
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบด ี
๒.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๓.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๔.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๕.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๖.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๗.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

และเลขานุการคณะ/กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๘.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๙.   นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๑. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๔. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๕. รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๖. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๗. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๘. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๙. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๑. ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๒. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  
๒๔. น.ส.กรรณิการ์  ชินวงศ์พรม   แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗ แล้ว 
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๒.  ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๓.  ดร.เจตสุมน  ประจ าศร ี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๔.  รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๕.  รศ. ดร.มนัส  จงสงวน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 5 

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

๕.   น.ส.ไพริน  บุญประเสริฐ   แทนหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
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 คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้กล่าวเชิญ รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา
การแพทย ์เพ่ือบรรยายพิเศษเก่ียวกับภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   

เริ่มการบรรยายโดย รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ได้กล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมาของภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ว่าเป็น ๑ ใน ๕ ภาควิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นภาควิชา ในขณะที่สถาบันอื่นเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาปรสิตวิทยา 25 

ภาควิชาฯ มีหน้าที่หลักด้านการศึกษาและการวิจัย มีโครงการวิจัยที่หลากหลายตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานถึงการ
วิจัยระดับสูง ได้รับความร่วมมือจากคณะและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีบุคลากรจ านวน ๒๖ คน 
บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการรองรับนักศึกษาระดับหลังปริญญาได้ทุกคน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี
ผลงานตีพิมพ์ทัง้หมด ๙ เรื่อง นอกจากนีมี้โครงการบริการวิชาการท่ีโดดเด่น เช่น การให้บริการทดสอบยาฆ่าแมลง 
วิจัยด้านยาสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างทางกีฏวิทยา ทีเ่ป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแมลงและสัตว์ขา30 

ข้อ ภาควิชามีบทบาทในการเฝ้าระวังเมื่อเกิดการระบาดของโรคที่มีแมลงเป็นสัตว์พาหะ โดยได้วางเป้าหมายใน
อนาคตในการเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางกีฏวิทยาระดับชาติ และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านแมลงพาหะน าโรค 

ในช่วงการถาม-ตอบ รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แนะน าให้รวบรวม
ความรู้ด้านการผลิตยาสมุนไพรไว้เป็นองค์ความรู้ของภาควิชาฯ เพ่ือสืบทอดและส่งต่อความรู้สู่รุ่นต่อไป และขอให้
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในการเป็นแหล่งอ้างอิงด้านแมลงพาหะ ซึ่ง รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ ตอบรับว่าได้35 

ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงในด้านการจ าแนกและวินิจฉัยยุงระดับชาติในปี ๒๕๖๐ และระดับภูมิภาคในปี 
๒๕๖๒ 
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หลังจบการบรรยาย คณบดีกล่าวขอบคุณ รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ จากนั้น 
เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ การไปประมูลสิทธิ์การจัดประชุม ICOPA  5 

ประธานฯ แจ้งเรื่องการไปประมูลสิทธิ์การจัดประชุม ICOPA (International Congress of Parasitology 
Association) ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติที่จัดทุก ๔ ปี โดย World Federation of Parasitologists (WFP) มีสมาชิก
ทั้งหมด ๖๕ สมาคม การคัดเลือกสถานที่จัดการประชุม ICOPA ท าโดยวิธีลงคะแนนเสียงจากสมาชิกที่จ่ายเงิน
บ ารุงสมาคมและไปปรากฏตัวในการประชุมของ WFP ในการประชุม ICOPA ครั้งปัจจุบัน และในการประมูลสิทธิ์
ครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโก  10 

สมาคมปรสิตและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย (PTAT) โดย รศ. ดร.จิตรา ไวคกุล นายกสมาคมฯ 
และ รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ ว่าที่นายกสมาคมฯ ส าหรับวาระต่อไป พร้อมกับทีมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
เดินทางไปประมูลสิทธิ์การจัดประชุม ICOPA ครั้งที่ ๑๔ เพ่ือให้มาจัดประชุมที่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
การสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ : สสปน. (Thailand 
Conference and Exhibition Bureau : TCEB) ทั้งนี้ มีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นคู่แข่ง ผลปรากฏว่า15 

สาธารณรัฐเกาหลีชนะด้วยคะแนน ๓๓ ต่อ ๒๐  
ในการประชุม ICOPA ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศเม็กซิโก ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้จัก PTAT และประเทศไทย

