
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

วันพฤหสับดีที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
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๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔.   ศ. ดร.รังสรรค์  ต้ังตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอํานวยการ 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๖.   ผศ. ดร.นพดล  ต้ังภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๗.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
๘.   ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ  ศิลาจํารูญ   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๙.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๐. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน 
๑๑. น.ส.พิชชาภา  วุฒิเกษ   แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๑๒. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
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๑๕. ศ. ดร.ทรงศักด์ิ  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
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๑๗. รศ ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๘. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๙. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๒. อ. พญ.วิรงค์รอง  เจียรกุล   แทนหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๓. อ. ดร.สรัญญา  แก้วประเสริฐ   แทนกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
๒๔. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
๒๕. ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรงัษี   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
๒๖. นางฐิติพร  แก้วรุณคํา   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน

ได้ผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙   เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๙ แล้ว 
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๒๗. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจําคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้างานพัสดุ 
กรรมการท่ีไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๒.   ดร.เจตสุมน  ประจําศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๓.   ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 5 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๒.   น.ส.ส้มแป้น  ศรีหนูขํา   รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๓.   นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๔.   นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าสํานักงานบริหารการศึกษา 10 

๕.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๖.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส 
๗.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธ์ุ    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๘.   นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๙.   น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

๑๐. นายเสวก  ชมมิ่ง    หัวหน้างานอํานวยการกลาง 
๑๑. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๒. นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 
๑๓. น.ส.เยาวภา  ประทุมสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๔. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 

๑๕. น.ส.วิภาวรรณ  อันลูกท้าว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ก่อนเริ่มประชุม เวลา ๐๙ .๐๐ - ๐๙ .๓๐ น. คณบดีกล่าวเชิญ  ผศ . ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือทางการวิจัยในโอกาสที่จะทําวิจัยร่วมกัน  
 ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มการบรรยายพิเศษโดยกล่าวว่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะฯ ที่มีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัด25 

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศ จึงต้องมุ่งเน้นหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ  
คณะฯ มีวิสัยทัศน์ว่า “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่ วิศวกรรมระดับโลก (Interdisciplinary Research Toward 

World Class Engineering” และมุ่งเน้นความเป็นเลิศใน ๔ ด้าน ได้แก่ Healthcare Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital Engineering และ Sustainable Engineering  
 ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กล่าวแนะนําสาขาวิชาที่สร้างความโดดเด่นให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังน้ี 30 

๑) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ มีหน่วยแกะรอยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
(Digital Forensics Lab) ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ให้บริการอบรมเก่ียวกับกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ  

๒) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีงานวิจัยที่โดดเด่นและสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานทางการแพทย์ได้ ได้แก่ 
Food and Bioprocess Engineering, Alternative Energy and Environmental Engineering, 35 

Pharmaceutical and Tissue Engineering และ Advanced Materials 
๓) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีจุดเด่นที่การทํามาตรวิทยา (Metrology) ให้กับกระทรวงพลังงาน ผลงาน

ที่ เก่ียวข้อง ได้แก่ Energy Research and Testing, Automation, Robotics, Biomechanics และ 
Computational Mechanics for Design 
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๔) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีผลงานท่ีโดดเด่นเก่ียวกับการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย และการใช้เซ็นเซอร์สําหรับการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ นอกจากน้ี ยังมีหลักสูตรให้
ความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงองค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการโครงสร้างแบบใหม่ 
(Enterprise Architecture: EA) 

๕) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความโดดเด่นด้านการตรวจสอบอาคาร และการทําผลงานด้านสิ่งแวดล้อม5 

ต่างๆ 
๖) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีจุดแข็งเก่ียวกับระบบการจัดการการส่งสินค้า (Logistics) และ 

Healthcare logistics เช่น การจัดการขนส่งภายในอาคาร การส่งเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้มีความเหมาะสม เป็นต้น 

๗) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ศึกษาภาพรวมของการจัดต้ังองค์การต่างๆ เช่น การ10 

วางโครงการ และการวางแผนแม่บทให้กับรัฐบาล เป็นต้น 
๘) สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีการศึกษา ๖ ด้าน ได้แก่ Biosignal and Image Processing, 

Tissue Engineering and Drug Delivery Systems, Advanced Computing in Medicine, 
Rehabilitation Engineering and ArJficial Organs, Medical RoboJcs and Computer-
Integrated Surgery และ Biosensors and Medical Instrumentations 15 

