
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

ครัง้ที ่๑/๒๕๖๑  

วนัพฤหสับดีที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ ศนูยว์จิัยโรคเขตรอ้นกาญจนบรุ ีมหาวทิยาลัยมหดิล จงัหวดักาญจนบรุี 

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

กรรมการที่เข้าประชุม 

๑. รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์  คณบดี 

๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

คลัง 

๓. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   รองคณบดีฝ่ ายวิจั ย /แทนหั วหน้ า

ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 

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

สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

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

กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๖. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

๗. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

สวัสดิการ 

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

เวชศาสตร์เขตร้อน/ 

แทนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 

๙. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

๑๐. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

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 

ไดผ้า่นการรบัรองจากทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ า

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

ครัง้ที ่๒/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑ แลว้ 
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๑๔. รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย   หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ป ร สิ ต

หนอนพยาธ ิ

๑๕. ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 

๑๖. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขต

ร้อน 

๑๗. รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์

เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 

๑๘. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคม

และสิ่งแวดล้อม 

๑๙. 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 

๒๐. อ. ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ   กรรมการคณะจากคณาจารย์

ประจ า 

๒๑. นางฐิติพร แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน

สังกัดโรงพยาบาล 

๒๒. นางประไพพร เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 

หัวหน้างานพัสดุ 

๒๓. นายสมชาย ภู่ด้วง    กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดภาควิชา 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 

๑. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

๒. รศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

๓. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

๔. ศ. ดร.เกศินี โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อ. ดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน      แทน รศ. ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์ 

กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 

๒. นางพรพิมล อดัมส์    หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 

๓. นางถนอมศรี เกตุสุข    หัวหน้าส านักงานนโยบายและ10 

ยุทธศาสตร์ 

๔. นายพีรวัฒน์ ไมพานิช   หั วหน้ าส านั กงานความร่วมมื อ

ระหว่างประเทศและเครือข่าย 

๕. น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 

๖. น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 15 

๗. นายเสวก ชมมิ่ง    หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

๘. นายจตุรงค์ น้ าทิพย์    แทนหัวหน้างานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๙. นางจิตรา สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 

๑๐. นายวัชรินทร์ นาคผ่อง    แทนหัวหน้างานเทคโนโลยี20 

การศึกษาและศิลปกรรม 

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

ผู้บริหาร 

๑๒. นายพสิณ ชรัตน์    หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและ

กฎหมาย 25 

๑๓. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

๑๔. นายสัญชัย มีพร้อม    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 ประธานกล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีท่ีคณะกรรมการประจ า5 

คณะฯ ทุกท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมและประชุมร่วมกันท่ีศูนย์วิจัยโรคเขต

ร้อนกาญจนบุรี จากการเยี่ยมชมศูนย์ในวันนี้  แสดงให้เห็นว่าศูนย์ฯ มี

ศักยภาพและความพร้อมของสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์

ต่างๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการเก็บ

ตัวอย่าง ซึ่งศูนย์ฯ ยังจัดเตรียมห้องปฏิบัติการไว้รองรับการท าวิจัยอีกด้วย 10 

อย่างไรก็ตาม คณะฯ สามารถติดต่อขอใช้สถานท่ีของศูนย์ฯ ได้เพ่ือให้เกิด

การใช้ทรัพยากรที่มขีองคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี ๑๒/15 

๒๕๖๐ คราววันพฤหัสบดีท่ี ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  ขอความเหน็ชอบรา่งประกาศคณะเวชศาสตร์เขตรอ้น เรือ่ง ทนุ20 

ส่งเสริมการวจิยัคณะเวชศาสตร์เขตรอ้น ปงีบประมาณ ๒๕๖๑  

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนส่งเสริมการ

วิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดสรรทุนวิจัยเป็น      

๔ ประเภท ได้แก่ 25 

๑) ทุนวิจัยประเภทท่ี ๑ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ส าหรับสายวิชาการ 

๒) ทุนวิจัยประเภทท่ี ๒ ทุนวิจัยส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

๓) ทุนวิจัยประเภทท่ี ๒ ทุนวิจัยส าหรับโครงการวิจัยท่ีพัฒนางาน

ประจ าไปสู่การวิจัย (Routine to Research: R2R) 

