
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม 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   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๔. รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
๕. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๖. ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๗. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 

แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๙. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๑๐. ผศ. ดร.พัชรา ศรีวิชัย   แทนหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๑. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๒. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๓. ศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๔. รศ. ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพาณิชย์  รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๕. ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๖. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๗. ผศ. ดร.ญาณิน ลิมปานนท์   รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๘. ผศ. ดร.วิริชดา ปานงาม   แทนหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๑๙. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๐. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๑. ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๒. ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. นางฐิติพร แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล 
๒๔. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 

หัวหน้างานพัสดุ 
๒๕. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๒. รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๓. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑. น.ส.พิชชาภา วุฒิเกษ   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๒. นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นางจุฑามาศ ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔. นายพีรวัฒน์ ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย 
๕. น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 10 

๖. น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗. นายเสวก ชมมิ่ง    รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๘. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นางจิตรา สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๐. นายวัชรินทร์ นาคผ่อง   แทนหัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม 15 

๑๑. นางฐิติกา ธีรเนตร    หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร 
๑๒. นายพสิณ ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
ก่อนเริ่มการประชุม นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน เป็นผู้น าการ20 

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 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

ประธานแจ้งเรื่องจากการเดินทางไปร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลก ส านักงานภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 25 

(World Health Organization South-East Asia Region (WHO SEARO)) ว่าจากสถานการณ์ โลกปัจจุบันทุ ก
หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับโรคภัยว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ควรด าเนินการอย่างไร และจะสามารถพัฒนา
หน่วยงานไปในทิศทางใด เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับรับมือกับปัญหาโรคภัยเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน
หน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยต่างๆ ได้ให้ความส าคัญต่อการวิจัยที่เกี่ยวกับ โรคที่เป็น Silent infection เช่น        
โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย และวัณโรค เป็นต้น ซึ่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนยังมีการวิจัยด้านวัณโรคค่อนข้างน้อย   30 

อย่างไรก็ตาม ทุกภาควิชาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนควรหาแนวทางว่าภาควิชาจะสามารถพัฒนาการวิจัยให้เกี่ยวกับ
โรคที่เป็น Silent infection มากขึ้นได้อย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการของหน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย
ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยในช่วง ๒ – ๓ ปีข้างหน้า  

นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับ WHO Malaria Policy Advisory Committee (MPAC) ซ่ึงได้ก าหนดนโยบาย
ว่าจะก าจัดโรคมาลาเรียให้หมดสิ้น (Malaria Elimination) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ35 

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า 
(ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๓๐) ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาจ านวน ๑๗ เป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายที่   ๑: No Poverty ขจัดความยากจน        
เป้าหมายที่   ๒: Zero Hunger ขจัดความหิวโหย        
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เป้าหมายที่   ๓: Good Health and Well-Being การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี    
เป้าหมายที่   ๔: Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม       
เป้าหมายที่   ๕: Gender Equality ความเท่าเทียมทางเพศ 
เป้าหมายที่   ๖: Clean water and Sanitation การจัดการน้ าและสุขาภิบาล     
เป้าหมายที่   ๗: Affordable and Clean Energy พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้    5 

เป้าหมายที่   ๘: Decent work and Economic growth การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่   ๙: Industry, Innovation and Infrastructure อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  
เป้าหมายที่ ๑๐: Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ า      
เป้าหมายที่ ๑๑: Sustainable Cities and Communities เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  
เป้าหมายที่ ๑๒: Responsible Consumption and Production แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  10 

เป้าหมายที่ ๑๓: Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
เป้าหมายที่ ๑๔: Life below water การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล   
เป้าหมายที ่๑๕: Life on land การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก      
เป้าหมายที่ ๑๖: Peace and Justice Strong Institutions สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก   
เป้าหมายที่ ๑๗: Partnerships for the goals ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 15 

