
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม 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. ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๖. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๗. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๘. ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๙. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๑๐. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๑๑. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
๑๒. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๔. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. รศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๖. รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๙. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๒. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. นางฐิติพร แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล/ 

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
๒๕. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 

หัวหน้างานพัสด ุ

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๖. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๒. รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๓. ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 

๔. ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.พิชชาภา วุฒิเกษ   แทนหัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๒. นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นางจุฑามาศ ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 10 

๔. นายพีรวัฒน์ ไมพาณิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย 
๕. น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖. น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗. นายเสวก ชมมิ่ง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๘. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๙. นางจิตรา สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๐. นางฐิติกา ธีรเนตร    หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร 
๑๑. นายพสิณ ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๒. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   20 

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 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

ประธานแจ้งผลการจัดอันดับ QS World University Rankings 2017 ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการจัดอันดับ 25 

ปี ๒๐๑๖ อยู่ล าดับที่ ๒๘๓ และปี ๒๐๑๗ อยู่ล าดับที่ ๓๓๔ ประธานเสนอว่าควรพิจารณาค่าน้ าหนักและเกณฑ์
ตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงานและสามารถท าให้มหาวิทยาลัยมีอันดับดีขึ้นได้  

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ คราววันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน 30 

๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไมมี่ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ35 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

ยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานหน่วย
บริบาลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากชื่อต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริบาล
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ผู้สูงอายุ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น เพ่ือให้ชื่อต าแหน่งถูกต้อง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จึงขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่....) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  

ประกาศฉบับเดิม 
ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริบาล
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

ร่างประกาศฉบับใหม ่
ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับท่ี....) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แก้ไขช่ือต าแหน่ง 
(๑) เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 
(๒) เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด (แม่บ้าน) 

 
(๑) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(๒) พนักงานท่ัวไป 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 5 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒  ขอความเห็นชอบปรับปรุงการจัดสรรรายได้และค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

โดยมีสาระส าคัญส าหรับการพิจารณาจ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑) ขอความเห็นชอบปรับปรุงการจัดสรรค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ ที่ได้รับ10 

ว่าจ้าง หรือได้รับเงินทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีความ
จ าเป็นต้องสร้างแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ความร่วมมือทางด้านการวิจัย และโอกาสในการแข่งขัน จึงขอปรับลด
อัตราค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากร้อยละ ๒๒ เป็นร้อยละ ๑๕ ตามมูลค่าของ
โครงการทั้งหมด ส าหรับโครงการที่จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๒) การจัดสรรค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการของส่วนงาน จ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย 15 

- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
- โครงการการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ตามประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินรายได้โครงการ

บริการวิชาการและอัตราเงินค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการที่ได้รับเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรรายได้ค่าบริการดังนี้ 20 

  โครงการ   ไม่เกิน   ร้อยละ ๖๖ 
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ ๓๔ 

ทั้งนี้ การจัดสรรรายได้ค่าบริการของโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  ณ ปัจจุบัน อยู่ที่อัตราส่วน    
๕๘ : ๔๒ เมื่อเทียบผลด าเนินการกับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในไตรมาสเดียวกัน (ไตรมาส ๓) พบว่าผลการด าเนินการ

ประกาศฉบับเดิม ประกาศฉบับใหม ่
โครงการบริการวิชาการในลักษณะอื่นๆ ท่ีไดร้ับว่าจ้าง หรือ
ได้รับเงินทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลยัมหิดล ตามมลูค่าของโครงการทั้งหมด                                                  
โครงการ     ร้อยละ ๗๘  
มหาวิทยาลัยมหิดล    ร้อยละ ๔  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   ร้อยละ ๑๖  
ค่าบ ารุงสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ ๒ 
และสาธารณูปโภค  

โครงการบริการวิชาการในลักษณะอื่นๆ ท่ีไดร้ับว่าจ้าง  
หรือไดร้ับเงินทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลยัมหิดล ตามมลูค่าของโครงการทั้งหมด                                                  
โครงการ     ร้อยละ ๘๕  
มหาวิทยาลัยมหิดล    ร้อยละ ๔  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   ร้อยละ ๑๑  
 



- ๔ - 

 

 

