
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
------------------------------------- 
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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. รศ. ดร.นพดล ตั้งภักด ี   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘. ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๙. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๑๐. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ ์   แทนหัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๗. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๘. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๙. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ผศ. ดร.วิริชดา ปานงาม   แทนหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๑. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๒. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. นางฐิติพร แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล/ 

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๗. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 
หัวหน้างานพัสดุ 

๒๘. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 5 

๒. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพรพิมล อดัมส์    หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๒. นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นางจุฑามาศ ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 10 

๔. นายพีรวัฒน์ ไมพานิช   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. นางศิวพร ผ่านภูวงษ์    หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๑๑. นางฐิติกา ธีรเนตร    หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร 
๑๒. นายพสิณ ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 

๑๔. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานการ
ประชุม และ  รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

ประธานแจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 25 

๑.๑ นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน ๔ ปีข้างหน้า โดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ จ านวน ๔ 
ยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้ “ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใจ ก้าวไกล ไประดับโลก หรือ World Class 
University” ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ และมหาวิทยาลัยมหิดล ๔.๐ อีกทั้งได้จัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  30 

- มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
- มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะเป็นอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของมหาวิทยาลัยระดับโลกใน พ.ศ. ๒๕๗๓ 
ประธานเสนอว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนควรด าเนินการตามกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารของ

มหาวิทยาลัย แต่ควรน ามาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารงานของคณะฯ มากที่สุด 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 35 

๑.๒ การน าเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๐ ด้วย
วาจา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีระดับการพัฒนาองค์กรอยู่ในระดับ Early Result 
คะแนน ๒๗๑ – ๓๗๐ คะแนน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ คราววันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 5 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง Dr. Sylvia Meek FTM Scholarship 

for Entomology 2017 
อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เรื่องที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ Malaria Consortium ได้10 

ตกลงให้มีความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักวิจัย  หรือบุคลากรที่ท าวิจัยด้าน 
กีฏวิทยาการแพทย์ที่มีศักยภาพสูง เพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์     
เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะฯ ในการนี้ จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง Dr. Sylvia Meek FTM Scholarship for Entomology 
2017 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  15 

ทัง้นี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 20 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การด าเนินงานในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent 25 

Management (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การด าเนินงานในภารกิจของสถาบัน

บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๕  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง การแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย

เพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ หนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 30 

๕.๑.๖  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง แจ้งผลการประกวดโครงการ MU Energy 
Awards 2017 หนังสือลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๗  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทุน สกว. 
(ประเภทร่วมทุน) หนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๘  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 35 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ให้รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
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๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ให้เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ค าสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  5 

๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์  ให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ชะนวนทอง ธนะสุกาญจน์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 10 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือ (Call Center) และ
อาจารย์ผู้ดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ค าสั่งที่ ๒๐๒๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๑๘๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. 15 

๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.แสงเดือน มูลสม ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๑๙๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่           
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๑๙๕/๒๕๖๐ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ 
๒๒๓๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการ25 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๓๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ให้รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๓๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน30 

นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๓๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๓๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 35 

๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ ง  รศ. ดร. ภกญ.จุฑามณี  สุทธิสี สังข์ ให้รักษาการแทน
ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๓๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือจนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
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๑๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุญาตให้ ดร.ธนิต ชังถาวร ลาออกและพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๔๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุญาตให้ ศ. พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ลาออกจากต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๕๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม 5 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๑๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ค าสั่งที่ ๒๒๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ให้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานสภา10 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๗๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

๒๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุมัติให้ ศ. ดร. พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๒๘๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 15 

๒๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม ค าสั่งที่ ๒๓๐๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๓๑๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. 20 

๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุมัติให้ ผศ. ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดี

ฝ่ายแผนและการคลัง และ ผศ. ดร.ธัชวีร์ สีละวัฒน์ ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๓๑๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 25 

๒๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม ค าสั่งที่ ๒๓๒๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร. พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๓๒๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม 30 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
๒๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.นภดล วณิชวรนันท์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๒๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะ35 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๔๔๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
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รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  
๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร จ านวน ๑๘๙,๐๕๕,๐๖๔.๖๒ 

บาท งบด าเนินการ จ านวน ๘๔,๔๙๘,๐๗๓.๕๓ บาท และงบลงทุน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 5 

บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๗๔,๗๓๓,๑๓๘.๑๕ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๔๓,๔๒๔,๕๓๓.๘๕ 
บาท 

๒) เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๒๘๕,๗๒๒,๒๔๓.๐๐ บาท รายจ่ายจริง (รวม
ภาระผูกพัน) ๒๓๔,๘๙๔,๑๗๓.๓๘ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕๐,๘๒๘,๐๖๙.๖๒ บาท 

๕.๒.๑.๒ การเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มหัวหน้าภาควิชาเพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา) เป็นไปตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้หัวหน้า
ภาควิชาฯ เสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย 

๑) คณบดี (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)    ประธานกรรมการ 15 

๒) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ประเมิน   กรรมการ 
๓) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้รับการประเมิน  กรรมการ 
ที่ประชุมก าหนดวิธีการเสนอชื่อด้วยการลงคะแนน ผลการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มหัวหน้าภาควิชา 

เพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ ได้แก่ รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย 
๕.๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ งต่อเวลาปฏิบัติงาน ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม คณะ20 

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๓๙๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   

๕.๒.๑.๔ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของ  
ส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า PA ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  25 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนงาน ประกอบด้วยข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ จ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

- มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
- สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
- เป็นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ 30 

- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และแสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษา จ านวนหลักสูตร งบประมาณ ข้อมูลอัตราก าลัง 

รวมถึงแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการปฏิบัติงานของส่วนงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ านวน ๔ ด้าน 

๓๖ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการวิจัย ๑๔ ตัวชี้วัด ด้านการศึกษา ๙ ตัวชี้วัด ด้านการบริการสุขภาพ ๖ ตัวชี้วัด และ35 

ด้านการบริหาร ๗ ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้ด าเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 



- ๗ - 

 

 

ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่าคณะฯ จะจัดท า PA กับภาควิชา ทั้งนี้ ขอให้แต่ละภาควิชาระดมความ
คิดเห็น เพื่อก าหนดแนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานภายในภาควิชาต่อไป  

รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน  เสนอว่าการจัดท า PA 
กับภาควิชา ควรแบ่งเป็น ๒ ส่วน และก าหนดค่าน้ าหนักตามผลงานที่ปฏิบัติได้จริง   

รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอว่าควร5 

พิจารณาผลงานจากการเป็น First Author และ corresponding author ร่วมด้วย เนื่องจากแต่ละภาควิชามีจ านวน
เครือข่ายการท างานวิจัยแตกต่างกัน 

ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่ามีภาควิชาส่วน
หนึ่งที่มีภาระงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ และด้านการเรียนการสอน จึง
เสนอว่าควรก าหนดค่าน้ าหนักให้แตกต่างกันในแต่ละภาควิชา โดยวิเคราะห์จากภาระงานของภาควิชาที่ได้รับ10 

มอบหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ    
ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน เสนอว่าการนับชั่วโมงการสอนควร

นับชั่วโมงที่อาจารย์แต่ละท่านท าหน้าที่เป็น Major/Co- Advisor ด้วย ไม่ใช่นับเฉพาะชั่วโมงสอนในห้องเรียนเพียง
อย่างเดียว 

ประธานแจ้งว่าการนับชั่วโมงการสอนจะนับทุกกิจกรรมที่มีการเรียนการสอน และจะ15 

ก าหนดค่าน้ าหนักกับภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยค านวณจากการท างานวันละ ๗ ชั่วโมง x ๕ วัน x ๔๖ 
สัปดาห์ เท่ากับ ๑,๖๑๐ ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ค่าน้ าหนักด้านการวิจัยก าหนดไว้ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ แต่คณะฯ ให้
ภาควิชาสามารถก าหนดค่าน้ าหนักด้านอ่ืนเองได้ เช่น 

ภาระงาน แบบท่ี ๑ แบบท่ี ๒ แบบท่ี ๓ 
งานด้านพันธกจิหลัก/งาน
ประจ า 

ร้อยละ ๘๐ 
หรือคิดเป็น ๑,๒๘๘ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๘๕ 
หรือคิดเป็น ๑,๓๖๘.๕ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๙๐ 
หรือคิดเป็น ๑,๔๔๙ ช่ัวโมง 

- งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
หรือ ๘๐๕ ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
หรือ ๘๐๕ ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
หรือ ๘๐๕ ช่ัวโมง 

- งานสอน ร้อยละ ๒๐  
หรือ ๓๒๒ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๒๐  
หรือ ๓๒๒ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๒๐  
หรือ ๓๒๒ ช่ัวโมง 

- งานบริการทางวิชาการ ร้อยละ ๑๐  
หรือ ๑๖๑ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๑๕  
หรือ ๒๔๑.๕ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๒๐  
หรือ ๓๒๒ ช่ัวโมง 

งานด้านยุทธศาสตรส์นับสนุน 
หรืองานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมาย 

ร้อยละ ๒๐  
หรือ ๓๒๒ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๑๕  
หรือ ๒๔๑.๕ ช่ัวโมง 

ร้อยละ ๑๐  
หรือ ๑๖๑ ช่ัวโมง 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดรอบ
ประเมินตั้งแตว่ันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๐ มิถุนายน ในปีถัดไป  20 

๕.๒.๑.๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบอ านาจ
ให้คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานมีอ านาจด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนรวมถึงมีอ านาจ
สั่ง แต่งตั้ง มอบหมาย อนุญาต อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ รับทราบ และด าเนินการอ่ืนใดทุกกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อ านาจในการสั่งซื้อสั่ง
จ้างให้มีอ านาจดังนี้ 25 

๑) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
๒) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
๓) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท 
๔) การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
๕) การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท 30 



- ๘ - 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๒.๑  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน5 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๙ เรื่อง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๒.๒  สรุปการขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ Q1 ของฐานข้อมูล JCR ประจ าเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๕ เรื่อง เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๒.๓  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 10 

ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
- ผลการด าเนินงาน 
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๕.๒.๒.๔  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชาประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่  ๑ Excellence in research with global and social impact รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๒.๒.๕  สรุปการจัดบรรยายพิเศษ โดยส านักงานบริการการวิจัย ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑ ครั้ง 15 

๕.๒.๒.๖  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงาน
บริการการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน 
๑๖๓.๗๖๘.๖๔ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 20 

ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้าน
แม่สลิดหลวงวิทยา จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน โดยการ
ให้บริการสุขภาพ ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชน รวมถึงเพ่ือสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพและสุขภาวะอนามัย   
มีการถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนสู่ชุมชน  และสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและ25 

วิจัยกับชุมชนเพ่ือป้องกัน ควบคุม และดูแลปัญหาสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ประธานเสนอว่าคณะฯ ควรให้การสนับสนุนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ โดยการส ารวจและเก็บ

ข้อมูลของโรงเรียนว่ามีลักษณะอย่างไร อย่างน้อย ๓ โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการและพัฒนาโรงเรียนให้
ดีขึ้นในอนาคต   

ทีป่ระชุมรับทราบ 30 

๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา แจ้งต่อที่

ประชุมเรื่องการต่ออายุ Internet Access ของผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน เพื่อให้สามารถเข้า35 

ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไปได้ 
ที่ประชุมรับทราบ 



- ๙ - 

 

 

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

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
วิสัยทัศน์   “มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นน าของโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน” 
  To be a World Leader in Tropical Medicine 5 

พันธกิจ  “น าองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน”  
To Strive for Excellence in TROPICAL Medicine 

วัฒนธรรมองค์การ  
TR  = Tranformation & Innovation 
OP  = Open & Globally Connected 10 

M = Multidisciplinary 
E    = Embracing Creativity 
D    = Data – Driven Decision 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องสถิติการใช้

พลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ิมขึ้น ๑๖,๙๙๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘  
- เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้น ๒๖,๐๑๙ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑  20 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงานด้วย 
ที่ประชุมรับทราบ  

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
รศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเรื่องแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ 

วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องการจัดกิจกรรมพ่ีแบ่ง น้องปัน คลังเลือดพญาไท ครั้งที่ ๕ 25 

โดยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเทิดพระเกียรติ ๘๕ 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน ๑๐๑ คน ผ่านการตรวจคัดกรอง จ านวน ๙๐ คน และสามารถรับบริจาคโลหิตได้จ านวน ๓๘,๗๐๐ มิลลิลิตร 

จากนั้น รศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี แจ้งว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีบุคลากรป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ 
จ านวน ๔ คน ซึ่งได้จ ากัดบริเวณเพ่ือป้องการการแพร่กระจายเชื้อเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้รับวัคซีนป้องกัน30 