๔) ทุนวิจัยประเภทท่ี ๔ ทุนวิจัยเพ่ือนวัตกรรม 30 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้ปรับแก้ไขคุณสมบัติและข้อก าหนดของ

ผู้เสนอขอรับทุน ในทุนวิจัยประเภทท่ี ๔ ทุนวิจัยเพ่ือนวัตกรรม ดังนี้  
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คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนต้องมีผลงานวิจัยอย่างต่ าในระดับ 

TRL3 และมีข้อก าหนดว่าผู้รับทุนต้องน าผลงานไปยื่นจดสิทธิบัตร โดย TRL 

ต้องอยู่ในระดับ ๔ หรือมากกว่า และหากมีความร่วมมือกับภาคเอกชนจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๔.๒  ขอความเหน็ชอบการตอ่เวลาปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลยั 5 

ก่อนเริ่มวาระนี้  รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิต

หนอนพยาธิ ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่ีประชุม

พิจารณา 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามท่ี รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย จะครบ10 

วาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ  ในวัน ท่ี              

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และได้แจ้งความประสงค์ขอต่อเวลาเพ่ือกลับมา

ปฏิบั ติงานด้านวิชาการจนครบอายุ  ๖๕ ปี     (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

นอกจากนี้ ตามมติท่ีประชุมภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ เม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๑ มีมติ ให้ต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย เนื่องจากเป็น15 

ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านการปฏิบัติตน ด้านวิชาการ การวิจัย การ

ดูแลนักศึกษา การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น 

จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

ท่ีประชุมเสนอให้ใช้วิธีการลงคะแนน โดยผู้มีสิทธิลงคะแนน นับรวม 

๑๗ คะแนนเสียง ประกอบด้วย  20 

-  คณบดี  

-  รองคณบดี (จ านวน ๑ คน ได้แก่ รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รอง

คณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง)  

-  หัวหน้าภาควิชา (จ านวน ๑๐ คน โดยไม่นับรวมหัวหน้าภาควิชา

ปรสิตหนอนพยาธ)ิ  25 

-  ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า (จ านวน ๒ คน 

ลาประชุม ๒ คน)  

-  ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน (จ านวน ๓ คน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานให้ รศ. ดร.พารณ ดีค า

ย้อย 30 

๔.๓  ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหาร (เลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน) 
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รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

ผู้ สมควรด ารงต าแหน่ ง เลขานุ การคณ ะ/หั วหน้ าส านั กงานคณบดี               

ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 

โดยมีผลการสรรหาและคัดเลือก ได้แก่ นางประไพพร เตียเจริญ ข้าราชการ5 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ)  

และเนื่องจากการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 

การแต่งต้ัง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งของ

หัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานท่ีมิใช่ภาควิชาหรือ10 

เทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังมีความไม่ชัดเจน คณะฯ จึงหารือไปยัง

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรักษาการ

แทนในต าแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน) ต้ังแต่วันท่ี ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะเปลี่ยนสถานภาพ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 15 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๔  ขอความเห็นชอบก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้า

ส านักงานบริหารการศึกษา 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามท่ี นางจุฑามาศ ชัยวรพร ข้าราชการ20 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน

บริหารการศึกษา ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งต้ัง คุณสมบัติ วาระการด ารง

ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้า

หน่วยงานของส่วนงานท่ีมิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ 25 

ข้อ ๕ “ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาเลือกก าหนด

วิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละต าแหน่ง” ท้ังนี้ 

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งหัวหน้าส านักงานบริหาร

การศึกษา เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการ วิธีหนึ่ง30 

วิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของต าแหน่ง ดังนี้ 
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๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้ง 

๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ ท่ีสมควรจะได้รับการแต่งต้ังต่อ

คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5 

๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

(ก)  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยอาจแต่งต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควร

คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

(ข)  ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกโดย10 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่ง

ท่ีจะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการ

พัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ตามแบบ กบค.๐๖ ยกเว้น

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาแบบประวัติการท างาน 15 

ซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 

(ค)  เม่ือคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกแล้ว

เสร็จ ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย และ

เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ี

ประกาศ 20 

มติที่ประชุม พิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีท่ี ๒ ให้หัวหน้า

ส่วนงานเสนอชื่อผู้ท่ีสมควรจะได้รับการแต่งต้ังต่อคณะกรรมการประจ าส่วน

งานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๔.๕   ขอความเหน็ชอบการปรบัปรุงหลกัสูตรอายรุศาสตรเ์ขตร้อนคลนิกิ

