
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน 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. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน/ 

แทนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๗. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๘. รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๙. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๑๐. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
๑๑. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. ผศ. ดร.ณฐมน โกศลธนาภิวัฒน์  แทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๔. ผศ. ดร.เนาวรัตน์ ศรลัมพ์   แทนหัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
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. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 
๒๕. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๖. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 
หัวหน้างานพัสดุ 

๒๗. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 5 

๒. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.พิชชาภา วุฒิเกษ   แทนหัวหน้าส 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   
ก่อนเริ่มการประชุม นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน เป็นผู้น าการ
เจริญสต ิระยะเวลา ๓ นาท ี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานการ
ประชุม และ  รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการที่ประชุม 25 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
ประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่ รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผศ. ดร.งามพล สุนทรวรสิริ ผศ. นพ.วัชรพงศ์           

ปิยะภาณี และ ผศ. ดร.แสงเดือน มูลสม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และ ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์        
ทีไ่ดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นนักวิจัย ระดับ ๒  

ที่ประชุมรับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คราววันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 35 

ไม่มี. 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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๔.๑  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
การพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อความในประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการ5 

พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑.๑ (๒) ข้อความเดิม “รับรองโครงการวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ (Full Protocol) 
ด้วย ต้องช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาเพ่ิมเติม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท/ฉบับ” แก้ไขเป็น “รับรองโครงการวิจัยฉบับ
เต็ม (Full Protocol) ด้วย ต้องช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาเพ่ิมเติม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท/ฉบับ” และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความสับสน จึงขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และออกประกาศฉบับใหม่ 10 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับท่ี ๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่  ๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเพ่ิมข้อความในข้อ ๓๑ ของประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อย่อย ๒.๓ ให้จ่าย20 

ค่าตอบแทนการอ่านโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol) ฉบับละ ๕๐๐ บาทต่อคน  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๓  ขอปรับปรุงอัตราค่าหัตถการและค่าบริการทางการแพทย์ (อัตราค่าบริการห่อศพผู้ป่วยและค่าบริการฉีดศพ) 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ก าหนดอัตราค่าบริการห่อศพ รายละ ๑,๐๐๐ บาท และค่าบริการฉีด25 

ศพ รายละ ๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ นั้น แต่ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับตัวสูงขึ้น ดั้งนั้น เพ่ือให้การก าหนดอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ จึงขอปรับปรุงอัตราค่าบริการใหม่ และขอเพ่ิมรายการค่าบริการรับและส่งศพ ซึ่งโรงพยาบาลจะต้องจ่ายให้
บุคลากรผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับศพ ดังนี้  

๑) ค่าบริการห่อศพ (pack)                                รายละ  ๒,๐๐๐  บาท 30 

๒) ค่าบริการฉีดศพ                                         รายละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๓) ค่าบริการรับและส่งศพ          รายละ  ๑,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๔  ขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้ปฏิบัติหน้าที่35 

เกี่ยวกับศพ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร ซึ่งได้รับมอบหมายให้เข็นศพ 
ในอัตรา ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ ศพ และฉีดศพ ในอัตรา ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ ศพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้น เนื่องด้วย
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สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับศพเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ และปรับแก้ไข
รายการการจ่ายค่าตอบแทนผู้เข็นศพ เป็นค่าตอบแทนผู้เข็นศพ ช่วงการรับศพ และช่วงการส่งศพ ดังนี้ 

๑) ผู้ฉีดศพ                                 ในอัตรา ๕๐๐ บาท ต่อ ๑ ศพ 
๒) ผู้เข็นศพ ช่วงการรับศพ                     ในอัตรา ๒๕๐ บาท ต่อ ๑ ศพ 5 

๓) ผู้เข็นศพ ช่วงการส่งศพ         ในอัตรา ๒๕๐ บาท ต่อ ๑ ศพ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๕  ขอความเห็นชอบพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับ
ภาควิชา 10 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับภาควิชาจากผลการด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินจัดสรรส าหรับ ๑๑ ภาควิชา ก าหนดการจัดสรร ดังนี้ 

ก. ส าหรับภารกิจประจ า หรืองานพ้ืนฐานวงเงิน รวม ๖.๐ ลา้นบาท โดยแบ่งจัดสรรให้แต่ละภาควิชา ดังนี้ 
๑) ตามภารกิจประจ า วงเงิน ๒.๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 15 

