
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   แทนคณบดี/รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๒.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๓.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๔.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๕.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๖.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๗.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๘.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

และเลขานุการคณะ/กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๑. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๒. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๓. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๔. ผศ. ดร. พญ.วัชรี  โชคจินดาชัย  แทนหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๕. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๙. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. อ. พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล   แทนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
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  

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ แล้ว 
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๒๖. นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.  รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว  
๓.  รศ. ดร.มนัส  จงสงวน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     แทนหัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๓.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๔.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 10 

๕.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หวัหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้างานคลัง 
๗.   นางประไพพร  เตียเจริญ   หัวหน้างานพัสดุ 
๘.   นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานวิศวกรรมบริการและกายภาพ 
๙.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๑๐. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  ปุสวัสดิ์   หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  20 

ก่อนเริ่มประชุม ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ ผู้แทนคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้กล่าวเชิญ Dr.Thimothy 
Holtz ผู้อ านวยการโครงการวิจัยเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขไทยกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือบรรยายพิเศษเกี่ยวกับคลินิก
ชุมชนสีลม @ทรอปเมด (Silom Community Clinic @TROPMED) เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   

เริ่มการบรรยายโดย Dr. Timothy Holtz ผู้อ านวยการโครงการวิจัยเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง25 

เพศสัมพันธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control: CDC) กล่าวว่า CDC ตั้งศูนย์ความร่วมมือต่างๆ ทั่วโลก
มากกว่า ๓๐๐ แห่ง ใน ๕๐ ประเทศ โดย CDC ได้ก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ CDC Global Health เป็น ๔ 
ประการ โดย SCC@TROPMED มีพันธกิจอยู่ในเป้าหมายที่ ๑ ผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมึความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสุขภาพและสุขภาวะของประชากรทั่วโลก และ Dr. Timothy Holtz ได้กล่าวโดยสรุปถึงเหตุผลในการเลือก30 

ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการด าเนินงาน และบรรยายถึงการด าเนินงานของโครงการวิจัยเชื้อเ อชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย 

     ปัจจุบันมีคู่ความร่วมมือในการท าวิจัยที่ส าคัญคือ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร AFRIMS 
และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีขอบข่ายงานวิจัยที่ส าคัญเกี่ยวกับ Clinical Services/Surveillance, Observation 
Cohort Study, Pre-exposure Prophylaxis Study และโครงการร่วมอ่ืนๆ โดยมีงานวิจัยเด่นที่ศึกษาวิจัยอยู่ใน35 

ปัจจุบัน เช่น โครงการวิจัย HIV pre-exposure prophylaxis trial in Thailand ในบทสรุป Dr. Timothy Holtz 
ได้กล่าวถึงการย้ายที่ท าการของคลินิกชุมชนสีลมมาอยู่ที่ท าการใหม่ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีการเปิดอย่าง
เป็นทางการไปเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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ในช่วงการถามตอบ ดร.เจตสุมน ประจ าศรี และ รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต ได้ถามถึงความเป็นไปได้
ในการใช้สถานที่ และห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรอง CAP Certification จากประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ทดสอบตัวอย่างทดลองที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียและโรคอ่ืนๆ ในการด าเนินการวิจัยของคณะฯ โดย 
Dr.Thimothy Holtz กล่าวตอบว่าในขณะนี้ห้องทดลองที่ตั้งอยู่ในคณะฯ มีขีดความสามารถค่อนข้างจ ากัด จึงขอ
เสนอที่จะคุยในรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อจะหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการใช้ห้องปฏิบัติการต่อไป 5 

หลังจบการบรรยาย ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ กล่าวขอบคุณ Dr.Thimothy Holtz ในการบรรยาย
พิเศษครั้งนี้ จากนั้น เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี ศ. ดร. นพ. พลรัตน์ วิไลรัตน์ ท าหน้าที่
ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ แผนทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  10 

ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งแทนคณบดีเรื่องการประชุมเพ่ือ
ทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยว่าจะปรับจ านวนผลงานต่อบุคคลให้
เพ่ิมขึ้น ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ปรับเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ ๑ เรื่อง/คน/ปี ค านวณจากร้อยละ ๑๐ โดยมหาวิทยาลัย
รับข้อเสนอและจะน าไปพิจารณาต่อไป จากนั้นได้กล่าวถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่มหาวิทยาลัยโลก ทั้งนี้ 15 

