
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

ครัง้ที ่๑๒/๒๕๖๐ 

วนัพฤหสับดีที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

ณ หอ้งประชุมเฉลมิพระเกียรต ิชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ

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

กรรมการที่เข้าประชุม 

๑. รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์  คณบดี 

๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

คลัง 

๓. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

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

สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

๕. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

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

กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๗. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

๘. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

สวัสดิการ 

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

เวชศาสตร์เขตร้อน 

๑๐. รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

๑๑. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๑๒. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

๑๓. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

การแพทย ์

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

เวชศาสตร์เขตร้อน 

๑๕. ผศ. ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ   แทนหัวหน้าภาควิชาจุล

ชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

๑๖. ศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุ

ศาสตร์โรคเขตร้อน 

ไดผ้า่นการรบัรองจากทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ า

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

ครัง้ที ่๑/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ แลว้ 



- ๒ - 

 

 

๑๗. รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย   หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ป ร สิ ต

หนอนพยาธ ิ

๑๘. ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 

๑๙. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขต

ร้อน 

๒๐. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์

เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 

๒๑. ผศ. ดร.ญาณิน ลิมปานนท์   รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๒๒. ผศ. ดร.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม  รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขต

ร้อน 

๒๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขต

ร้อน 

๒๔. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี   ก ร ร ม ก า รป ร ะจ า คณ ะจ าก

คณาจารย์ประจ า/ 

ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 

๒๕. ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์

ประจ า 

๒๖. อ. ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ   กรรมการคณะจากคณาจารย์

ประจ า 

๒๗. ผศ. ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์      ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ จ า ก

คณาจารย์ประจ า 



- ๓ - 

 

 

๒๘. นางฐิติพร แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณ ะจากสาย

สนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล 

๒๙. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 

หัวหน้างานพัสดุ 5 

๓๐. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสงักัดภาควิชา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางพรพิมล อดัมส์    หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 

๒. นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหน้าส านักงานนโยบายและ10 

ยุทธศาสตร์ 

๓. นางจุฑามาศ ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 

๔. นายพีรวัฒน์ ไมพานิช   หั วหน้ าส านั กงานความร่วมมื อ

ระหว่างประเทศและเครือข่าย 

๕. น.ส.ไพริน บุญประเสริฐ   รักษาการแทนหัวหน้างานทรัพยากร15 

บุคคล 

๖. น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 

๗. นายเสวก ชมมิ่ง    หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๘. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙. น.ส.อนุช จันทร์หอม    แทนหัวหน้างานคลัง 20 

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

การศึกษาและศิลปกรรม 

๑๑. นางฐิติกา ธีรเนตร     หั วห น้ าหน่ วย เลข านุ ก าร

ผู้บริหาร 

๑๒. นายพสิณ ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและ25 

กฎหมาย 

๑๓. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

๑๔. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ก่อนเริ่มการประชุม นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดส านักงาน เป็นผู้น าการเจริญสติ ระยะเวลา ๓ นาที 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานการประชุม และ  รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชร

มิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการท่ีประชุม 5 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกร

สิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

๑.๒ ประธานกล่าวแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ และ ศ. ดร. 10 

พญ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุลร ท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ รวมถึงกล่าวแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นพ.เกรียงศักดิ์ ลิมป์

กิตติกุล และ ผศ. ดร.กอบพร บุนนาค ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น 

ท่ีประชุมรับทราบ 15 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี ๑๑/

๒๕๖๐ คราววันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

 

หน้า ๔ บรรทัดที่ ๒๐  เพ่ิมข้อความ “และต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ20 

ผลก าไรสุทธิหรือรายรับ 

ท่ี หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย ข อ งร าย ได้ คณ ะฯ  ใน แ ต่ ล ะ

ปีงบประมาณ” 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 25 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  ขอความเหน็ชอบรา่งประกาศคณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ให้บริการในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  

ศ . ด ร . นพ .พ ลรัตน์  วิ ไลรั ตน์  ผู้ อ าน วยการโรงพยาบาล30 

เวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา      ขอความเห็นชอบร่าง

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขท่ี

ให้บริการในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าบริการ

สาธารณสุข รวมถึงเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลของราชการ ดังนั้น จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ เพ่ือขอก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข     ในหมวด