๑.๑ เป็นทุนประเดิม ให้ทุกภาควิชาเท่าเทียมกัน          ร้อยละ ๒๐ =    ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ ตามจ านวนนักศึกษา ปริญญาโท - เอก ในสังกัดภาควิชา    ร้อยละ ๑๕ =    ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๓ ตามจ านวนชั่วโมงสอนที่ภาควิชารับผิดชอบ         ร้อยละ ๑๕ =    ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๔ จัดสรรให้ตามจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์         ร้อยละ ๕๐ = ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) ตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ท าไว้ล่วงหน้า (PA) ประจ าปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๒.๕ ล้านบาท  20 

๒.๑ จัดสรรส าหรับผลการด าเนินงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้อ ๑ และข้อ ๓ – ๑๔ รวม ๑๓ ข้อ  
๒.๑.๑  จัดสรรส าหรับภาควิชาที่มีผลด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ใน PA        

ทั้ง ๑๓ ข้อเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อ 
๒.๑.๒  จัดสรรเป็นรางวัลในกรณีภาควิชามีผลด าเนินงานสูงกว่า เป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน PA     

ทั้ง ๑๓ ข้อเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อ  25 

๒.๒ ส าหรับข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้อ ๒ ให้ใช้เกณฑ์การจัดสรรเงิน ตามข้อ ข. 
ข. จัดสรรส าหรับผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้อ ๒ วงเงิน ๑.๐ ล้านบาท ส าหรับ

ภาควิชาที่ท า PA สูงกว่าหรือเท่ากับ PA ระดับส่วนงาน และมีผลด าเนินงาน ≥ ๓ ดังนี้ 
ผลด าเนินงาน (จ านวนเรื่อง/คน/ปี)   เงินจัดสรร (บาท)      

     ≥ ๕.๐      ๓๐๐,๐๐๐ 30 

     ≥ ๔.๕      ๓๐๐,๐๐๐ 
     ≥ ๔.๐      ๓๐๐,๐๐๐ 
     ≥ ๓.๕      ๒๐๐,๐๐๐ 
     ≥ ๓.๐ (PA ระดับส่วนงาน)   ๑๐๐,๐๐๐ 
ค. เงินจัดสรรอื่นๆ แก่ภาควิชา ดังนี้ 35 

๑) ยอดเงินจัดสรรพื้นฐานของภาควิชาที่คงเหลือ หรือติดลบ จากปี ๒๕๖๐  
๒) เงินโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรม/สัมมนาที่มีรายได้ในส่วนของภาควิชา และฝากไว้

กับคณะฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
๓) ยอดเงินจัดสรร คงเหลือของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่สะสมไปปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
๔.๖  การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ตามที่ ผศ. ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา จะครบเกษียณอายุ งานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดี5 

วิทยาลัยราชสุดา ไม่เกิน ๑ ชื่อ ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่เสนอชื่อผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา 

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

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมคืนจักรยานสาธารณะสีขาว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐      
เป็นต้นไป 15 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการ
จ าหน่ายหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔  กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติการรับเอกสารแจ้งการอนุมัติและการโอนเงินเพื่อ
ด าเนินการบันทึกรับเงินอุดหนุนวิจัย หนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๕  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติในการท าหนังสือรับสารภาพความผิดวินัยของ20 

บุคลากร หนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๖  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๗  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ค าสั่งที่       25 

๒๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย 

ค าสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ค าสั่งที่        

๒๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 30 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๔๖๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤต ค าสั่งที่ 35 

๒๔๘๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 

ค าสั่งที่ ๒๔๙๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาของคณะกรรมการอ านวยการและ
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คณะกรรมการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมตามค าสั่งนี้ ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมตามประกาศ
ส านักงานอธิการบดี 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๕๐๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 5 

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยและอนุมัติเบิกจ่ายให้กับส่วนงาน เพ่ือน าไป
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยต่อไป ค าสั่งที่ ๒๕๑๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่         
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบอ านาจการด าเนินการด้านการคลังและพัสดุ ให้กับหัวหน้าส่วนงาน 10 

และหัวหน้าโครงการวิจัย ค าสั่งที่ ๒๕๖๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบอ านาจการด าเนินการด้านการคลังและพัสดุ ให้กับผู้ด ารงต าแหน่ง

ตามท่ีระบุในเอกสารแนบท้ายค าสั่ง ค าสั่งที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ ศูนย์

ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๕๗๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 15 

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ ให้รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๕๘๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นพ.หรรษา แต้ศิริ ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาโครงการจัดตั้ง   20 

วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๕๘๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ให้รักษาการแทน
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๕๙๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ตั้งแตว่ันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  25 

๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่        
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการปฏิบัติงานเท่ากับวาระอธิการบดี 

๑๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖๑๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 30 

๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
อธิการบดีที่แต่งตั้ง 

๑๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุญาตให้ อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการ
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖๔๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 35 

๑๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการอุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖๖๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับค่าตอบแทนตามประกาศส านักงานอธิการบดี 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏฺบัติหน้าที่ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกข
ชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
ค าสั่งที่ ๒๖๖๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ค าสั่งที่ 5 

๒๖๖๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๒๑ ) มห าวิท ยาลั ยมหิ ดล  มี ค าสั่ ง แต่ งตั้ งรอ งคณ บดี คณ ะสั งคมศาสตร์และม นุ ษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖๖๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ10 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖๔๖/
๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา
กีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๗๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 15 

๒๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ (ฉบับที่ ๒) ค าสั่งที่ 
๒๗๖๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๘๐๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  20 

๒๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.งามพล สุนทรวรสิริ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๘๑๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

๒๗) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.อรภัค เรี่ยมทอง ให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (เพ่ิมเติม) ค าสั่งที่ ๐๐๔๐๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 25 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒๘) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีค าสั่งแต่งตั้ง พญ.จิราพร ภัทรนุธาพร ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อนในด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ค าสั่งที่ ๐๐๔๐๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีค าสั่งแต่งตั้ง พญ.กัตติกา หาลือ ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะ30 

เวชศาสตร์เขตร้อนในด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ค าสั่งที่ ๐๐๔๐๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๐) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีค าสั่งแต่งตั้ง นพ.พิพัฒน์ จิรนัยราดุล ให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนในด้านการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ค าสั่งที่ ๐๐๔๐๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
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๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๑๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  

๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร จ านวน ๒๐๘,๔๘๘,๗๗๙.๑๖ บาท 
งบด าเนินการ จ านวน ๘๖,๑๓๗,๑๕๗.๘๔ บาท และงบลงทุน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวม
รายจ่ายทั้งสิ้น ๒๙๕,๘๐๕,๙๓๗.๐๐ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๒๕,๖๙๘,๗๓๕ บาท 5 

๒) เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๓๒๖,๒๒๖,๑๓๗.๒๑ บาท รายจ่ายจริง (รวมภาระ
ผูกพัน) ๒๗๒,๐๗๖,๔๑๒.๒๕ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๕๔,๑๔๙,๗๒๔.๙๖ บาท 

๕.๒.๑.๒ ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้ 

๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 10 

๒) สามารถปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางด้าน
เวชศาสตร์เขตร้อน 

๓) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 15 

๕) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๖) คุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (หากมี) 
นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้ผู้สมัครทดสอบสอนสาธิต ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และประเมินความ

เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง โดยพิจารณาจาก 
๑) คุณวุฒิการศึกษา 20 

๒) ประสบการณ์การท างาน หรือผลงาน (หากมี) 
๓) การสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น สมรรถนะ ความสนใจ มนุษย

สัมพันธ์ และบุคลิกภาพ หรืออ่ืนๆ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๒.๑.๓ สรุประยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน 25 

๒๕๖๐  

ต าแหน่ง 
บรรจุก่อน  
ปี ๒๕๕๒ 

บรรจุ ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน 
รวมท้ังหมด 

ไม่เข้าโครงการ Talent เข้าโครงการ Talent 
อาจารย์/นักวิจัย ระดับ ๑ ๑๓ ๑๔ ๗ ๓๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย/์นักวิจัย ระดบั ๒ ๒๓ ๙ ๑๕ ๔๗ 
รองศาสตราจารย ์ ๒๔ ๑ - ๒๕ 
ศาสตราจารย ์ ๗ - - ๗ 

รวม ๖๗ ๒๔ ๒๒ ๑๑๓ 

โดยมีภาพรวมระยะเวลาการเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ 

ค่าสถิติ 
ต าแหน่ง 

อาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
นักวิจัย ระดับ ๑ เป็นนักวิจัย ระดบั ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น  
รองศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์เป็น 
ศาสตราจารย ์

