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กอนเริ่มประชุม ประธานการประชุม กลาวเชิญ Assoc. Prof. Dr. Tamaki Okabayashi รองผูอํานวยการศูนยวิจัยโรค

ติดเชื้อมหาวิทยาลัยมหิดล - โอซากา (Mahidol - Osaka Center for Infectious Diseases (MOCID) และ Prof. Dr. 

Eiji Konishi ผูอํานวยการศูนยวิจัยวัคซีนบิเคน (BIKEN - Endowed Department of Dengue Vaccine 

Development) เพ่ือบรรยายกิจกรรมของศูนยฯ และความรวมมือท่ีมีกับคณะเวชศาสตรเขตรอน เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๐.๐๐ น.  25 

เริ่มตนการบรรยายของ Assoc. Prof. Dr. Tamaki Okabayashi ดวยการกลาวขอบคุณคณบดีท่ีให

โอกาสมาบรรยายใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดรับฟงกิจกรรมของ MOCID วาเปนความรวมมือระหวางคณะ

เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล และ Research Institute for Microbial Diseases (RIMD), Osaka 

University ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนโดย J - GRID ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวิจัยระหวาง

มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน มหาวิทยาลัยชั้นนําในทวีปเอเซีย และทวีปแอฟริกา โดยในทวีปเอเซียมีการ30 

ดําเนินการในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐ

ฟลิปปนส และประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

จากนั้นไดบรรยายถึงการมุงเปางานวิจัยหลักของ MOCID เพ่ือดําเนินการจัดตั้ง Therapeutics system 

และ Diagnostic system และมุงเปาท่ีไวรัส Dengue, Chigunkunya เปนหลัก มีการวิจัยท่ีเก่ียวของในโรคอ่ืนๆ 

http://medinfo.psu.ac.th/pr/MedBoard/readboard.php?id=173
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อีกท้ังยังมีโครงการวิจัยหลักท่ีนาสนใจคือ Dengue Virus Monoclonal Antibody Research ซ่ึงไดรวมมือกับ 

JICA โดยคณะฯ มี รศ. ดร. นสพ.พงศราม  รามสูต เปนผูดําเนินการวิจัยหลัก นอกจากนี้ในระดับคณะฯ ยังมีการ

ดําเนินการโครงการวิจัยรวมกับภาควิชากีฏวิทยาการแพทย จํานวน ๒ โครงการ ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี จํานวน ๒ โครงการ และมีการวิจัยดานคลินิกรวมกับโรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน และภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอนอีก ๒ โครงการ 5 

MOCID ไดดําเนินการวิจัยรวมภายในคณะฯ และยังดําเนินการวิจัยรวมกับคณะวิทยาศาสตร และศูนย

ทดสอบวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ MOCID ยังมีความรวมมือระดับนานาชาติโดยประสานงานและ

ดําเนินการวิจัยรวมกับ Airlangga University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Rakuno Gakuen University และ 

Kyoto University ประเทศญี่ปุนอีกดวย 

นอกจากนี้ MOCID ยังไดชวยเปนพ่ีเลี้ยงในการจัดทําวิทยานิพนธของนักศึกษาภายในคณะฯ ซ่ึงขณะนี้มี10 

ผลงานวิจัยท่ีอยูในข้ันตอนสุดทาย และรอการตีพิมพจํานวน ๕ เรื่อง ทายสุดไดกลาวเชิญชวน และแสดงความยินดี

ตอนรับคณาจารย และนักวิจัยของคณะฯ ท่ีจะมารวมมือในการดําเนินการวิจัยรวมกันตอไปในอนาคต 

หลังจบการบรรยายของ MOCID ตอดวยการบรรยายของ Prof. Eiji Konishi ผูอํานวยการศูนยวิจัยวัคซีน  

บิเคน ดังนี้ Prof. Eiji Konishi ไดกลาวขอบคุณคณบดีในการใหโอกาสหนวยงานมาบรรยายใหคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ รับทราบกิจกรรมของหนวยงาน และเริ่มดวยการชี้แจงวา BIKEN มาคํายอมาจากคําภาษาญี่ปุนวา 15 

