
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๓.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๔.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๕.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๖.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๗.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๘.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๐. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน  
๑๑. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๒. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๓. ผศ. นพ.เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล  แทนหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๔. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๖. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย     หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๙. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. ผศ. ดร.สุวลีย์  วรคุณพิเศษ   รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘ แล้ว 
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๒๗. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้างานพัสดุ 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๒.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๓.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 5 

๔.   รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     แทนหัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 10 

๔.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานอาวุโส/หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๗.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘.   นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 15 

๙.   นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๐. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๑. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. น.ส.ฌิโนมา  ช่างเสียง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ก่อนเริ่มประชุม คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวเชิญ ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 20 

เพ่ือบรรยายพิเศษ เรื่อง การประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้เริ่มใช้ระบบ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันทาง
การศึกษาจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พรบ.) พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25 

๒๕๔๕ หมวด ๖ และมาตรา ๔๗ “ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกๆ ๕ 
ปี” ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพ EdPEx เนื่องจากเล็งเห็นว่า EdPEx เป็นกรอบที่ท า
ให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบ ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต คณะฯ จึงใช้เกณฑ์ EdPEx ด้วย
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คณะฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการ30 

ประเมินครั้งที่ ๒ ของคณะฯ แล้ว  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้จัดท าโครงร่างองค์กร โดยมีกรอบแนวความคิดค่านิยมขององค์กรที่เป็นเลิศ 

ประกอบด้วย 
- การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
- ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 35 

- การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล 
- การใหค้วามส าคัญกับบุคลากรและพันธมิตร 
- ความคล่องตัว 
- การมุ่งเน้นอนาคต 
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- การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
- การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
- ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
- การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
- มุมมองเชิงระบบ 5 

จากนั้น ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี ได้กล่าวถึงค่าน้ าหนักคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx มีคะแนนรวม ๑,๐๐๐ 
คะแนน แบ่งเป็น ๗ หมวด ดังนี้ 

๑) การน าองค์การ (๑๒๐ คะแนน) 
- การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง: ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร ๗๐ คะแนน 
- ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม: สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการก ากับดูแล และท าให้10 

บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๐ คะแนน 
๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (๘๕ คะแนน)  

- การจัดท ากลยุทธ์: องค์การจัดท ากลยุทธ์อย่างไร ๔๕ คะแนน 
- การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ: องค์การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร ๔๐ คะแนน 

๓) การมุ่งเน้นลูกค้า (๘๕ คะแนน) 15 

- เสียงของลูกค้า: องค์การมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๔๐ 
คะแนน 

- ความผูกพันของลูกค้า: องค์การมีวิธีการอย่างไรในการตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน เพ่ือสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว ๔๕ คะแนน 

๔) การจัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (๙๐ คะแนน) 20 

- การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการอย่างไรในการวัด 
วิเคราะห์ และเพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร ๔๕ คะแนน 

- การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๕ คะแนน  

๕) การมุ่งเน้นบุคลากร (๘๕ คะแนน) 25 

- สภาพแวดล้อมในการท างาน (Workforce Environment): สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีประสิทธิผลและสนับสนุนบุคลากร ๔๐ คะแนน 

- ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement): สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล ๔๕ คะแนน 

๖) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (๘๕ คะแนน) 30 

- กระบวนการท างาน: สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงหลักสูตรและบริการและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร ๔๕ คะแนน 

- ประสิทธิผลการปฎิบัติการ: สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฎิบัติการต่างๆมีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๔๐ คะแนน 

๗) ผลลัพธ์ (๔๕๐ คะแนน) 35 

- ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ๑๐๐ คะแนน 
- ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ๗๐ คะแนน 
- ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด ๗๐ คะแนน 
- ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฎิบัติงาน ๗๐ คะแนน 
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- ด้านประสิทธิผลขององค์กร ๗๐ คะแนน 
- ด้านการน าองค์กร ๗๐ คะแนน 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี กล่าวถึงระบบการให้คะแนน แบ่งเป็นกระบวนการและผลลัพธ์ ดังนี้ 
กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดตามหมวดที่ ๑ – ๖ โดยมี