ลดลง ดังนั้น จึงขอปรับลดการจัดสรรในส่วนของคณะฯ เพ่ือลดต้นทุนให้กับโครงการ และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 
โดยปรับอัตราการจัดสรรเงินรายได้ใหม่ ดังนี้   

 
 

ล าดับ 

 
 

ชื่อโครงการ 

การจัดสรรเงินรายได้ 
เดิม ใหม ่

โครงการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โครงการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑ โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ร้อยละ ๕๘ ร้อยละ ๔๒ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๓๐ 
๒ โครงการบ าบัดรักษาโรคแบบนวดแผนไทย ร้อยละ ๖๖ ร้อยละ ๓๔ ย้ายไปสังกัด 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๓ โครงการการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานการ

ทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ร้อยละ ๖๖ ร้อยละ ๓๔ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๓๐ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๓  ขอความเห็นชอบการยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการทางสาธารณสุขท่ีให้บริการใน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 5 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง  เสนอเรื่องแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์       
วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องขอความเห็นชอบการยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าบริการทางสาธารณสุขที่ให้บริการในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งคณะฯ ได้เรียกเก็บค่าบริการรถโรงพยาบาลส าหรับรับ-ส่งผู้สูงอายุที่หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ระหว่าง
อาคารภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แต่ปัจจุบันคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้เพ่ิมอัตราค่าบริการ ค่าห้อง ค่าอาหาร10 

ส าหรับผู้สูงอายุแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๔  ขอความเห็นชอบการเพิ่มข้อความท้ายข้อ ๙ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะ15 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการเพ่ิม

ข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙  20 

๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสองฉบับ ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มิได้มีทุนการศึกษา หรือ      
มีทุนการศึกษาแต่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ได้รับการพิจารณาจากหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยในการลดหย่อน หรือ
ยกเว้นค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา จึงขอเพ่ิมข้อความท้ายข้อ ๙ ในประกาศฉบับดังกล่าว ดังนี้ 25 

"ช าระพร้อมค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษาที่มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดๆ หรือได้รับ
ทุนในจ านวนเงินที่ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ให้ทุนค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาเป็นกรณีไป)" 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเพ่ิมข้อความดังกล่าว 
๔.๕  ขอความเห็นชอบการแก้ไขประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจัดเก็บค่า30 

บ ารุงการใช้สถานที่หอพักรับรองคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
การแก้ไขประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงการใช้สถานที่หอพักรับรอง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหอพักรับรอง และการบริหารสัญญา รวมถึง
ข้อตกลงการเข้าพักอาศัยหอพักรับรองคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ส าหรับเงื่อนไขการช าระเงินค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า 
และการประกันความเสียหายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ5 

พิจารณาแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว ดังนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 10 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙    
ซึ่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จ านวน ๒ คน ได้แก่ รศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์ ได้รับรางวัลสาขาวิจัย 
และ รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล ได้รับรางวัลสาขาความเป็นครู ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่จะมีการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การยุบเลิกกลุ่มภารกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๕  สถาบันบริการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง ขออนุมัติยกเว้น20 

ค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยในการด าเนินโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (Research Gap Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ( Innovation 
Startup) หนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือเรื่อง การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ หนังสือลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 25 

๕.๑.๗  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 

ประกาศฉบับเดิม ประกาศฉบับใหม ่
“ผู้จองห้องพัก ต้องยืนยันการเข้าพัก โดยการท าข้อตกลง หรือ

สัญญาการเข้าพักพร้อมช าระเงินค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า ๒ เดือน 
และประกันทรัพย์สินเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
อย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่หอพักรับรอง ซึ่งการอนุมัติให้เข้าพัก
ได้คราวละไม่เกิน ๑ ปีปฏิทิน 

การคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท จะคืนให้
เต็มจ านวนต่อเมื่อครบก าหนดหรือย้ายออกตามข้อตกลง หรือสัญญา 
โดยไม่มีทรัพย์สินภายในห้องพัก หรือหอพักเสียหาย และช าระค่า
สาธารณูปโภคครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้เข้าพักต้องแจ้งความประสงค์เป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือตามแบบฟอร์มของหอพักรับรอง ภายใน ๖๐ 
วันนับแต่วันครบก าหนดหรือย้ายออกตามข้อตกลง หรือสัญญา 
มิฉะนั้น หอพักรับรองคณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะขอสงวนสิทธิ์การ
คืนเงินประกันดังกล่าว” 

