเพ่ือร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๓) ภาระงานบริการทางวิชาการ คิดภาระงานตามชั่วโมงท าการท่ีปฏิบัติจริง 15 

๔) ภาระงานกิจกรรมนักศึกษา คิดภาระงานตามชั่วโมงท าการท่ีปฏิบัติจริง 
๕) งานท านุศิลปวัฒนธรรม คิดภาระงานตามชั่วโมงท าการท่ีปฏิบัติจริง 
๖) งานบริหาร คิดภาระงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องการ

ก าหนดสัดส่วนภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 20 

๗) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนงาน คิดภาระงานตาม
ชั่วโมงท าการท่ีปฏิบัติจริง 

ส าหรับการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแบบฟอร์ม โดยจะเป็นการเก็บ
ข้อมูลเพื่อคิด FTE ตามภาระงานที่ปฏิบัติจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
นางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 
๕.๒.๒.๑  หน่วยห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Reference Laboratory: 

TMDR) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO15189 และ 30 

ISO15190 ด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสเดงกี่และภูมิคุ้มกันไวรัสเดงกี่ โดย ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ เป็น
หัวหน้าหน่วยดังกล่าว 

๕.๒.๒.๒ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่อง ร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. .... แบ่ง
ออกเป็น ๕ หมวด ได้แก่  35 

หมวด ๑ การด าเนินงานของสถาบัน (หน้าที่ของ INNOTECH) 
หมวด ๒ ความเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา (Ownership) 
หมวด ๓ การคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) 
หมาด ๔ การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ และการจัดสรรผลประโยชน์ (Utilization) 



- ๑๑ - 

 

 

หมวด ๕ บทเฉพาะกาล (Provision) 
๕.๒.๒.๓  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงาน

บริการการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงิน 
๑๗๘,๗๕๗.๓๓ บาท 

๕.๒.๒.๔  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน5 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๒.๕  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

จ านวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน ๘๗,๙๙๒ บาท 
๕.๒.๒.๖  สรุปการจัดบรรยายพิเศษ โดยส านักงานบริการการวิจัย ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

จ านวน ๑ ครั้ง 10 

๕.๒.๒.๗  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 

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

 
๒๐ 

 
๔ 

 
๗ 

 
๑๑ 

 
๙ 

 
๓ 

 
๖ 

 
๑๖ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๒ 

รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจ านวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุ คคล    
ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 

๕.๒.๒.๘  สรุปการขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ Q1 ของฐานข้อมูล JCR ตั้งแต่เดือน15 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ เรื่อง เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ไม่มี 
 20 

๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
ไม่มี 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 25 

อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ สรุปผลการตรวจเยี่ยมประเมินผลการด าเนินงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ โดยคณะฯ มีผลการด าเนินการใน    
Band ๑ คะแนนตามเกณฑ์ MU’s Dee ระดับ 1A เป็นคะแนนภาพรวมระหว่าง ๒๒๗ – ๒๗๕ (คะแนน Process 30 

ระหว่าง ๑๒๖ – ๑๕๐ และคะแนน Result ระหว่าง ๑๐๑ – ๑๒๕) 
ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่าคณะฯ มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเป็น

อย่างดี และควรที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า โดยก าหนดเป้าหมายว่าคณะฯ จะมีผลการด าเนินการใน Band ๒ ในปี 
๒๕๖๑ และได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQC) ที่ระดับคะแนน ๓๕๐ คะแนน ในปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม คณะฯ 
ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้อยู่ในระดับ World Leader ที่ระดับคะแนน ๘๗๕ คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ ควรเริ่มต้นจาก35 

การปรับรูปแบบการบรรยาย EdPEx ให้มีความกระชับ เพ่ือให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจง่ายขึ้น และควรน าเสนอเรื่อง 
EdPEx เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวาระต่อเนื่องทุกครั้ง    



- ๑๒ - 

 

 

๕.๒.๖.๒ ก าหนดการจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และการใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทรในการบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ
ให้กับบุคลากรคณะฯ ในวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคาร        
ราชนครินทร์ การอบรบมีทั้งหมด ๔ รอบ รอบละ ๕๐ คน ดังนี้ 

รอบที่ ๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  5 

รอบท่ี ๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
รอบท่ี ๓ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
รอบท่ี ๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ในการนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/BLS_FTM2017 ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ 10 