การประเมินกระบวนการแบบ ADLI ได้แก่ 5 

- A (Approach) แนวทางอย่างเป็นระบบ 
- D (Deployment) การน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและจริงจัง 
- L (Learning) การเรียนรู้การประเมิน/การปรับปรุง/นวัตกรรมกระบวนการ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- I (Integration) การบูรณาการสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร กลมกลืนกับแผนงาน/กระบวนการ/ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน ในการบรรลุตามข้อก าหนดตามหมวดที่ ๗ โดยมีการ10 

ประเมิน ผลลัพธ์แบบ LeTCL ได้แก่ 
- L (Level) ระดับของผลการด าเนินการปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย 
- T (Trends) แนวโน้มของข้อมูลที่ดีขึ้น 
- C (Comparisons) ผลการด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ 
- I (Integration) การเชื่อมโยงของตัววัดผลต่างๆ 15 

จากนั้น กล่าวถึงผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี ๒๕๕๖ ว่าคะแนนกระบวนการอยู่ในช่วง  
๑๐๑-๑๒๕ (อยู่ในระดับ A-) แสดงว่าคณะฯ มีการพัฒนาและการด าเนินการอย่างมีแนวทางตามข้อก าหนดพ้ืนฐาน
ของเกณฑ์ในระดับเริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการน าแนวทางไปถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติการพยายามปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการปรับปรุงแบบทั่วไปในระดับเริ่มต้น ใน
ส่วนของผลลัพธ์คะแนนอยู่ในช่วง ๔๑-๖๐ (อยู่ในระดับ B) แสดงว่าคณะฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับบาง20 

กระบวนการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร แต่โดยทั่วไปยังขาดการแสดงแนวโน้มและข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

ในช่วงสุดท้าย ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี กล่าวสรุปภาพรวมรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile: OP) แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 25 

และด้านการบริการสุขภาพ การด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจกระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในปี ๒๕๕๗ และพร้อมรับการตรวจจากคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารออนไลน์ได้ที่  
http://10.11.50.14/policy/content/node/498 

เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 30 

และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่
เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๗ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๔ คน โดยไม่ส่ง
ผู้แทนเข้าประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 35 

ประธานฯ แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
๑) การปรับเปลี่ยนนโยบายการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเดิมบัณฑิตวิทยาลัยจะท าหน้าที่ก ากับดูแล

เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา และบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรที่ส่วนงานเปิดรับสมัคร เช่น ค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าหน่วยกิต เป็นต้น และจัดสรรให้มหาวิทยาลัยมหิดลในอัตราร้อยละ ๑๐ บัณฑิตวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ 
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และส่วนงานที่รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ ๘๐  แต่บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ได้ส่งเงินคืนให้ส่วนงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
แต่จะจัดเก็บไว้ให้ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่เทียบเท่าส่วนงาน จึงให้บัณฑิตวิทยาลัย
คืนเงินที่เก็บสะสมไว้และให้ส่วนงานที่รับผิดชอบหลักสูตรจัดสรรเอง กรณีที่ส่วนงานใดต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัย
บริหารจัดเก็บเงินดังกล่าวเช่นเดิม ให้ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรง ในการนี้ คาดว่าบัณฑิตวิทยาลัยจะส่ง
เงินคืนใหส้่วนงาน และจะเริ่มนโยบายใหม่ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  5 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดนโยบายการมีชื่อเป็น Corresponding author ในผลงานวิจัยว่าผลงานวิจัย ๑ 
เรื่อง สามารถมี Corresponding author ได้ ๑ คน หรือกรณีที่มี Corresponding author ๒ คน ห้ามมิให้อยู่
สถาบันเดียวกัน หรือหากอยู่สถาบันเดียวกัน การน าผลงานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถเสนอขอได้เพียง 
๑ คนเท่านั้น  

๓)  การรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) 10 

ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น ๓ กลุ่ม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะขอความร่วมมือกับผู้วิจัยที่จะตีพิมพ์
ผลงานว่าควรตีพิมพ์ผลงานให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารและให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ ๑ ซึ่งถือเป็นวารสาร
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ต่อไป 

๔) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (กบค .) แจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับ
อัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากหากปรับอัตราเงินเดือนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี จะท าให้ได้รั บ15 

เงินเดือนน้อยลง  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 20 

มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
หน้า ๙   บรรทัดที่ ๓๒  แก้ไข “และมอบหมายให้ น.ส.วิภาวรรณ..........ก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ 