“Handai Bisaibutubyo Kenkyusho” ซ่ึงมีชื่อภาษาอังกฤษคือ “Research Institute for Microbial 

Diseases, Osaka University” BIKEN นั้น ประกอบดวย ๒ ภาคสวนยอยคือ BIKEN Institute ดําเนินการใน

เรื่องการวิจัยตางๆ และ BIKEN Company ดําเนินการหาทุนสนับสนุน ท้ังนี้ BIKEN ศูนยวิจัยวัคซีนบิเคน (BIKEN 

- Endowed Department of Dengue Vaccine Development) ไดกอตั้งท่ีคณะฯ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๔ 

จากนั้นไดกลาวแนะนําตนวา มีผลงานวิจัยตีพิมพโรคไขสมองอักเสบ (JE) จํานวน ๕๕ เรื่อง โรค20 

ไขเลือดออก ๓๐ เรื่อง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกไมต่ํากวา ๓๐ เรื่อง ไดรายงานในเนื้อหาของกลไกวัคซีนโรค

ไขเลือดออก และโรคไขสมองอักเสบ (JE) ท่ีตนดําเนินการวิจัยอยู และแนวทางการวิจัยวัคซีนดังกลาวในปจจุบัน 

และอนาคต 

ท้ังนี้กลาวถึงบทบาทของ BIKEN ท่ีเก่ียวของกับคณะฯ วา ในปจจุบันทําการวิจัยข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนา

วัคซีนโรคไขเลือดออก (Basic Dengue Vaccine Development) โดยวิจัยรวมกับภาควิชากีฏวิทยาการแพทยซ่ึงมี 25 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ เปนผูวิจัยหลัก และดําเนินการวิจัยวัคซีนตานโรคไขเลือดออกหัวขอ Antibody -

Expressing Vaccine for Dengue โดยวิจัยรวมกับศูนย CEAR ซ่ึงมี รศ. ดร. นสพ.พงศราม รามสูต เปนผูวิจัยหลัก 

หลังจากนั้นไดแสดงแผนภาพความรวมมือซ่ึง BIKEN ไดรวมมือ และประสานงานการวิจัยระหวางคณะ

เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศ

ญี่ปุน และ Airlangga University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปจจุบันมีผลงานตีพิมพรวมกันแลว ๒๕ เรื่อง30 

และสุดทายไดกลาววา BIKEN นั้น ยินดีและขอเชิญชวนบุคลากรในคณะฯ ท่ีมีความสนใจในงานวิจัยท่ี BIKEN ท่ี

ดําเนินการเขามารวมสรางเครือขายการวิจัยตอไปในอนาคต       

หลังจบการบรรยายพิเศษ ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณ Assoc. Prof. Dr. Tamaki Okabayashi และ 

Prof. Dr. Eiji Konishi ในการบรรยายท่ีชวยสรางความเขาใจระหวางคณะฯ กับท้ังสองหนวยงานใหมากข้ึน และได 
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มอบของท่ีระลึกใหกับท้ังสองหนวยงาน  

จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นสพ.พงศราม  รามสูต ท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัย

ดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสภาวิจัยแหงชาติ และในโอกาสท่ีไดรับตําแหนงเปนประธานสภาอาจารยคณะ

เวชศาสตรเขตรอนอีกดวย พรอมกันนี้ไดกลาวตอนรับ รศ. ดร. นสพ.พงศราม รามสูต และ ผศ. ดร.พรสวรรค  

เหลืองวุฒิวงษ ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําชุดใหม และยินดีกับ รศ.  5 

ดร.มนัส  จงสงวน และ ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ ท่ีดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําอีก

วาระหนึ่ง  

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดแจงกับคณะกรรมการประจําคณะฯ วาในป พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ยังคงมีนโยบาย

เชิญหนวยงานจากตางประเทศ หนวยงาน/โรงพยาบาล/ศูนยตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังกิจกรรมภายในของภาควิชา

ตางๆ ไดมีโอกาสมาบรรยายพิเศษใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดรับทราบขอมูลของหนวยงานนั้นๆ โดยจะใช10 

เวลาการบรรยายกอนเริ่มการประชุม  

จากนั้นเริ่มการประชุมโดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ ทําหนาท่ีประธานการประชุม และ ศ. ดร.