ในช่วงสุดท้าย ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กล่าวถึงภาพรวมของผลงานวิจัยที่คณาจารย์ของคณะฯ ได้
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นที่สามารถประยุกต์ใช้กับทางการแพทย์ได้ เช่น การรักษา High-grade gliomas โดยใช้ระบบส่งยา 
SN-38 ที่สามารถถูกฉีดและฝังโดยตรงไปสู่ก้อนมะเร็งสมอง โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา การใช้ Biosensor ใน
การตรวจจับ DNA เพ่ือแปลงค่าเป็นข้อมูล โดย ผศ. ดร.จํารัส พร้อมมาศ การใช้คลื่นสมองเพ่ือควบคุมทิศทางการ
เคลื่อนที่ของรถเข็นสําหรับผู้ป่วย (Brain-Controlled Wheelchair) โดย ผศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสด์ิ และการ20 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ในการผ่าตัด โดย ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ เป็นต้น 
ผศ. นพ.อุดมศักด์ิ  ศิลาจํารูญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สอบถามเก่ียวกับระบบการ

จัดการขนส่งภายในอาคาร เน่ืองจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีความสนใจใช้ระบบการขนส่งภายในโรงพยาบาล 
แต่มีข้อมูลค่อนข้างน้อย จึงจะขอคําปรึกษาและขอไปศึกษาระบบการทํางานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
แนวคิดการจัดการขนส่งและนํามาปรับใช้กับโรงพยาบาลต่อไป ซึ่ง ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ได้ตอบรับและยินดี25 

ให้ความช่วยเหลือ และกล่าวเชิญทุกท่านให้เข้ามาศึกษาข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ 
ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณที่ ผศ. ดร.

จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ทําให้คณะกรรมการทุกท่านภาคภูมิใจในความเป็นคนมหิดล พร้อมทั้งเชิญชวนให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ทํา Share Degree กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดผลงาน
ต่อไป   30 

หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกล่าวขอบคุณ ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ สําหรับการบรรยายพิเศษที่
ช่วยเปิดมุมมองทางการแพทย์ที่ให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบถึงวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและมี
ความทันสมัยอย่างย่ิง 

จากน้ันเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ทําหน้าที่ประธานการ
ประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์ ต้ังตรงจิตร ทําหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจํานวนคณะกรรมการประจํา35 

คณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังน้ี กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒๗ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จํานวน ๓ คน  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
๑.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังน้ี  
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- ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย และผล
การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๔ ราย มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
กรรมการจากเดิม ๓ - ๔ รายช่ือ  

- การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔ ซึ่งเคยแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ น้ัน มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งว่า5 

จะเกลี่ยงบประมาณให้พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน และให้ส่วนงานจัดสรรงบประมาณให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนงานในสังกัดเอง เน่ืองจากรัฐบาลไม่ได้ตอบกลับตามที่มหาวิทยาลัยสอบถามไปเก่ียวกับ
งบประมาณที่จะใช้ปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะดําเนินการแล้ว
เสร็จ โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ นอกจากน้ี มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
เงินเดือนเกิน ๓๙,๖๓๐ บาท หรือเป็นผู้ที่ตําแหน่งวิชาการ หรือมีตําแหน่งความก้าวหน้าในสายงาน จะไม่ได้10 

รับการปรับเงินเดือน ซึ่งมีจํานวน ๕ คน ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาแล้วและเสนอว่าจะปรับเพ่ิมเงินเดือนให้
เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

- มหาวิทยาลัยได้กําหนดขอความร่วมมือจากส่วนงานในการตอบแบบสํารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และ
ความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Happinometer) ผ่านทางระบบออนไลน์ ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 
๘ เมษายน ๒๕๕๙  15 

- ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง World University Ranking by Subject 2016 โดย ศ. นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการที่จะตีพิมพ์ผลงาน สามารถตีพิมพ์ผลงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป  

๑.๒ การประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒  20 

ประธานฯ แจ้งว่าได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่  ๑๒ 
(International Congress on AIDS in Asia and the Pacific: ICAAP12) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และได้พบ Prof. Dr. G. U. Ashan คณบดี School of Health and Life sciences 
จาก North South University ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะฯ ในการน้ี ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆ ด้าน 
ทําให้เห็นโอกาสและความท้าทายในการร่วมมือกัน ประธานฯ จึงมีแนวคิดว่าจะเชิญ Prof. Dr. G. U. Ashan เป็น25 