(Malaria Elimination)” เป็น “และมอบหมายให้ น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว 
นัดประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวิจัยต่อไป และเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 25 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ยังไม่ได้มีการนัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมาลาเรียเพ่ือ
ปรึกษาหารือในเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรียและก าจัดการแพร่เชื้อ
มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยได้ตามเป้าหมายการก าจัดมาลาเรียแห่งชาติ 
(Malaria Elimination) จึงมอบหมายให้ น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว เป็นผู้นัด
ประชุมด้วยเช่นกัน” 30 

หน้า ๑๑   บรรทัดที่ ๑  ตัดค าว่า “การจัด Session” ออก 
หน้า ๑๑   บรรทัดที่ ๖  แก้ไข “Amoeba and Free-Living” เป็น “Amoeba and Free-Living 

Amoeba Infection” 
หน้า ๑๑   บรรทัดที่ ๒๔  แก้ไข “ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน” เป็น “ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ”์ 35 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 



- ๖ - 

 

๔.๑.๑  ประกาศคณะฯ เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การ

บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน บรรลุเป้าประสงค์การเพ่ิม ICT Literacy ทั่วทั้ง
องค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้านที่ ๖ สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นพ้ืนฐาน ( ICT-based University) จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี5 

สารสนเทศเพ่ือให้สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
๑) ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้ก ากับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ  
๒) ให้แยกส่วนการด าเนินงานและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน ออกจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ 
๓) ให้ผู้รับผิดชอบทั้งระดับรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือใช้10 

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการจัดการดังนี้ 
๓.๑  สนับสนุนพันธกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
๓.๒  การวัดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร และการจัดการองค์ความรู้ 
๓.๓  การประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุกเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 15 

๓.๔  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน บริหารจัดการ ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนต่างๆ ตลอดจนสร้างความตระหนัก
รู้ด้านสิทธิและความรับผิดชอบในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔) ให้มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีความพร้อมใช้ ปลอดภัย เข้าถึงง่าย และเชื่อถือได้  
๕) ให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ 20 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
๔.๑.๒  ค่าตอบแทนแพทย์ประจ าโรงพยาบาล (Hospitalist) ที่ถูกมอบหมายให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่แพทย์

เวรนอกเวลาท าการ (On Call) 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ

ความเห็นชอบแก้ไขประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน25 

ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๒ (๓) อาจารย์แพทย์
ที่ถูกมอบหมายให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่แพทย์เวรนอกเวลาท าการ (On Call) ให้จ่ายในอัตรา ๕๐๐ บาท/วัน/คน ซึ่งไม่
รวมถึงแพทย์ประจ าโรงพยาบาล (Hospitalist) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 30 

๔.๒.๑  ขอแก้ไขประกาศคณะฯ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการของโครงการบริบาลผู้สูงอายุ ทรอปเมดโฮม
แคร ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 

น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการผู้สูงอายุที่
เข้าพักทีห่น่วยบริบาลผู้สูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร์ กรณผีู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วยให้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล35 

เวชศาสตร์เขตร้อน โดยหน่วยบริบาลผู้สูงอายุจะส ารองเตียงพักไว้ให้ และไม่มีการคืนเงินค่าบริการ ในระหว่างที่ย้ายไป
รักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งขณะนี้การย้ายผู้สูงอายุไปรักษาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีจ านวน
บ่อยครั้งและญาติผู้สูงอายุได้ร้องขอให้พิจารณาลดค่าบริการรายเดือน ในกรณีที่ผู้สูงอายุย้ายไปเป็นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนหรือโรงพยาบาลอ่ืนๆ ดังนั้น หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร์ จึงเสนอเรื่องขอ



- ๗ - 

 

ปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมทีมบริหารแล้ว  

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขประกาศคณะฯ เรื่องการก าหนดอัตรา
ค่าบริการของโครงการบริบาลผู้สูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้  

 5 

 
 
 

เดิม ใหม่ 
ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องการก าหนดอัตราค่าบริการของโครงการบริบาล
ผู้สูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล       
เรื่องการก าหนดอัตราค่าบริการของโครงการบริบาลผู้สูงอายุ 
ทรอปเมดโฮมแคร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕....... 