จากข้อมูลข้างต้น เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนโดยตรงคือ เป้าหมายที่ ๓ Good Health and 
Well-Being ขอให้ภาควิชาหาแนวทางว่าจะด าเนินการพัฒนาด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างไร และ
ผลงานวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ภายใต้แนวคิดการผลิตผลงานที่เป็น Translational Research และ 
Transformational Research เพ่ือให้มีทิศทางการพัฒนาสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย  

ที่ประชุมรับทราบ 20 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ คราววันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

โดยไมม่ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 25 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การพิจารณาก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขานุการคณะ/หัวหน้าส านักงานคณบดี 30 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะ/หัวหน้าส านักงานคณบดี ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
หัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ 
“ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของ 35 

แต่ละต าแหน่ง” ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งเลขานุการคณะ/หัวหน้าส านักงานคณบดี 
เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนด
วิธีด าเนินการ วิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของต าแหน่ง ดังนี้ 
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๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่ง 

๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 5 

(ก)  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยอาจ
แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

(ข)  ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งที่
จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ตาม10 

แบบ กบค.๐๖ ยกเว้นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาแบบประวัติการท างาน ซึ่งระบุ
บุคคลอ้างอิง 

(ค)  เมื่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ 

มติที่ประชุม พิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีที่ ๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ15 

วิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น 

๔.๒  ขอความเห็นชอบก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือก และการเสนอแต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัด
ส านักงานคณบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาตามที่
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้มีการปรับเปลี่ยนชื่องานในสังกัดส านักงานคณบดี ดังนี้ 20 

๑) งานอ านวยการกลาง เปลี่ยนเป็น งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๒) งานสื่อสารองค์กร   เปลี่ยนเป็น งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการ

พ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 
๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ “กรณีเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเป็นหน่วยงานเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือเปลี่ยนแปลงใน25 

สาระส าคัญของภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบ ให้หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานพิจารณาด าเนินการให้ได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศนี้”  

ดังนั้น จึงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้ 
๑) ขอก าหนดวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศฉบับดังกล่าว ตามข้อ ๕ (๒) ให้หัวหน้าส่วนงาน

เสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 30 

๒) คณบดีได้พิจารณาแล้วเพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องจึงขอเสนอแต่งตั้ง 
- นายเสวก ชมมิ่ง ต าแหน่ง วิศวกรโยธา (ผู้ช านาญการ)  

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
- นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม  35 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๓  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้าง

หรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๕ - 

 

 

น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการยกเลิก
ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้างหรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ขอความเห็นชอบการพิจารณาร่างประกาศการจ้างต่อหรือไม่จ้างต่อบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนฉบับใหม่ โดยมี
สาระส าคัญที่ปรับเปลี่ยนตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้าง 

หรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้าง 

หรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๒ 
“คณะ”  หมายความว่า  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
“คณบด”ี  หมายความว่า  คณบดคีณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
“บุคลากร” หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย   และ 
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา   
การต่อสญัญาจ้าง        
“สัญญา”  หมายความว่า  สญัญาการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ข้อ ๓ 
- คงเดิม - 
- คงเดิม - 
- คงเดิม - 

 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา   
  กลั่นกรองการต่อสญัญา        

- คงเดิม - 
 

ข้อ ๓  เมื่อบุคลากรผู้ใดปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลาการ
จ้างและมีการจ้างต่อ ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณา และมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 
     (๑) ภาระงานท่ีจะมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัต ิ
     (๒) ผลงาน หรือ รางวัล หรือ การพัฒนางานในรอบสัญญา
ที่ผ่านมา 
     (๓) มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน 
     (๔) มีวัฒนธรรมมหิดล M-A-H-I-D-O-L เป็นที่ประจักษ ์

ข้อ ๔ เมื่อบุคลากรผู้ใดปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลาการจ้าง
และมีการจ้างต่อ  ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติ งานมา
ประกอบการพิจารณา และมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 
     (๑) ภาระงานท่ีจะมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัต ิ
     (๒) ผลงาน หรือ รางวัล หรือ การพัฒนางานในรอบสัญญาที่
ผ่านมา 
     (๓) มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน 
     (๔) มีค่านิยม MAHIDOL ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่
ประจักษ์                           