ค่าสูงสุด  ๒๑ ปี ๓ เดือน ๑๒ ปี ๑๒ ปี ๓ เดือน 
ค่าต่ าสดุ ๒ ปี ๑ ปี ๖ เดือน ๒ ปี 
ฐานนิยม (Mode) ๓ ปี ๖ เดือน ๓ ปี - 



- ๙ - 

 

 

มัธยฐาน (Median) ๕ ปี ๒ เดือน ๕ ปี ๘ ปี 
ค่าเฉลี่ย ๖ ปี ๑ เดือน ๕ ปี ๗ เดือน ๗ ปี ๖ เดือน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๑.๔ สรุปภาพรวมค่าใช้จ่ายการจัดประชุมของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ระยะเวลา ๑๑ เดือน          

มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ด าเนินการจองห้อง
ประชุม ให้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมและระบุจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการส ารองอาหารและ
เครื่องดื่มของการจัดประชุม  5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

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

การวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๘ โครงการ รวมเป็นเงิน ๖๑๓,๑๘๘.๕๒ บาท 10 

๕.๒.๒.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๗ เรื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๓ สรุปการขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ Q1 ของฐานข้อมูล JCR ประจ าเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๔ ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 15 

๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 
ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
- ผลการด าเนินงาน 
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๕.๒.๒.๕ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๑๙๔,๕๖๕.๔๔ บาท 

๕.๒.๒.๖ สรุปการจัดบรรยายพิเศษ โดยส านักงานบริการการวิจัย ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน 
๒ ครั้ง 20 

๕.๒.๒.๗ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการ พ.ศ. ....... และร่างประกาศท่ีออกตามข้อบังคับฯ  

รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งให้พิจารณาข้อบังคับ
ฯ ข้อ ๒๐ “กรณีที่มีการจ้างบุคคลที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยเป็นลูกจ้างโครงการบริการวิชาการให้มีค าสั่งจ้างจากส่วน
งานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการหรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี โดยให้ระบุระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด25 

โครงการบริการวิชาการให้ชัดเจน และส่งส าเนาค าสั่งจ้างให้สถาบันเพ่ือด าเนินการต่อไป” เนื่องจากลูกจ้างของโครงการ
จะได้รับการจ้างต่อในโครงการอ่ืนต่อไป และข้อ ๒๕ “เมื่อสิ้นสุดโครงการบริการวิชาการ ให้สถาบันท าการปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร โครงการบริการวิชาการภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการบริการวิชาการ หากมีเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมดอกเบี้ย ณ วันปิดบัญชี ให้น าส่งเป็นรายได้ส่วนงานต้นสังกัด”   

ประธานเสนอว่าให้รวบรวมผลการพิจารณา และน าไปแจ้งต่อที่ประชุมของมหาวิทยาลัยต่อไป  30 

๕.๒.๒.๘ การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีอาวุโส สกว.) กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และการแพทย์ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

๑) ความมีชื่อเสียง (Prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (Recognition)  
๒) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ/H-index/Impact factor ของวารสาร/จ านวน Citation 
๓) คุณภาพ และ Relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ) 35 



- ๑๐ - 

 

 

๔) ความสามารถในการสร้างทีมวิจัย และเครือข่าย 
๕) จริยธรรม 
๖) ให้ความเอ้ือเฟ้ือต่อวงการวิจัย 
ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีอาวุโส สกว.) จ านวน ๓ 

ท่าน ได้แก่ ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ และ ดร.เจตสุมน ประจ าศรี  5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ไม่มี 
๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ไม่มี 10 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา แจ้งต่อที่

ประชุมเรื่องผลการจัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการจัดอบรม
ทั้งหมด ๗ ครั้ง ในแต่ละโครงการมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ การอบรม Google App เป็นโครงการ
อบรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ดังนั้น แผนการจัดโครงการอบรมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงวางแผนว่าจะจัด15 

อบรมเกี่ยวกับ Online Classroom ซึ่งจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับ E-Learning  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มอบหมายให้ น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างาน

ทรัพยากรบุคคล สรุปโครงการ “เขตร้อนองค์กรแห่งสติ”   20 

น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล แจ้งว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดโครงการพัฒนา
สมาธิ และสติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรใช้สมาธิและสติในปฏิบัติงาน รู้จักคดิ รู้จักปรับตัว รู้จักแก้ปัญหา และเรียน
รู้เท่าทันในเรื่องของความเครียดที่เข้ามามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จทั้งการพัฒนางานและคุณภาพชีวิต รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก าหนดให้
คณะ/สถาบัน มีการจัดกิจกรรมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้25 