มหาบัณฑิต (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 25 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือ

พิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก

มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเดิมหลักสูตรนี้

ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ังแต่เมื่อ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้ 30 

๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ด าเนินการมาครบวงรอบของ

หลักสูตร (๕ ปี) สมควรปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

๒) ปรับปรุงหลักสูตรให้มุ่งเน้น Outcome-based Education 
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๓) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยเฉพาะเรื่อง จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 

หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

๔) ปรับปรุงรหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาแกน ตามหลักสูตร5 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์    เขตร้อนและสุขวิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตร

ปรับปรุง    พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 10 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๖   ขอความเหน็ชอบการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสูตรอายรุศาสตรเ์ขตรอ้น

คลนิกิมหาบณัฑติ สาขาวชิากุมารเวชศาสตรเ์ขตรอ้น (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

ฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือ15 

พิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก

มหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 

พ .ศ . ๒๕๖๑ ซึ่ ง เดิมหลักสูตรนี้ ได้ รับความเห็นชอบจากส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ังแต่เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดย

สาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้ 20 

๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ด าเนินการมาครบวงรอบของ

หลักสูตร (๕ ปี) สมควรปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

๒) ปรับปรุงหลักสูตรให้มุ่งเน้น Outcome-based Education 

๓) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 25 

โดยเฉพาะเรื่อง จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

๔) ปรับเกณฑ์การรับเข้าศึกษาให้เปิดกว้างมากขึ้น 

๕) ปรับปรุงรหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาแกน ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์    เขตร้อนและสุขวิทยา 30 

(หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตร

ปรับปรุง   พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว 
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๖) ปรับรายวิชาจากหมวดวิชาบังคับ ๑ วิชา ให้เป็นวิชาเลือก 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาแบบ ก(๒) จ านวนหน่วยกิตใน

หมวดวิชาบังคับ เปลี่ยนจาก ๒๑ หน่วยกิต     เป็น ๑๗ หน่วยกิต และจ านวน

หน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก เปลี่ยนจาก ๓ หน่วยกิต เป็น ๗ หน่วยกิต ส่วน

แผนการศึกษาแบบ ข โครงสร้างของหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง 5 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๗  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง 

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships) ปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 10 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือ

พิจารณาขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง 

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships) ปี

การศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่

นักศึกษาปริญญาเอกท่ีมีศักยภาพสูงท้ังทางด้านการศึกษาและการวิจัย 15 

สามารถทุ่มเทท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้เต็มเวลา และสร้างผลงานวิจัยท่ี

มีคุณภาพระดับสากลได้ระหว่างเป็นนักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว ท้ังนี้ 

ผู้มีสิทธิ์รับทุนดังกล่าวจะต้องเป็นนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยหรือ

ต่างประเทศ ท่ีก าลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์

ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)   มีอาจารย์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน20 

เป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และเป็นผู้ ท่ีสอบผ่านโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

หัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา 

ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 25 

โดยคณะฯ จะสนับสนุนทุนประเภท ๒.๒ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เรื่ อ ง  โ ค ร ง ก า ร ทุ น ผู้ ช่ ว ย วิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  (RA: Research 

Assistantships) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงินรายได้คณะฯ ๑ ส่วนหรือ 

๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นเวลา ๑ ปี และเงินสมทบดังกล่าว คณะฯ จะส่งให้

บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ 30 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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๔.๘  ขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตรา

ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ก ารศึ ก ษ า  ส าห รั บ นั ก ศึ ก ษ าบัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  คณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือ

พิจารณาขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตรา5 

ค่ า ธ รรม เนี ย มก ารศึ ก ษ า  ส าห รั บ นั ก ศึ ก ษ าบัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  คณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการปรับเปลี่ยน

สาระส าคัญดังนี้ 

๑) การปรับปรุงค่า Health Insurance (Additional Fee for Non-

Thai Students) จ า ก เ ดิ ม 10 

ปีละ ๑,๓๐๐ บาท เป็น ปีละ ๓,๕๐๐ บาท 

๒) เพ่ิมข้อความ “ช าระพรอมคาลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือสารนิ

พนธ (ส าหรับนักศึกษาท่ีมิไดรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใดๆ 