รังสรรค  ตั้งตรงจิตร ทําหนาท่ีเลขานุการการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน 

๑.๑ แนวทางการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของผูท่ีจะเกษียณอายุงานในวันท่ี ๓๐ 15 

กันยายน ๒๕๕๗ 

  ประธานฯ ขอให น.ส.ผองศรี  กอนทอง หัวหนางานทรัพยากรบุคคล แจงเรื่องแนวทางการตอเวลา

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนดหลักเกณฑการตอเวลาราชการและ

การตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูท่ีจะเกษียณอายุฯ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยขอใหสวน

งานท่ีมีความประสงคจะตอเวลาราชการดังกลาว ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตาม20 

เอกสารประกอบการประชุม มีเนื้อหาสรุปดังนี้ 

๑) การตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสวนงานพิจารณาตามความจําเปน โดย

พิจารณาจากภาระงานของสวนงานเปนสําคัญ และผูเกษียณอายุฯ ตองยินยอมตอเวลาราชการดวย 

๒) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการพิจารณาตอเวลาปฏิบัติงาน มีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ และมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบงเปนประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน 25 

๓) ใหสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

๓ – ๕ คน  

๔) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือหัวหนาสวนงานเสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีสมควรไดรับ

การพิจารณาตอเวลาปฏิบัติงานตอประธานคณะกรรมการ พรอมแนบประวัติสวนตัวและผลงาน รวมท้ังดําเนินการ

ในสวนงานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ของทุกป 30 

๕) ใหคณะกรรมการพิจารณาความจําเปนเก่ียวกับภาระงานและดําเนินการประเมินคุณสมบัติตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลตอหัวหนาสวนงานและใหเสนอคณะกรรมการ

ประจําสวนงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๖) ใหสวนงานเสนอเรื่องตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของทุกป 



- ๕ - 
 

๗) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีไดรับการตอเวลาปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

๘) กรณีท่ีสวนงานมีความจําเปนอยางยิ่ง อาจจางผูมีอายุเกินกวาหกสิบหาปบริบูรณ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตอไปได โดยเปนการจางครั้งละไมเกินหนึ่งปงบประมาณ 

๙) การดําเนินการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีมีอายุเกินกวาหกสิบหาปบริบูรณ 5 

รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐) การพิจารณาตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุเกินกวาหกสิบหาปบริบูรณ 

ในปงบประมาณตอๆ ไป ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป ซ่ึงตองมีผลการ

ประเมินในระดับดีเดน 

๑๑) สวนงานตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการตอเวลาปฏิบัติงานใหกับพนักงาน10 

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเฉพาะคาใชจายท่ีเปนเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทน

อ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ  

 ประธานฯ ขอใหผูบังคับบัญชาชั้นตนนําสงเรื่องภายในวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือนําเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 ท่ีประชุมรับทราบ 15 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีการแกไข ดังนี้ 

หนา ๕ บรรทัดท่ี ๒๘  แกไข “โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Executive 

Development Program : MU EDP)” เปน “โครงการพัฒนาหัวหนาภาควิชา     

รุนท่ี ๑ (Head of  Department Development Program : HDP #1)” 20 

 หนา ๗ บรรทัดท่ี ๑๕ แกไข “Prof. T. Eoin West” เปน “Assoc. Prof. T. Eoin West” 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 25 

ไมมี 

๔.๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ 

๔.๒.๑  เสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ประธานฯ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ จัดสงเปนเอกสาร “ลับ” จํานวน ๑๓ ชุด ภายใน30 

วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ซ่ึงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและขอมูลประกอบจะผานการดําเนินการตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขอ ๘.๑ – ๘.๓) กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาตอไป หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวจะถือวาสละสิทธิ์ในการเสนอชื่อ  
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ท่ีประชุมใหความเห็นวาควรเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิพรอมเสนอชื่อ ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิง

อรุณี  ทรัพยเจริญ และศาสตราจารยเกียรติคุณประยงค  ระดมยศ เปนผูสมควรไดรับรางวัลดังกลาว โดยให    

ผศ.เกศินี บูชาชาติ และ รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล เปนผูรวบรวมผลงานของผูทรงคุณวุฒิฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

๔.๒.๒  (ราง) ปรับปรุงประกาศคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา5 

การจัดเก็บคาบํารุงการใชสถานท่ี หอพัก หองพัก และคาอาหารผูปวย และคาบริการตางๆของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบหลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการใชสถานท่ี หอพัก หองพัก และคาอาหารผูปวย และคาบริการ

ตางๆ ของคณะเวชศาสตรเขตรอน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยขอให ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ซ่ึงเปนรองประธาน10 

กรรมการบริหารหอพักรับรองคณะเวชศาสตรเขตรอน แจงรายละเอียดแทน ดังนี้ การจัดเก็บคาบํารุงการใช

สถานท่ีหองประชุมมีเกรท ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป มีความจุผูเขาประชุมได

ประมาณ  ๓๐๐ - ๕๐๐ คน คาบํารุงหองประชุมจะเก็บในอัตราราคา ๑,๕๐๐ บาท/ชั่วโมง บรรจุ ๕,๐๐๐ บาท/ 

ครึ่งวัน และ ๑๐,๐๐๐ บาท/วัน เงินรายไดจากการจัดเก็บคาบํารุงสถานท่ี จะนําเขาเปนเงินรายไดของคณะฯ 

พรอมท้ังปรับปรุงขอมูลหองประชุมตางๆ ภายในคณะฯ ใหเปนปจจุบัน ตามเอกสารประกอบการประชุม 15 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๓  โครงการตรวจหาภูมิคุมกันโรคพยาธิใบไมเลือดโดยวิธี COP Test ขอปรับราคาคาบริการ เกณฑ

การจัดสรรรายได - รายจาย 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการตรวจหาภูมิคุมกันโรคพยาธิใบไมเลือดโดยวิธี COP Test ดังนี้ 20 

ชื่อโครงการ  : การตรวจหาภูมิคุมกันโรคพยาธิใบไมเลือดโดยวิธี COP Test 

ชื่อหัวหนาโครงการ  : รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ  

     หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชนิดการตรวจวิเคราะห : COPT (โลหิต) คาตรวจ ๕๐๐ บาท  

เกณฑการจัดสรรรายได – รายจาย :  คาวัสดุ    ๒๐๐ บาท (รอยละ ๔๐)  25 

     คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน  ๑๕๐ บาท (รอยละ ๓๐)  

     คาตอบแทนใหคณะฯ  ๑๐๐ บาท (รอยละ ๒๐)  

     คาตอบแทนใหภาควิชา    ๕๐ บาท (รอยละ ๑๐)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๔  โครงการผลิตตัวอยางใบไมเลือดและพยาธิใบไมตับ ขอเปล่ียนช่ือหัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ 30 

ปรับอัตราคาบริการรายการผลิตภัณฑท่ีจําหนาย และปรับปรุงสัดสวนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานโครงการฯ 

รายไดเขากองทุนคณะฯ และภาควิชาฯ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบเปลี่ยนชื่อหัวหนาโครงการผลิตตัวอยางใบไมเลือดและพยาธิใบไมตับ เปน อาจารย ดร. สพญ.ญานิน     
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ลิมปานนท โดยแสดงรายละเอียดผูรวมโครงการ การปรับอัตราคาบริการรายการผลิตภัณฑท่ีจําหนาย การ

ปรับปรุงสัดสวนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานโครงการฯ อัตรารายไดเขากองทุนคณะฯ และภาควิชาฯ ตามเอกสาร

ประกอบการประชุม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๕  โครงการบริการตรวจหากรดโฟลิคในซีรั่มและเม็ดเลือดแดง ขอเปล่ียนแปลงการประเมินรายได 5 

และคาใชจายการตรวจ 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการประเมินรายไดและคาใชจายการตรวจโครงการบริการตรวจหากรดโฟลิคในซีรั่มและ