มากขึ้น เนื่องจากมีการจัดบูธ Thailand Bidder for ICOPA ซึ่งได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยมี ศ. ดร.ศรีสิน    
คูสมิทธิ์ และ ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับรางวัลจ านวน
มากกว่า ๔๐๐ คน จาก ๔๒ ประเทศ และมีการจัด Thai Reception Dinner เพ่ือประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็น20 

เจ้าภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศเม็กซิโก ให้เกียรติมาร่วมงานและ
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงานด้วย โดยมี ดร.เจตสุมน ประจ าศรี นางพรพิมล อดัมส์ น.ส.เยาวภา  ประทุม
สุวรรณ์ เป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนงานหลัก และ น.ส.ไอลดา อังอัจฉะริยะ เป็นผู้แสดงการร าไทยด้วย
ชุดไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก  

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก ศ. ดร.เสาวนีย์  ลีละยูวะ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 25 

ศ. ดร.ไพบูลย์  สิทธิถาวร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเดินทางไปประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ และได้มาร่วม
กิจกรรมออกบูธน าเสนอการประมูลสิทธิ์กับ PTAT ในการนี้ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับการเลือกตั้งให้
เป็น Board Member at large ของ WFP มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี  

ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๒ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙  30 

ประธานฯ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยการจัดสัมมนาทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ครั้ง (เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
วันที่ ๒ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗) และสัมมนาร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และ
ผู้บริหารหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จากนั้นได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  35 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ ขอเสนอผลงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๙ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑) ก าหนด Strategic Challenge ระดับมหาวิทยาลัย 
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๒) ก าหนดยุทธศาสตร์เป็น ๓ กลุ่ม คือ ยุทธศาสตร์พันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์บูรณาการ (Cross 
Integration) และยุทธศาสตร์สนับสนุนการบริหารจัดการ 

๓) ก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPI) จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัด 
และ KPI ส าหรับการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) จ านวน ๓๒ ตัวชี้วัด 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๑.๓ โครงการ Talent Management 
 ประธานฯ แจ้งเรื่องการด าเนินงานของ Talent Mangement ในระยะเวลา ๑ ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และขอให้คณะฯ ช่วยตรวจสอบอาจารย์ใหม่ที่ได้ส่งข้อมูล Full Proposal ไปขอทุนกับหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป นอกจากนี้  อาจารย์ใหม่ที่จะส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept 
Paper) หรือโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สามารถส่งโดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารโครงการ 10 

หรือคณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณา แต่ให้เสนอหัวหน้าภาควิชา ที่ปรึกษาส่วนบุคคล หรืออาจารย์พ่ีเลี้ยง 
ตรวจสอบก่อนด าเนินการส่งด้วย   

ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๔ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ประธานฯ แจ้งว่าส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้อนุมัติให้ทุนกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้15 

ต้นสังกัดต้องร่วมจ่ายสมทบครึ่งหนึ่ง และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบการจ่ายเงินสมทบแทนส่วนงาน
ทั้งหมด แต่เนื่องจากปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายกเลิก
การร่วมจ่ายเงินสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอความร่วมมือให้ส่วนงานร่วมจ่ายเงินสมทบด้วย ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
ทุนต่อไปนี้  

๑) ทุนนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยและส่วนงานจะรับผิดชอบการร่วมทุนฝ่ายละครึ่งหนึ่ง  20 

๒) ทุนเมธีวิจัยและทุนวุฒิเมธีวิจัย ให้ส่วนงานสนับสนุนการร่วมทุนท้ังหมด  
ส่วนทุนวิจัยอื่นมหาวิทยาลัยมหิดลจะรับผิดชอบการร่วมทุนกับ สกว. หรือท าความตกลงเป็นรายโครงการ  
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 25 

๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

หน้า ๔   บรรทัดที่ ๒๐  ตัดข้อความ “ผ่านบัตรสนเท่ห”์ ออก 
๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข 30 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

ไม่มี 35 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าส านักงาน 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ. พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ ายสร้างสรรค์
คุณค่า เรื่อง การก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือก หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และหัวหน้า
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ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่
มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ “ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาเลือก
ก าหนดวิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละต าแหน่ง” จึงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนดวีธีด าเนินการ ดังนี้ 5 

๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือ
ท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) ด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 10 

(ก)  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน   
โดยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

(ข)  ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
งานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการ15 

พัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ตามแบบ กบค. ๐๖ ยกเว้นกรณีบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยให้พิจารณาแบบประวัติการท างานซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง 