โรคไข้หวัดใหญ่ จากกรมควบคุมโรค จ านวน ๕๐๐ โดส แต่วัคซีนเสียเนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิจ านวน ๑๒๐ โดส 
โดยวัคซีนดังกล่าวได้ฉีดให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ในโรงพยาบาลต่างๆ ประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงที่
โรคไข้หวัดใหญ่ก าลังระบาด  

 ที่ประชุมรับทราบ  35 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งแทน รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายการศึกษา ดังนี้ 



- ๑๐ - 

 

 

๕.๒.๙.๑  รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๕ คน ได้แก่   

๑) นางอจลา พรมมิ 
๒) น.ส.อภิษฎา ช่อพันธุ์กุล 
๓) น.ส.กมลชนก บุญมี 5 

๔) น.ส.กษมา รักมาก 
๕) นายวัลลภ จักรกุล 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๒ คน ได้แก ่
๑) นายนพดล ปรีชา 
๒) นายนวันวัจน์ ไชยนุวงศ์ ภัทรางกูน 10 

๕.๒.๙.๒ รายชื่อผู้รับทุน Dr. Sylvia Meek FTM Scholarship for Entomology 2017 จ านวน ๒ คน 
ได้แก่ 

๑) Mr. Muhammad Adnan ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
๒) Ms. Somsanith Chonephetsarath ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แจ้งแทน รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วย15 

คณบดีฝ่ายการศึกษา ว่าตามที่คณะฯ ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน เข้ารับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเอกสารความเห็น
ของคณะกรรมการฯ เพ่ือขอให้ทั้งสองหลักสูตรพิจารณาแก้ไขหรือชี้แจงเหตุผลประกอบ เพ่ือส่งกลับไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งส านักงานบริหารการศึกษาได้ส่งเอกสารดังกล่าวแจ้งไปยังภาควิชาที่20 

เกี่ยวข้อง (๑๑ ภาควิชา) เพ่ือโปรดด าเนินการต่อไป โดยสาระส าคัญคือการขอให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 25 

๕.๒.๑๐.๑ สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Microsoft Word for Thesis Preparation (Information 
Technology Skills) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๘ คน และกิจกรรม EndNote 
Application for Reference Management (Research Skills) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน ๒๗ คน 

๕.๒.๑๐.๒ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ของนักศึกษา 30 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชาวดีหญิง จั งหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานราบรื่น มีการมอบสิ่งของ และเงินสดจ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ไม่มี 35 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 



- ๑๑ - 

 

 

ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่าขณะนี้ครบก าหนดเวลา
รับสมัครสมาชิกสภาคณาจารย์เรียบร้อยแล้ว และก าหนดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 
๐๗.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 5 

ไม่มี 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๕.๓.๔.๑ สวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดย อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการ
สวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีเรื่องแจ้งดังนี ้

๑) ประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตราราคาอาหาร ขนมหวาน และ10 

เครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒) ประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง สิทธิประโยชน์ร้านค้าสวัสดิการ ส าหรับ

บุคลากร และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓) ประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การจัดสวัสดิการประเภทการสงเคราะห์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  15 

๔) ก าหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ 
๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี 

๕) รายงานการประเมินศูนย์อาหารและร้านจ าหน่ายอาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดย ผศ. 
ดร.สิติมา จิตตินันทน์ สถาบันโภชนาการ และ น.ส.ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประเมินว่า ศูนย์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 20 

เนื่องจากคะแนนรวมในหมวดที่ ๓ ของร้านจ าหน่ายอาหารทั้ง ๘ ร้าน น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมในหมวดที่ 
๔ ของร้านโรสละห์รสดี ร้านอู๋ใช้ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราชวิถี ร้านปุ๊เย็นตาโฟ (สาขา ๓) และร้านอาหารตามสั่งสามปอ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ถึงแม้ว่าคะแนนรวมของทุกหมวดเท่ากับ ๖๐.๐๔ ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๖๐ 

๖) ก าหนดการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ส านักงานเขตราชเทวี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ 25 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ   
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ไมมี่ 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 30 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
   

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 35 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

      (รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 



- ๑๒ - 

 

 

          เลขานุการที่ประชุม 


