
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑. ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓. ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔. ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๕. ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๖. รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๗. ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๘. รศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๙. ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๑๐. ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๑. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๒. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๓. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๔. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๕. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๖. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๗. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๘. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ  
๑๙. รศ ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๒๐. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๑. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๒. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙   เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙ แล้ว 
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๒๖. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
๒๗. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้างานพัสดุ 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒. ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 5 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๓. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์  ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
๒. น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูข า   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 10 

๓. นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๔. นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๕. นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย 
๖. น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส 
๗. น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์   หัวหน้างานบริหารธุรการ 15 

๘. นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๙. น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๑๑. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 20 

๑๓. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๔. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ก่อนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณบดีกล่าวเชิญผู้แทนของภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์         
โรคเขตร้อน ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ และภาควิชาพยาธิโปรโตซัว น าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน  25 

 เริ่มต้นโดย ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน น าเสนอ
เว็บไซต์ของภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน โดยกล่าวว่าข้อมูลเว็บไซต์ของภาควิชามี ๒ ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หน้าแรกของเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา ต่อมาเป็นเมนู Hightlight ซึ่ง
น าเสนอข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆ มีการแบ่งโครงสร้างของภาควิชา แสดงข้อมูลโครงสร้างบุคลากรของภาควิชา ซ่ึง
สามารถคลิกดูประวัติและผลงานของบุคลากรได้ นอกจากนี้ เมนูติดต่อภาควิชาแสดงข้อมูลที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร30 

ให้ภาควิชา ที่อยู่ส าหรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเฟซบุ๊กของภาควิชาด้วย  
 จากนั้น รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ น าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ของภาควิชา
ปรสิตหนอนพยาธิ โดยกล่าวว่าเว็บไซต์ของภาควิชาจะแสดงข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา หลักสูตรการศึกษา การให้บริการและการจัดฝึกอบรมต่างๆ ของภาควิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสนอข้อมูล
ด้านการวิจัยที่ส าคัญของภาควิชา ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้  35 

ล าดับสุดท้ายเป็นการน าเสนอข้อมูลเว็บไซต์โดย รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
กล่าวว่าเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ประกอบด้วยเมนูพ้ืนฐานซึ่งจะคล้ายกับทั้ง ๒ ภาควิชาที่ได้น าเสนอไปเรียบร้อยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ภาควิชาฯ มีการน าเสนอข้อมูลทางด้านผลงานวิจัยและโครงการฝึกอบรมจ านวนมาก ซึ่งสามารถเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลในโครงการดังกล่าว รวมถึง เปิดช่องทางการติดต่อกับภาควิชาฯ ทางเฟซบุ๊ก เพ่ือ
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ความสะดวกกับผู้ที่สนใจ โดยภาควิชาฯ ได้จัดท าเฟซบุ๊กไว้ ๒ เพจ แบ่งเป็นเพจข้อมูลกิจกรรมของภาควิชาฯ และเพจ
ข้อมูลการฝึกอบรมโครงการต่างๆ ของภาควิชาฯ  

หลังจบการบรรยายประธานฯ กล่าวขอบคุณหัวหน้าภาควิชาทั้ง ๓ ท่าน และขอให้ภาควิชาใส่อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย และควรค านึงถงึผู้ใช้บริการเป็นหลัก 

จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการ5 

ประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๗ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๓ คน  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 

๑.๑  การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปลี่ยนแปลงการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดย10 

คาดว่าจะด าเนินการภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงการจัดท า PA ดังนี้ 
๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานกับระบบเบิกจ่ายเงินเป็นไปพร้อมกันและต่อเนื่องกัน โดยเลื่อนก าหนดการจัดท า 

PA ให้เร็วขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก าหนดจัดท า PA ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งระยะเวลา
การด าเนินกิจกรรมและระบบเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกัน 

๒) เพ่ือให้การด าเนินงานในข้อ ๑) เป็นไปได้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดส่ง PA ของส่วนงาน มาให้พิจารณา15 

ตรวจสอบและส่งกลับไปที่มหาวิทยาลัย จากนั้นทีมบริหารจะด าเนินการจัดกลุ่มข้อมูลพร้อมทั้ง
พิจารณา PA และตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละส่วนงาน ซึ่งพบว่าหลายส่วนงานไม่ได้ก าหนดเป้าตัวชี้วัด
ความส าเร็จไว้  