ได้ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่องการให้ความร่วมมือกับด้านอุตสาหกรรม ในการนี้ได้
แจ้งให้คณบดีแต่ละส่วนงานปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการและหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาสู่สังคมโลก  

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   20 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การจัดกิจกรรม “สัปดาห์เพื่อท าความรู้จักกับ EdPEx ใน ๑ ชั่วโมง” 

ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งว่าตามที่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ได้ก าหนดการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๖ 25 

ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเตรียมความ
พร้อมบุคลากรคณะฯ ในการรองรับการตรวจเยี่ยม คณะท างานเพ่ือด าเนินการกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้
ภายในองค์กร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (TM - KM team) ร่วมกับส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (OPS) และ
งานทรัพยากรบุคคล (HR) ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์เพื่อท าความรู้จักกับ EdPEx ใน ๑ ชั่วโมง” เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 30 

ปี ในการนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกรรมการประจ าคณะฯ จึงขอน าเสนอสรุปทบทวนเกณฑ์ EdPEx 
และผลการประเมินตนเองให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าตรวจเยี่ยมดังกล่าว  ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 35 

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
ไม่มี 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
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ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบตามที่คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วยของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชา
หรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ บัดนี้ การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ได้รับการคัดลือกคือ 5 

นางฐิติพร แก้วรุณค า พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งพยาบาล (ผู้ช านาญการ) หัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์  และ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพและคัดกรอง  

นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน กล่าวว่าเนื่องจากได้รับการร้องเรียน
ว่า นางฐิติพร แก้วรุณค า ขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ตามประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สังกัด10 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ข้อ ๒ (๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการพยาบาลไม่ต่ ากว่าระดับหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่ง นางฐิติพร แก้วรุณค า ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ป่วยสัมพันธ์ กล่าวคือเป็นต าแหน่งที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้วิชาชีพพยาบาล 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวว่าต าแหน่งหัวหน้า
งานผู้ป่วยสัมพันธ์ ผ่านคุณสมบัติตามประกาศคณะฯ ข้อ ๒ (๒) โดยฝ่ายหรือหน่วยงานของส่วนงานได้ผ่านมติที่15 

ประชุมของสภามหาวิทยาลัยแล้ว อีกทั้งการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก คณะฯ ได้เปิดรับสมัครโดยเปิดโอกาสให้
บุคคลภายในคณะฯ และบุคคลภายนอกคณะฯ โดยเป็นผู้สมัครภายในคณะฯ จ านวน ๗ คน และมีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศคณะฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้ด าเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้อง  

ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร กล่าว
ว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาตีความค าว่า หน่วยงาน ที่กล่าวถึงในประกาศคณะฯ ข้อ ๒ (๒) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่20 

ตรงกันก่อน  
ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า กล่าวว่าควรพิจารณาผู้ที่ผ่าน

การคัดเลือกถึงเรื่องการยอมรับของพยาบาล ควรพิจารณาที่ศักยภาพในการน าองค์กรตามพันธกิจ และพิจารณา 
รายละเอียดของงาน เนื่องจากต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลถือเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญมาก 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นให้ตรวจสอบความชัดเจนของค าว่า หน่วยงาน ตามประกาศคณะ25 

เวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ าฝ่ายการ
พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ข้อ ๒ (๒) และน าเรื่องกลับมาพิจารณาอีกครั้ง 

๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการจัดตั้ง “กองทุนเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน” ตามข้อบังคับ30 

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑๐ ก าหนดว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตาม
ระยะเวลาและอัตราที่ก าหนดไว้ ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยรองรับ
ซึ่งด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย แต่ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนั้น การเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวต้องใช้เงินรายได้คณะฯ ดังนั้น เพ่ือให้มีการบริหารจัดการและการวางแผนทางการเงินในระยะยาว เพ่ือ35 

สร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และไม่เกิดผลกระทบเมื่อ
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ้นสภาพ โดยวิธีการด าเนินการ คณะฯ จะจัดสรรเงินรายได้จ านวนเงินตามความ
เหมาะสมเพ่ือสะสมเข้ากองทุนฯ ประจ าทุกปี ในส่วนของการได้รับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย กรณีที่ครบเกษียณอายุ
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งาน ถูกสั่งให้ออก หรือครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา โดยไม่มีการขยายระยะเวลาการจ้าง มี
รายละเอียดการได้รับเงินชดเชยดังนี้ 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน อัตราการจ่ายเงินชดเชย 
ติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ไม่น้อยกว่า ๑ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
ติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
ติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ไม่น้อยกว่า ๖ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
ติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ไม่น้อยกว่า ๘ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
ติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