หรือไดรับทุนในจ านวนเงินที่ไมเพียงพอส าหรับคาใชจายในสวนค

าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ หลักสูตรและบัณฑิต15 

วิทยาลัยอาจพิจารณาใหทุนคาวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธหรือสารนิ

พนธ ดวยการลดหยอนหรือยกเวนคาวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธใหแกนักศึกษาเปนรายกรณีไป)” ในท้ายประกาศข้อ ๙ 

ค่าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (Research Supplies 

Fee) 20 

๓) ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม (Work-site 

Training Fee) ของรายวิชา TMID 545: Etiologic Pathogens 

and Vectors of Tropical Diseases เนื่องจากวิชานี้ถูกยกเลิกไป

ในหลักสูตร วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) และหลักสูตร ปร.ด. 

(อายุรศาสตร์เขตร้อน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่จะขอเก็บ25 

ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนามนักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียน

ร า ย วิ ช า  TMID 538: Field Practice in Tropical Medicine 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ท้ังนี้ นักศึกษาต้อง

ช าระค่าหน่วยกิตประจ าวิชาด้วย 
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อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้ ใช้กับนักศึกษารหัสประจ าตัว

ขึ้นต้นด้วย ๖๑XXXXX ท่ีเข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๙  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อนขออนุมัติเปิดโครงการบริการ

วิชาการ เรื่อง การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้เลือดออก Dengue ด้วยวิธี 5 

Capture ELISA (IgG) 

รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 

เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการอนุมัติด าเนินโครงการบริการ

วิชาการของภาควิชา เรื่อง โครงการการตรวจระดับภูมิคุ้ มกันต่อเชื้ อ

ไข้เลือดออก Dengue ด้วยวิธี Capture ELISA (Ig G) โดยเพ่ิมในบัญชีแนบ10 

ท้ายหมายเลข ๑๐ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ล าดับท่ี ๑ และก าหนด

อัตราค่าบริการ ดังนี้ 

๑) แบบปกติ/ ๑ ตัวอย่าง   ราคา    ๓๕๐ บาท 

๒) แบบเร่งด่วน/ ๑ ตัวอย่าง  ราคา ๒,๗๐๐ บาท 

ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิม15 

มิวโนโลยี แจ้งว่าโครงการดังกล่าวอาจมีความซ้ าซ้อนกับการตรวจ Dengue 

infection ด้วยวิธี ELISA อัตราค่าบริการ ๙๐๐ บาท/ ๑ ตัวอย่าง             ท่ี

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (TMDR) ด าเนินการอยู่   

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการอนุมัติให้ด าเนินโครงการการตรวจระดับ

ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้ เลือดออก Dengue ด้วยวิธี  Capture ELISA (Ig G) 20 

เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับการให้บริการของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรค

เขตร้อน (TMDR) 

 

 

 25 

๔.๑๐ ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ขอเพิ่มรายการในบัญชีแนบท้าย ๑ 

โครงการทดสอบ ประสิทธิภาพสารก าจัดแมลง 

ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 

เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการอนุมัติเพ่ิมรายการบริการ
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วิชาการของภาควิชา บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๑ ภาควิชากีฏวิทยา

การแพทย์ ล าดับท่ี ๑ โครงการทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดแมลง เพ่ือ

รองรับการให้บริการในต่างประเทศ ดังนี้  

๑) Efficacy testing of insecticide/repellent product by WHO 

one test    10 USD/test 5 

(5 female mosquitoes/test) 

๒) Efficacy testing of insecticide/repellent product by arm in 

cage  150 USD/test 

(1 volunteer/test) 

๓) Efficacy testing of insecticide/repellent product in 10 

laboratory  150 USD/test 

๔) Efficacy testing of insecticide/repellent product in PEET 

Grady  150 USD/test 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง 15 

หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ และ

อัตราค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ ที่ได้รับเงินทุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่ อ ง เพ่ื อ พิ จ ารณ าขอความ เห็ น ช อบ การปรั บ ป รุ งป ระก าศ คณ ะ20 

เวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินรายได้

โครงการบริการวิชาการ และอัตราค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการท่ีได้รับ

เงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน ดังนั้น จึงเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ25 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดประเภทโครงการบริการวิชาการ 

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะเวชศาตร์เขตร้อนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และ

ทบทวนประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิม ให้มีความ

สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
สาระส าคญัประกาศ ฉบบัเดมิ สาระส าคญัประกาศ ฉบบัใหม่ 
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๑. โครงการบรกิารวิชาการของส่วนงาน 

    โครงการ   ร้อยละ ๗๐ 

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ร้อยละ ๓๐ 

 

                              คงเดิม 

๒. โครงการบริการวชิาการของ

ภาควชิา/หนว่ยงาน 

    โครงการ   ร้อยละ ๖๕ 

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ร้อยละ ๒๕ 

    ภาควิชา/หน่วยงาน  ร้อยละ 

๑๐ 

๒. โครงการบริการวชิาการของ

ภาควชิา/หนว่ยงาน 

    โครงการ   ร้อยละ ๖๕ 

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ร้อยละ ๒๐ 

    ภาควิชา/หน่วยงาน  ร้อยละ 

๑๕ 

๓. โครงการบรกิารวชิาการ การจัด

อบรม สมัมนาฯ 

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ร้อยละ ๕๐ 

    ภาควิชา/หน่วยงาน  ร้อยละ 

๕๐ 

 

คงเดิม 

๔. โครงการบรกิารวิชาการในลักษณะ

อื่นๆ ฯ 

    โครงการ   ร้อยละ ๘๕ 

    มหาวิทยาลัยมหิดล  ร้อยละ 

๔  

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ร้อยละ ๑๑  

 

คงเดิม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๑๒ ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับ5 

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะฯ สามารถเสนอชื่อ

ได้ไม่เกิน ๓ ชื่อ และให้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อ ประวัติ ระดับปริญญา 

และสาขาวิชาของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอช่ือ ส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอชื่อ Prof. Shigeyuki Kano เพ่ือขอรับ10 

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
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เขตร้อน โดยมอบหมายให้ ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร เป็นผู้รวบรวมผลงาน

ของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว 

๔.๑๓ ขอความเห็นชอบการก าหนดราคาจ าหน่ายหนังสือ Atlas of 

Medical Parasitology 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอ5 

เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

เรื่ อ ง  ก าหนดอัตราจ าหน่ ายหนั งสื อ  Atlas of Medical Parasitology          

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงค์ ระดมยศ และคณะ เพ่ือใช้เป็นแหล่ง

อ้างอิงหรือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ ได้ก าหนดอัตราจ าหน่าย10 

ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท และบุคคล

ท่ัวไป ราคาเล่มละ ๗๐๐ บาท โดยรายได้จากการจ าหน่ายให้น าเข้าเป็นเงิน

รายได้ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอื่นๆ 15 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/

คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ส าหรับ20 

นักศึกษารหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย ๖๐XXXXX ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดูและขอ

ส าเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   25 

๕.๑.๓  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โครงการ 

Editorial Office พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

๕.๑.๔  ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี

หนังสือเรื่อง แจ้งผลการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือ

ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 30 
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๕.๑.๕  ส านักงานอธิการบดี มีหนังสือเรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ระบุชื่อ และประเภทยาเสพติด    ให้โทษ (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หนังสือลงวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๑.๖  ส านั กงานอธิการบดี  มีหนั งสือเรื่ อง แจ้ งเวียนมติ  อ.ก.พ . 

กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือลงวันท่ี               ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 5 

๕.๑.๗  กองกฎหมาย มีหนังสือเรื่อง แจ้งกฎหมายใหม่ จ านวน ๔ เรื่อง 

ดังนี้ 

๑) ประกาศคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท าบัญชีและควบคุมการท า

บัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การน าเข้า และการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์             10 

ในประเภท ๒  

๒) ประกาศคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท าบัญชีและควบคุมการท า

บัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การน าเข้า และการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์             

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 15 

๓) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบ 

และระยะเวลาส าหรับการรายงานผลการด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การ

ขาย การน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครองหรือใช้

ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์        

๔) สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับบัญชีและรายงานการผลิต ขาย น าเข้า 20 

ส่งออก น าผ่าน หรือมีไว้ใน   ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

หนังสือลงวันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๑.๘  งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มีหนังสือ เรื่อง ขอความ

อนุ เคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑” หนังสือลงวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 25 

๕.๑.๙  เรื่องอื่นๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

คณะฯ) 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติ

สิน ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๓๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม 30 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้ท่ี

สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ค าสั่งท่ี ๓๙/
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๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์