(ค)  เมื่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลได้ภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ และให้หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 20 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดวิธีด าเนินการสรรหาและคัดเลือก หัวหน้าส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ และหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ตามข้อ ๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ด าเนินการคัดเลือก จากนั้นจะน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 25 

๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาแทน ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์
คุณค่า เพ่ือขอความเห็นชอบ ตามที่ คณะฯ ได้มีประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนว
ทางการก าหนดสัดส่วนภาระงานและค่าน้ าหนักของผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 30 

๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจาก คณะฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ และเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์พันธกิจที่ตั้งไว้ จึงเห็นสมควรให้ทบทวนการก าหนดสัดส่วนภาระงานและค่าน้ าหนักของผลงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกสายงาน และได้ข้อสรุปดังรายละเอียดแนบท้ าย เพ่ือใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 35 

นอกจากนี้ การก าหนดสัดส่วนภาระงานและค่าน้ าหนักของผลงาน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
จะร่วมกันก าหนดดัชนีชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของงานตามตัวชี้วัด โดยให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ รอบ ได้แก่ 
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รอบท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป และรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน 
ของปีเดียวกัน แนวทางการประเมินผลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของภาควิชา/หน่วยงาน  

ก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าปีละ ๑ ครั้ง ประเมินปีละ ๒ ครั้ง กรณี
ระหว่างรอบปีที่ประเมินมีภาระงานเปลี่ยนแปลงสามารถปรับภาระงานได้ตามความเหมาะสมที่ตกลงกันระหว่าง  
ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ส่วนผลการประเมินจะน ามาใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง กรณีต าแหน่ง5 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ปีละ ๒ ครั้ง ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จะพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ปีละ ๑ ครั้ง 

ประธานฯ เสนอว่าควรเติมค่าน้ าหนักและภาระงานของสายบริหาร ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
และหัวหน้าภาควิชาไว้ด้วย และควรก าหนดค่าน้ าหนักภาระงานของทุกกลุ่มงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ กล่าวคือ ผลักดัน/สนับสนุนพันธกิจหลักร้อยละเท่าไร ผลักดัน/สนับสนุนพันธกิจสนับสนุนร้อยละเท่าไร 10 

โดยถือเอาความคิดเห็น/เสียงส่วนใหญ่ของแต่ละกลุ่มท่ีผ่านการท า Workshop แล้ว 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอทั้ง ๔ ประเด็น โดยให้ประเด็นที่ ๑ เรื่องการก าหนดสัดส่วนภาระ

งานและค่าน้ าหนักของผลงานให้รวมพันธกิจหลักและพันธกิจรอง เป็นงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ T R O ปรับค่า
น้ าหนักของผลงานให้ถูกต้อง จะเริ่มใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ และให้จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลการ15 

ปฏิบัติงานเพื่อใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ TMD 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา 
ขอความเห็นชอบขอปรับปรุงโครงการบริการสุขภาพแบบพิเศษ TMD ตามท่ีโครงการได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 20 

๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ด้วยการบริการรักษาโรคเรื้อรังที่ไม่ติดเชื้อในผู้สูงอายุ การส่งเสริมศักยภาพการบริการทาง
ผิวหนัง ส่วนในกรณีที่โครงการฯ มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายหลังปิดบัญชี การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี จะจัดสรร
เงินคงเหลือให้กับคณะฯ อัตราร้อยละ ๑๐๐  

จากการด าเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาสามารถให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะทางในโรคที่เป็นที่ 25 

ต้องการของผู้ป่วยเพ่ิมเติมจากที่โรงพยาบาลให้บริการแบบปกติ แต่จ านวนผู้ป่วยและรายรับของโครงการฯ ยังไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งโครงการฯ ได้ปรับปรุงโดยการทบทวนและลดจ านวนห้องตรวจที่เกินความจ าเป็น 
การหยุดให้บริการในวันอาทิตย์ และปรับลดอัตราค่าตอบแทนแพทย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ขณะนี้มีจ านวน
ผู้ป่วยประมาณ ๖๐๐ รายต่อเดือน มีรายได้จากการด าเนินการเพียงพอส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนและวัสดุ 
ต้นทุน แต่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จึงขอความ30 

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณายกเว้นค่าเช่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภคให้กับโครงการฯ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได ้