เงินชดเชยดังกล่าวจะยกเว้นผู้ที่บรรจุตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จะได้รับเฉพาะเกณฑ์ข้อ 
๑ และ ๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 5 

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบ ขอแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ Prof. Nicolas P J Day และ Prof. Arjen Dondorp จากมหาวิทยาลัย 
Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย การเรียนการ
สอน และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาควิชา และคณะฯต่อไป โดยส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้10 

ตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าเอกสารมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ จึงขอเสนอเรื่องเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 15 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แก้ไข – เพ่ิมเติม หมายเลข Hotline ประจ าส่วนงานและรายชื่อ
อาจารย์ผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คณะทันตแพทยศาสตร์) ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แก้ไข – เพ่ิมเติม หมายเลข Hotline ประจ าส่วนงานและรายชื่อ
อาจารย์ผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล20 

รามาธิบดี) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารจัดการภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ยกเลิกประกาศฯ การบริหารจัดการภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. ๒๕๕๔
และใช้ประกาศฯ ฉบับนี้แทน ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ โครงการเสริมสร้างความสุข HAPPY TROPMED ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านที่ ๙ สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและยุทธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนด้านที่ ๔ (People 30 

Excellence) ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากร โดยมี
เป้าประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งคณะฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือสร้างสุขในองค์กร และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
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ตามแนวทาง Happy Workplace ซ่ึงได้รับการสนับสนุนเงินส่วนหนึ่งจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยด าเนินการโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบัน และคณะท างานฯ ได้น าเสนอกิจกรรมต่อคณะกรรมการสร้างสุขของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ มี
ความเห็นว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีการจัดกิจกรรมเสร้ามสร้างความสุขที่หลากหลาย และได้รับความร่วมมือ
ด้วยดีจากบุคลากรทุกสายงาน ทั้งนี้จะมีการน าเสนอการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในงาน R2R EXPO 2014 5 

ในวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร ทั้ งนี้จะมีการส ารวจความสุขด้วยเค รื่องมือ 
Happinometer ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับ
ทราบและด าเนินการด้วย ในการนี้คณะท างาน ฯ ได้มีการจัดประชุมระดมความคิด “การเสริมสร้างความสุขใน
องค์กร” โดยมีผู้แทนจากทุกภาควิชา/หน่วยงาน เข้าร่วมระดมความคิดเพ่ือหาสาเหตุแห่งทุกข์ และหาแนวทางเพ่ือ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข และมีข้อสรุปตามเอกสารประกอบการประชุม 10 

๕.๒.๑.๒ โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่คณะฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีโอกาส
เดินทางไปศึกษา ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างสถาบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และประโยชน์ต่อองค์กร ก าหนด
ดูงานวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒๒ คน โดยมีรายชื่อและก าหนดการตามเอกสารประกอบการ15 

ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 20 

ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 

จ านวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๙๘,๖๗๒ บาท 
๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๕ เรื่อง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 25 

๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗ จ านวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๔๒,๖๖๑.๓๘ บาท 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ครั้ง 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 30 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อทีป่ระชุมดังนี้ 
๕.๒.๔.๑  จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๑๖ 

คน แบ่งเป็นนักศึกษาภายในประเทศจ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๘ และนักศึกษาต่างประเทศจ านวน 
๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒  

๕.๒.๔.๒  ส านักงานบริหารการศึกษา ก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 35 

๑) หลักสูตร M.Sc.(Trop. Med.) และหลักสูตร Ph.D.(Trop. Med.) วันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๑ ชั้น ๔ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

๒) หลักสูตร D.B.H.I. และหลักสูตร M.Sc.(B.H.I.) วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ชั้น ๘ อาคารตระหนักจิต   หะริณสุต 



- ๗ - 

 

๓) หลักสูตร M.Sc.(School Health) วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๔๕๐๔ ชั้น ๕ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