ข้อ ๔  ระยะเวลาการต่อสญัญา  
(๑) สัญญาแรก :  เมื่อผ่านการทดลอง

งาน ๖ เดือนแล้ว บวกกับระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาและคัดเลือกบุคคล  การบรรจุและแต่งตั้ง  และการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๑๖ (๑) 

(๒) สัญญาที่สอง : เมื่อครบสัญญา
แรกแล้ว มีระยะเวลาดังนี้ 
  ก. มีก าหนด ๑ – ๒ ปี กรณีที่มี
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี  สามารถปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถได้ หรือเป็นความประสงค์ ของ
บุคลากร    

 ข . มี ก าห น ด  ๓  - ๕  ปี  ก รณี
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือ ดีเด่น  และมี
ผลงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของภาควิชา/
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

(๓)  สัญญาที่สาม : เป็นสัญญาระยะ
ยาวเพื่อสร้างความมั่นคงแก่บุคลากร มีก าหนด ๕ ปี ขึ้นไป กรณี
บุคลากรมีผลการปฏบิัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือ ดีเด่น และมี

ข้อ ๕  ระยะเวลาการต่อสัญญา   
                      

- ยกเลิก - 
 
 
 
(๑)   แบบที่ ๑   มีก าหนดระยะเวลา  ๑- ๔ ปี พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ข้อ ๔ 
 
(๒)  แบบที่ ๒  มีก าหนด ๕ ปีขึ้นไป พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ 
๔   โดยเป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน/ผลงานโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือเป็นสาขาวิชา
ขาดแคลน    
 
 
   
 
 



- ๖ - 

 

 

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้าง 

หรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ร่าง) ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการจ้าง 

หรือไม่จ้างต่อบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐  
ความก้าวหน้าทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือเป็นสาขาวิชาขาดแคลน 
หรือมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์  

กรณีบุคลากรผ่านสัญญาแรก หรือ 
สัญญาที่สองมาแล้ว แต่ผลการปฏิบัติงานไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต่อ  
สัญญาระยะยาว หรือไม่มีผลงานโดดเดน่ ไม่แสดงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ/วิชาชีพ คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาให้ต่อ
สัญญาระยะสั้น เป็นเวลา ๑ – ๒ ปีได้อีก พร้อมทั้งให้เวลาและ
ข้อ เสนอแนะแก่บุคลากรเพื่ อพัฒนาตนเอง และเพิ่มขีด
ความสามารถอย่างเหมาะสม 
ข้อ ๕   กรณีไม่จ้างต่อบุคลากรให้ใช้แนวทางตามหนังสือกอง
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๖๘๑๘  
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือแนวทางอื่นๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไปเป็นเกณฑ์การพิจารณา  
 

ข้อ ๖     
- คงเดิม - 

ข้อ ๖   ให้ภาควิชา/หน่วยงาน พิจารณากลั่นกรองบุคลากรที่จะ
จ้างต่อหรือไม่จ้างต่อโดยใช้เกณฑ์ตามข้อ ๓ และเสนอเรื่องมายัง
คณบดี ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการ จ านวน ๓ - ๕ คน  มีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจากภาควิชา/หน่วยงาน และเสนอ
ความเห็นต่อคณบดี เพื่อพิจารณาตัดสินการจ้างต่อหรือไม่จ้าง
ต่อบุคลากร และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเพื่อพิจารณาออกค าสั่ง  
 

ข้อ ๗   ขั้นตอนด าเนินการ 
    (๑)  ให้ภาควิชา/หน่วยงาน พิจารณากลั่นกรองบุคลากรที่จะ
จ้างต่อหรือไม่จ้างต่อโดยใช้เกณฑ์ตามข้อ ๔ และ ข้อ ๕ และเสนอ
เรื่องมายังคณบดี ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
    (๒) ให้มีคณะกรรมการ จ านวน ๓ - ๕ คน มีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจากภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมในเบื้องต้น และเสนอความเห็นต่อคณบดี 
    (๓)  คณบดีพิจารณาตัดสินก าหนดระยะเวลาการจ้างต่อ
หรือไม่จ้างต่อบุคลากร และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติเพื่อพิจารณา
ออกค าสั่ง 

