
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

ครัง้ที ่๑๑/๒๕๖๐ 

วนัจนัทร์ที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ หอ้งประชุมเฉลมิพระเกียรต ิชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ

------------------------------------- 

กรรมการที่เข้าประชุม 

๑. รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์  คณบดี 

๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

คลัง 

๓. รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร   รอ งคณ บดี ฝ่ าย เท ค โน โลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

๔. ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ    รอ งคณ บ ดี ฝ่ า ย ท รั พ ย าก ร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๕. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

๖. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

สวัสดิการ 

๗. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร งพ ย าบ าล

เวชศาสตร์เขตร้อน 

๘. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๙. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

๑๐. ผศ. ดร.สุชาดา ส ารวยผล   แทนหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

การแพทย ์

๑๑. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า กุ ม า ร

เวชศาสตร์เขตร้อน 

๑๒. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์  หั วหน้ าภาควิชาจุลชี ววิทยา

และอิมมิวโนโลยี 

๑๓. ศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุ

ศาสตร์โรคเขตร้อน 

๑๔. ผศ. ดร.อุรุษา แทนข า   แ ท น หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ป ร สิ ต

หนอนพยาธ ิ

๑๕. ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 

ไดผ้า่นการรบัรองจากทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ า

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

ครัง้ที ่๑๒/๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ แลว้ 
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๑๖. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขต

ร้อน 

๑๗. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์

เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 

๑๘. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคม

และสิ่งแวดล้อม 

๑๙. รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขต

ร้อน 

๒๐. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขต

ร้อน 

๒๑. ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์

ประจ า 

๒๒. ผศ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์

ประจ า 

๒๓. นางฐิติพร แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน

สังกัดโรงพยาบาล 

๒๔. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 

หัวหน้างานพัสดุ 

๒๕. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดภาควิชา 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 

๑. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

๒. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

๓. รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

๔. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณ ะจาก5 

คณาจารย์ประจ า/ 

ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางพรพิมล อดัมส์    หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 10 

๒. นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหน้าส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

๓. นางจุฑามาศ ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 

๔. นายพีรวัฒน์ ไมพานิช   หั วหน้ าส านั กงานความร่วมมื อ

ระหว่างประเทศและเครือข่าย 15 

๕. น.ส.ไพริน บุญประเสริฐ   รักษาการแทนหัวหน้างานทรัพยากร

บุคคล 

๖. น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 

๗. นายเสวก ชมมิ่ง    หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๘. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 

๙. นางจิตรา สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 

๑๐. นางศิวพร ผ่านภูวงษ์    หั ว ห น้ า ง า น เท ค โ น โ ล ยี

การศึกษาและศิลปกรรม 

๑๑. นายพสิณ ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและ

กฎหมาย 25 

๑๒. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

๑๓. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

  

ก่อนเริ่มการประชุม นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดส านักงาน เป็นผู้น าการเจริญสติ ระยะเวลา ๓ นาที 30 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานการประชุม และ  รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชร

มิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

๑.๑ ประธานแจ้งว่าได้เข้าร่วมสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ5 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี Driving Forward to 

World Class University ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ เพ่ือทบทวนเป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี โดยการสัมมนาครั้งนี้

มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเป็น World Class University 10 

สืบเนื่องจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการ

จัดอันดับลดลง  

ในการนี้ ประธานจึงได้ศึกษาผลการวิจัยท่ีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

มหาวิทยาลัยท่ีมีผลการจัดอันดับอยู่ใน ๑ – ๒๐๐ อันดับ กับมหาวิทยาลัยท่ีมี

ผลการจัดอันดับอยู่ใน ๒๐๑ – ๔๐๐ อันดับของโลก ว่าท้ัง ๒ กลุ่มมีความ15 

แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าท้ัง ๒ กลุ่ม มีผลของตัวชี้วัดแตกต่าง

กันชัดเจน เช่น  

 