และก าหนดทิศทางการวิจัย (เพ่ิมเติม) ค าสั่งท่ี ๑/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 5 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งต้ัง ผศ. ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณา

วิศรุต ให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๔๑๔๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม     

พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งอนุมัติให้ ศ. ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล 10 

ลาออกจากต าแหน่ งรองคณบดีฝ่ ายการศึกษา คณ ะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งท่ี ๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 15 

 

 

 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 20 

๕.๒.๑.๑ รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ช่วง ๓ เดือน ต้ังแต่

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –            ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปรายรับ - 

รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  

๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็น งบบุคลากร 

จ านวน ๕๗,๕๘๐,๗๖๗.๒๗ บาท งบด าเนินการ จ านวน 25 

๓๗,๘๙๔,๒๘๑.๐๓ บาท และงบลงทุน ๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท รวมรายจ่ายท้ังสิ้น ๙๙,๙๐๕,๐๔๘.๓๐ บาท เงิน

คงเหลือท้ังสิ้น ๑๙๕,๖๒๑,๓๙๑.๗๐ 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 

๙๕,๖๒๓,๑๖๘.๖๖ บาท รายจ่ายจริง (รวมภาระผูกพัน) 30 

๖ ๙ ,๙ ๓ ๔ ,๖ ๗ ๘ .๒ ๕  บ า ท  เงิ น ค ง เห ลื อ ท้ั ง สิ้ น 

๒๕,๖๘๘,๔๙๐.๔๑ บาท 
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๕.๒.๑.๒ ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดี เด่นบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้แก่ ศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ 

หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ได้รับรางวัลประเภท

วิชาการ/วิจัย และแจ้งว่า ศ. ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับ

รางวัลประเภทบริหาร  5 

จากนั้นแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน

มหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปี ๒๕๖๐ ได้แก่ นาง

เพลินพิศ หนองขุ่นสาร พนักงานท่ัวไป ระดับ บ๒ สังกัดโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับรางวัลประเภทลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ 

และนายพิชานันท์ อรัญญิก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดส านักงาน10 

คณบดี ได้รับรางวัลประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน ๑๐ ปี  

ท่ีประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อท่ีประชุม 15 

ดังนี้ 

๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน โดยส านักงานบริการการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ป ระจ า เดื อน ธั น วาคม  ๒ ๕๖๐  จ าน วน  ๙  โค รงการ  รวม เป็ น เงิ น 

๗๗๖,๘๙๓.๐๙ บาท 20 

๕.๒.๒.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

(Publication Reward) ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓ เรื่อง เป็นเงิน 

๗๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๒.๓ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่มีผู้ส่งขอรับทุนสนับสนุนค่า

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge)  25 

๕.๒.๒.๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่มีผู้ส่งขอรับรางวัลการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในระดับ Q1 ของฐานข้อมูล JCR  

๕.๒.๒.๕ สรุปการจัดบรรยายพิเศษ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

จ านวน ๑ ครั้ง 
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๕.๒ .๒ .๖ ก าหนดการจัดอบรม “Biosafety Training for FTM 

Graduate Students: Principle & Practice” ในวัน พุ ธ ท่ี  ๓๑  มกราคม 

๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

๕ .๒ .๒ .๗  ส รุ ป จ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ตี พิ ม พ์ ข อ ง ค ณ ะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ท่ีอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และไม่อยู่ใน 5 

Beall’s list ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีท้ังหมด ๗๐ เรื่อง (ข้อมูล ๓ เดือน) ท้ังนี้ 

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๖๑ แบ่งตามค่า 

Quartile ของวารสารจากฐานข้ อมู ล  Web of Science และจ าน วน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์แยกตามภาควิชา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 10 

จากนั้น นางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย แจ้ง

ก าหนดการจัดงาน Research Market ในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง

ประชุมมีเกรท ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี โดยภายในงานจะมีการ

จัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างฯ จ านวน ๒๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๑ 

ภาควิชา ๖ ความร่วมมือ และ ๖ ศูนย์ ท้ังนี้ รายละเอียดการจัดงานจะแจ้งให้15 

ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ไม่มี 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 20 

รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมการศึกษา แจ้งว่าได้ด าเนินการน าวีดิ ทัศน์แนะน าคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ท้ังรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขึ้นเว็บไซต์ของ