ข้อ ๘   ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาใน
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยสั่ง
การ และให้ถือผลการวินิจฉัยสั่งการเป็นท่ีสุด 

ข้อ ๘   ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาใน
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น         

ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า เสนอว่าควรแจ้งผลการพิจารณากรณีที่ไม่จ้าง
ต่อบุคลากร ให้บุคลากรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อย ๙๐ วัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/5 

สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่ งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 10 

๒๕๖๐ 
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๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์   
ศิริราชพยาบาล) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 5 

๒๕๖๐ 
๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ และ

เลขาธิการสภาคณาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๖  กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง ตอบข้อหารือแนวปฏฺบัติ เรื่องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

หนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 10 

๕.๑.๗  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง ขอส่งผลการส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และ
ความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๘  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาล
เอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๙  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง การประกาศและบังคับใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 15 

หนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.๑.๑๐ เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย       
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่  ๓๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่          
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 20 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๑๙๑๖/๒๕๖๐ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่และวาระการด าเนินงานตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.สุชาดา ส ารวยผล ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 

สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๙๔๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร และ อ. พญ.พจนีย์ จิตตะมาลา ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๙๔๓/๒๕๖๐ สั่ง 30 

ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามล าดับ 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๐๘๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่      
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 35 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ค าสั่งที่ ๓๐๘๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นพ.สุรพร ลอยหา ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ ค าสั่งที่ ๓๑๑๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอ่ืน 

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ค าสั่งที่ 5 

๓๑๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์

ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง Professor Stephen Ward ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์10 

อาคันตุกะ สาขาพยาธิวิทยาเขตร้อน (Visiting Professor of Tropical Pathology) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๑๒๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ 
๓๑๕๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่ งแต่งตั้ ง ผศ. นพ.เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล  ให้ ด ารงต าแหน่ ง                15 

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ค าสั่งที่ ๓๑๘๓/
๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง นพ.สุรพร ลอยหา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ค าสั่งที ่๓๒๔๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  20 

๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๓๓๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๓๓๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. 25 

๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
๑๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ 

๓๓๓๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
๑๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.อังสนา บุญธรรม ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย

การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๓๓๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 30 

๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๑๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ให้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน      

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่แต่งตั้ง หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

ที่ประชุมรับทราบ 35 

 
 
 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 



- ๙ - 

 

 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  
๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร จ านวน ๒๒๗,๗๗๐,๐๓๐.๙๔ บาท 5 

งบด าเนินการ จ านวน ๘๘,๔๖๕,๑๔๒.๘๑ บาท และงบลงทุน ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท     
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๑๗,๔๑๕,๑๗๓.๗๕ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๑,๕๒๔,๐๗๘.๒๕ บาท 

๒) เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๓๕๙,๕๕๒,๖๖๖.๕๐ บาท รายจ่ายจริง (รวมภาระ
ผูกพัน) ๒๘๗,๗๑๔,๓๐๖.๕๒ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๗๑,๘๓๘,๓๕๙.๙๘ บาท 

๕.๒.๑.๒ ผลส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน         10 

ปี ๒๕๖๐ ด้วยเครื่องมือ Happinometer ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจจากระบบออนไลน์
ทั้งหมด ๒๘๙ คน และผู้ตอบแบบส ารวจด้วยกระดาษทั้งหมด ๒๒๓ คน รวมจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด ๕๑๒ คน 
ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งว่าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตรวจสอบ และยืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามรายการบัญชีที่ สตง. แนบส่งมาด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้15 

ส่วนงานตรวจสอบและส่งกลับมายังกองคลังภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนตรวจสอบ
รายการบัญชีดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีบัญชีใดที่เก่ียวข้องกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 20 

๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงานบริการ
การวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๓๘,๒๐๔.๐๑ บาท 