ประชาคมมหิดลได้ตระหนักและน าความรู้เรื่องจิตตปัญญามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างแท้จริงตามบริบทของแต่
ละคน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาสมาธิ/สติ ดังนี้ 

 
 
 30 

 
๑) โครงการอบรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization) จ านวน ๕ รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย 
๑ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ๔๒ คน ผู้บริหาร/บุคลากรสายวิชาการ 

๒ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๔๗ คน หัวหน้าส านักงาน/หัวหน้างาน 
๓ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๔๔ คน  หัวหน้าส านักงาน/หัวหน้างานและบุคลากร

สายสนบัสนุนสังกัดส านักงานคณบดี 

๔ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๓๘ คน ลูกจ้างกลุ่มบริการพื้นฐาน 



- ๑๑ - 

 

 

๕ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๓๗ คน ลูกจ้างกลุ่มบริการพื้นฐาน 

รวม  ๒๐๘ คน 

๒)  โครงการสุข...สัญจร   ดังนี้ 
รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย 
๑ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๓๘ คน  

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ๒ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒๙ คน 
๓ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๕๕ คน 
๔ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๔๒ คน 

รวม ๑๖๔  คน 

ดังนั้น เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านสมาธิ/สติ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมบุคลากรทั้งคณะฯ              
คณะฯ จึงได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาสมาธิ/สติ ดังนี้ 

๑) โครงการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in 
Organization)  5 

๒) โครงการอบรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization) รุ่นที่ ๖ – ๗  
๓) โครงการสุข...สัญจร จ านวน ๔ รุ่น โดย รศ. นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ และทีมจากศูนย์จิตตปัญญา 

มหาวิทยาลัยมหิดล    
และมีแผนการด าเนินงานโครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO) ปี 

๒๕๖๑ ดังนี้ 10 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
๑ ให้ผู้ผ่านการอบรม MIO  ของภาควิชา/หน่วยงาน น าการท าสมาธิและการสื่อสารแบบกัลยาณมิตรสนทนาเมื่อมีการประชุม 
๒ น าระฆังสติมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีสติก่อนการท างาน หรือการท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเสียงตามสายของ

คณะฯ ๓ ช่วงเวลา  
   -   ช่วงเช้า          เวลา ๐๘.๓๐ น.                 (จ านวน ๒ ครั้ง) 
   -   ช่วงกลางวัน    เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.     (จ านวน ๔ ครั้ง) 
 -   ช่วงเย็น         เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     (จ านวน ๓ ครั้ง) 

๓ ติดป้ายโลโก้และวลีที่เกี่ยวข้องกับ “เขตร้อนองค์กรแห่งสต”ิ ตามอาคารต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรน าสตไิปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

๔ จัดท า Screen Saver “ น้องสติ ”  ส าหรับให้บุคลากรดาวน์โหลดไว้หน้าจอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บคุลากรรู้จัก “เขตร้อน
องค์กรแห่งสต”ิ 

๕ มีการจัดท าวดิิทัศน์ MIO เพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงประโยชน์ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยทีมผู้บริหารและผูผ้่าน
การอบรม 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ภาควิชาหรือหน่วยงานส่งบุคลากรที่ยังไม่เข้าอบรมโครงการ MIO หรือสุขสัญจร 
เข้ารับการอบรมในปี ๒๕๖๑ เพ่ือให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งคณะฯ และเพ่ือให้โครงการด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  

จากนั้น อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง การบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของเครือข่ายพญาไท ซึ่งจะมีการซ้อมจ าลองการ
บริหารความต่อเนื่องทางการวิจัย การศึกษา และการให้บริการสุขภาพและบริการวิชาการ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 15 

๒๕๖๐  
นอกจากนี้ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดร่างสัญลักษณ์ Tropmed Quadcore หรือวงล้อ

แห่งการเปลี่ยนแปลง โดยการน ายุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมาก าหนดเป็นรูปแบบ
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สัญลักษณ์ ภายใต้แนวคิดว่าทุกยุทธศาสตร์ท างานสัมพันธ์กัน มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
“วิสัยทัศน์ และพันธกิจ” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี  5 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้ 
๕.๒.๘.๑ ด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของมีคมบาด

หรือทิ่มต า ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลและคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน10 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติหากเกิดกรณีดังกล่าว  
๕.๒.๘.๒ ตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือ

สมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้การด าเนิน
กิจกรรมได้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ  

๕.๒.๘.๓ ตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ปรับปรุงกระบวนการท างานให้บริการข้อมูลแก่15 

ผู้รับบริการ ในกรณีสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัดนี้
กระบวนการดังกล่าว ได้น าสู่การปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

๕.๒.๘.๔ ตามที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล  (HA: 
Reaccreditation ครั้งที่ ๑) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการรับรองเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น ในการนี้ 20 

สรพ. มีก าหนดเข้าเยี่ยมส ารวจโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ภายหลังการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี รศ. นพ.รณชัย อธิสุข จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้น า
เยี่ยมส ารวจ 

๕.๒.๘.๕ ตามที่คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย ได้จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยและฝึกซ้อม
อพยพผู้ป่วย ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น เพ่ือให้25 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความต่อเนื่องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกเวลาท าการ ดังนั้น  คณะกรรมการ
ป้องกันอัคคีภัย จึงก าหนดจัดกิจกรรมซักซ้อมแผนอพยพนอกเวลาท าการ ให้กับบุคลากรที่ท างานภายในอาคาร      
ราชนครินทร ์ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   

 ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 30 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง ดังนี้ 
๕.๒.๙.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งขอติดตามผลการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN-QA ภายในส่วนงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ ในการนี้ หลักสูตรต่างๆ จึงต้อง
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงในแบบฟอร์ม AUN-QA 06 ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ประธานหลักสูตรกรอกข้อมูล ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอน35 

ต่อไปคณะฯ จะมอบหมายให้กรรมการที่เป็น AUN-QA assessor จ านวน ๒ คนต่อหลักสูตร เพ่ือไปตรวจสอบข้อมูล
จากประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต่อไป   

๕.๒.๙.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้คณะฯ น าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
(Ph.D. (Trop. Med.)) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (Ph.D. (Clin. Trop. 
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Med.)) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้งนี้ หลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) ได้
รวบรวมข้อมูล และจะส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่กองพัฒนาคุณภาพ ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนหลักสูตร     
Ph.D. (Clin. Trop. Med.) อยู่ระหว่างการจัดท า ซึ่งหลังจากส่งรายงานดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะส่งกรรมการเข้ามา
ประเมินและตรวจเยี่ยมภายใน ๔๕ วัน  

ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน แจ้งเพ่ิมเติมว่าบัณฑิตวิทยาลัยเร่งหลักสูตรส่ง 5 

มคอ. ๒ ฉบับแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์หัวหน้าภาควิชาส่งค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แทน     10 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดังนี้ 
๕.๒.๑๐.๑ พิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ

เกียรติ ชั้น ๕ อาคารจ าลอง หะริณสุต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งหมด ๑๔๘ คน ประกอบด้วย อาจารย์ ๔๔ คน 
เจ้าหน้าที่ ๒๒ คน และนักศึกษา ๘๒ คน 

๕.๒.๑๐.๒ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม15 

เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารจ าลอง หะริณสุต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งหมด ๗๑ คน ประกอบด้วย อาจารย์ ๑๐ 
คน เจ้าหน้าที่ ๑๒ คน และนักศึกษา ๔๙ คน 

๕.๒.๑๐.๓ พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารจ าลอง หะริณสุต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งหมด ๖๔ คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ ๒๐ คน เจ้าหน้าที่ ๑๓ คน และนักศึกษา ๓๑ คน 20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

นายอ านาจ ค าศิริวัชรา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ แจ้งเรื่องจากที่ได้เข้าร่วมงาน Digital Health 
Care by Health Tech Startup Thailand ว่าปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มของแพทย์เอกชน เปิดให้บริการให้ค าปรึกษา 
ผ่านแอพลิเคชั่น โดยคิดค่าบริการเป็นนาที ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.seedoctornow.com หรือ 25 

https://zeekdoc.com   
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 30 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้จัด

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป เมื่อวันที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ การด าเนินการเลือกตั้งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. 35 

๒๕๖๐ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

https://zeekdoc.com/
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๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ไม่มี   

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 5 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

 ไม่มี  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๑ น. 10 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 15 

      (รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