คณะฯ เรียบร้อยแล้ว 

ท่ีประชุมรับทราบ 25 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

ไม่มี 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 

๕.๒.๗ รองคณบดฝีา่ยการศึกษา 30 
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รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งว่าตามท่ี

คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา

อายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานชาติ) ตามเกณฑ์ AUN-QA ได้มา

สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีคณะฯ เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น คณะ

กรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นท้ังจุดเด่นและโอกาสพัฒนาของหลักสูตร รวมถึง5 

ได้ต้ังข้อสังเกตอื่นๆ เช่น โครงสร้างของอาคารภายในคณะฯ ค่อนข้าง

ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น 

คณะกรรมการฯ จึงขอข้อมูล Floor plan ข้อมูลเส้นทางจราจร และการ

ก าหนดจุดรวมพล ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น อย่างไรก็

ตาม จะด าเนินการส่งข้อมูลการพิจารณาตรวจประเมินให้คณะกรรมการ10 

ประจ าคณะฯ ทราบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ  

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

สวัสดิการ แจ้งว่านักศึกษาของคณะฯ ได้รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าวีดิทัศน์15 

แนะน าคณะฯ ซึ่ งได้รับความร่วมมือด้านอุปกรณ์จากงานเทคโนโลยี

การศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดต่อข้อมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 20 

ศ . ด ร . นพ .พลรัตน์  วิ ไลรั ตน์  ผู้ อ าน วยการโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนก าหนดปิดประตู

ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล ต้ังแต่เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป 

ท้ังนี้ กรณีท่ีมีผู้มารับบริการหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. สามารถมาติดต่อขอรับ

บริการได้ โดยให้กดสัญญาณกริ่งท่ีประตูทางเชื่อมระหว่างอาคารราช25 

นครินทร์และอาคารจ าลอง หะริณสุต  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผศ. ดร.อุษ า บุญ ยืน  ผู้ ช่ วยคณบดีฝ่ ายวิ เทศสัม พันธ์  แจ้ ง

ก า ห น ด ก า ร จั ด  International Joint Forum on Infectious Disease 30 

Research 2018 ในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุมเฉลิม    พระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ



- ๒๐ - 

 

 

 

จากนั้น แจ้งก าหนดการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับนานาชาติ 

ดังนี้ 

๑)  ก าหนดจัด Annual Course on School Health and Nutrition 

Program in Asia ระหว่างวันที่   ๑๑ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  5 

๒)  ก าหนดจัดอบรมหลักสูตรด้านโรคเมืองร้อนตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันท่ี 

๑๒ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 10 

ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจง้จากฝา่ยอืน่ๆ 

๕.๓.๑  เรือ่งแจง้จากหวัหนา้ภาควชิา 

ไม่มี 

๕.๓.๒  เรื่องแจง้จากสภาอาจารยเ์วชศาสตรเ์ขตรอ้น 15 

ไม่มี 

๕.๓.๓  เรือ่งแจง้จากกรรมการประจ าคณะจากสายสนบัสนนุ 

นางฐิติพร แก้วรุณค า กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัด

โรงพยาบาล แจ้งสรุปผลการจัดอบรม เรื่อง การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วม20 

อบรม จ านวน ๙๗ คน จากนั้น แจ้งก าหนดการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้การ

ป้องกันการเกิดแผลกดทับและการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยติดเตียงให้แก่บุคลากร

ทางการพยาบาล จ านวน ๒ รุ่น โดยรุ่นท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

และรุ่นที่ ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑   

ท่ีประชุมรับทราบ 25 

๕.๓.๔  เรื่องแจง้จากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเรื่องประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง 

หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของสวัสดิการ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับท่ี ๑) ประกาศ ณ วันท่ี ๙ 30 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

ท่ีประชุมรับทราบ    
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๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ  

ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 5 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  

ก่อนเลิกประชุม นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสาย

สนับสนุนสังกัดส านักงาน เป็นผู้น าการเจริญสติ ระยะเวลา ๓ นาที และเลิก

ประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

 10 

 

ลงชื่อ      ผู้ บั น ทึ ก

รายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงชื่อ      ผู้ บั น ทึ ก15 

รายงาน 

            (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงชื่อ      ผู้ ต ร ว จ

รายงาน 

      (รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 20 

          เลขานุการท่ีประชุม 

 

 