ตวัชีว้ดั มหาวทิยาลยัทีม่ผีลการจดั

อนัดบัอยูใ่น  

อนัดบัที ่๑ – ๒๐๐  

มหาวทิยาลยัทีม่ผีลการจดั

อนัดบัอยูใ่น อนัดบัที ่๒๐๑ – 

๔๐๐  

Annual Income ๗๕๐,๐๐๐ USD/คน ๖๐๐,๐๐๐ USD/คน 

Student to Staff ratio ร้อยล ะ  ๑๒  – ๑๓  คนต่ อ

นักศึกษา ๑ คน 

ร้อยละ ๑๑.๗ คนต่อนักศึกษา 

๑ คน 

International Staff ร้อยละ ๒๐ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

Total Research 

Income 

๒๒๐,๐๐๐ USD/คน ไม่ระบ ุ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดเป้าหมายว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ 

World Class ท่ีมีผลการจัดอันดับ ๑ ใน ๒๐๐ ภายใน ๔ ปีข้างหน้า และ ๑ 20 

ใน ๑๐๐ ภายในปี  พ.ศ. ๒๕๗๓ และเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยจึงวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานท่ีส าคัญ ๒ เรื่อง ได้แก่  
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๑) International Quality ประกอบด้วย 

- Research & Academic Excellence 

- Degree Programs & Teaching 

- Staff quality, motivation and dedication 

- Student Input and Graduate Output 5 

- Contribution to the community 

๒) Global Presence ประกอบด้วย 

- International Publications 

- International Collaboration 

- International Organizations 10 

- International Staff & Students 

- Reputation in Global Arena 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องศึกษาตัวชี้วัดอื่นๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปด้วย  

จากนั้น ในท่ีประชุมได้แจ้งว่า ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม15 

บริษัทฟาร์มโชคชัย ต้องการข้อมูลการศึกษาวิจัยในทุกสาขา ซึ่งท่ีประชุมได้

เล็งเห็นศักยภาพของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จึงเสนอให้น าผลงานการวิจัย

ด้าน Global connectivity ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นกรณีศึกษา และ

อาจผลักดันให้เป็นตัวอย่างต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังเป็นเพียงประเด็นท่ีพูดคุย

ในที่ประชุมเท่านั้นและยังต้องรอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยต่อไป  20 

๑.๒ ประธานแจ้งว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ส่งหนังสือ เสนอขอ

งบประมาณสนับสนุนให้  Visiting Professor จ านวน ๑๓ คน บุคลากร 

จ านวน ๑๐ คน และ Outbound student จ านวน ๒๔ คน ท้ังนี้ ประธานคาด

ว่ามหาวิทยาลัยอาจจะมีการขอข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงเสนอให้ทุกภาควิชา

จัดเตรียมข้อมูลท่ีส าคัญเพ่ือพร้อมต่อการน าส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 25 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี ๑๐/

๒๕๖๐ คราววันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 5 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี ๒๕๖๐  

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ10 

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

จ านวน ๒ ฉบับ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่

บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือให้มีความเหมาะสมและใช้เป็นหลักใน

การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่บุคลากร 15 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒) เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับเงินรางวัลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ร่างประกาศคณะฯ ดังกล่าวได้ก าหนดให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของคณะฯ และเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความ20 

ผูกพันต่อองค์กร ในการสนับสนุนและผลักดันผลการด าเนินงานของคณะฯ 

ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงิน

รางวัล คือ เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมาแล้ว และปฏิบัติงานจนถึงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และไม่มีประวัติถูกด าเนินการทางวินัย 

หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย และไม่เคยถูกลงโทษผิดวินัยร้ายแรง 25 

รวมถึงเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับเงินรางวัลประจ าปี 

ท้ังนี้ การพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ

ผลก าไรสุทธิหรือรายรับ ท่ีหักค่าใช้จ่ายของรายได้คณะฯ ในแต่ละ

ปีงบประมาณ และต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะฯ มีผล

การด าเนินงานดังนี้  30 

- รายรับ   ๓๕๙,๕๕๒,๖๖๖.๕๐ บาท 

- รายจ่าย   ๒๙๔,๓๑๗,๑๔๙.๓๙ บาท 
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- รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย   ๖๕,๒๓๕,๕๑๗.๑๑ บาท 

- จ านวนบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับเงินรางวัล จ านวน ๘๓๒ คน (ข้อมูล 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