เม็ดเลือดแดง ดังนี้ 

๑) รายจายในการดําเนินงานของโครงการเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงาน  10 

 อัตราเดิม รอยละ ๒๐ อัตราใหม รอยละ ๑๗  

๒) รายจายในการดําเนินงานท่ีเบิกจายจากตนสังกัด  

 อัตราเดิม รอยละ ๕๔ อัตราใหม รอยละ ๔๓ 

๓) รายไดเขาภาควิชาฯ อัตราเดิม รอยละ ๑๒ อัตราใหม รอยละ ๒๐ 

๔) รายไดเขาคณะฯ อัตราเดิม รอยละ ๑๔ อัตราใหม รอยละ ๒๐ 15 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงเพ่ือทราบจากฝายอ่ืนๆ 

๕.๑ เรื่องแจงจากท่ีประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  เรื่องอ่ืน ๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 

(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบ        20 

สหสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหิดล Inter Professional Education (IPE) : Mahidol Model คําสั่งท่ี ๓๓๓๕/

๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้ง อาจารย ดร. พญ.สารนาถ  ลอพูลศรี นิยม เปนผูชวยศาสตราจารย 

สาขาวิชาระบาดวิทยา คําสั่งท่ี ๓๔๙๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 25 

(๓) มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริศรา  จันทราทิตย เปนรองศาสตราจารย 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คําสั่งท่ี ๓๕๑๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป  

(๔) คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล แตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธคณะ

เวชศาสตรเขตรอน คําสั่งท่ี ๕๐๙/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 30 

โดยมีวาระการปฏิบัติงานเทากับวาระของคณบดี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เรื่องแจงจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดี 
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๕.๒.๑ รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา 

ไมมี 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝายอํานวยการ 

ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝายอํานวยการ แจงเรื่องกําหนดการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะจัดการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีท่ี ๔ 5 

ของเดือน ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป ยกเวนการประชุมเดือนตุลาคม จะ

ประชุมในวันพุธท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันปยมหาราช ซ่ึงเปน

วันหยุดราชการ หากกําหนดการประชุมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง งานบริหารท่ัวไปจะแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ 

กําหนดการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 10 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝายวิจัย 

นางพรพิมล  อดัมส ผูชวยคณบดีฝายวิจัย แจงเรื่องแทน ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝายวิจัย ดังนี้ 

๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน ๗ โครงการ 

เปนเงิน ๑,๔๘๔,๐๘๑.๐๑ บาท 

๕.๒.๓.๒ สรุปการใหเงินรางวัลสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย (Publication Reward) จํานวน ๔ 15 

เรื่อง เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒.๓.๓ สรุปการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) จํานวน ๒ เรื่อง เปนเงิน 

๖๙,๐๓๐.๑๕ บาท ซ่ึง ประธานฯ แจงเพ่ิมเติมวาการใหทุนสนับสนุนคาตีพิมพผลงานวิจัย (Page Charge) ท่ี

ตามปกติขออนุมัติใหไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง แตถาเกินกวานั้น ใหเสนอขอมาท่ีรองคณบดีฝายวิจัย ซ่ึงจะ

พิจารณาเปนกรณีไป 20 

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk จํานวน ๓ ครั้ง  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๔ รองคณบดีฝายการศึกษา 

ไมมี 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย 25 

รศ.สุพัตรา ทองรุงเกียรติ รองคณบดีฝายคลังและสินทรัพย แจงเรื่องการรายงานความเคลื่อนไหว

ดานการเงินของคณะเวชศาสตรเขตรอน ปงบประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณแผนดินไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 

๒๙๐,๔๖๗,๙๙๒.๐๐ บาท มีรายจายตามงบประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๒,๘๒๑,๙๕๐.๔๖ บาท 

รายจายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน  ๒๘,๙๙๐,๒๙๒.๕๐ บาท รวมเปนรายจายสะสมท้ังสิ้น 

๕๑,๘๑๒,๒๔๒.๙๖ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๒๑๕,๒๓๓,๗๑๑.๘๒ บาท 30 