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิต และหมวดค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค5 

การแพทย์และพยาธิวิทยา      ที่ต้องส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล ดังนี้ 

ราคาการทดสอบตามบรษิทัก าหนด อตัราคา่ด าเนนิการทีโ่รงพยาบาลฯ 

จดัเกบ็เพิม่ 

น้อยกว่าหรือ เท่ ากับ  ๒๐๐  บาท /การ

ทดสอบ 

๑๐๐ บาท/การทดสอบ 

น้อยกว่า ๕๐๐ บาท/การทดสอบ ๒๐๐ บาท/การทดสอบ 

ระหว่าง ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ บาท/การทดสอบ ๓๐๐ บาท/การทดสอบ 

ระหว่าง ๑ ,๐๐๑  – ๓ ,๐๐๐ บาท /การ

ทดสอบ 

๔๐๐ บาท/การทดสอบ 

ระหว่าง ๓ ,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท/การ

ทดสอบ 

๕๐๐ บาท/การทดสอบ 

มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท/การทดสอบ ๖๐๐ บาท/การทดสอบ 

ท้ังนี้  หากราคาการทดสอบตามบริษัทก าหนดน้อยกว่าอัตราท่ี

กรมบัญชีกลางก าหนด ให้ใช้ราคากรมบัญชีกลางในการเรียกเก็บเงิน 

ส าหรับการให้บริการในคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อัตรา

ค่าบริการดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕ ของราคา10 

ค่าบริการคลินิกปกติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับอัตราค่าบริการดังกล่าว โดยแก้ไขตารางเป็นดังนี้ 

ราคาการทดสอบตามบรษิทัก าหนด/การ

ทดสอบ 

อตัราคา่ด าเนนิการทีโ่รงพยาบาลฯ 

จดัเกบ็เพิม่ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ บาท ๑๐๐ บาท 

ระหว่าง ๒๐๑ - ๕๐๐ บาท ๒๐๐ บาท 

ระหว่าง ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 

ระหว่าง ๑,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท ๔๐๐ บาท 

ระหว่าง ๓,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐ บาท 

มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  ๖๐๐ บาท 
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๔.๒  ขอความเห็นชอบการปรับราคาค่าทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin 

Test) 

ศ . ด ร . น พ .พ ลรั ตน์  วิ ไ ล รั ตน์  ผู้ อ าน วยก ารโรงพ ย าบ าล

เวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับราคา

ค่าทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Test) เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์ในการ5 

ท าทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ได้แก่ น้ ายาทดสอบภูมิแพ้ และเข็ม มีต้นทุน

สูงขึ้น ดังนั้น จึงขอปรับราคาในการท าทดสอบภูมิแพ้ ดังนี้ 

๑) การทดสอบภูมิแพ้ Allergy test จากเดิมราคา ๕๐๐ บาท เป็น

ราคา ๑,๐๐๐ บาท  

๒) การทดสอบภูมิแพ้ Food Test จากเดิมราคา ๕๐๐ บาท เป็นราคา 10 

๑,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๓  ขอความเห็นชอบการก าหนดราคาจ าหน่ายสมุดบันทึกของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ15 

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ได้จัดท าสมุดบันทึก เพ่ือใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมท้ังเพ่ือมอบเป็นของท่ีระลึกให้แก่บุคลากร 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ท้ังหน่วยงานภายใน และภายนอก ดังนั้น จึงเสนอ

เรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบร่าง20 

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตราจ าหน่ายสมุดบันทึก และ

ขอก าหนดอัตราจ าหน่ายสมุดบันทึก ขนาด ๑๘.๘ x ๒๕.๗ เซนติเมตร 

กระดาษปอนด์สีครีม ๘๐ แกรม จ าหน่ายในราคาเล่มละ ๑๒๐ บาท โดย

รายได้จากการจ าหน่ายให้น าเข้าเป็นเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 25 

๔.๔  การพิจารณาเสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือขอรับรางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง โดย30 

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
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๑) รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย       เสนอรับรางวัลในสาขาความ

เป็นครู 

๒) ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช      เสนอรับรางวัลในสาขาการ

วิจัย 

ท้ังนี้ ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อต้องส่งใบสมัครและเสนอผลงานขอรับ5 

รางวัลฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานเรียบร้อยแล้ว 

ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอื่นๆ 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/10 

คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ 

ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 15 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี           ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๑.๓  สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย มี

หนังสือเรื่อง ขอเรียนเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพิจารณา

รางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑” หนังสือลงวันท่ี         

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 20 

๕.๑.๔  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีหนังสือ

เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หนังสือลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕.๑.๕  เรื่องอื่นๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

คณะฯ) 25 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง อ. ดร.กอบพร บุญนาค ให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 30 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๖๔๐/๒๕๖๐         สั่ง 

ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
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๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง รศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ ให้

ด า ร งต าแหน่ งศ าสตราจารย์  ส าข าวิช าชี ว วิ ท ย าโม เลกุ ล  คณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๖๙๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี 

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ5 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๖๙๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ ให้

ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี 

๓๗๒๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี    10 

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญา

ภิญโญผล ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ค าสั่งท่ี ๓๘๓๗/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 15 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. นพ.ทวีกิจ นิ่มวรพันธุ์ ให้

ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๘๔๒/

๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง นายเสวก ชมมิ่ง และนางศิว20 

พร ผ่านภูวงษ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล าดับ ค าสั่งท่ี ๓๘๔๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง รศ. นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ 25 

ให้ รั กษ าก ารแทนผู้ อ าน วยการสถ าบั น พัฒ น าสุ ข ภ าพ อา เซี ย น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๘๔๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๐  

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและ

วินิจฉัยข้อร้องเรียน (Ombudsman Committee) มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่ง30 

ท่ี ๓๙๐๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุมัติให้ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณา

วิศรุต ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ค าสั่งท่ี ๓๙๐๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี   

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุมัติให้ อ. ดร.ณรงค์ อาจสมิติ 

ลาออกจากต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่ ง ท่ี  ๓๙๐๕/๒๕๖๐ สั่ ง ณ  วัน ท่ี  ๗  ธันวาคม          5 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ 

ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่ ง ท่ี  ๓๙๐๕/๒๕๖๐ สั่ ง ณ  วัน ท่ี  ๗  ธันวาคม         

พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 10 

๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ. ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์ 

ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์

อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๙๐๘/๒๕๖๐ 

สั่ง ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นต้นไป 15 

๑๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ. ดร. นพ.สรชัย ศรีสุมะ 

ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี 

๓๙๑๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ  วัน ท่ี  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ท้ังนี้  ต้ังแต่วัน ท่ี             

๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุมัติให้ อ.สนัท พูลสวัสดิ์ ลาออก20 

จากต าแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี 

๓๙๒๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๑ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 25 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 

๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๒ เดือน ต้ังแต่

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –            ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - 

รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  

๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร 30 

จ านวน ๓๘,๔๖๙,๒๘๘.๓๒ บาท งบด าเนินการ จ านวน 

๒๕,๔๔๗,๐๕๑.๓๒ บาท และงบลงทุน ๔,๘๗๐,๐๐๐ บาท 



- ๑๐ - 

 

 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น ๖๘,๗๘๖,๓๓๙.๖๔ บาท เงินคงเหลือ

ท้ังสิ้น ๒๒๖,๖๑๓,๑๐๐.๓๖ บาท 

๒ )  เ งิ น ร า ย ไ ด้ ส่ ว น ง า น  มี ร า ย รั บ จ ริ ง จ า น ว น 

๖๔,๒๐๑,๗๙๗.๔๕ บาท รายจ่ายจริง (รวมภาระผูกพัน) 

๔ ๑ ,๐ ๒ ๙ ,๙ ๔ ๖ .๖ ๒  บ า ท  เงิ น ค ง เห ลื อ ท้ั ง สิ้ น 5 

๒๓,๑๗๑,๘๕๐.๘๓ บาท 

๕.๒.๑.๒ เกณฑ์การจัดสรรเงินส าหรับภาควิชาตามผลงาน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส าหรับ ๑๑ ภาควิชา  ก าหนดการจัดสรร ดังนี้  

ก. ส าหรับภารกิจประจ า หรืองานพื้นฐานวงเงิน รวม ๖ ล้าน

บาท โดยแบ่งจัดสรรให้แต่ละภาควิชา ดังนี้ 10 

 

 