ข้อ ข้อ 
๔.๓ กรณีอยู่ไม่ครบเดือน ไม่มีการคืนเงินของรายเดือน ๔.๓ กรณีอยู่ไม่ครบเดือนทั้งห้องรวมและห้องเดี่ยว แต่อยู่เกิน

กว่า ๒๑ วัน หรือ ๓ สัปดาห์ขึ้นไป ไม่มีการคืนเงินค่าบริการ
ของรายเดือน 

        หากกรณีผู้สูงอายุอยู่ ๒๑ วันหรือน้อยกว่า ๓ สัปดาห์ ให้
คืนค่าบริการรายเดือนให้กับผู้สูงอายุเป็นรายสัปดาห์ ดังนี้  

        (๑) กรณีอยู่ ๑-๗ วัน (คิดเป็น ๑ สัปดาห์)    
           ให้คืนค่าบริการ ๓ สัปดาห์  

- ห้องรวมเป็นเงิน ๒๐,๒๕๐ บาท  
- ห้องเดี่ยวเป็นเงิน ๓๓,๗๕๐ บาท 

        (๒) กรณีอยู่ ๘-๑๔ วัน (คิดเป็น ๒ สัปดาห์)    
           ให้คืนค่าบริการ ๒ สัปดาห์  

- ห้องรวมเป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท 
- ห้องเดี่ยวเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท 

        (๓) กรณีอยู่ ๑๕-๒๑ วัน (คิดเป็น ๓ สัปดาห์)   
           ให้คืนค่าบริการ ๑ สัปดาห์  

- ห้องรวมเป็นเงิน ๖,๗๕๐ บาท 
- ห้องเดี่ยวเป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ  
๔.๒.๒  ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานและหัวหน้างาน 10 

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์    
รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานและหัวหน้า
งาน สังกัดส านักงานคณบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้งคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและ
พ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตามข้อ ๕ (๑) ผลการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 15 

ดังนี้ 
๑) หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย ได้แก่ นางพรพิมล อดัมส์ พนักงานมหาวิทยาลัย  



- ๘ - 

 

ต าแหน่ง นักเอกสารสนเทศ (ผู้ช านาญการ) สังกัด ส านักงานบริการการวิจัย 
๒) หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย  

ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ช านาญการพิเศษ) สังกัดงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 5 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติผู้รับทุน และงบประมาณการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยน  

ณ ต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาว
ต่างประเทศ เพ่ือมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  10 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
และลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 15 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่จะมีการเลือกตั้ง  ประกาศ ณ วันที่ ๓ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๑.๕  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  20 

๕.๑.๖  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ25 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
ค าสั่งที่ ๑๕๑๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 30 

และหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๑๘๓๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Mahidol University International Day 
2015 ค าสั่งที่ ๑๘๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

๖) วิทยาเขตกาญจนบุรี มีค าสั่งแต่งตั้ง น.ส.ปิยพรรณ  อ าไพวิทย์ ให้รักษาการหัวหน้าส านักงานวิทยาเขต 35 

กาญจนบุรี ค าสั่งที่ ๑๐๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
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๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ 

รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เรื่อง การปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง และการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พชค.) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีทีม่ีมติเห็นชอบในการปรับเงินเดือนข้าราชการเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมี
การปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น สรุปสาระส าคัญดังนี้ 5 

๑)  ข้าราชการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๑.๑ ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการต าแหน่งอาจารย์ 
๑.๒ ด ารงต าแหน่งประเภทสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
                                         ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
๑.๓ กรณีตามข้อ ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน   10 

  (น าค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับมารวมกับเงินเดือน และปรับเพ่ิมอีกร้อยละ ๔) 
๑.๔ ให้ขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงไปอีก ๓ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
๑.๕ กรณีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี มีอัตราเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิม

ค่าครองชีพ (พชค.) ๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน ๑๓,๒๘๕ บาท 
๒)  ลูกจ้างประจ า (เงินงบประมาณ)  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 15 

๒.๑ ขยายเพดานค่าจ้างข้ันสูงของแต่ละต าแหน่งอีก ๓ ขั้น (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
๒.๒ กรณีมีค่าจ้างเต็มขั้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้น าค่าตอบแทนพิเศษมารวมกับค่าจ้าง  
๒.๓ กรณีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี มีอัตราเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิม

ค่าครองชีพ (พชค.) ๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อรวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน ๑๓,๒๘๕ บาท 
๒.๔ ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างอีก ๑ ขั้น ให้ลูกจ้างประจ าทุกราย 20 