ที่ประชุมมีความคิดเห็นหลายประเด็นโดยเสนอให้โครงการฯ หาแนวทางในการเพ่ิมรายรับให้มากขึ้น  
ลดรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นต่อการด าเนินการ ในกรณีนี้ เสนอให้ ยกเว้นค่าเช่าสถานที่แต่ให้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของโครงการฯ ต่อไป  35 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอและจะน าข้อเสนอไปปรับปรุงหาแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 
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๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสมัคร/การเสนอชื่อ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เงิน
รางวัล และขั้นตอนการพิจารณาให้รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยให้ส่งใบสมัครและ
เสนอผลงานขอรับรางวัลฯ ที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจ าส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ที่ประชุมมีความเห็นว่าจะเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพ่ือขอรับรางวัลมหาวิทยาลัย ดังนี้ 5 

๑) รศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ เสนอรับรางวัลในสาขาการแต่งต ารา 
๒) รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต เสนอรับรางวัลในสาขาการประดิษฐ์ 
๓) รศ. ดร. นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ เสนอรับรางวัลในสาขาความเป็นครู 
๔) รศ. พญ.วิภา  ธนาชาติเวทย์ และนางพรพิมล  อดัมส์ เสนอรับรางวัลในสาขาการบริการ 

ทั้งนี้ จะน าเข้าที่ประชุมเพ่ือขอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพ่ือ10 

ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งต่อไป 
๕.๑.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง   ผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๗ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗  15 

๕.๑.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบต าแหน่งผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ
พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วน
งานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 20 

๕.๑.๕  ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๖  ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๕.๑.๗  ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา25 

ระดับปริญญาโท ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๕.๑.๘  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ)  

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ Professor Yoshiharu Matsuura เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
สาขาวิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร (Visiting Professor of Food Safety and Virology) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ค าสั่งที่ ๑๙๖๓/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ 30 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งให้ Professor Adrianus (Arjen) Dondrop และ Professor 

Nicholas Philip John Day เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก ค าสั่งที่ ๒๐๙๐/
๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  35 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ไม่มี 
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๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
นางพรพิมล  อดัมส์ แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จ านวน 5 

๕ โครงการ  เป็นเงิน ๒๙๓,๒๐๑.๑๑ บาท 
๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจ าเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๗ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๔๓,๗๐๐ บาท 10 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ครั้ง 
๕.๒.๓.๕ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. 

ประจ าปี ๒๕๕๘ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีจ านวน ๓ ประเภท
ทุน ดังนี้ 

- ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณโครงการละไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 15 

- ทุนพัฒนานักวิจัย งบประมาณโครงการละไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ป ี
- ทุนองค์ความรู้ ใหม่ที่ เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา งบประมาณโครงการละไม่ เกิน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academic.trf.or.th ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถส่งแบบเสนอ

โครงการที่ส านักงานบริการการวิจัย ภายในวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือเสนอเรื่องให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  20 

ลงนาม และให้ผู้วิจัยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ สกว. ให้ทันระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่     
นายสุเมธ  สืบตระกูล โทร ๑๕๒๔, ๑๕๒๕ และ ๑๓๔๙ กด ๑๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อทีป่ระชุมดังนี้ 25 

๕.๒.๔.๑  ก าหนดจัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร  D.T.M. & H. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ ปี 

๕.๒.๔.๒  ผู้ได้รับรางวัล “ตระหนักจิต หะริณสุต” รางวัลส าหรับนักศึกษาหลักสูตร M.Sc.     
(Trop. Med.) และ Ph.D.(Trop. Med.) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของรายวิชาบังคับและบังคับเลือก ซึ่งในปี30 

การศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับรางวัลในวันไหว้ครู เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑) หลักสูตร Ph.D.(Trop. Med.) มีผู้ได้รับรางวัล ๒ คน  
- นักศึกษาท่ีได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ น.ส.ปิยาพร  ครูวนารินทร์ (ระดับปริญญาตรี)  

รายวิชาบังคับและบังคับเลือก จ านวน ๒๐ หน่วยกิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ๔.๐๐ 
ท าวิจัยที่ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 35 

- นักศึกษาท่ีได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ น.ส.พจมาน  ผู้มีสัตย์ (ระดับปริญญาโท) 
รายวิชาบังคับ จ านวน ๘ หน่วยกิต ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ๔.๐๐ ท าวิจัยที่ภาควิชา
จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี  

๒) หลักสูตร M.Sc.(Trop. Med.) มีผู้ได้รับรางวัล ๑ คน  

http://academic.trf.or.th/
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- นักศึกษาท่ีได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ Ms. Maria Mgella Zinga จากประเทศ สห
สาธารณรัฐแทนซาเนีย รายวิชาบังคับและบังคับเลือก จ านวน ๒๐ หน่วยกิต ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๔.๐๐ ท าวิจัยที่ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน  

