
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที ่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๔๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

------------------------------------- 
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กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
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กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๓. อ. ดร.จิราภรณ์  เรืองสิทธิชัย   รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
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๑๗. รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๙. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๑. อ.พัณณมาศ  มณีกาญจน์    แทนหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. รศ. ดร.กรุณ ี ขวัญบุญจัน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
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ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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๒๔. นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๒.   รศ. ดร.มนัส  จงสงวน   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๓.   ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   อ. ดร.สรัญญา  แก้วประเสริฐ   ผู้แทนภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒.   น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หวัหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔.   นายสุเมธ  สืบตระกูล   แทนหัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 10 

๕.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๖.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๗.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้างานคลัง 
๘.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป 15 

๑๐.  น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ      
ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม 
วาระพิเศษ  เรื่องการเตรียมความพร้อมคณะฯ เข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ปี ๒๕๕๖ 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเข้าสู่การประเมินคุณภาพ20 

ตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ เพื่อรับการ
ประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่ส่วนงานที่จะรับการ
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ระยะที่ ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว ดังนั้น เพ่ือให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนสามารถ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมส่วนงานเพื่อเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ได้ในระดับเดียวกับส่วนงาน ระยะที่ 
๓ คือในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะฯ ด าเนินการ ดังนี้  25 

๑) จัดฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx 
๒) จัดท าโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
๓) ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (GAP Analysis) 
๔) วางแผนพัฒนาเพ่ือปิด GAP ให้แล้วส า เร็จ 
และให้เข้าร่วมน าเสนอแผนพัฒนาและผลการพัฒนาองค์กร พร้อมส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ ๓ 30 

รวมทั้งเตรียมเข้ารับการอบรมการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้
พิจารณามอบหมายพ่ีเลี้ยงให้แก่คณะฯ เพ่ือให้ค าปรึกษาด้วย  

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้เสนอความคิดเห็นในหลายประเด็น ทั้งนี้ ประธานฯ จึงได้สรุป
ประเด็นว่าเนื่องจากคณะฯ ได้เริ่มเข้าสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ล่าช้ากว่าส่วนงานอ่ืนอยู่ ๔ หัวข้อ 
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ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์ต่อไป ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนั้น คณะฯ 
จึงควรรีบด าเนินการเพ่ือให้ทันก าหนดการของมหาวิทยาลัย โดยเชิญ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล CEO บริษัท LTCI 
ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ มาเป็นวิทยากรผู้รับผิดชอบการอบรมให้กับคณะฯ และเสนอให้
คณะฯ มีพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นที่ปรึกษาและจัดประชุมท าความเข้าใจ เตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่าย ในการเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์5 

คุณภาพดังกล่าว โดยจะจัดในช่วงวันหยุด วันที่ ๓ – ๔ และ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ และอนุญาติให้น าผู้ช่วยมา
เข้าประชุมด้วย นอกจากนี้ได้เสนอให้ ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการประกันคุณภาพฯ และเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดอบรมครั้งนี้ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 10 

 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา ไชยพันธุ์) 15 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ) 
            เลขานุการคณะฯ 

                        ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม 