๕.๒.๒.๒ สรุปการเสนอขอทุนวิจัยบูรณาการจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑) งบบูรณาการ (งบปกติ) จ านวน ๗ แผนงาน ๒ เป้าหมาย 

- แผนบูรณาการ เป้า ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม 25 

จ านวน ๓ โครงการ 
- แผนบูรณาการ เป้า ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน

ของประเทศ จ านวน ๔ โครงการ 
รวมเสนอขอปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๐,๕๐๙,๗๐๐ บาท รวมเสนอขอทุกโครงการ 

เป็นเงิน ๒๙๗,๐๖๐,๑๔๐ บาท 30 

๒) Spearhead จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่  
- โครงการ “แอนติบอดีมนุษย์ส าหรับรักษาไข้เลือดออก การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

มาตรฐาน GMP การทดสอบความปลอดภัย การทดสอบทางคลินิก ระดับ ๑ – ๓” 
- โครงการ “การพัฒนาและผลิตวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ที่ปลอดภัยและ

กระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็ก” 35 

๕.๒.๒.๓ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๔ สรุปการขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ Q1 ของฐานข้อมูล JCR ประจ าเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 



- ๑๐ - 

 

 

๕.๒.๒.๕ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๑๘,๑๗๐.๓๑ บาท 

๕.๒.๒.๖ สรุปการจัดบรรยายพิเศษ โดยส านักงานบริการการวิจัย ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จ านวน 
๑ ครั้ง 

๕.๒.๒.๗ สรุปผลการเข้าร่วมงาน Techinnovation 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๙ 5 

– ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเข้าร่วมงานจ านวน ๓๑ คน ซึ่งคณะฯ ได้น าแนวคิดที่ได้
จากการเข้าร่วมงานดังกล่าวมาประชุมปรึกษาหารือถึงประเด็นที่คณะฯ จะสามารถพัฒนางานด้านนวัตกรรมได้ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

๑) คณะฯ คาดว่าจะเข้าร่วมจัดแสดงบูธในงาน Techinnovation 2018  
๒) คณะฯ จะจัดเป็น Forum ที่ให้แพทย์ (Physician) ได้พูดคุยกับนักวิจัย (Researcher) เพ่ือ10 

สร้างช่องทางในการสื่อสารที่จะน าไปสู่งานนวัตกรรมทางการแพทย์ได้  
๓ ) คณ ะฯ  จะจั ด  Training เรื่ อ ง  Enterpreneurship ห รือ  Technique การ  pitching 

presentation เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านธุรกิจให้บุคลากรของคณะฯ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒.๘ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แยกเป็นปีปฏิทิน ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ 15 

๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑) ปีปฏิทิน ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๒๖๒ เรื่อง 

แบ่งเป็น 
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ๒๕๘      เรื่อง 
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ                           ๑      เรื่อง 20 

- ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Beall’s list              ๓      เรื่อง 
 ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีทั้งหมด 

๓๑๔ เรื่อง แบ่งเป็น 
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ๓๐๙      เรื่อง 
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ                                  ๒      เรื่อง 25 

- ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Beall’s list                             ๓       เรื่อง 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ไม่มี 30 

๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ไม่มี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่

ประชุมดังนี้ 35 

๕.๒.๕.๑ ภาควิชาที่ต้องการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint 
International Tropical Medicine Meeting (JITMM) สามารถส่งข้อมูลให้งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม
ด าเนินการจัดท าโปสเตอร์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  



- ๑๑ - 

 

 

๕.๒.๕.๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนา         
E-learning ด้วยโปรแกรม Moodle ส าหรับอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารจ าลอง หะริณสุต ในการนี้ จึงขอความ
ร่วมมือจากภาควิชาเข้าร่วมอบรมภาควิชาละ ๒ คน ประกอบด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อย่างละ ๑ คน   

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ส่งร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือให้

คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะน าทุกความคิดเห็นมาปรับแก้ไข และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือรับทราบใน10 