๑) ตามภารกิจประจ า วงเงิน ๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ ส่วน 

ดังนี้ 

๑.๑ เป็นทุนประเดิม ให้ทุกภาควิชาเท่าเทียมกัน ร้อยละ 15 

๒๐ = ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ตามจ านวนนักศึกษา ปริญญาโท-เอก ในสังกัดภาควิชา 

ร้อยละ ๑๕  

= ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ ตามจ านวนชั่วโมงสอนท่ีภาควิชารับผิดชอบ ร้อยละ 20 

๑๕ = ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๔ จัดสรรให้ตามจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ร้อยละ ๕๐ 

= ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) ตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงท่ีท าไว้ล่วงหน้า 

(PA) ประจ าปี ๒๕๖๐          วงเงิน ๒.๐ ล้านบาท  25 

๒.๑ จัดสรรส าหรับผลการด าเนินงานข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน ข้อ ๑ และข้อ ๓ – ๑๔ รวม ๑๓ ข้อ ดังนี้ 

๒.๑.๑ จัดสรรส าหรับภาควิชาท่ีมีผลด าเนินงานท่ี

เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้ใน PA ท้ัง ๑๓ 

ข้อเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อ 30 
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๒.๑.๒ จัดสรรเป็นรางวัลในกรณีภาควิชามีผล

ด าเนินงานสูงกว่า เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน PA 

ท้ัง ๑๓ ข้อเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อ 

๒.๒ ส าหรับข้อตกลงการปฏิบัติงาน ข้อ ๒ ให้ใช้เกณฑ์

การจัดสรรเงิน ตามข้อ ข. 5 

ข. จัดสรรส าหรับผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน ข้อ ๒ วงเงิน ๑ ล้านบาท ส าหรับภาควิชาท่ีท า PA สูงกว่าหรือ

เท่ากับ PA ระดับส่วนงาน และมีผลด าเนินงาน ≥ ๓ ดังนี้ 

ผลด าเนนิงาน ๑๒ เดอืน (ใช)้ ผลด าเนนิงาน ๙ 

เดอืน 

เงนิจดัสรร (บาท) 

≥ ๔.๐ ≥ ๓.๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

≥ ๓.๕ ≥ ๒.๖๒๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

≥ ๓.๐ ( PA ระดับสว่น

งาน) 

≥ ๒.๒๕ ( PA ระดับสว่น

งาน) 

๑๐๐,๐๐๐ 

ค. เงินจัดสรรอื่นๆ แก่ภาควิชา ดังนี้ 

๑) ยอดเงินจัดสรรพ้ืนฐานของภาควิชาท่ีคงเหลือ จากปี ๒๕๖๐ 10 

สะสมไปปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒) เงินโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรม/สัมมนา

ท่ีมีรายได้ในส่วนของภาควิชาท่ีฝากไว้กับคณะฯ ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๕.๒.๑.๓ ร่างก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ15 

เวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม และก าหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สัญจร เพ่ือเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน

กาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 20 

๕.๒.๑.๔ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ใน

การประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้น า

ค่านิยม MAHIDOL ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาใช้เป็นการประเมินสมรรถนะ

หลักส าหรับประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท และการประชุม

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้ปรับวิธีการ25 

ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ ให้
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เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินสมรรถนะหลัก และเนื่องจากมีผู้ร้อง

ทุกข์และร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานหลายราย ดังนั้น ก.บ.ค. จึงมีมติเห็นชอบให้ก าหนดแนวทางการ

ประเมินผลการปฏฺบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและชัดเจนยิ่งขึ้น 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อท่ีประชุม 

ดังนี้ 

๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะ10 

เวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงานบริการการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ โครงการ รวมเป็นเงิน 

๖๓๑,๓๔๘.๗๗ บาท 

๕.๒.๒.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

(Publication Reward) ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ เรื่อง 15 

เปน็เงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๓ สรุปการขอรับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ Q1 

ของฐานข้อมูล JCR ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน 

๖๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๔ สรุปการจัดบรรยายพิเศษ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 20 

จ านวน ๑ ครั้ง 

๕ .๒ .๒ .๕  ส รุ ป ก ารจั ด ป ร ะชุ ม วิ ช าก ารน าน าช า ติ  (Joint 

International Tropical Meeting 2017) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จ านวน 