อย่างไรก็ตาม ก าหนดการตรวจเยี่ยมส่วนงานของทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
ที่ประชุมรับทราบ 20 

๑.๒ การก าหนดเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

สายวิชาการ และสายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และเกณฑ์การผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษดังนี้  
สายวิชาการ 
- การสอบ IELTS ไม่ต่ ากว่า ๖  25 

- การสอบ TOEFL แบบ IBT ไม่ต่ ากว่า ๗๙  
- การสอบ TOEFL แบบ ITP ๕๕๐ คะแนน 

 
สายสนับสนุน  
- การสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน 30 

(ยกเว้นต าแหน่งงานที่ต้องประสานงานกับต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คะแนน)  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม 35 

๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข 
๒.๒ รับรองผลการสอบของนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(Email) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไมม่ีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
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ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไม่มี   
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 5 

๔.๒.๑  การจัดสรรเงินแก่ภาควิชาเพื่อตอบแทนผล PA ปี ๒๕๕๙ 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินแก่ภาควิชาประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การจัดสรรเงินส าหรับภาควิชาตามผลการปฏิบัติงานของภาควิชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ดังนี้  

ก. ส าหรับภารกิจประจ าหรืองานพ้ืนฐาน วงเงินรวม ๕ ล้านบาท แบ่งจัดสรรให้แต่ละภาควิชา ดังนี้ 10 

๑) ตามภารกิจประจ า วงเงิน ๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
๑.๑ เป็นทุนประเดิม ให้ทุกภาควิชาเท่าเทียมกัน    ร้อยละ ๒๐ (๖๐๐,๐๐๐ บาท)                
๑.๒ ตามจ านวนนักศึกษา ปริญญาโท - เอก ในสังกัดภาควิชา  ร้อยละ ๓๐ (๙๐๐,๐๐๐ บาท)                      
๑.๓ ตามจ านวนชั่วโมงสอนที่ภาควิชารับผิดชอบ    ร้อยละ ๒๐ (๖๐๐,๐๐๐ บาท)                       
๑.๔ จัดสรรตามจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์    ร้อยละ ๓๐ (๙๐๐,๐๐๐ บาท)                       15 

๒) ตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงที่ท าไว้ล่วงหน้า (PA) ประจ าปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๒ ล้านบาท ดังนี้ 
๒.๑ จัดสรรให้ตามผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน PA ทั้ง ๑๐ ข้อ เป็น

เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อ  
๒.๒ จัดสรรเป็นเงินรางวัลในกรณีท่ีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน PA เป็นเงิน 

๕,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อที่สูงกว่าเป้าหมาย 20 

ข. ส าหรับผลักดันยุทธศาสตร์ วงเงินรวม ๕ ล้านบาท ก าหนดเป็นวงเงินส าหรับภาควิชา แต่จะใช้เงินได้
เมื่อเกิดกิจกรรม/โครงการในการผลักดันยุทธศาสตร์เท่านั้น ดังนี้ 

 
๑) เหมาจ่ายการสนับสนุนเพื่อส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ  

๑.๑ ไปไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ เป็นเงินคนละ ๑ แสนบาท  25 

๑.๒ ไปไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ เป็นเงินคนละ ๒ แสนบาท 
๒) ส าหรับ Visiting Professor ชาวต่างชาติ เพ่ือมาร่วมกิจกรรมทางการศึกษา หรือวิจัย เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ เหมาจ่าย ๑ แสนบาท ต่อ อาจารย์ชาวต่างชาติ ๑ คน 
๓) สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเจรจาธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่การเขียนโครงการวิจัยขอทุนต่างประเทศ    

ค. เงินจัดสรรอื่นๆ แก่ภาควิชา ดังนี้ 30 

๑) ยอดเงินจัดสรรพื้นฐานของภาควิชาที่คงเหลือ หรือติดลบ จากปี ๒๕๕๙ 
๒) เงินโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรบ หรือสัมมนาที่มีรายได้ ในส่วนของภาควิชาที่ฝาก

เงินไว้กับคณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โดยการจัดสรรเงินส าหรับภาควิชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะฯ จะมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ๓ ข้อ เป็น