คราวต่อไป 
๕.๒.๖.๒ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับเครือข่ายพญาไท ได้จัดให้มีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(BCM) ของเครือข่ายพญาไท โดยก าหนดการซ้อมจ าลองสถานการณ์ ซึ่งเป็นการซ้อมบริหารความต่อเนื่องทางการวิจัย 
การศึกษา และการให้บริการสุขภาพและบริการวิชาการ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

ที่ประชุมรับทราบ 15 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อนได้ส ารวจและประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์กับบุคลากรของคณะฯ นั้น พบว่าบุคลากรยัง
ตอบแบบส ารวจค่อนข้างน้อย ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยตอบแบบส ารวจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบด้วย  20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอเชิญร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปด้วยกันกับงาน
คุณภาพ สู่ความยั่งยืน: Quality ensures sustainability” เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทิศทางการ25 

พัฒนาคุณภาพ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกีนรติ ชั้น ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน รศ. ดร.วรัญญา 30 

ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ดังนี้ 
๕.๒.๙.๑ ส านักงานบริหารการศึกษาได้เชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

อายุรศาสตร์เขตร้อน (Ph.D. (Trop. Med.)) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
(M.Sc. (Trop. Med.)) และ ศ. เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร เพ่ือปรึกษาหารือการปรับปรุงและทบทวน มคอ. ๒ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทานความถูกต้องก่อนเสนอกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารอบที่ ๒  35 

๕.๒.๙.๒ ตามที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับหนังสือยกร่างบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับศูนย์แพทย์ต่างๆ โดย
บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว ไม่มีการลงนามโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากคณะฯ ได้รับการติดต่อจากศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ว่าให้ร่วม



- ๑๒ - 

 

 

จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ด้วย ท าให้คณะฯ เกิดความสับสนในการบริหาร
จัดการ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าได้รับแจ้งจากศูนย์
แพทย์ฯ ว่าอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อความที่ระบุผลบังคับใช้ ที่ระบุว่า “มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ซึ่งคาดว่าน่าจะหมายถึง “นักศึกษา รหัส ๖๑” ดังนั้น คณะฯ จึงขอให้ศูนย์แพทย์ไปคุย5 

รายละเอียดกับมหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คณะฯ 
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนโครงการดังกล่าว 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 10 

๕.๒.๑๐.๑ สรุปกิจกรรมโครงการเวทีวิชาการ (Student Academic Form) เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน จังหวัดกาญจนบุรี สรุปได้ว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งหมด ๑๐๒ คน ประกอบด้วย
อาจารย์ ๑๒ คน เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน และนักศึกษา ๘๐ คน และสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่น (Best 
Presentation Award) ได้แก่ 

๑) น.ส.อนงรักษ์ ฉิมอ่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน     15 

ท าวิจัยที่ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน โดยมี ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 

๒) น.ส.มณฑาทิพย์ สุดแสวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์    
เขตร้อน ท าวิจัยที่ภาคกีฎวิทยาการแพทย์ โดยมี ผศ. ดร.สิริลักษณ์ อัตระผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่นดังกล่าวจะได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 20 

Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2017) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน 
๕.๒.๑๐.๒ รายงานภาพกิจกรรม SPSS for Research (Research Skills) เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารจ าลอง หะริณสุต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 30 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการ

ประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ซึ่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้จัดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 
๑) ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  35 

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์ 
๔) อาจารย์ ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
นางฐิติพร แก้วรุณค า กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล แจ้งว่าคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม จะส่งนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมาฝึกปฏิบัติงานรายวิชาการพยาบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๓๕ คน  

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทนคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

การวิจัย และคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย แจ้งสรุปการบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก

สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 10 

๒) คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ แจ้งสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม         
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุม 15 

จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี ้
๑) ส านักงานเขตราชเทวี ได้สรุปผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหารคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีข้อแนะน าส าหรับสถานที่จ าหน่ายอาหารดังนี้ 
- ช้อนที่ใช้ตักน้ าส้มปรุงรสและภาชนะท่ีบรรจุควรเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบป้องกันการกัดกร่อน 
- ถังขยะควรมีฝาปิดป้องกันแมลง 20 