เม่ือพิจารณาจากเงินรายรับของคณะฯ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การให้

เงินรางวัลเป็น ๒ กรณี คือ 5 

กรณีท่ี ๑ ให้เงินรางวัล ร้อยละ ๑๕  รวมเป็น เงิน  ๑๑ ,๗๖๑.๒๑ 

บาทต่อคน 

กรณีท่ี ๒ ให้เงินรางวัล ร้อยละ ๑๗.๕ รวมเป็น เงิน  ๑๓ ,๗๒๑.๐๐ 

บาทต่อคน 

จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความ10 

เห็นชอบร่างประกาศคณะฯ จ านวน ๒ ฉบับ และจ านวนเงินรางวัลแก่

บุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม พิจารณาแยกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑ เห็นสมควรปรับแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน

รางวัล ในร่างประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินรางวัล15 

ประจ าปีแก่บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓.๒) ข้อความ “ไม่มีประวัติถูก

ด าเนินการทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย และไม่เคยถูก

ลงโทษผิดวินัยร้ายแรง” เป็น  “ไม่ เคยถูกลงโทษผิดวินัยร้ายแรงใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา”  

ประเด็นท่ี ๒ จ านวนเงินรางวัลแก่บุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ พิจารณา20 

ให้เงินรางวัลในอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ของเงินรายรับท่ีหักค่าใช้จ่ายของ

รายได้คณะฯ แล้ว เป็นเงิน ๑๓,๗๒๑.๐๐ บาทต่อคน โดยจะปรับจ านวนเงิน

ให้เป็นตัวเลขจ านวนเต็มร้อย เพ่ือความเหมาะสมและเพ่ือความสะดวกในการ

ค านวณตัวเลขทางบัญชี ดังนั้น ท่ีประชุมจึงเห็นชอบให้เงินรางวัลเป็นจ านวน

เงิน ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาทต่อคน  25 

๔.๒  การเลือกสัดส่วนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์  ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่ อ ง เพ่ื อ พิ จารณ าขอความเห็ นชอบ  ตาม ท่ีศู นย์บ ริห ารสินทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมชี้แจงผลการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ 30 

๒๕๖๐ และการเลือกสัดส่วนการจัดหาประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเพ่ิมรูปแบบการลงทุน ดังนี้ 

รูปแบบ กองทุนมั่นคง กองทุนตราสาร กองทุนสินทรัพย์ กองทุนหุ้น 
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สูง (OP2) หนี ้

(OP3) 

อสังหาริมทรัพย์ 

(OP9) 

(OP4) 

ร้อยละของสัดสว่นการลงทุน 

A1 ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ 

A2 ๖๐ ๔๐ ๐ ๐ 

A3 ๖๐ ๓๗ ๐ ๓ 

A4 ๖๐ ๓๑ ๓ ๖ 

A5 ๖๐ ๒๕ ๗.๕ ๗.๕ 

A6 ๖๐ ๒๕ ๕ ๑๐ 

ในการนี้ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ แจ้งให้ส่วนงานด าเนินการจัดท าแบบ

ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเลือกส ารับการจัดหาประโยชน์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  พิจารณาและเห็นชอบการเลือกส ารับการจัดหา5 

ประโยชน์รูปแบบ A6 

๔.๓  การพิจารณาก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้างาน

เภสัชกรรม สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามท่ีต าแหน่งหัวหน้างานเภสัชกรรม 10 

ฝ่ายสนับสนุนบริการผู้ป่วย สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ว่างลง 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งต้ัง 

คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้า

หน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานท่ีมิใช่ภาควิชาหรือ

เทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ “ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วน15 

งานพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจ

ของแต่ละต าแหน่ง” ท้ังนี้ เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกต าแหน่ง

หัวหน้างานเภสัชกรรม เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว จึงเสนอเรื่องเข้าท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการ 

วิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของต าแหน่ง ดังนี้ 20 

๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ัง 
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๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ ท่ีสมควรจะได้รับการแต่งต้ังต่อ

คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

(ก)  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยอาจแต่งต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควร5 

คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

(ข)  ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกโดย

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่ง

ท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการ10 

พัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ตามแบบ กบค.๐๖ ยกเว้น

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาแบบประวัติการท างาน 

ซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 

(ค)  เม่ือคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกแล้ว

เสร็จ ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย และ15 

เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ี

ประกาศ 

มติที่ประชุม พิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีท่ี ๑) ให้หัวหน้า

ส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 

เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับ20 

การแต่งตั้ง 

๔.๔  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล Travel Award ของการประชุมวิชาการ

นาน าชาติ ด้ าน โรค เขตร้อน  Joint International Tropical Medicine 

Meeting (JITMM) 25 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาตามท่ีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเจ้าภาพในการจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน Joint International Tropical 

Medicine Meeting (JITMM) และคณะกรรมการเสนอให้มี เงินรางวัล 

Travel Award เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีมาจาก30 

ประเทศท่ีมีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง (Low and Middle Income 
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Country) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เหมาจ่าย) ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด 

(Economy class) ไป – กลับ และค่าท่ีพักในประเทศไทย แต่ไม่เกินวงเงินท่ี

คณะกรรมการอนุมัติ ท้ังนี้ ค่าท่ีพักจะสนับสนุนในช่วงของการจัดประชุม

เท่ านั้ น  และผู้ ท่ี ได้ รั บ รางวั ล ต้ องน า เสนอผลงานในรูปแบบ  Oral 

Presentation หรือ Poster Presentation  5 

ในการนี้ จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินรางวัล Travel Award ของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรค

เขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 10 

๔.๕  ขอความเหน็ชอบพจิารณาแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑๙ ตัวชี้วัด และ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 15 

ยทุธศาสตร ์ เปา้ประสง

ค ์

กลยทุธ ์ โครงกา

ร 

ตวัชีว้ดั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งานวิจัยสู่ชุมชนสังคมโลก  

( Research with global and social 

impact) 

 

๕ ๗ ๑๑ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษามุ่งผลลัพธ์ระดับ

สากล  

( Outcome-based education for 

globally-competent professionals) 

๕ ๖ ๑๐ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผู้น าด้านการรักษาโรคเขต

ร้อนและบริการวิชาการ  

( Leader in Tropical Health and 

Academic Services) 

๔ ๙ ๑๕ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อ

ความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ  

๕ ๑๐ ๒๓ ๖ 
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ยทุธศาสตร ์ เปา้ประสง

ค ์

กลยทุธ ์ โครงกา

ร 

ตวัชีว้ดั 

( Good Governance for Sustainable 

Quality Organization) 

รวม ๑๙ ๓๒ ๕๙ ๑๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม เสนอให้ปรับแก้ไขข้อมูลเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

ดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ ปงีบประมาณ 

๒๕๖

๑ 

๒๕๖

๒ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษามุ่งผลลัพธ์ระดับ

สากล 

          ข้อ ๗.๑.๒ จ านวนอาจารย์/นักศึกษา 

Outbound ที่ มี กิ จก รรมแลก เปลี่ ย นกั บ

ต่างประเทศ 

 

๒๐ 

 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผู้น าด้านการรักษาโรคเขต

ร้อนและบริการวิชาการ  

          ข้ อ  ๙  ม า ต ร ฐ า น ก า ร รั บ ร อ ง

สถานพยาบาล (HA)  

 

   

HA Advance 

(มีผลผ่าน ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอื่นๆ 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/5 

คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  ให้มีผลบังคับใช้กับ

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  10 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่

ส าหรับนักศึกษารหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย ๖๐XXXXX ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปี

การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 15 
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๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปิดหลักสูตร

ใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนด5 

กลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๖  กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง การเปิดบัญชีโครงการ10 

เพ่ือการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หนังสือลงวันท่ี ๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๗  เรื่องอื่นๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

คณะฯ) 

๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนส ารอง15 

เลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๓๘๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีและการ

ด าเนินงานตามท่ีก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ. ดร.พัชรา ศรีวิชัย ให้20 

ด า ร งต า แ ห น่ ง ร อ งหั วห น้ าภ าค วิ ช ากี ฏ วิ ท ย าก ารแพ ท ย์  คณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๔๐๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี 

๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

ไป  

๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายอ านาจการด าเนินการด้าน25 

การคลังและพัสดุ ค าสั่งท่ี ๒๔๐๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง Prof. Lisa J White ให้ด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor of Modelling and 

Epidemiology) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ค าสั่ง ท่ี 30 

๓๔๘๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
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๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ. ดร.อาทิตยา พรชัยเกตุ 

โอว ยอง ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๕๕๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๖) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ. 5 

ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์ ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา

พยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ค าสั่งท่ี 

๐๐๕๑๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่วันท่ี ๖ – ๙, ๑๔ – 

๑๖ และ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง รศ. 10 

ดร.นฤมล โกมลมิศร์ ให้ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๐๐๕๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง น.ส. 15 

ส้มแป้น ศรีหนูข า ให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารงานด้านกิจการ

นักศึกษา เพ่ิมเติม ค าสั่งท่ี ๐๐๕๓๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๐ ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนครบวาระของ

คณบดี 

ท่ีประชุมรับทราบ 20 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้ง

ว่างบประมาณท้ังหมดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรท้ังสิ้น 

๖๔๐,๙๙๓ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ แหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณ25 

แผ่นดิน จ านวนเงินท้ังสิ้น ๒๙๐,๙๙๓ ล้านบาท และประมาณการเงินรายได้

ส่วนงาน จ านวนท้ังสิ้น ๓๕๐ ล้านบาท ท้ังนี้ รายงานความเคลื่อนไหวทาง

การเงิน ต้ังแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ 

แหล่งเงิน ดังนี้  

๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร จ านวน 30 

๑ ๙ ,๔ ๗ ๖ ,๖ ๗ ๒ .๖ ๐  บ า ท  ง บ ด า เนิ น ก า ร  จ า น ว น 

๘,๒๗๖,๔๐๖.๘๒ บาท และงบลงทุน ๔,๘๗๐,๐๐๐ บาท รวม
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รายจ่ายท้ังสิ้น ๓๒,๖๒๓,๐๗๙.๔๒ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น 

๒๕๘,๓๗๐,๓๒๐.๕๘ บาท 

๒) เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๒๙,๔๑๗,๘๒๒.๗๖ 

บาท รายจ่ายจริง (รวมภาระผูกพัน) ๑๙,๓๖๗,๓๕๕.๗๖ บาท 

เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๑๐,๐๕๐,๔๖๗.๐๐ บาท 5 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

นางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย แจ้งเรื่องต่อท่ี

ประชุมแทน ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 

๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะ10 

เวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงานบริการการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ป ร ะจ า เดื อ น ตุ ล าค ม  ๒ ๕ ๖ ๐  จ าน วน  ๙  โค ร งก าร  ร วม เป็ น เงิ น 

๑,๐๒๘,๐๑๔.๒๔ บาท 

๕.๒.๒.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

(Publication Reward) ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน 15 

๕๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๓ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพ์ แยกได้ดังนี้ 

๑) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ท่ี

อยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และไม่อยู่ใน Beall’s list (ข้อมูล ณ 

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) แยกเป็นปีปฏิทิน ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 20 

ดังนี้ 

- ปีปฏิทิน ๒๕๖๐ มีท้ังหมด ๒๘๔ เรื่อง (ข้อมูล ๑๐ เดือน) 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีท้ังหมด ๓๑๓ เรื่อง (ข้อมูล ๑๒ 

เดือน) 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีท้ังหมด ๓๔ เรื่อง (ข้อมูล ๑ เดือน) 25 

๒) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 

๒๕๖๐ แบ่งตามค่า Quartile ของวารสารจากฐานข้อมูล Web of Science 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๓) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ท่ีอยู่ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ และไม่อยู่ใน Beall’s list แยกตามภาควิชา รายละเอียดตาม30 

เอกสารประกอบการประชุม 
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๕.๒.๒.๔ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page 

Charge) ประจ า เดื อน ตุลาคม ๒๕๖๐ จ านวน  ๕  โครงการ เป็น เงิน 

๑๗๖,๖๘๑.๙๗ บาท 

๕.๒.๒.๕ สรุปการขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ Q1 

ของฐานข้อมูล JCR ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน 5 

๑๕,๐๐๐ บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ไม่มี 

๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 10 

ไม่มี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมการศึกษา แจ้งว่าการอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง 