๓) ลูกจ้างประจ า (เงินรายได้คณะ) ใช้เกณฑ์เดียวกับลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ     
๔) ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้คณะ) มีการปรับปรับเพ่ิมเงินค่าครองชีพเช่นเดียวกับลูกจ้างประจ า แต่

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศฯ ฉบับที่ ๒ (ยกเลิก) เนื่องจากเมื่อปรับแล้วจะท าให้ลูกจ้างชั่วคราวมีผลกระทบได้รับ
เงินค่าจ้าง + ค่าครองชีพลดลง จึงให้กลับไปใช้ประกาศฯ เรื่องเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับเดิม) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีรายละเอียดดังนี้  25 

คุณวุฒิ ค่าจ้าง 
ประกาศฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับเงิน 

ลดลง พชค. รายได้รวม พชค. รายได้รวม 
ม.ต้น/ม.ปลาย ๘,๖๙๐ ๑,๕๐๐ ๑๐,๑๙๐ ๑,๓๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๙๐ 

ปวช. ๙,๔๐๐ ๑,๕๐๐ ๑๐,๙๐๐ ๖๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๙๐๐ 
ปวส. ๑๑,๕๐๐ ๗๘๕ ๑๒,๒๘๕ - ๑๑,๕๐๐ ๗๘๕ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 30 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจ าปี ๒๕๕๘ (รอบที่ ๑) 

จ านวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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๕.๒.๓.๒  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
๒๕๕๘ จ านวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๑๒,๑๘๓.๑๘ บาท 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๔  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 5 

จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๒๕,๓๔๐.๕๕ บาท 
๕.๒.๓.๕  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ ครั้ง  
๕.๒.๓.๖  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ข้อมูลในตารางตามเอกสารประกอบการประชุม จะแสดงถึงผล
การด าเนินงานว่าแต่ละภาควิชามีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในระดับใด ข้อมูลดังกล่าวมาจาก Intranet 10 

ของงานทรัพยากรบุคคลหรือ http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php 
และข้อมูลเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรต15 

และนวัตกรรม ดังนี้ 
๕.๒.๔.๑  คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ร่วมออกบูธงานประชุม ThaiTECT Annual Meeting 2015 เมื่อ

วันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่จัดขึ้นโดย TCELS (Thailand Center of Excellence for life Sciences ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)) โดยท าเป็น Roll up Poster มีเนื้อหาจากห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านโรคเขตร้อน งานวิจัยของ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต ผศ. ดร.นิตยา อินทราวัฒนา และ ผศ. ดร.สันติ       20 

มณีวัชระรังษี  
ทั้งนี้ งานประชุม ThaiTECT Annual Meeting 2016 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะเป็น

เจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีธีมงาน Challenges and 
solutions of translational research in early phase of clinical trial ในการนี้ ขอให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน Clinical 
Trial เตรียมพร้อมด้านข้อมูลส าหรับการประชุมดังกล่าวด้วย  25 

๕.๒.๔.๒  ส านักงานยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ขี้ผึ้งสมุนไพรผักบุ้งทะเล ระบุว่าไม่พบการปนเปื้อนโลหะหนักและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ศ. ดร. 30 

พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เรื่องจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๙๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งมีจ านวนน้อยลงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะมี
สาเหตุมาจากการปรับขึ้นค่าหน่วยกิต  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 35 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

- การจัด Knowledge Management #5 on “Basic Fire Fighting and Evacuation Fire 
Drill ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดย อ.ดร.กีรติ ศรีประไหม ส านักวิชาสหวิทยาการ 

http://intranet.tm.mahidol/hr-search/staffstatics/staffstatistics_acad01.php
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สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

- การจัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดทีี่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จะจัดพิธี
ไหว้ครู และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระ
เกียรต ิ 5 

- โปรแกรทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี ส าหรับนักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรนานาชาติ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี 

- การจัดพิธีซ้อมย่อย งานพระราชทานปริญญาบัตร โดยบัณฑิตวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

๕.๒.๖.๒ สรุปกิจกรรม Talk Today Talk To Dean #2 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มี10 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  
นักศึกษา อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวม 

๔๕ ๕ ๑ ๗ ๒๕ ๘๓ 
๕.๒.๖.๓ สรุปกิจกรรม Culture Exchange – International Cooking Class#2: International 

Cuisine” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  
กิจกรรม นักศึกษา อาจารย์  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวม 