- จาน ชามท่ีล้างท าความสะอาดแล้ว ควรเก็บในภาชนะท่ีป้องกันฝุ่นและแมลง 
- ตะเกียบที่ใช้ควรเลือกใช้แบบใช้แล้วทิ้ง หรือชนิดที่ป้องกันการเกิดเชื้อรา 
- แนะน าให้ติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับร้านที่ยังไม่ได้ติดตั้ง 
- ดูแลความสะอาดพ้ืนไม่ให้สกปรกหรือมีน้ าขัง 
- ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลให้สวมหมวกคลุมผมและสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น 25 

๒) การให้ความช่วยเหลือบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในกรณีฉุกเฉิน (น้ าท่วมฉับพลัน) โดยที่ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีความห่วงใย
บุคลากรของคณะฯ จึงมีมติให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีอัตราเงินช่วยเหลือไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  ตาม
ประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การจัดสวัสดิการประเภทการสงเคราะห์  พ .ศ. ๒๕๕๘                             30 

ทั้งนี้ การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (น้ าท่วมฉับพลัน) จะให้การช่วยเหลือไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปีงบประมาณ โดยขอให้ติดต่อยื่น
เอกสารขอรับความช่วยเหลือได้ที่ น.ส.ปณิธี มาเอ่ียม งานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  

๓) ตามที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง  
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรและนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สวัสดิการคณะฯ จึงได้จัดรถตู้จ านวน ๒ คัน บริการจากคณะฯ ไปส่ง35 

บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยไม่รอรับกลับ ทุกวันพุธของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. (ยกเว้น
วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) รถจอดบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งชื่อล่วงหน้า 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ที่ประชุมรับทราบ    
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๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
นางประไพพร เตียเจริญ  กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน แจ้งรายงาน

ความก้าวหน้าการก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ (BSL3) ว่ามูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไดท้ าสัญญา
จ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ BSL3 กับบริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จ ากัด ในวงเงิน ๖๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มท าสัญญา
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ก าหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๓๐ วัน และได้5 

จ้างบริษัท ฟิโอเทค (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว   
โดยเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการ BSL3 พบว่าการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งตามแผนงานควรมีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ ๙๗.๙๖ แต่ในรายงานระบุความก้าวหน้าของการด าเนินงานเพียงร้อยละ ๒๙.๘๐ ซึ่งช้ากว่าแผนงาน
ที่ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๖ และเหลือระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๑๑ วัน (นับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๑๑ 10 

มกราคม ๒๕๖๑)  
ในการนี้ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะขอปรับแผนงานการด าเนินงานก่อสร้างเนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แจ้งกลับว่าให้ผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาและสาเหตุของความล่าช้า พร้อมระบุถึง
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอย่างละเอียด และเสนอข้อมูลของแผนงานใหม่ด้วย  

เบื้องต้นผู้รับจ้างได้รายงานปัญหาความล่าช้าว่าเกิดจากความแตกต่างของขั้นตอนการก่อสร้าง กล่าวคือ 15 

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จ ากัด จะท างานตามขั้นตอนที่ผู้ออกแบบและผู้คุมงานก าหนด ภายใต้การตรวจสอบ
มาตรฐานของผู้คุมงานตามหลักวิชาชีพ ซึ่งแตกต่างจากงานก่อสร้างห้องปฏิบัติการ  BSL3 ที่ต้องท างานตามขั้นตอน 
(Step by step) โดยไม่สามารถท างานอ่ืนควบคู่กันได้ ท าให้งานต้องรอการอนุมัติจากผู้ออกแบบและผู้คุมงานก่อนเริ่ม
ก่อสร้าง รวมถึงยังเกิดอุปสรรคจากวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ต้องท า Shop drawing เพ่ือ
เสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติด าเนินงาน ท าให้ต้องเสียเวลาจากการรอคอยการอนุมัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบ20 

ปัญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ อีก โดยได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  25 

 ไม่มี  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 30 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

      (รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 35 