๕.๒.๖.๓ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งเครือข่ายพญาไท โดยมีนโยบายให้เครือข่ายพญาไทจัดท าแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM/BCP) และด าเนินการฝึกซ้อมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการ
นี้ คณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแผนบริหารความต่อเนื่องและแผนการฝึกซ้อม ซึ่งจัดท าร่วมกันทั้งเครือข่าย 
พญาไท นอกจากนี้ ไดก้ าหนดให้มีการใช้รหัสเพ่ือการสื่อสารระหว่างกันดังนี้ 

 15 

 
 

รหัส ขนาดของภัยคุกคาม แนวทางการตอบสนอง 
พญาไท ๑๑ กระทบต่อส่วนงาน.....ของพื้นท่ีพญาไท 

และสามารถบริหารจัดการได้ในเขตพื้นที่ 
เฝ้าระวังและเตรียมการ 

พญาไท ๑๒ กระทบต่อส่วนงาน.....ของพื้นที่พญาไท 
และสามารถบริหารจัดการได้ในเขตพื้นที่ 

ประกาศใช้แผน BCP และด าเนินการด้วยพื้นท่ีพญาไท 

พญาไท ๑๐ กระทบต่อส่วนงาน.....ของพื้นที่พญาไท 
และสามารถบริหารจัดการได้ในเขตพื้นที่ 

สถานการณ์กลับคืนภาวะปกติ 

พญาไท ๒๑ กระทบต่อหลายส่วนงาน.....ของพื้นที่พญาไท 
และต้องการความช่วยเหลือจากนอกเขตพื้นท่ี 

เฝ้าระวังและเตรียมการ 

พญาไท ๒๒ กระทบต่อหลายส่วนงาน.....ของพื้นที่พญาไท 
และต้องการความช่วยเหลือจากนอกเขตพื้นท่ี 

ประกาศใช้แผน BCP และด าเนินการด้วยพื้นท่ีพญาไท 

พญาไท ๒๐ กระทบต่อหลายส่วนงาน.....ของพื้นที่พญาไท 
และต้องการความช่วยเหลือจากนอกเขตพื้นท่ี 

สถานการณ์กลับคืนภาวะปกติ 

ทั้งนี ้จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 20 

ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องก าหนด
จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จ านวน ๒ รุ่น ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะฝึกซ้อมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี 
อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และอาคารตระหนักจิต หะริณสุต และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะฝึกซ้อมที่อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ อาคารจ าลอง หะริณสุต และอาคารสันต์ศิริ ศรมณี ทั้งนี้ คณะฯ ต้องด าเนินการจัดการอบรมให้
บุคลากรทุกคนรับทราบและได้ฝึกปฏิบัติโดยทั่วกัน 25 

ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 
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๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร D.T.M. & H. ขอให้คณะฯ เปลี่ยนรหัสรายวิชาบังคับที่เป็นรหัส TMID หากรายวิชาใดเป็นของหลักสูตร
โดยเฉพาะ ให้ปรับรหัสวิชาเป็นของหลักสูตร โดยก าหนดเป็นรหัส TMMH เพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 

รหัสเดิม รหัสใหม่ ชื่อรายวิชา 
TMID 524 TMMH 501 Principle of Tropical Medicine and Hygiene 
TMID 525 TMMH 502 Food-and Water-borne Diseases:  Soil-transmitted Helminthiases 
TMID 526 TMMH 503 Food-and Water-borne Diseases: Tissue Parasites 
TMID 527 TMMH 504 Important Mosquito-borne Diseases 
TMID 528 TMMH 505 Non-mosquito Vector-borne Diseases  and Zoonoses 
TMID 529 TMMH 506 Sexually Transmitted Diseases and Human Immunodeficiency  

Virus Related Problems 
TMID 530 TMMH 507  Common Health Problems and Diseases in the Tropics 
TMID 543 TMMH 508 Travel Medicine I 
TMID 547 TMMH 509 Clinical, Community study and Laboratory practice   

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องผลการขอเทียบ

กิจกรรม การท างาน และการใช้ชีวิตสังคม (Professional and personal skills development) โดยได้รับการ
รับรองการเข้าร่วมโครงการอบรมจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการอบรม TURNITIN for Plagiarism Checker โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ10 

จ านวน ๓๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๒) โครงการสอนภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

จ านวน ๑๘ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 15 

ไม่มี 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
๕.๓.๑.๑ รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร แจ้ง

ต่อที่ประชุมเรื่องก าหนดการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ 20 

จ านวน ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑๘ วันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๑๙ วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 
๕.๓.๑.๒ รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องก าหนดการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยบาลรามาธิบดี และ
มหาวิทยาลัยโตเกียว เรื่อง 2nd Technology Seminar on The MinION sequencing ในวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง  การ
ประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็น
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พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ส าหรับวิทยาเขตพญาไท ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยงานทรัพยากรบุคคล และสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รับหน้าที่ในการจัดงานดังกล่าว และมีการถ่ายทอดสดผ่าน IPTV  

ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
นางฐิติพร แก้วรุณค า กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล กล่าวขอบคุณคณบดีและ

ทีมบริหาร เรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้
กลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนภายหลังส าเร็จการศึกษา  10 

จากนั้นกล่าวถึง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จะมีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขออนุญาตเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน ในวัน
อังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๖ สัปดาห์ ในหอผู้ป่วยสามัญชายและ
หอผู้ป่วยสามัญหญิง โดยฝ่ายการพยาบาลฯ ได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางป้องกัน
โรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดปฐมนิเทศระบบควบคุมและประกันคุณภาพที่15 

ส าคัญ ระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
๕.๓.๔.๑ เรื่องแจ้งจากสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดย อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธาน

คณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินของกองทุนเงินสวัสดิการ 20 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายรับทั้งสิ้น ๑,๒๑๖,๐๔๗.๓๙ บาท 
คิดเป็นร้อยร้อยละ ๕๐ และรายจ่ายทั้งสิ้น ๘๑๑,๗๒๗.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓ เงินคงเหลือ ๔๐๔,๓๑๙.๖๔ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ โดยมีรายละเอียดรายรับและรายจ่ายดังนี้ 

๑) รายได้จากการด าเนินงาน แบ่งเป็นรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ ๑,๑๙๖,๔๑๐ บาท 
รายได้จากการขายสินค้า ๑๖,๒๐๐ บาท รายได้จากการลงทุน ๒,๖๓๗.๓๙ บาท และ25 

รายได้จากแหล่งอื่นๆ ๘๐๐ บาท  
๒) รายจ่ายแยกตามหมวด แบ่งเป็นค่าใช้สอย ๔๑๕,๔๖๑.๗๕ บาท ค่าวัสดุ ๓๕๕,๗๕๒.๓๐ 

บาท ค่าครุภัณฑ์ ๒๒,๓๗๓.๗๐ บาท ค่าตอบแทน ๑๘,๑๔๐ บาท 
๕.๓.๔.๒ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมาตรฐานและคุณภาพการวิจัย (ORIC) โดยนางพรพิมล 

อดัมส์ หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย แจ้งสรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมการพิจารณาโครงการวิจัย ส าหรับ30 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด “Institutional Biosafety Committee (IBC) Training 
Workshop” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มี
ผู้เข้าร่วม ๒๓ คน โดยช่วงเช้าของการอบรมเป็นการบรรยาย ๓ หัวข้อ ดังนี้ 

๑) การประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล โดย ดร.บุญเฮียง        
พรมดอนกอย นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา35 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
๒) การประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ โดย ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ ที่ปรึกษา 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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๓) การประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง โดย ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม เพ่ือฝึกอ่านพิจารณาประเภทของโครงการวิจัย 
และชมวีดิทัศน์เพ่ือฝึกพิจารณาห้องปฏิบัติการส าหรับด าเนินโครงการวิจัย 5 

๕.๓.๔.๓ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยนางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้าส านักงาน
บริการการวิจัย แจ้งว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น เรื่อง Data sharing เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในหลักการและประสบการณ์การ10 

พิจารณาโครงการที่มีประเด็น data sharing และรับทราบนโยบายการแบ่งปันข้อมูลของประเทศไทยและองค์กร
ต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๓๒ คน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง ๘ ส่วนงาน ทั้งนี้ 
ศ. พญ. ดร.พรรณแข มไหสวริยะ และ รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล เป็นผู้บรรยาย 

๕.๓.๔.๔ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ JITMM 2017 โดยนางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้า
ส านักงานบริการการวิจัย แจ้งความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical 15 

Medicine Meeting 2017 (JITMM 2017) ในวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ก าหนดให้จัด Session งาน JITMM 2017 
ประกอบด้วย Pre-Meeting Course, Keynote Session และ Scientific Session รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  25 

รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสต์ 
และมหาวิทยาลัยไอร์แลนด์ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์
สังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับเชื้อปรสิตและหนอนพยาธิ โดยคาดว่าจะจัดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ จึงก าหนดจัดประชุมสร้างความร่วมมือกับภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ส านักงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศ30 

ไทย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ในวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ประชุมรับทราบ   
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 35 

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



- ๑๖ - 

 

 

      (รศ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