Cooking Class#2 ๒๔ ๕ ๑๗ ๔๖ 
๕.๒.๖.๔ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑) ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ แต่เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุล้มท าให้แขนหักไม่สามารถร่วม15 

กิจกรรมดังกล่าวได้ จึงให้ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต เข้าร่วมกิจกรรมแทน  
๒) นายพลัง โชติศิริ TMTM/D 2014 
๓) นายณัฐพล ภูมิพันธุ์ TMTM/D 2014 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 20 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑) รายงานสรุปรายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากภาพรวมประมาณการ

รายรับกับรับจริง จาก ๓ กองทุน ดังนี้ 
๑.๑ งบประมาณกองทุนส่วนงาน ประมาณการรายรับ ๓๔๕ ล้านบาท รายรับจริง (๙ เดือน) 

๒๕๕.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๒  25 

๑.๒ งบประมาณกองทุนเงินอุดหนุนบริการวิชาการ ประมาณการรับ ๙๕ ล้านบาท รายรับจริง (๙ 
เดือน) ๔๕.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓ 

๑.๓ งบประมาณกองทุนวิจัยภายนอก ประมาณการรับ ๑๐๐ ล้านบาท รายรับจริง (๙ เดือน) 
๘๒.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ 

๒) รายงานสถานภาพด้านงบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ 30 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ดังนี้ 
๒.๑ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงทุกหมวด

รายจ่ายรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๒๕๑.๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๙.๓๗ ประกอบด้วย 
- รายจ่ายประจ า ๓๐๓.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๒๔๑.๘๐ 

ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๙.๗๓ 35 
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- งบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๙๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร 
จ านวน ๑๐ รายการ ด าเนินการจัดหาก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ก่อ
หนี้ผูกพันในวงเงินทั้งสิ้น ๑๔.๑๐ ล้านบาท  ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีครุภัณฑ์ที่ส่งของ
แล้ว ๖ รายการ คณะกรรมการตรวจรับเสร็จสิ้น วางฎีกาเบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ จ านวนเงิน 
๔.๐๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘.๘๕ ของวงเงินก่อหนี้ผูกพัน 5 

๒.๒ แหล่งเงินงบประมาณโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 งบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น 
๗.๘๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๗.๘๒ ล้านบาท ผู้ขายส่งของและด าเนินการตรวจรับครบทุกรายการ พร้อมวางฎีกา
เบิกจ่ายแล้ว ๗.๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๓ แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการด าเนินงาน จ านวน ๒๒๕.๗๑ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๓๐ 10 

ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๒๕๕.๗๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๑๒ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๔๕ ล้านบาท  
คณะฯ มีรายจ่ายด าเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๑๘๗.๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๔.๔๙ ของประมาณการ
รายจ่ายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

- รายจ่ายประจ า ๓๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ตามงบประมาณที่อนุมัติแล้ว 
ทั้งสิ้น ๑๗๗.๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๐๒ 15 

- งบลงทุน ๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ตามงบประมาณที่อนุมัติแล้ว ทั้งสิ้น 
๑๐.๔๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๘ 

๓) สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ดังนี้ 

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมิถุนายน 20 

๓๐๔,๕๔๖.๘๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒,๕๘๑,๐๐๗.๐๘ บาท 
๓.๒ ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมิถุนายน 

๑,๗๑๑,๕๒๑.๘๒ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๔,๓๔๘,๖๗๐.๐๕ บาท 
๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน

มิถุนายน ๓,๙๘๖,๐๗๒.๒๓ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๘,๒๑๐,๙๕๖.๗๓ บาท 25 

๓.๔ ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมิถุนายน 
๕๓,๔๑๗.๖๘ บาท เงินคงเหลือท้ังสิ้น ๑๒๘,๗๓๓.๕๒ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 30 

๕.๒.๘.๑ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Council) จะเดินทางมาเยี่ยมชมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในนามของ 
SEAMEO TROPMED Thailand และ SEAMEO TROPMED Network ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ 
– ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงาน SEAMEO TROPMED Network ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี ใน
การนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมพิธีต้อนรับในวันดังกล่าว 35 

๕.๒.๘.๒ SEAMEO TROPMED Network ได้สนับสนุนทุนให้แก่บุคลากรของคณะฯ จ านวน ๑ ทุน เพ่ือ
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Regional Course on Advanced Epidemiology ในวันที่ ๑๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘      
ณ College of Public Health, University of the Philippines, Manila หลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับระบาดวิทยา และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโดยใช้เทคนิคต่างๆ ผู้ที่