“ผู้จองห้องพัก ต้องยืนยันการเข้าพัก โดยการท าข้อตกลง 
หรือสัญญาการเข้าพัก คราวละไม่เกิน ๑ ปีปฏิทิน พร้อมช าระเงิน
ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า ๑ เดือน และค่าประกันความเสียหาย     
เท่ากับค่าเช่ารายเดือน ๑ เดือน ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่หอพักรับรอง  

การคืนค่าประกันความเสียหายจะคืนให้เต็มจ านวน เมื่อครบ
ก าหนดการเข้าพักและปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา ไม่มี
ทรัพย์สินภายในห้องพัก หรือหอพักเสียหาย และช าระค่ า
สาธารณูปโภคครบถ้วน ซึ่งผู้เข้าพักต้องแจ้งความประสงค์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือตามแบบฟอร์มของหอพักรับรอง ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันครบก าหนดหรือย้ายออกตามข้อตกลง หรือสัญญา 
มิฉะนั้น หอพักรับรองคณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะขอสงวนสิทธิ์การ
คืนเงินประกันดังกล่าว”  
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๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ ให้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์
การวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพาณิชย์  ให้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 5 

๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร. นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์         

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๖๙๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 10 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ในก ากับส านักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค าสั่งที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๘๘๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ15 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๘๘๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๘๙๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 20 

๘) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุมัติให้ รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล ลาออกและ
พ้นจากต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข ค าสั่งที่ 
๐๐๓๐๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นายอ านาจ ค าศิริวัชรา ให้ด ารงต าแหน่ง
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข ค าสั่งที่ ๐๐๓๐๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ 25 

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอ่ืน  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 30 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  
๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร จ านวน ๑๖๙,๙๒๐,๙๕๒.๐๗ 

บาท งบด าเนินการ จ านวน ๘๓,๒๐๗,๓๕๕.๕๑ บาท และงบลงทุน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 35 

บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๕๔,๓๐๘,๓๐๗.๕๘ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๖๔,๑๔๕,๒๖๔.๔๒ 
บาท 

๒) เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๒๕๑,๓๘๐,๗๐๙.๖๓ บาท รายจ่ายจริง (รวม
ภาระผูกพัน) ๒๐๐,๗๖๖,๑๔๓.๐๙ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๕๐,๖๑๔,๕๖๖.๕๔ บาท 



- ๗ - 

 

 

๕.๒.๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนผ่านศูนย์บริหารสินทรัพย์  ตั้งแต่วันที่    
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยคณะฯ มีการลงทุนจ านวน ๑๒,๒๓๗,๘๗๒.๕๕๘๗ หน่วย มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ๑๖๙,๐๗๑,๗๗๒.๒๙ บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ๑๓.๘๑๕๔ บาท คณะฯ ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙๙๔ 

๕.๒.๑.๓ ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีมติเห็นชอบให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนใช้บริการ5 

อาหารส าเร็จรูปจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือลดภาระต้นทุนงานโภชนาการของคณะฯ ท าให้งาน
โภชนาการมีบุคลากรมากกว่าภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการงานบริการโภชนาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้บุคลากรสังกัดงานดังกล่าวสามารถโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืนแทนได ้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 10 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงาน

บริการการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน 
๑๑๑,๗๘๖.๖๒ บาท 

๕.๒.๒.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน15 

มิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวน ๖ เรื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท  
๕.๒.๒.๓  สรุปการจัดบรรยายพิเศษ โดยส านักงานบริการการวิจัย ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

จ านวน ๓ ครั้ง 
๕.๒.๒.๔  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ (วันที่ ๑ มกราคม - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 20 

ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
- ผลการด าเนินงาน 
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ประธานแจ้งว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้น าเสนอข้อมูลดังกล่าวแบบ Real time เพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบข้อมูลของภาควิชาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

๕.๒.๒.๕  สรุปการขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ Q1 ของฐานข้อมูล JCR ประจ าเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