แหลงเงินรายรับของสวนงาน คณะเวชศาสตรเขตรอนมีรายไดจากการดําเนินงานเดือนตุลาคม 

๒๕๕๖ จํานวน ๒๒,๐๘๖,๔๓๘.๗๓ บาท รับโอนเงินสะสมตามท่ีตั้งงบประมาณไว จํานวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม

เปนรายรับท้ังสิ้น ๕๐,๐๘๖,๕๓๘.๗๓ บาท ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน จํานวน 

๑๔,๐๖๑,๔๕๗.๐๐ บาท  รวมเปนรายรับจากการดําเนินงานท้ังสิ้น ๖๔,๑๔๗,๙๙๕.๗๓ บาท โดยมีรายจายสะสม
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จากดําเนินงานยกมาจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑,๑๕๙,๕๔๖.๖๔ บาท รายจายดําเนินงานเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๕,๒๘๑,๒๐๔.๒๑ บาท รวมเปนรายจายสะสมท้ังสิ้น ๒๖,๔๔๐,๘๕๐.๘๕ บาท 

ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๑๗,๐๕๑,๙๒๕.๙๗ บาท มีรายรับคงเหลือหลัง

หักภาระผูกพัน ๒๐,๖๕๕,๓๑๘.๙๑ บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศพนรัตน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ แจงวาคณะเวชศาสตรเขตรอน

รวมกับ Japan International Corporation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุน จะฝกอบรมหลักสูตร Training 

Course on HIV/AIDS โดยมีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเขารวมการฝกอบรมจํานวน ๖ ราย จาก

ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ในระหวางวันท่ี ๑๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตรเขตรอน และ10 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค โดยไดรับการสนับสนุนทุนจัดฝกอบรม

ดังกลาวเปนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จาก JICA 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร 

ไมมี 15 

๕.๒.๘ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจํารูญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน แจงวาโรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอนไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ตั้งแตวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซ่ึง

หลังจากไดรับการรับรอง HA แลวนั้น โรงพยาบาลตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือรอการ Re – accredit ในอีก 

๒ ปขางหนา ขณะนี้โรงพยาบาลไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเบื้องตนในระดับประเทศเพ่ือเปนจุดเริ่มตนกาว20 

ไปสูระดับ TQA +/- HA Plus ในอนาคตตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบและรวมแสดงความยินดี          

๕.๒.๙ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจงวาการจัด Knowledge 

Management ครั้งท่ี ๑ “Open Hospital for FTM Students” เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีนักศึกษาเขา25 

รวมกิจกรรม ๔ คน เนื่องจากมีรายวิชาท่ีกําหนดชดเชยการสอน จึงทําใหนักศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 

และการจัด Knowledge Management ครั้งท่ี ๒ หัวขอ “Outbound Experiences” กําหนดจัดในวันท่ี ๘ 

มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอง ๔๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารจําลอง หะริณสุต  

นอกจากนี้ ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ขอให ผศ. ดร.ดํารงเกียรติ อาจหาญ หัวหนาภาควิชาโภชนศาสตรเขตรอน

และวิทยาศาสตรอาหาร ท่ีปรึกษาโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือหาเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากพายุไตฝุนไหเยี่ยน 30 

ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสแจงผลการดําเนินงาน ดังนี้ การจัดกิจกรรมไดรับเงินชวยเหลือจํานวน ๗๑,๔๐๐ 

บาท โดยจะนําเงินท่ีไดไปบริจาคใหกับกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ เพ่ือนําไปชวยเหลือ

ผูประสบภัยตอไป โดยการสงมอบเงินจะดําเนินการในวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ องคการยูนิเซฟ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๑๐ ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ  

 อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ผูชวยคณบดีฝายองคกรสัมพันธ ขอเชิญเขารวมงาน “Meet the Dean 

คณบดีพบประชาคม ครั้งท่ี ๖” โดยมีคณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนผูชี้แจงสรุปผลงาน แผนดําเนินงาน และ