๕.๒.๔.๓  ส านักงานบริหารการศึกษาก าหนดจัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร M.Sc.(Trop. Med.), 
Ph.D.(Trop. Med.), D.B.H.I., M.Sc.(B.H.I.), Ph.D.(Clin. Trop. Med.), M.Sc.(School Health), วันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี  5 

๕.๒.๔.๔  ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนที่สอนรายวิชาบังคับในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ส่ง
เอกสารเป็นไฟล์ PDF ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือด าเนินการแจกให้นักศึกษาต่อไป (รายวิชา TMID 
534, TMID 545, TMID 536, TMID 513, TMID 544) 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 10 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุปรายรับ 
รายจ่ายจากเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
แบ่งเป็นรายได้จากกองทุนรายได้ส่วนงาน (การบริหารงาน) ดังนี้ 

๑) รายได้จากการจัดการศึกษา มีรายรับทั้งสิ้น ๑๖,๗๐๗,๒๓๔.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๔  
๒) รายได้จากการบริการวิชาการและวิจัย มีรายรับทั้งสิ้น ๑๗,๐๖๔,๓๕๓.๒๔ บาท                      15 

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๖  
๓) รายได้จากการบริการสุขภาพ มีรายรับทั้งสิ้น ๑๑๖,๑๓๒,๔๑๒.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๕ 
๔) รายได้จากการลงทุน มีรายรับทั้งสิ้น ๔,๖๘๔,๗๐๙.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๖ 
๕) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ มีรายรับทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๖,๔๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๘ 
๖) รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน มีรายรับทั้งสิ้น ๑๘,๑๘๒,๐๘๑.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๕ 20 

รวมรายรับจากการบริหารงานทั้งสิ้น ๑๘๖,๑๗๗,๒๖๑.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๕ และรวมกับ
เงินโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ จ านวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๔,๑๗๗,๒๖๑.๙๘ คิด
เป็นร้อยละ ๘๓.๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 25 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอสรุปผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

TROPMED Easy Talk เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิม         
พระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมจ านวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมจ านวน ๙๓ คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๔๐ คน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ30 

ประชุม 
๕.๒.๖.๒ ตามท่ี คณบดี ทีมผู้บริหาร ประธานสภาอาจารย์และเลขาธิการสภาอาจารย์ ได้ร่วมประชุม

และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีของคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้ให้ความส าคัญ
ด้าน Staff mobility และให้ความเห็นชอบสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มี
ประสบการณ์กับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นั้น ในการนี้คณบดีได้มอบหมายให้  35 

๑) สภาอาจารย์เป็นผู้พิจารณาทุนสนับสนุนสายอาจารย์และนักวิจัยจ านวน ๒ ทุน (ทุนละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท/คน) (ทุนสนับสนุนทั้งหมด ๓๐๐,๐๐๐ บาท สภาอาจารย์อาจจะร่วมพิจารณาให้แบ่งได้มากกว่า 
๒ ทุนตามความเหมาะสม) 
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๒) ประธานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนฯ (นายอมร เหล็กกล้า) และกรรมการเป็นผู้
พิจารณาทุนสายสนับสนุนจ านวน ๒ ทุน (ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน) (ทุนสนับสนุนทั้งหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนฯ และกรรมการอาจจะร่วมพิจารณาให้แบ่งได้มากกว่า ๒ ทุนตามความ
เหมาะสม) 

๓) หัวหน้าส านักงานคณบดี (ผศ.เกศินี บูชาชาติ) และกรรมการเป็นผู้พิจารณาทุน จ านวน 5 

๑ ทุน (ทุนสนับสนุนทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน) อาจจะร่วมพิจารณาให้แบ่งได้มากกว่า ๑ ทุนตามความ
เหมาะสม) 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะส่งมาที่คณบดีเพ่ือให้อนุมัติทุนสนับสนุนภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ 
ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้ร่างโครงการดังกล่าว และร่างหลักเกณฑ์การให้ทุน เพ่ือกรรมการ
คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการแต่ละสายสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดย10 

เน้นนโยบายการให้ความส าคัญกับ Output ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และบรรลุแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ให้
ได้มากที่สุด 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  15 

๕.๒.๗.๑ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗) มีมติให้ปรับปรุงตัวชี้วัดหลักขององค์กร (Corporate KPI) 
จากเดิม ๑๘ ตัวชี้วัด เหลือ ๑๒ ตัวชี้วัด นั้น เพ่ือให้เกิดความกระชับในทิศทางที่สามารถตอบสนองต่อ TROPICAL 
Goal of Excellence ในปี ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดหลักองค์กร หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