จากนั้น ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร แจ้งเรื่องการจัดงาน TechInnovation 2017 ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ 25 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยรูปแบบการจัดงานจะมีการน าเสนอเพ่ือให้นักวิจัยและ
ผู้ประกอบการได้ส ารวจโอกาสทางเทคโนโลยีและความร่วมมือทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายใน
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และประธานเสนอว่าทุกภาควิชาควรส่งผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว รวมถึงควรเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูล หรือจัดเตรียมหัวข้อที่สนใจในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 30 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องแผนการจัดการศูนย์เครื่องมือ

กลาง โดยบริหารจัดการพ้ืนที่ของอาคารราชนครินทร์ ชั้น ๙ เป็นห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ (BSL 3) และ 
Biobanking และชั้น ๘ เป็นที่ตั้งของศูนย์เครื่องมือกลาง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในพ้ืนที่ชั้น ๙ ดังกล่าว
เตรียมขนย้ายสิ่งของให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากจะด าเนินการเจาะพ้ืนในบริเวณดังกล่าว 35 

รายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ตามเอกสารประกอบการประชุม  



- ๘ - 

 

 

จากนั้น มอบหมายให้ ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ เป็นผู้น าเสนอเรื่องห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
โรคเขตร้อน (TMDR)  

ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (TMDR) แจ้งว่า
ห้องปฏิบัติการฯ เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์เฉพาะโรคติดเชื้อเขตร้อน โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ได้ถูกพัฒนามาจาก
งานวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์           5 

ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการทดสอบที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งนี้        
ห้องปฏิบัติการฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ โดยมีคณบดีเป็นผู้อ านวยการห้องปฏิบัติการฯ ตามข้อก าหนดของ
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

การด าเนินงานของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน มีการส่งจ านวนสิ่งส่งตรวจในห้องปฏิบัติการฯ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 10 

โรคท่ีเปิดให้บริการ
ทดสอบ 

เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบ วันที่เร่ิมเปิดให้บริการ 
จ านวนสิ่งส่งตรวจ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

Dengue infection Real time RT-PCR 
และ ELISA 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๗ ๗ 

Toxoplasmosis Real time PCR และ 
Sabin-Feldman dye test 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๔๒ ๕๕ 

Gnathostomiasis Immunoblot ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๓๐๙ ๖๐๘ 
รวมจ านวนสิ่งส่งตรวจท้ังหมด ๓๕๘ ๖๗๐ 

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ และข้อมูลอื่นๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/ 
tmdr-lab/?q=index 

ประธานแจ้งว่าขอให้พิจารณาการแต่งตั้งผู้อ านวยการห้องปฏิบัติการฯ ตามข้อก าหนดของส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยห้องปฏิบัติการฯ มากที่สุด 

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา แจ้งต่อที่

ประชุมเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะด าเนินการอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือน20 

กันยายน ๒๕๖๐ โดยรายละเอียดการอบรมจะแจ้งให้ทราบทางโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
นางถนอมศรี เกตุสุข หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งเรื่องแทน อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เรื่องสรุปรายรับรายจ่ายภาควิชาด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะแสดงรายงานการสรุป25 

ค่าใช้จ่ายของภาควิชาในปีงบประมาณปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือ http://bit.ly/ftm_cost2017 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 30 

http://www.tm.mahidol.ac.th/


- ๙ - 

 

 

๕.๒.๗.๑ ตามที่คณะฯ ได้ เข้าร่วมโครงการ MU Energy Awards 2017 นั้น คณะกรรมการจัด
โครงการฯ ได้กล่าวชื่นชมการจัดการด้านพลังงานของคณะฯ และแนะน าว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอ่ืนเข้า
มาศึกษาดูงานได้ ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการผลักดันของผู้บริหารและคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือของบุคลากรทุกคน  

๕.๒.๗.๒ ตามที่คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ นั้น คณะกรรมการอนุรักษ์5 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการให้คณะฯ เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศต่อไป   
ที่ประชุมรับทราบ  

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 10 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องสรุปผลการพิจารณารางวัล
ตระหนักจิต หะริณสุต โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของรายวิชาบังคับและบังคับ
เลือก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายชื่อ หลักสูตร GPA ภาควิชา 
๑ น.ส.อัชฌาภรณ ์เอี๊ยบศิริเมธ ี  Ph.D. (Trop. Med.) ๓.๙๐ อายุรศาสตรเ์ขตร้อน  
๒ ภ.ก.ธ ารงค ์วงษ์ช้าง M.Sc. (Trop. Med.) ๓.๙๕ อายุรศาสตรเ์ขตร้อน   