วิทยากรในงานประชุมวิชาการ JITMM แต่ต้องคิดว่าจะจัด Session อย่างไรจึงจะสามารถเชิญมาเป็นวิทยากรได้ 
นอกจากน้ี Prof. Dr. G. U. Ashan ได้ปรึกษาหารือว่ามีแพทย์ที่จบการศึกษา มีความสนใจและมีความประสงค์จะ
ศึกษาต่อในหลักสูตร  D.T.M.&H. และ M.C.T.M. จึงมีแนวคิดว่าจะจัดเป็นหลักสูตร Joint Degree และมอบหมายให้ 
อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล ประธานหลักสูตร M.C.T.M. ไปปรึกษาหารือกับกรรมการหลักสูตรต่อไป ในการน้ี ประธาน
ฯ  เชิญ ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการร่วมมือทางการศึกษาอย่างไรได้บ้าง   30 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี กล่าวว่าได้ดําเนินการจัดทําร่างโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี โครงการศึกษา
หลักสูตร M.C.T.M. ระยะเวลา ๑ ปี แบ่งเป็นหลักสูตร D.T.M.&H. จํานวน ๖ เดือน (ศึกษาที่ North South 
University ๓ เดือน และศึกษาที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ๓ เดือน) และหลักสูตร  M.C.T.M. จํานวน ๖ เดือน (ศึกษา
ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ๖ เดือน)  

ที่ประชุมรับทราบ 35 

ระเบยีบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีการแก้ไขดังน้ี 

หน้า ๖    บรรทัดที่  ๕   แก้ไข “Toxoplasma” เป็น “Toxoplasma” 
หน้า ๖    บรรทัดที่  ๕   แก้ไข “Gnathostoma” เป็น “Gnathostoma” 
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หน้า ๖    บรรทัดที่  ๖   แก้ไข “ความยินดี” เป็น “ความภาคภูมิใจ” 
หน้า ๖    บรรทัดที่  ๘   ตัดข้อความ “ส่วนของรายละเอียดยังเป็นเรื่องลับและเปิดเผยไม่ได้” ออก 
หน้า ๙    บรรทัดที่  ๑๒ แก้ไข “และครบวาระ...๓๐ กันยายน ๒๕๕๙” เป็น “และครบวาระการ

ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๒ ราย 
ได้แก่ ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี (อายุครบ ๖๓ ปี) ตําแหน่งรอง5 

คณบดีฝ่ายการศึกษา และ ศ. ดร.รังสรรค์ ต้ังตรงจิตร (อายุครบ ๖๐ ปี) 
ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายอํานวยการ)”  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 10 

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
ไม่มี 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืนๆ 
๔.๒.๑  ขอความเห็นชอบการต่อเวลาปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่ประเภทผูบ้รหิาร 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า ทําหน้าที่ประธานฯ แทน ศ. พญ.     15 

เยาวลักษณ์  สุขธนะ และได้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ สังกัด
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว และดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้แจ้งความประสงค์จะกลับมาปฏิบัติงานด้านวิชาการ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกินหกสิบปี พ .ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ “.....ให้ส่วนงานโดยความเห็นชอบของ20 

คณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณาตามความจําเป็น และต้องเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติล่วงหน้าก่อนครบระยะเวลาที่
ได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าหกเดือน โดยจะต่อเวลาปฏิบัติงานได้อีกครั้งเดียวไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบ
ห้าปีบริบูรณ์” 

ทั้งน้ี ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ได้จัดประชุมวาระพิเศษเพ่ือพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานของ ศ. พญ.
เยาวลักษณ์  สุขธนะ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ ต่อ25 

เวลาปฏิบัติงานตามความประสงค์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลยัมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 30 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง งดการจัดเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เน่ืองจากตรงกับวันฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๕.๑.๒  เรื่องอ่ืนๆ คําสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 
๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขต35 

กาญจนบุรี” เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี” คําสั่งที่ ๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
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๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง รศ. นพ.สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ ให้ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง อ. นพ.ชนินทร์  ล่ําซํา ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 5 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 
๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์ เป็นกรรมการสรรหากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ิมเติม คําสั่งที่ ๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ี
เป็นต้นไป 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งมอบอํานาจ จํานวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 10 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดี
ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย และรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลวิทยาเขต หัวหน้าส่วนงาน หรือ
รองหัวหน้าส่วนงานท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการในเรื่องต่างๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม ลง
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

- คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๒๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้15 

กํากับดูแลวิทยาเขต หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย มีอํานาจแจ้งความร้องทุกข์ 
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

- คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๔๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแลวิทยาเขต
และโครงการจัดต้ังวิทยาเขต หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีหัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจย่ืน
ขออนุญาตการมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   20 

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง ศ.คลินิก นพ.โชคชัย  เมธีไตรรัตน์ ให้รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๔๕๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

๗) มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอนุมัติให้ ผศ. ดร.ขวัญ  อารยะธนิตกุล ลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วย25 

อธิการบดีฝ่ายการศึกษา คําสั่งที่ ๔๗๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คําสั่งที่ ๕๐๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็น
ต้นไป  30 