พูดคุย ตอบขอซักถามจากประชาคมและบุคลากรชาวตางประเทศท่ีปฏิบัติงานในคณะฯ ในวันท่ี ๒๐ มกราคม 

๒๕๕๗ ภาคภาษาไทย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. และภาคภาษาอังกฤษ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอง5 

ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ป 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๑ ผูชวยคณบดีฝายพ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอม 

ไมมี 

๕.๓ เรื่องแจงจากฝายอ่ืนๆ 10 

๕.๓.๑  เรื่องแจงจากหัวหนาภาควิชา 

 ไมมี 

๕.๓.๒  เรื่องแจงจากสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

ไมมี 

๕.๓.๓  เรื่องแจงจากกรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 15 

ไมมี 

๕.๓.๔  เรื่องแจงจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

๕.๓.๔.๑ เรื่องแจงจากอนุกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตรเขตรอน  

 อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ แจงเรื่องการจัดพิธีทําบุญ

ตักบาตรและงานเลี้ยงสังสรรคเนื่องในโอกาสวันสงทายปเกาตอนรับปใหม วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพ้ืนท่ี20 

ระหวางอาคารจําลอง หะริณสุต และอาคารคุณหญิงเชิญฯ คณะเวชศาสตรเขตรอน ท้ังนี้ กําหนดการจัดงานตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓.๖  เรื่องแจงจากเครือขายมหิดลพญาไท 

ผศ.เกศินี  บูชาชาติ เลขานุการคณะฯ แจงเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดล25 

พญาไท ครั้งท่ี ๕ โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนเจาภาพในการจัดการแขงขันฯ โดย

กําหนดการจัดการแขงขันฯ ในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ สนามหญาขาง

อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร 

ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  30 

๖.๑ การจัดโครงการเปดบานโชวงานวิจัยและนวัตกรรมคณะเวชศาสตรเขตรอน  

ประธานฯ แจงผลการจัดโครงการเปดบานโชวงานวิจัยและนวัตกรรมคณะฯ เม่ือวันท่ี ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๖ ท่ีมีวิธีดําเนินโครงการโดยใชกิจกรรมเชิญชวนเยี่ยมชมสวนผลไม และไดใชผลไมเปนสัญลักษณแทนสวน

งานตางๆ การจัดโครงการดังกลาวไดรับการตอบรับเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการเปดสวนทุเรียนของโรงพยาบาล



- ๑๑ - 
 

เวชศาสตรเขตรอน ท้ังนี้ ขอขอบคุณหนวยงาน/ภาควิชา/ผูดําเนินโครงการ/ผูประสานงานโครงการ ท่ีใหความ

รวมมือและสนับสนุนการจัดงานใหดําเนินการสําเร็จลุลวงไปดวยดี และถือไดวาการจัดงานในครั้งนี้ประสบ

ความสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจ และหวังวาจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานมากยิ่งข้ึน  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ โครงการอบรมเตรียมความพรอม คณะเวชศาสตรเขตรอนเขาสูการประเมินตามเกณฑ EdPEx   5 

ประธานฯ ขอใหบรรจุวาระรายงานเรื่องความกาวหนาการจัดโครงการโครงการอบรมเตรียมความพรอม 

คณะเวชศาสตรเขตรอนเขาสูการประเมินตามเกณฑ EdPEx บรรจุเพ่ิมวาระนําเขาท่ีประชุมทุกรายไตรมาส เพ่ือให

ท่ีประชุมทราบถึงสถานการณความคืบหนาของโครงการ โดยเสนอให ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝาย

บริหารทรัพยากร เปนผูดําเนินการนําเรื่องเขาท่ีประชุม ทุกๆ ๓ เดือน  

ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร แจงเพ่ิมเติมวาการอบรมเตรียมความพรอม คณะ10 

เวชศาสตรเขตรอนเขาสูการประเมินตามเกณฑ EdPEx ครั้งท่ี ๔ จะจัดข้ึนในวันท่ี ๘ – ๙ และ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม 

๒๕๕๗ การอบรมครั้งนี้จะเชิญ Senior Leader และผูท่ีสนใจเขารวมอบรม โดยขอใหอยูในดุลยพินิจของ

ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอรายชื่อเขารวมอบรม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ การจัดพิธีเปด “มหิดลสิทธาคาร” 15 

ประธานฯ แจงเรื่องกําหนดการจัดพิธีเปด “มหิดลสิทธาคาร” อยางไมเปนทางการ (Soft Opening) ในวันท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ พรอมชมการแสดงดนตรี “The TPO New Year’s Concert 2014” ในการนี้ ประธานฯ มี

บัตรเชิญเขารวมพิธีดังกลาว จึงขอเรียนเชิญกรรมการประจําคณะฯ ไดมีสวนรวมในประวัติศาสตรครั้งสําคัญ ทาน

ท่ีสนใจขอใหแจงชื่อการเขารวมพิธีดังกลาวภายในวันศุกรท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือสํารองท่ีนั่งชมการแสดง

ตอไป 20 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๔ การอบรมโครงการพัฒนาหัวหนาภาควิชา 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน  วิไลรัตน รองคณบดีฝายสรางสรรคคุณคา แจงเรื่องการขอสง รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร 

หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาการแพทย เพ่ือเขารวมอบรมโครงการพัฒนาหัวหนาภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี ๑ 

(HDP #1) ระหวางวันท่ี ๑๐ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ 25 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงแรม ณ ตางจังหวัด 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซโซว) 30 

ลงช่ือ      ผูบันทึกรายงาน 

              (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ) 
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ลงช่ือ      ผูตรวจรายงาน 

 (ผูชวยศาสตราจารยเกศินี  บูชาชาติ) 

        ผูชวยเลขานุการท่ีประชุม 


	จากนั้นได้บรรยายถึงการมุ่งเป้างานวิจัยหลักของ MOCID เพื่อดำเนินการจัดตั้ง Therapeutics system และ Diagnostic system และมุ่งเป้าที่ไวรัส Dengue, Chigunkunya เป็นหลัก มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องในโรคอื่นๆ อีกทั้งยังมีโครงการวิจัยหลักที่น่าสนใจคือ Dengue Vir...
	MOCID ได้ดำเนินการวิจัยร่วมภายในคณะฯ และยังดำเนินการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ทดสอบวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ MOCID ยังมีความร่วมมือระดับนานาชาติโดยประสานงานและดำเนินการวิจัยร่วมกับ Airlangga University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Rak...
	นอกจากนี้ MOCID ยังได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายในคณะฯ ซึ่งขณะนี้มีผลงานวิจัยที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย และรอการตีพิมพ์จำนวน ๕ เรื่อง ท้ายสุดได้กล่าวเชิญชวน และแสดงความยินดีต้อนรับคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ ที่จะมาร่วมมือในการด...
	จากนั้นได้กล่าวแนะนำตนว่า มีผลงานวิจัยตีพิมพ์โรคไข้สมองอักเสบ (JE) จำนวน ๕๕ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ๓๐ เรื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกไม่ต่ำกว่า ๓๐ เรื่อง ได้รายงานในเนื้อหาของกลไกวัคซีนโรคไข้เลือดออก และโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ที่ตนดำเนินการวิจัยอยู่ แล...
	ทั้งนี้กล่าวถึงบทบาทของ BIKEN ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ว่า ในปัจจุบันทำการวิจัยขั้นพื้นฐานในการพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออก (Basic Dengue Vaccine Development) โดยวิจัยร่วมกับภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ซึ่งมี รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ เป็นผู้วิจัยหลัก และดำเนินกา...
	หลังจากนั้นได้แสดงแผนภาพความร่วมมือซึ่ง BIKEN ได้ร่วมมือ และประสานงานการวิจัยระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยโอซาก้า มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น และ Airlangga University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปัจจุบันมี...
	หลังจบการบรรยายพิเศษ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ Assoc. Prof. Dr. Tamaki Okabayashi และ Prof. Dr. Eiji Konishi ในการบรรยายที่ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างคณะฯ กับทั้งสองหน่วยงานให้มากขึ้น และได้
	มอบของที่ระลึกให้กับทั้งสองหน่วยงาน
	ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงาน
	ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงาน
	ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงาน