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 5 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานของ
ภาควิชา โรงพยาบาล ส านักงาน และศูนย์ ประจ าเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑) ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๕,๘๓๘,๒๕๙ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
กรกฎาคม จ านวน ๑๘๓,๘๙๒.๕๔ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เป็นเงิน ๔,๒๖๒,๒๒๘.๗๕ บาท ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๕๗๖,๐๓๐.๒๕ บาท 10 

๒) ส านักงาน ๕ ส านักงาน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐,๓๔๐,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
กรกฎาคม จ านวน ๘๓๔,๓๑๗.๘๓ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เป็นเงิน ๑๐,๓๙๖,๔๖๐.๒๙ บาท มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๕๕,๙๖๐.๒๙ บาท 

๓) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนกรกฎาคม จ านวน ๒,๖๒๐,๔๒๘.๙๒ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน15 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๔,๙๘๗,๘๐๗.๑๘ บาท มีค่าใช้จ่ ายเกินวงเงินที่ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 
๒,๘๘๗,๘๐๗.๑๘ บาท 

๔) ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรรเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน
กรกฎาคม จ านวน ๑๑,๙๖๑.๖๙ บาท รวมค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เป็นเงิน ๑๘๘,๖๓๐.๐๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  20 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี  พงศ์พนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๖.๑ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดท าจุลสาร TROPMED Inter News เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในคณะฯ และได้ส่งจุลสารดังกล่าวให้25 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือทราบถึงความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๒.๖.๒ คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปเยี่ยมชม และติดตามการส่ง 
นักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี และส่งนักศึกษาหลักสูตร Elective Program in Tropical Medicine เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 30 

๒๕๕๗  ณ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง เพ่ือศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ทางวิชาการ นอกจากนั้น ได้  
เจรจาความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจจุบัน และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  

๕.๒.๖.๓ ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร ได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง          
Prof. Yoshiharu Matsuura เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ สาขาวิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
(Visiting Professor of Food Safety and Virology) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ35 

และแต่งตั้ง Prof. Yoshiharu Matsuura เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๕.๒.๖.๔ Mr. Joseph Bascuna นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound Student จาก University of 
the Philippines ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ร่วมฝึกงานและศึกษาดูงานวิจัย ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ



- ๑๐ - 

 

วิจัยแอนติบอดี (CEAR) โดยมี รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต เป็นผู้ควบคุมและแนะน าศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 
๑๔ สิงหาคม – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SEAMEO TROPMED Network, 
Credit Mobility Program 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 5 

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๗.๑ ขอแจ้งความคืบหน้าของกระบวนการรายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม 

TROPICAL EXCELLENCE ประจ าปี ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) ดังนี้ 
๑) รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE ไตรมาสที่ ๓ 

ประจ าปี ๒๕๕๗ สามารถดูเอกสารได้ที่ http://goo.gl/7hdMvD โดยใช้ Username และ Password ในระบบ 10 

MU Google Education: name.sur@mahidol.edu 
๒) รายงานผลการด าเนินงานของภาควิชาฯ ประมวลผลข้อมูลจาก TM-HERA ไตรมาสที่ 

๓ ประจ าปี ๒๕๕๗ สามารถดูเอกสารได้ผ่านระบบอินตราเน็ต ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือ 
http://www.tm.mahidol.ac.th/policy 

๕.๒.๗.๒ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินส่วนงานตามเกณฑ์15 

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประตาป 
สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ โดยน าเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๒.๗.๓ การเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ ของ ๕ ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานคณบดี ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานบริหารการศึกษา ส านักงานบริการงานวิจัย และส านักงานความร่วมมือระหว่าง20 

ประเทศ ตามนโยบายของทีมบริหาร เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและปลอดภัย ขณะนี้ได้ด าเนินการของ
ส านักงานคณบดี และส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนส านักงานที่ยังไม่ด าเนินการจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในส่วนของข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เฉพาะภายในคณะฯ จะดู
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในระบบอินตราเน็ตเท่านั้น บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านระบบ VPN และ MU 
Account    25 

๕.๒.๗.๔ การจัดท า Data Server ใหม่ เพื่อรองรับระบบปฎิบัติการแบบใหม่ และข้อมูลบนเว็บไซต์ที่
เพ่ิมขึ้นในอนาคต ตามนโยบายของทีมบริหาร ในการปรับปรุงระบบการท างานบนเครือข่าย ให้เข้าถึงและใช้งาน
ง่าย มีความปลอดภัย เพ่ิมระบบการท างานออนไลน์ให้เข้ากับระบบปฏิบัติการใหม่ เพ่ือการบริการกลุ่มลูกค้า     
(T R O) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานคณบดี จึงได้ปรับปรุง Data server ใหม่ โดยใช้งบประมาณใน
ยุทธศาสตร์ I (Infra-structure) ประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายใน30 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๕.๒.๗.๕ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือทุกส่วนงานในการส ารวจความสุขวัดเองได้ 

(Happinometer) โดยเปิดระบบแบบออนไลน์และแบบกระดาษ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะฯ 
จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกส่วนงานในการร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว และสามารถตอบค าถามออนไลน์ได้ที่ 
http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/SignIn.php เข้าระบบโดยพิมพ์ User name: mu1 และ 35 

Password: happymu ในการนี้ ได้อ านวยความสะดวกโดยการเพิ่มจุดบริการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้ ๓ จุด คือ 
ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี อาคารจ าลอง หะริณสุต และอาคารราชนครินทร์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

http://goo.gl/7hdMvD
mailto:name.sur@mahidol.edu
http://www/
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ไม่มี          
๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๙.๑ สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM ครั้งที่ ๔ “EndNote Application for Reference 

Management” วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 5 

กิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ เจ้าหน้าที ่Workforce รวม 
EndNote ๒๐   - ๑ ๘ ๒๙ 

๕.๒.๙.๒ กิจกรรมนักศึกษาประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ได้แก่ กิจกรรมวัน Sport Day ในวันศุกร์ที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงยิม ชั้น ๙ คณะทันตแพทยศาสตร์ และกิจกรรม Culture 
Night ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น ๘ อาคาร      
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี 

๕.๒.๙.๓ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร M.Sc.(Trop. Med.) 10 

และหลักสูตร Ph.D.(Trop. Med.) แยกกลุ่มตามอาจารย์ที่ปรึกษา ดังมีรายชื่อตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  
ไม่มี 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  15 

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๑๑.๑ ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่ภายในและ

ภายนอกหน่วย Malaria Consortium ชั้น ๘ อาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงพ้ืนที่ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ส าหรับ
การเรียนการสอน และห้องน้ า บริเวณ ชั้น ๒ อาคารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และด าเนินการท าหลังคาบน 
อาคารจอดรถชั้นดาดฟ้า  20 

๕.๒.๑๑.๒ การจัดกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ 

 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังมีก าหนดการตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 30 

ไม่มี 
๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 

สภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน น าเรื่องเข้าที่ประชุมเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ซ่อมกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า เพ่ือแทน รศ. ดร.มนัส  จงสงวน ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้    
มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ๑ ราย คือ รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช และไม่เกินจ านวนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่ต้องท า35 

การเลือกตั้งซ่อม เป็นผลให้ รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช ด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า   
มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



- ๑๒ - 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

๕.๓.๓.๑ นายอมร  เหล็กกล้า ประธานเครือข่ายบุคลากรจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา แจ้ง
ก าหนดจัดกิจกรรมของกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา (บ.ส.ภ.) ดังนี้  

๑) รายการสาระน่ารู้กับบสภ. ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ น าเสนอเรื่อง “เทคนิคการให้5 

เลือดยุง” โดยภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ สามารถติดตามได้ทาง intranet และ youtube 
๒) กิจกรรม “ท าความดี ๖๐ ชั่วโมงท าความดี เฉลิมสยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา” 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 

ที่ประชุมรับทราบ  10 

๕.๓.๓.๒ น.ส.กรรณิการ์  ชินวงศ์พรม แจ้งเรื่องแทน นางศุกร์วันณี  จุลวิชิต กรรมการประจ าคณะ
จากสายสนับสนุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมกรรมการประจ าคณะจากบุคลากรสายงานต่างๆ ที่
มิใช่คณาจารย์ประจ า ซึ่งได้จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมฯ ประเภทผู้แทนบุคลากรจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ บัดนี้ การเลือกตั้งซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ จึงออกประกาศผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะจากบุคลากรสายงานต่างๆ ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า  ประเภทผู้แทนบุคลากรจาก15 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งเรื่องก าหนดการ

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ  20 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีบุคลากรของ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกษียณอายุราชการ/อายุงาน รวม ๘ คน ดังมีรายชื่อและก าหนดการตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 
ไม่มี 25 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 30 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  บูชาชาติ) 35 

       ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 