๗๒๙ คน ประกอบด้วย  บุคลากรในคณะฯ จ านวน ๓๐๗  คน  และ

บุคคลภายนอกคณะฯ จ านวน ๑๗๕ คน ชาวต่างชาติ จ านวน ๒๒๔ คน และ25 

มีผู้ลงทะเบียนในวันประชุม จ านวน ๒๓ คน 

๕.๒.๒.๖ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพ์ แยกได้ดังนี้ 

๑) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ท่ี

อยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และไม่อยู่ใน Beall’s list (ข้อมูล ณ 

วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) แสดงรายละเอียดตามปีงบประมาณ ดังนี้ 30 
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- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีท้ังหมด ๓๑๓ เรื่อง (ข้อมูล ๑๒ 

เดือน) 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีท้ังหมด ๕๕ เรื่อง (ข้อมูล ๒ เดือน) 

๒) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 

๒๕๖๐ แบ่งตามค่า Quartile ของวารสารจากฐานข้อมูล Web of Science 5 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

๓) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ท่ีอยู่ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ และไม่อยู่ใน Beall’s list แยกตามภาควิชา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ไม่มี 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

ไม่มี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 15 

อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งเรื่อง

ต่อท่ีประชุมดังนี้  

๕.๒.๕.๑ ปฏิทินภาพรวมการจัดกิจกรรมด้านคุณภาพ ประจ าปี 

๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑) เดือนมกราคม ก าหนดจัด “คลินิก EdPEx” เพ่ือน าข้อมูลท่ี20 

ได้ไปปรับแก้ไขในรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “AUN-QA 

International Conference” ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ 

โรงแรมดุสิตธานี ท้ังนี้ ส่วนงานท่ีต้องการน าเสนอผลงานสามารถส่งผลงาน 25 

ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑  

๓) ก าหนดจัดงาน “Mahidol Quality Fair” ในวัน ท่ี  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยภายในงานจะมีการพิจารณามอบรางวัล Innovative 

Teaching Award และ Team Good Practice Award ด้วย 
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๔) การจัดงานมหกรรมคุณภาพ  “TropMed Quality Fair” 

ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดวันและเวลาท่ีชัดเจน แต่คาดว่าจะก าหนดจัดงานก่อน

กิจกรรม “Mahidol Quality Fair” เพ่ือให้ผู้ ท่ี จะเสนอผลงานได้มี เวลา

เตรียมพร้อมส าหรับการเสนอผลงาน 

๕.๒.๕.๒ คณะฯ ได้ติดต้ังเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 5 

(AED) จ านวน ๓ จุด ได้แก่  

๑) บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี 

๒) บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น ๑ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

๓) บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

และคาดว่าจะได้งบประมาณส าหรับจัดซื้อเครื่อง AED อีก ๓ 10 

เครื่อง ซึ่งจะด าเนินการติดต้ังในจุดเสี่ยงอื่นๆ ต่อไป ท้ังนี้ เครื่อง AED จะ

ติดต้ังไว้ในตู้กระจกใส และต้องใช้รหัสส าหรับเปิดใช้งานเครื่องดังกล่าว โดย

รหัสส าหรับเปิดใช้เครื่อง AED คือ ๔๔๔๔ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 15 

ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม แจ้งว่าตามท่ีคณะฯ ได้เข้าร่วมประกวดการจัดการพลังงาน

ประเภทอาคารควบคุม และจะน าเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  ในงาน “Thailand Energy Awards 2018” นั้น รศ. ดร.วิทยา 

ยงเจริญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจากกรมพัฒนา20 

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ก าหนดเข้าเยี่ยมชมพ้ืนท่ี

ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรอง

คณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมร่วมให้การ

ต้อนรับ 25 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดฝีา่ยการศึกษา 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่อง

ก าหนดการรับการตรวจการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา

อายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานชาติ) ตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันท่ี ๒๒ 30 

– ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม
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พระเกียรติ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจะด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ ท่ี

เกี่ยวข้องจ านวน ๖ กลุ่ม ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา/กรรมการหลักสูตร 

Academic Staff Support staff นั ก ศึ ก ษ า  Alumni แ ล ะ  Employer 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได้แจ้งขอยกเลิกการให้หลักสูตรดังกล่าวเป็น