Teaching 
Excellence 

จัดการศึกษาที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี (Stakeholder) 
และผลิตบณัฑติผูเ้ปลี่ยน 
แปลงสังคมให้ดีขึ้น 

๑. นักศึกษาต่างชาติที่เข้า
ใหม ่/อาจารย์ ต่างชาติ
เต็มเวลา 

ร้อยละ/ 
ร้อยละ 

๔๕/๑๕ ๕๐/๑๕ ๕๐/๑๕ ๕๕/๑๕ 

๒. ความไม่พึงพอใจของ
นักศึกษา 

ร้อยละ <๑๐ <๘ <๕ <๕ 

Research 
and 

Innovation 
Excellence 

 

เพิ่มผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ
เพื่อการเผยแพร่ และสร้าง
ผลกระทบ รวมทั้งแสวงหา
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

๓. ผลงานตีพิมพ์ท่ีมี
คุณภาพจ านวนมากขึ้น 
และค่าดัชนีอ้างอิง 
(Citation Index) ๕ ปี 
ย้อนหลังมากข้ึน   

จ านวนเรื่อง
ต่อคน/

จ านวนครั้ง
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 

๒.๓/๑๐ ๒.๗/๑๐ ๓.๐/๑๐ ๓.๕/๑๐ 

๔. โครงการวิจัยที่เสนอ
ขอ/ไดร้ับทุนต่างประเทศ 

โครงการ/
ทุน 

๑๒/๒ ๑๔/๒ ๑๗/๓ ๒๐/๔ 

Outstanding 
clinical 

outcome 

ให้บริการสุขภาพระดับ
มาตรฐานและเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางโรคเขตร้อน 

๕. ความพึงพอใจการ
บริการระดับ ๗ ดาว 
 

ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

           20 

    

         . 

ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดหลักองค์กร หน่วยนับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 



- ๙ - 

 

People 
Excellence 

 

พัฒนา และส่งเสริม
ความก้าวหน้าแก่บุคลากร
เพื่อให้เกิดความสุขและ
ผูกพันต่อองค์กร 

๖. ความผูกพันในองค์กร ร้อยละ - ๖๐ ๗๕ ๘๐ 

Infra-
structure 

Excellence 
 

เสรมิสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความ
เหมาะสม และเพิ่มศักยภาพ
เรื่อง ICT literacy ทั่วทั้ง
องค์กร 

๗. การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ประปา กระดาษ น้ ามัน 
ลดลง 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๘. การเพิ่ม ICT literacy 
ของทุกระดับบุคลากร 

ร้อยละ 
 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

Customer 
and  

Community 
service 

Excellence 

เอาใจใส่ผูร้ับบริการ ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
และบริการวิชาการแก่
สังคม/ชุมชน ตามความ
เข้มแข็งของคณะ 

๙. ความผูกพันของลูกค้า ร้อยละ - ๘๐ ๘๕ ๙๕ 

Alliance 
Excellence 

 

สร้างสรรคส์ัมพันธภาพและ
คาวมผูกพันกับพันธมิตร
อย่างยั่งยืน ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

๑๐. ความผูกพันของ
พันธมิตร 

ร้อยละ - ๘๐ ๘๕ ๙๕ 

Leadership 
and 

Management 
Excellence 

น าองค์กรแบบ SMART 
และบรหิารการเงินเพื่อ
ความยั่งยืน 

 

๑๑. ผู้บริหาร SMART  
Leader 

ร้อยละ 
 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๑๒. ส่วนต่างของรายได้
รวม และ รายจ่ายรวม 

ร้อยละ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ ≥๑๐ 

นอกจากนี้ คณะท างานได้จัดท า KPI dictionary โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ระบบอินทราเน็ตของ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ อีกท้ังคณบดีจะน าเนื้อหาการท า KPI dictionary ไปบรรยายในกิจกรรมคณบดี
พบประชาคมครั้งต่อไป 

๕.๒.๗.๒ ทีมบริหารมีนโยบายก าหนดให้ข้อมูลด้านการบริการของคณะฯ บนเว็บไซต์สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา เข้าใช้ได้สะดวกและมีความปลอดภัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอแจ้งความคืบหน้าการย้าย5 