การพัฒนา E-learning ด้วยโปรแกรม Moodle ได้รับความสนและและ     มี15 

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

ไม่มี 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 20 

ไม่มี 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 

๕.๒.๙ รองคณบดฝีา่ยการศึกษา 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อท่ี25 

ประชุมดังนี้ 

๕ .๒ .๙ .๑  ต า ม ท่ี บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง คณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ สรุปความว่า

คณะฯ มีหลักสูตรท่ีพร้อมเปิดรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 

๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร D.T.M.&H., Ph.D (C.T.M.), Ph.D. (Trop. 30 

Med.)) และ M.Sc. (Trop. Med.) โดยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว
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ต้ังแต่วัน ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ส่วนอีก ๕ 

หลักสูตร ยังไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้จนกว่าจะด าเนินการภายใต้

เงื่อนไข แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  

๑) หลักสูตรท่ีครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร แต่สภา

มหาวิทยาลัยมหิดลอนุโลมให้ใช้หลักสูตรเดิมในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แก่ 5 

หลักสูตร D.B.H.I. และ M.Sc. (B.H.I.) ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็น

ระบบออนไลน์ ดังนั้น หากท้ัง ๒ หลักสูตรสามารถส่ง มคอ. ๒ ภายในเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะฯ จะสามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ในเดือนสิงหาคม 

๒๕๖๑ ส่วนหลักสูตร M.C.T.M. และ M.C.T.P. จะต้องส่ง มคอ. ๒ และเสนอ

กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นชอบก่อน จึงจะ10 

รับนักศึกษาใหม่ได้  

๒) หลักสูตรท่ีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาไม่อนุญาตให้เปิดรับ

นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่ หลักสูตร M.Sc. (School Health) 

พร้อมกับขอให้คณะฯ ทบทวนการเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากไม่มี

นักศึกษาหรือมีนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาน้อยกว่า ๓ คน เป็นเวลา15 

ย้อนหลัง ท้ังนี้ คณะฯ จะเสนอขออนุโลมกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยขอขยาย

เวลาการเปิดหลักสูตรอีก ๑ ปี และจะหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามา

สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าวให้ได้อย่างน้อย ๕ คน โดยคณะฯ พร้อมท่ีจะ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการศึกษาด้วย   

๕.๒.๙.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C For OBE: Commit to 20 

Change for OBE Curriculum Redesign Project รุ่นท่ี ๔ ประกอบด้วย ๔ 

กิจกรรม ดังนี้  

๑) การฝึกอบรมการออกแบบผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

(ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ใน

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  25 

๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการปรับสู่การเป็น OBE 

ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

๓) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการพัฒนาหลักสูตร ใน

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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๔) การฝึกอบรมการประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับ OBE 

Curriculum ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นต้องเข้าร่วม

อบรม ดังนั้ น  จึงขอความร่วมมือให้หลักสูตร  D.T.M.&H. และ M.Sc. 

(Trop.Med.) ส่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรละไม่เกิน ๗ คน ท้ังนี้ หมดเขตรับ5 

สมัครทางออนไลน์ ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๕ .๒ .๙ .๓  ต า ม ท่ี ค ณ ะ ฯ  ข อ เ พ่ิ ม ข้ อ ค ว า ม ใ น ป ร ะก า ศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อความว่า “ให้ช าระพร้อมค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ แต่ส าหรับ10 

นักศึกษาท่ีไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนใดๆ หรือได้รับทุนในจ านวนเงินท่ีไม่พี

ยงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนค่าวิจัย เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรและ

บัณฑิตวิทยาลัย อาจจะพิจารณาให้ทุนค่าวิจัยด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้น

ค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาเป็นกรณีไป” เพ่ือเปิดโอกาสให้

นักศึกษาท่ีไม่มีทุนหรือทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม Research Supplies Fee 15 

ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการ

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้เพ่ิม

ข้อความดังกล่าวในประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่สามารถเพ่ิมข้อความ

ในประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจากประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี

ผลบังคับใช้ย้อนหลังนานเกินไป มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้คณะฯ จัดท า20 

หนังสือขอยกเว้นค่าท าวิจัยส าหรับนักศึกษารหัส ๕๙ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติแทนการเพ่ิมข้อความในประกาศฉบับดังกล่าว 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้ง25 

เรื่องต่อท่ีประชุมดังนี้ 

๕ .๒ .๑ ๐ .๑  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย แ จ้ ง ว่ านั ก ศึ ก ษ าข อ งคณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม SPSS for Research (Research 

Skills) เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้รับผลผ่านกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และ

จะส่งผลให้นักศึกษาทราบต่อไป  30 
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๕.๒.๑๐.๒ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้า

ร่วมกิจกรรม Soft Skills และหลายส่วนงานไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 

Soft Skills ด้าน Research Skills เป็นกิจกรรมพิเศษ แต่ใช้วิธีการเทียบ

รายวิชาและด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานั้น ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แยกกิจกรรมดังกล่าวออกจากรายวิชา เพ่ือให้5 

เกิดประโยชน์กับนักศึกษาสูงสุด นอกจากนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังเปลี่ยน

ชื่อจาก “Research Skills” เป็น “Creative and Innovatine skills” เพ่ือให้

เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม Soft Skills ไม่ครบทุกด้าน 

จะไม่มีสิทธิสอบวิทยานิพนธ์ (Defense Thesis) จึงขอความร่วมมือให้ทุก10 

ภาควิชาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและให้นักศึกษาท ากิจกรรม Soft Skills 

ให้ครบทุกด้านด้วย 

๕.๒.๑๐.๓ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ

นักศึกษาเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย คนละ ๕๐๐ บาท จะปรับเป็น

คนละ ๑,๐๐๐ บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง 15 

๕.๒.๑๐.๔ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพส าหรับ

นักศึกษาไทยจากเดิม ๗๐๐ บาทต่อปี เป็น ๙๐๐ บาทต่อปี และส าหรับ

นักศึกษาต่างชาติ จากเดิม ๑,๓๐๐ บาทต่อปี เป็น ๓,๕๐๐ บาทต่อปี  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 20 

ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจง้จากฝา่ยอืน่ๆ 

๕.๓.๑  เรือ่งแจง้จากหวัหนา้ภาควชิา 

ไม่มี 

๕.๓.๒  เรื่องแจง้จากสภาอาจารยเ์วชศาสตรเ์ขตรอ้น 25 

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี 

นิยม สังกัดภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ท่ีได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่าง

ของสภาคณาจารย์ ประจ าปี ๒๕๖๐   

ท่ีประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 

๕.๓.๓  เรือ่งแจง้จากกรรมการประจ าคณะจากสายสนบัสนนุ 30 

ไม่มี 
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๕.๓.๔  เรื่องแจง้จากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๑) นางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย แจ้งว่ากอง

บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการก ากับ

ดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานท่ีด าเนินการ 

(คกส.) เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองจริธรรมโครงการท่ีด าเนินการต่อสัตว์5 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทุกชนิด) ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการและติดตามการด าเนินการโครงการ  

กรณีท่ีส่วนงานไม่มีคณะกรรมการ คกส. และเป็นโครงการท่ีไม่ได้

ด าเนินการในสถานท่ีด าเนินการท่ีมีคณะกรรมการ คกส. ให้นักวิจัยส่ง

เอกสารขอรับรองจริยธรรมโครงการผ่านกองบริหารงานวิจัย ส านักงาน10 

อธิการบดี เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ (ส่วนกลาง) เป็นผู้พิจารณาเป็นราย

กรณี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒) อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเรื่องก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตรและงาน

เลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ท่ี 15 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ    

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ  

ไม่มี 20 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  

 ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 25 

 

ลงชื่อ      ผู้ บั น ทึ ก

รายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงชื่อ      ผู้ บั น ทึ ก30 

รายงาน 

            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
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ลงชื่อ      ผู้ ต ร ว จ

รายงาน 

      (รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 

          เลขานุการท่ีประชุม 

 5 

 