หลักสูตรต้นแบบ  เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนไม่มากพอ5 

ส าหรับการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ  

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

สวัสดิการ แจ้งเรื่องต่อท่ีประชุมดังนี้ 10 

๕.๒.๘.๑ ก าหนดการจัดกิจกรรม Soft skill (ด้าน Language and 

communication skills) "Effective PowerPoint Presentation” ในวันท่ี ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร

จ าลอง หะริณสุต โดยมี รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร เป็นวิทยากร  

๕.๒.๘.๒ การจัดกิจกรรม Field Trip TMID 545 เมื่อวัน ท่ี  ๒๙ 15 

พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาได้ร่วมกันส ารวจพ้ืนท่ีในชุมชน 

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า แหล่งน้ าอุปโภคและบริโภค พร้อมเก็บตัวอย่าง และ

ให้บริการตรวจตัวอย่างอุจจาระ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 20 

ไม่มี 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ไม่มี 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

ไม่มี 25 

๕.๓ เรื่องแจง้จากฝา่ยอืน่ๆ 

๕.๓.๑  เรือ่งแจง้จากหวัหนา้ภาควชิา 

ไม่มี 

๕.๓.๒  เรื่องแจง้จากสภาอาจารยเ์วชศาสตรเ์ขตรอ้น 

ผศ . ด ร .สั น ติ  มณี วั ช ร ะรั งษี  ป ร ะธ าน สภ าอาจ ารย์ คณ ะ30 

เวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งรายงานผลการด าเนินงานของสภาอาจารย์ ต้ังแต่

เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว่าได้จัดกิจกรรมต่างๆ 



- ๑๖ - 

 

 

มากมาย เช่น การจัดกิจกรรม Charity Day เป็นต้น และได้ปรับปรุงเว็บไซต์ 

โดยเพ่ิมข้อมูลท าเนียบอาจารย์ตัวอย่างของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ิม

ข้อมูลข่าวสารของสภาอาจารย์ท่ีน่าสนใจและปรับปรุงให้ทันสมัยอย่าง

สม่ าเสมอ ท้ังในเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  

ท่ีประชุมรับทราบ 5 

๕.๓.๓  เรือ่งแจง้จากกรรมการประจ าคณะจากสายสนบัสนนุ 

ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจง้จากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีร่วมกันจัดงานท าบุญตัก10 

บาตรและงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ สวัสดิการคณะฯ ได้รับความ

คิดเห็นอย่างหลากหลาย ท้ังค าแนะน า และค าติชม เช่น รสชาติอาหาร การ

ให้บริการของพนักงานเสิร์ฟอาหาร และการจัดโต๊ะท่ีนั่งส าหรับหน่วยงาน 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะน าทุกความคิดเห็นไปปรับปรุงและ15 

พัฒนาการจัดงานให้ดีขึ้นในปีต่อๆ ไป 

 

จากนั้น แจ้งเรื่องต่อท่ีประชุมดังนี้ 

๑) ก าหนดการจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท 

ครั้งท่ี ๙ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันท่ี       ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามข้างตึก20 

เคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะเป็นเจ้าภาพการจัด

งานแข่งขันกีฬาครั้งนี้ และก าหนดใช้ชื่อการจัดงานว่า “พญาไท Fun Fair 

Games”  

ประเภทเกมส์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วยเกมส์ส าหรับ

ผู้บริหาร ได้แก่ ยิงปืนวัดความแม่นย า    ปาโป่งพาเพลิน ถังหรรษา และเกมส์25 

ส าหรับบุคลากร ได้แก่ ส่งต่อความห่วงใย วิ่งสามัคคี ฮูล่าฮูบสัมพันธ์ ตีห่วง

เข้าเส้น 

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้

ก าหนดจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และก าหนดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ใน30 

วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และพิธีปิดในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา

ฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  



- ๑๗ - 

 

 

ท่ีประชุมรับทราบ    

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ  

ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 5 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  

 ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

ลงชื่อ      ผู้ บั น ทึ ก10 

รายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงชื่อ      ผู้ บั น ทึ ก

รายงาน 

            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 15 

ลงชื่อ      ผู้ ต ร ว จ

รายงาน 

      (รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 

          เลขานุการท่ีประชุม 

 20 

 