ฐานข้อมูลบนระบบอินทราเน็ตของงานทรัพยากรบุคคลและงานพัสดุให้สามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
แล้ว ส่วนส านักงานและงานอ่ืนๆ อยู่ระหว่างด าเนินการย้ายฐานข้อมูล คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนี้ 

๕.๒.๗.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ ICT literacy ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดจัดกิจกรรม “สนุกไปกับการเรียนรู้พื้นฐาน Computer” เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิม 
ทักษะ ICT literacy ให้กับบุคลากร ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    10 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี          

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 15 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๙.๑ สรุปการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบของ Cooking Class for 

International Cuisine ครั้งที่ ๓: UK & US Cuisine เมนูอาหาร “Fish & Chips, Mango Custrad, Hawaiian 
Punch และ Lemonade – British Style” เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลาน



- ๑๐ - 

 

ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๕๖ คน แบ่งเป็นนักศึกษา จ านวน ๒๗ คน อาจารย์/
เจ้าหน้าที่ภาควิชา จ านวน ๙ คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน จ านวน ๒๐ คน  

๕.๒.๙.๒ กิจกรรมนักศึกษาประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑) วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จัดกิจกรรม Knowledge Management 

#4 on “EndNote Application for Reference Management” วิทยากร โดย Mr. Irwin F 5 

Chavez ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒) วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู และเวลา ๑๓.๐๐ 

– ๑๔.๓๐ น. จัดกิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
๓) วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ของนักศึกษา      

D.T.M. & H. และปีท่ี ๑ ทุกหลักสูตร และกิจกรรมรับน้อง (โครงการพ่ีรหัส) 10 

 ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องผลการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ในแง่ของมูลค่าสื่อ (PR Value) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปรากฏใน15 

สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น ๑๒ ข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อ ๒,๖๔๗,๓๐๘ บาท  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  
นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องความก้าวหน้าใน

การปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงส่วนเชื่อมระหว่างอาคาร หอพักรับรอง ชั้น ๑๐ 20 

ราวบันได ปรับปรุงทางลาดส าหรับผู้ด้อยโอกาส บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี และหน้าอาคารจ าลอง     
หะริณสุต การเพ่ิมจุดรักษาความปลอดภัยบริเวณประตู ๒ และการท าหลังคาบนอาคารจอดรถชั้นดาดฟ้า รวมถึงการ
ตรวจสอบสภาพ Compressor ของเครื่องปรับอากาศ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปบริจาค 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  25 

ไม่มี 
 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

๕.๓.๑.๑ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ แจ้งเตือนการจัดโครงการอบรม30 

เชิงปฏฺบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของเชื้อปรสิตหนอนพยาธิจากสิ่งส่งตรวจ ระหว่างวันที่ ๑๓ – 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายชั้น ๓ อาคารจ าลอง หะริณสุต  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

ไม่มี 35 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
นายอมร  เหล็กกล้า ประธานเครือข่ายบุคลากรจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา ก าหนดจัดกิจกรรม 

KM งานประจ าของบุคลากรเครือข่าย โดยจะเน้นการเผยแพร่ความรู้ในงานประจ าของภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
สามารถรับชมได้ทาง Website ของคณะฯ และสื่อสังคมออนไลน์ 



- ๑๑ - 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 5 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ ก าหนดจัดงานแถลงข่าวรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องก าหนดจัดงานแถลงข่าวรายงานการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นน าทางการแพทย์ “The New England Journal of 
Medicine” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ 10 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี โดยผลงานที่ถือเป็นความส าเร็จระดับโลกของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการ
วิจัยโรคมาลาเรีย จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้  

๑) การแพร่ขยายพื้นที่การระบาดของเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารัมชนิดดื้อยาอาร์ติซูเนต 
๒) เคเออี ๖๐๙ ยากลุ่มอนุพันธ์สไปโรอินโดลอน เพ่ือต้านเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมและไวแวกซ์  

๖.๒ ก าหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน 15 

อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเรื่องก าหนดการจัด
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี โดยคาดว่าจะด าเนินการถ่ายท าวีดีโอบันทึกภาพ
เหตุการณ์ร่วมกัน จึงแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเพ่ือขอความร่วมมือจากทุกท่านต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงาน 25 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  บูชาชาติ) 30 

       ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 