พิเศษ ดังนี้ 35 

๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเจรจาธุรกิจเพ่ือเขียนโครงการวิจัยขอทุนต่างประเทศ 
๒. เหมาจ่ายนักศึกษา Outbound จ านวน ๔ สัปดาห์ คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี และ ๘ สัปดาห์ 

คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี และเงินสนับสนุนเพิ่ม  
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๓. เหมาจ่าย Visiting Professor ชาวต่างชาติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ เหมาจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ต่อคน 

ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์น าส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของภาควิชาตาม
ข้อตกลง ปี ๒๕๕๙ ให้ทุกภาควิชาทราบด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 5 

๔.๒ .๒   ขอความเห็นชอบวิธีการสรรหาและคัด เลื อกหั วหน้ าฝ่ ายบริหาร สั งกัด โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน 

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการก าหนด
วิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร เนื่องจากต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร สังกัดโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อนว่างอยู่ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นไป10 

ด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงจะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหั วหน้าฝ่ายดังกล่าว  ซึ่ งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน 
และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ “ก าหนดให้
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ก าหนดพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่
ละต าแหน่ง”  15 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ
ฉบับดังกล่าว จึงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเลือกก าหนดวีธีด าเนินการ วิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของแต่ละต าแหน่งดังนี้ 

๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 20 

๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
(ก) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน   

โดยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 25 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
ต าแหน่งใหม่ ตามแบบ กบค. ๐๖ ยกเว้นกรณีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาแบบ
ประวัติการท างาน ซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 30 

(ค) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ประกาศ และให้หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือก หัวหน้าฝ่ายบริหาร สังกัดโรงพยาบาล35 

เวชศาสตร์เขตร้อน ตามข้อ ๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และด าเนินการคัดเลือก จากนั้นจะน าเข้าที่ประชุ มคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง   
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๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร สังกัดโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน 

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง5 

ของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม
ข้อ ๕ (๑) เสร็จสิ้นแล้ว ผลการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้แก่ นางสาวส้มแป้น 
ศรีหนูข า ต าแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ (ผู้ช านาญการพิเศษ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ    
๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบแก้ไขร่างประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ10 

ผู้ปฏิบัติงาน โครงการบริบาลผู้สูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

การปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงาน โครงการบริบาลผู้สูงอายุ ทรอปเมดโฮมแคร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากโครงการบริบาลผู้สูงอายุ ทรอปเมด
โฮมแคร์ได้เปิดให้บริการดูและผู้สูงอายุ จ านวน ๔๗ เตียง เป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี โดยมีผู้สูงอายุมารับบริการเพ่ิมขึ้น15 

ตามล าดับ ซึ่งปัจจุบันจ านวนเตียงใกล้เต็มแล้ว ท าให้โครงการฯ ต้องจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ให้สอดคล้อง
กัน และการรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ  (Caregiver) เข้าปฏิบัติงาน จะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถ ซึ่งโครงการฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงาน และอัตราค่าตอบแทน เป็น ๕ 
ระดับ ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ระดับ ๑ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๖,๕๐๐ – ๑๘,๐๐๐ บาท 20 

- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ระดับ ๒ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๘,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ระดับ ๓ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ – ๒๒,๐๐๐ บาท 
- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ระดับ ๔ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บาท 
- เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ระดับ ๕ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๒๔,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท 
- เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด (แม่บ้าน)  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๒,๕๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท 25 

ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) สูงสุดไม่เกินเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท  
ในการนี้ จึงน าเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๒.๕  เงินรางวัล ปี ๒๕๕๙ 
ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการให้เงินรางวัลประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ มี30 

ข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรของคณะฯ ว่าการให้เงินรางวัลจะให้ตามรายได้ของผลด าเนินงานของคณะฯ และผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่าง ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ มีแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ดังนี้ 

๑) จ่ายเป็นจ านวนเท่าที่เพ่ิมข้ึนของเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) จ านวนเท่า 

๒๕๕๘ ๒๘๖,๘๐๐,๐๐๐ ๒๙๐,๗๕๐,๐๐๐ ๑.๐๔ 
๒๕๕๙ ๓๔๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑.๑๙ 

เงินรางวัลปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ค านวนจากปี ๒๕๕๘ ซ่ึงได้รับเงินรางวัลจ านวน ๑๐,๘๐๐ บาท 
  ๓๔๓,๐๐๐,๐๐๐ = ๑.๑๙ X ๑๐,๘๐๐  = ๑๒,๘๕๒ บาท (ขอจ่ายเงินรางวัล ๑๒,๘๐๐ บาท) 35 

  ๒๘๖,๘๐๐,๐๐๐ 
๒) มีสถานภาพเป็นบุคลากรคณะฯ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
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๓) รอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) จ่ายเป็น ๒ อัตรา คือ  
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป  จ านวน ๗๘๐ คน x ๑๒,๘๐๐ =  ๙,๙๘๔,๐๐๐ บาท 
- ระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน จ านวน   ๓๑ คน x   ๖,๔๐๐ =     ๑๙๘,๔๐๐ บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๑๐,๑๘๒,๔๐๐ บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เงินรางวัลผู้ที่ปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป ได้รับเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท และผู้ที่5 

ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน ได้รับเงิน ๖,๔๐๐ บาท  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/10 

สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี หลักสูตร

การศึกษาร่วมระดับปริญญาตรี และหลักสูตรการศึกษาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ15 

สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

๕.๑.๓  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง การถอดบทเรียนจากค าพิพากษาของศาลฎีกา : การเลิก
จ้างลูกจ้างก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจ้าง ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕.๑.๔  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง การถอดบทเรียนจากค าสั่งศาลปกครองสูงสุด (เรื่องที่ 20 

๔) “การรับสภาพหนี้มีผลต่ออายุความในการฟ้องคดี” ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
๕.๑.๕  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง แนวทางการก าหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๑.๖  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง สรุปกฎหมายใหม่ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๑.๗  กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเรื่อง แนวทางในการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ลงวันที่ 25 

๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๑.๘  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี  30 

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ด ารง
ต าแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ค าสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 35 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ค าสั่งที่ ๓๒/

๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีวาระการด ารง
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ต าแหน่งสองปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ให้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๔๑๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  5 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ นโยบายและ
แผน” เป็น “รองคณบดีฝ่ายคลัง พัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผน” วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๔๓๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง อ. ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ ให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย
บริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๔๙๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ 10 

๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ฉบับที่ ๕) ค าสั่งที่ ๒๕๙๙/

๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 15 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ไม่มี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 20 

ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ 

โครงการ เป็นเงิน ๗๑๙,๘๔๓.๑๒ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท 25 

๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
จ านวน ๕ เรื่อง เป็นเงิน ๑๖๓,๓๗๐.๐๑ บาท  

๕.๒.๓.๔  สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕  ผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) โดยแสดงถึงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้ 30 

ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ ์
- ผลการด าเนินงาน 

 
๖๑ 

 
๑๖ 

 
๑๓ 

 
๒๐ 

 
๓๑ 

 
๗ 

 
๑๘ 

 
๓๘ 

 
๙ 

 
๑๒ 

 
๖ 

รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจ านวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล    
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 

๕.๒.๓.๗ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Biosafety Forum โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
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ไม่มี 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ไม่มี 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ไม่มี 5 

๕.๒.๗  รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๗.๑  รายงานสถานภาพด้านงบประมาณคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) ดังนี้ 
๑)  แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 10 

๓๒๐.๕๐ ล้านบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจ่ายจริงทุกหมวดรายจ่าย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 
๒๙๙.๒๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๓๖ ประกอบด้วย 

- รายจ่ายประจ า ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๓๐๗.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน
ที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๒๘๕.๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๐๘ 15 

- งบลงทุน ได้รับงบประมาณ ๑๓.๔๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 
๕ รายการ ด าเนินการจัดหาและเบิกจ่ายแล้วครบถ้วน ทั้ง ๕ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 
๑๓.๓๙ ล้านบาท  

๒)  แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการด าเนินงาน จ านวน ๓๐๙.๒๒ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๒๐.๐๐ 20 

ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๓๒๙.๒๒ ล้านบาทหรือ ร้อยละ ๙๒.๗๔ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐ ล้าน
บาท คณะฯ มีรายจ่ายด าเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๓๑๗.๘๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๖๒ ของประมาณ
การรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๓๖๒.๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายจากการตั้ง
งบประมาณ ๓๕๕.๐๐ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายรับโอนจากบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๗.๗๗ ล้านบาท และ
ค่าตอบแทนข้ามส่วนงานรับโอนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๐.๐๕ ล้านบาท  25 

- รายจ่ายประจ า ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๓๓๐.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน                 
ตามงบประมาณที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๒๘๖.๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๖๙ 

- งบลงทุน จ านวน ๓๒.๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๑๐.๒๐ ล้านบาท และ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน จ านวน ๓๑.๒๘ ล้าน30 

บาท หรือร้อยละ ๙๗.๑๔ 
๕.๒.๗.๒  รายงานรายละเอียดทรัพย์สินในการจัดหาประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน ณ วันที่ 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมูลค่าทรัย์สินดังนี้ 
๑)  ตราสารกลุ่มที่มีความม่ันคงสูง ๑๐๒,๕๑๓,๐๑๕.๓๘ บาท 
๒)  ตราสารกลุ่มที่มีความเสี่ยง   ๖๗,๓๘๓,๒๓๖.๗๖ บาท 35 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ๑๖๙,๘๙๖,๒๕๒.๑๔ บาท 
๕.๒.๗.๓  สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา ส านักงาน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าเดือน 

สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 



- ๑๐ - 

 

๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนสิงหาคม – 
กันยายน ๑,๑๒๗,๗๖๘.๗๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๙๙๙,๓๕๒.๗๓ บาท 

๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๔๑๕,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนสิงหาคม 
– กันยายน ๑,๙๔๖,๖๖๙.๓๕ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๐๘๙,๖๓๔.๙๘ บาท  

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๕๐,๓๐๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน5 

สิงหาคม – กันยายน ๑๐,๑๘๐,๘๕๗.๓๑ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น (๔,๖๘๕,๔๐๓.๕๗) บาท 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ไมมี่ 

๕.๒.๙  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 10 

 ไม่มี 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง15 

พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้  
๑) การปรัปบรุงหอพักแพทย์ ชั้น ๖ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และก าหนดส่งงานภายในเดือน

กันยายน ๒๕๕๙ 
๒) การปรับปรุงห้องและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของหอพักรับรอง ชั้น ๑๑ และ ๑๒ อาคารเฉลิม  

พระเกียรติ  20 

๓) การติดตั้งหลังคาลานจอดรถยนต์ อาคารวิทยบริการ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า  

๔) การตรวจสอบปั้มน้ าของบ่อน้ าพุให้พร้อมต่อการใช้งาน 
๕) การจัดพ้ืนที่ส าหรับเพาะพันธุ์พืช เพาะพันธุ์เมล็ดพืช เพ่ือใช้ในกิจกรรมของคณะฯ  
ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  
นางพรพิมล  อดัมส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ (JITMM 

2016) โดยมีก าหนดการประชุม ในวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีความคืบหน้าดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๙) 

๑) ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ประมาณ ๑๐๐ คน และยังเปิดระบบให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้  30 

๒) ส านักงานบริการการวิจัยได้เชิญ Invited Speaker จ านวน ๘๖ คน และ Chairperson จ านวน 
๔๐ คน  

๓) Keynote Speaker ในพิธีเปิด ได้แก่ Prof. Pradipsinh K. Rathod และ Keynote Speaker ใน
พิธีปิด ได้แก่ Prof. Stefan Hans Irmfried Kappe 

๔) การจัดแสดงผลงานแบ่งเป็น Oral Presentation จ านวน ๓๕ ผลงาน และ Poster Presentation 35 

จ านวน ๕๘ เรื่อง 
๕) เงินสนับสนุนการประชุมจากองค์กร จ านวน ๑๑ องค์กร โดยมีองค์กรที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว

จ านวน ๔ หน่วยงาน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๘๓๗,๖๓๗.๕๐ บาท และมีองค์กรที่อยู่ระหว่างรอการ



- ๑๑ - 

 

สนับสนุน เป็นจ านวนเงินประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท ซึ่งรวมรายได้เงินจากการสนับสนุนที่คาดว่า
จะได้รับ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๗,๖๓๗.๕๐ บาท  

ในการนี้ นางพรพิมล  อดัมส์ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งผลงาน ท าให้การ
เตรียมการจัดประชุมมีความคืบหน้าไปแล้ว ประมาณร้อยละ ๙๐  

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๑๓ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 
ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี  10 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช รองประธานสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผศ. ดร.วรนุช 

หวังศุภชาติ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า จะครบก าหนดเกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
โดยคณะฯ จึงเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙ บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมฯ ได้แก่ อ. ดร.หวัง หงุ่ย15 

ตระกูล ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงรายเดียว และไม่เกินจ านวนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่ต้องท าการเลือกตั้ง และให้ อ. 
ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
ไม่มี 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด รองประธาน  แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุปเงินสวัสดิการคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ประมาณการรายรับ และสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  25 

๑) ตามที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร โดยหักเงินเดือน/ค่าจ้าง ในอัตราร้อย
ละ ๐.๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐ ศ. นพ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้
ยกเลิกการหักเงินดังกล่าวจากบุคลากร  และน าเงินคงเหลือที่หักจากสมาชิกไปเปิดบัญชี “สวัสดิการคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน (กองทุนเดิม)” จากนั้นได้จัดสรรเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปเปิด
บัญชี “สวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (กองทุนใหม่)” เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสวัสดิการ พร้อมทั้ง30 

จัดท าประกาศคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การจัดสวัสดิการประเภทการสงเคราะห์ พ.ศ. 
๒๕๔๔ และมีการปรับปรุงประกาศฯ เป็นระยะ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของคณะฯ และเศรษฐกิจ ปัจจุบัน
คณะฯ ได้ใช้ประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การจัดสวัสดิการประเภทการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อย่างไรก็ตาม ประกาศฯ ทุกฉบับยังคงรักษาสิทธิของบุคลากรที่เคยถูกหักเงินเดือน ร้อยละ ๐.๕ ซึ่งบรรจุก่อนวันที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๐ เพ่ือให้ได้รับสิทธิการสงเคราะห์ประเภทต่างๆ เพ่ิมเติมจาก “กองทุนเดิม” ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๔ 35 

เกิดวิกฤติมหาอุทกภัยท าให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว ที่ประชุมผู้บริหารจึงได้มีมติ
เห็นสมควรให้น าเงินจาก “กองทุนเดิม” มาช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม 
ในการนี้ ขอสรุปจ านวนเงินกองทุนเดิม ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ 

- เงินสด          ๑,๖๒๒,๙๙๒.๐๔ บาท 



- ๑๒ - 

 

- ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ            ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวม           ๑,๐๗๑,๙๙๒.๐๔ บาท 

โดยน าเงินจาก “กองทุนเดิม” ไปช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม จ านวน ๒๗๔ ราย 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินสด ๓๒๒,๙๙๒.๐๔ บาท ปัจจุบันได้น าเงินสดคงเหลือและลูกหนี้เงินกู้
สวัสดิการโอนไปที่บัญชี “สวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (กองทุนใหม่)” เพ่ือให้มีการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตาม5 

มาตรฐาน จึงจัดตั้งเป็น “กองทุนสวัสดิการ” ขึ้น เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ MU-ERP นอกจากนี้ เมื่อเกิด
วิกฤติน้ าท่วมดังกล่าวคณะฯ ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ จ านวน ๗,๔๘๖,๐๐๐ บาท เพ่ือให้บุคลากรกู้ยืมส าหรับ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ านวน ๑๖๙ คน และให้ผ่อนช าระภายใน ๒ ปี 

๒) ประมาณการรายรับจากการด าเนินงานของสวัสดิการฯ “กองทุนสวัสดิการ” ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ดังนี้ 10 

- รายรับปี ๒๕๕๙     ๑,๒๐๕,๔๐๐ บาท 
- ร้านค้าเบ็ดเตล็ดรายวัน           ๕๗๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าธรรมเนียมจากร้านเช่า        ๕๐,๐๐๐ บาท 
รวม       ๑,๘๓๑,๔๐๐ บาท 
เงินที่คณะฯ สนับสนุน        ๕๐๐,๐๐๐ บาท 15 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      ๒,๓๓๑,๔๐๐ บาท   
๓) สรุปผลการด าเนินงานจากกองทุนสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
- รายรับ       ๒,๒๑๓,๗๕๗ บาท 
- รายจ่าย      ๑,๑๗๐,๔๕๑ บาท 20 

คงเหลือ       ๑,๐๔๓,๓๐๖ บาท 
ที่ประชุมรับทราบ    

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 25 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 30 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
      (ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร) 35 

          เลขานุการที่ประชุม 
 