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  15 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๑) การจัดกิจกรรม Soft skills จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่  

-  ด้าน Information Technology Skills หัวข้อเรื่อง Microsoft Word for Thesis Preparation 
ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร
จ าลอง หะริณสุต  20 

-  ด้าน Research Skills หัวข้อเรื่อง EndNote Application for Reference Management   ในวันที่ 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

๒) การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ของนักศึกษา ณ บ้าน
ราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓) ก าหนดจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม25 

พระเกียรติ 
๔) ก าหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

-  ซ้อมย่อย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ       
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

-  ซ้อมย่อย วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 30 

-  ซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
-  วันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา 
นอกจากนี้ อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ได้น าเสนอเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของ Bangkok School of 

Tropical Medicine เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่านรับทราบ  35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 



- ๑๐ - 

 

 

ไม่มี 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องก าหนดการ

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง The 3 rd Short Course in Tropical Medicine 2017: Practical Points in Important 5 

Tropical Diseases ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง สรุปผล

การประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็น10 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ส าหรับวิทยาเขตพญาไท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐ โดยการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๓๙ คน ประกอบด้วยบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จ านวน ๑๕ คน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน ๑๐ คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน ๑๓ คน และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน     
๑ คน เริ่มต้นโดย อ. ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาของการจัด
ประชาพิจารณ์ และ รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้บรรยาย15 

รายละเอียดของร่างประกาศฉบับดังกล่าว รวมถึงเป็นวิทยากรร่วมกับตัวแทนจากกองทรัพยากรบุคคล และผู้ด าเนิน
รายการจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ ผศ. ดร.มุทิตา วนาภรณ์ และ อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล จากนั้น
ด าเนินการประชาพิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นในร่างประกาศฯ โดยประชาคมชาวมหิดล และกล่าวปิด
การประชาพิจารณ์โดย ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เวลา ๑๕.๐๐ น.
สรุปประเด็นการประชาพิจารณ์ ได้ดังนี ้20 

๑) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้  แบ่งประเด็นที่ควรพิจารณาออกเป็นสามส่วน ส าหรับ 
อาจารย์ใหม่ (ที่รับเข้ามาใหม่ และที่ปรับมาจากต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์)  อาจารย์ปัจจุบัน และ
อาจารย์ใกล้เกษียณ ที่มีอายุงานน้อยกว่าในสัญญาจ้าง 

๒) ประเด็นของสัญญาคู่ขนาน และเงินชดเชย 
๓) ประเด็นการใช้ทุนของอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ปรับมาจากผู้ช่วยอาจารย์ 25 

๔) ประเด็นการพัฒนาบุคลกรจากมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เช่น การสนับสนุนทุนวิจัย เครื่องมือ และ
โอกาสในการท าวิจัย รวมถึงการมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ เป็นต้น 

๕) ประเด็นการขอต าแหน่งวิชาการ เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีภาระงาน การสอน วิจัย ที่มีความแตกต่างกัน  
ซึ่งท าให้การแบ่งสัดส่วนของภาระงานไม่เหมาะสมกับการขอต าแหน่งวิชาการ 

๖) ประเด็นการขอต าแหน่งวิชาการ ได้แก่ การเตรียมเอกสาร รูปแบบการกรอกเอกสาร ความต้องการ30 

ให้ส่วนงานช่วยเตรียมเรื่องเกณฑ์การพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น การ
แบ่งสัดส่วนผลงานวิจัย และการใช้กรรมการที่ตรงสาขาวิชา เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ไม่มี 35 

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

คณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งก าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน 



- ๑๑ - 

 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริราชสมบัติ ๖๐ ปี โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๒๑ คน  

๕.๓.๔.๒ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมาตรฐานและคุณภาพการวิจัย (ORIC) โดย รศ. นพ.       
ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ออกประกาศคณะฯ 
เรื่อง นโยบายด้านมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 10 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์ หัวหน้างานบริหารธุรการ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จ   

พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา             
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง   
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  15 

ที่ประชุมรับทราบ   
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 20 

            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

      (รศ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