- ๑๓ - 

 

สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๘.๓ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ก าหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Elective 
Program in Tropical Medicine ให้แก่แพทย์ และนักศึกษาแพทย์จ านวน ๑๐ คน จากประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๓ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 5 

ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕.๒.๘.๔ Mr. John A. Linton President, Korea Foundation for International Healthcare 

(KOFIH) และทีมงาน ได้เดินทางมาพบคณบดีและเยี่ยมชมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมทั้งลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว KOFIH จะสนับสนุนทุนให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเข้ามาศึกษา10 

หลักสูตรประจ าของคณะฯ เช่น D.T.M.&H. จ านวน ๒ - ๓ คนต่อปี และคาดว่า KOFIH จะมาจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
กิจการและดูแลบุคลากรแลกเปลี่ยนดังกล่าวทีค่ณะเวชศาสตร์เขตร้อนในอนาคต 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๙ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 15 

๕.๒.๙.๑  แผนการด าเนินงานเพ่ือความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ Leadership and Management 
Excellence ก าหนดให้ทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา บัดนี้ การปรับปรุงตัวชี้วัดหลักและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว คณะท างานจึงขอส่งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการประประจ าคณะฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลต่อไป 20 

ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ ตัวชี้วัดองค์กร R ข้อ ๕ 
ผลงานที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาที่น าไปใช้ประโยชน์ แก้ไขหน่วยนับ “ร้อยละ” เป็น “จ านวน” 

๕.๒.๙.๒  การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีมติในที่ประชุม
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนผัง Call Tree เพ่ือใช้ด าเนินการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
และสื่อสารในกระบวนการบริหารความต่อเนื่อง โดยให้มีการระบุ 1st Call และ 2nd Call รวมถึงปรับปรุงหมายเลข25 

โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน บัดนี้ การด าเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๙.๓  รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด 

ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ (ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๘) สามารถเข้าถึงเอกสารได้
ผ่านลิงค์ http://goo.gl/4ZBr1j 

ประธานฯ ขอให้คณะท างานฯ ตรวจสอบการเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ30 

ยุทธศาสตร์ของคณะฯ   
๕.๒.๙.๔  คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

(EdPEx) ได้ก าหนดวันตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยพบ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ และหัวหน้าหน่วยงานที่รับประเมินเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินและรับฟัง
สรุปภาพรวมของคณะฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ไมมี่ 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 

http://goo.gl/4ZBr1j


- ๑๔ - 

 

ไม่มี 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๒.๑ การตรวจสอบระบบและการท างานของตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของคณะฯ  
๕.๒.๑๒.๒ การเปลี่ยนข้อต่อของท่อประปาที่เคยรั่วซึมให้เป็นการเชื่อมต่อแบบติดสนิท ของอาคารเฉลิม5 

พระเกียรติฯ ๖๐ ปี 
 
๕.๒.๑๒.๓ การติดกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบของคณะฯ 
๕.๒.๑๒.๔ ห้องรับรองของคณะฯ (Tropmed Reception Room) บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

๖๐ ปี เปิดให้บริการแล้ว ในเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 10 

๕.๒.๑๒.๕ การจัดสวนแบบ Roof Garden บริเวณลานชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณด้านข้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี (ประตู ๒) 

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่มาใช้พ้ืนที่บริเวณ Roof Garden เพ่ือเป็นสถานที่อ่านหนังสือและ
พักผ่อนเท่านั้น โดยขอความร่วมมือดังนี้ 

- ห้ามบุคคลภายนอก/ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้พ้ืนที่ดังกล่าว 15 

- ห้ามกระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
- โปรดช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 20 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 25 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งก าหนดการ

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 30 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. โดย
ในปีนี้จะมีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน จ านวน ๑๒ คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่มี 35 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี 
 
 



- ๑๕ - 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ การเปิดวีดิทัศน์แนะน าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เปิดวีดิทัศน์แนะน าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าปี 5 

๒๕๕๘ ฉบับพากษ์ภาษาไทย และค าบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแจ้งว่าวีดิทัศน์ดังกล่าวได้น าขึ้นเว็บไซต์
ของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว หรือดูออนไลน์ได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=I25L9ktmaZU   

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
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ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 15 

     (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจติร) 
          เลขานุการที่ประชุม 

 