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง Dr. Lisa Jane White ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (Visiting Associate Professor of Modelling and Epidermiology) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ คําสั่งที่ ๕๓๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง รศ. ดร.วรรณพงษ์  เตรียมโพธ์ิ ให้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๕๗๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ 35 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการแทนอธิการบดี กรณีอธิการบดีไม่อยู่ หรืออยู่แต่

ไม่อาจปฏิบัติงานได้ คําสั่งที่ ๖๔๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 



‐ ๗ ‐ 
 

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ังรองคณบดีคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ 
๖๔๕/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๑๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง ผศ. ดร.สุรพงษ์  เลิศสิทธิชัย ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
โครงการจัดต้ังศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๗๐๔/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามอธิการบดีที่แต่งต้ัง 5 

๑๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคําสั่งแต่งต้ัง อ. ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งที่ ๗๑๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

ที่ประชุมรับทราบ 
 10 

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 

ไม่มี      
๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอํานวยการ 

ไม่มี 15 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
น.ส.พิชชาภา วุฒิเกษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดังน้ี 
๕.๒.๓.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จํานวน ๕ 

โครงการ เป็นเงิน ๒๖๘,๙๘๖.๗๒ บาท 
๕.๒.๓.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจําเดือน20 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จํานวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

จํานวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๔๘,๗๕๕.๖๐ บาท  
๕.๒.๓.๔  ผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙) โดยแสดงถึงจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังน้ี 25 
ตัวชี้วัด TMCD TMHM TMEN TMMI TMMO TMPZ TMSE TMHG TMNU TMPT TMTP 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
- ผลการดําเนินงาน 

 
๒๗ 

 
๔ 

 
๖ 

 
๗ 

 
๑๕ 

 
๑ 

 
๖ 

 
๑๙ 

 
๒ 

 
๔ 

 
๓ 

รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจํานวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล    
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) 

๕ .๒ .๓ .๕   การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๗ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะฯ มีจํานวน
ผลงาน ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จํานวน ๔๑๐ ผลงาน มีผลประเมินตามตัวช้ีวัด TRF 30 

Index เฉลี่ยที่ระดับ ๔.๘  
๕.๒.๓.๖  การดําเนินการจดแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตาม พ.ร.บ. สัตว์

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๓.๗  คณะฯ มีกําหนดการรวบรวมของเสียสารเคมีจากภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือที่จะส่ง

กําจัดกับบริษัท รีไซเคิล เอนจิเนียริ่ง จํากัด ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเก็บขยะสารเคมี ช้ัน ๑ 35 

อาคารตระหนักจิต หะริณสุต  
ที่ประชุมรับทราบ 
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๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
น.ส.พิชชาภา วุฒิเกษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์

ปริวรรตและนวัตกรรม เรื่องโครงการจัดงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพ่ือความเป็น
เลิศ ThaiTECT ประจําปี ๒๕๕๙” กําหนดจัดในวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังน้ี 
๕.๒.๕.๑  สรุปจํานวนนักศึกษาหลักสูตร D.T.M.&H. ประจําปี ๒๕๕๙ จํานวนทั้งสิ้น ๑๙ คน ได้แก่ นักศึกษา

จากประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย จํานวน ๒ คน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน ๑ คน ประเทศญี่ ปุ่น ๕ คน 10 

ประเทศสหรัฐเม็กซิโก จํานวน ๑ คน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จํานวน ๒ คน ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล จํานวน ๑ คน ประเทศสมาพันธรัฐสวิส จํานวน ๑ คน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย จํานวน 
๑ คน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน ๒ คน ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน ๑ คน และประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จํานวน ๒ คน ทั้งน้ี ขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะฯ ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรฯ ในวัน
อังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 

๕.๒.๕.๒  สรปุจํานวนผู้รับทุน Dean-MORU Scholarship ประจําปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑ คน  
๕ .๒ .๕ .๓  การสมัครรับทุน DAAD scholarship Academic Year 2016/2017 โดยผู้สมัครต้องมี

คุณสมบัติตามเอกสารประกอบการประชุม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องมีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL อย่าง
น้อย ๕๕๐ คะแนน หรือ IELTS อย่างน้อยระดับ ๖  

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.เกศินี  บูชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังน้ี 
๕.๒.๖.๑ สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๒ “TURNITIN – Application 

for Plagiarism Checker” เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ดังน้ี 
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี รวม 

๓๘ ๑ ๑๐ ๔๙ 
๕.๒.๖.๒ ปฏิทนิกิจกรรมนักศกึษาหลักสูตร D.T.M.&H. ประจําปี ๒๕๕๙ เดือนเมษายน มีกิจกรรมดังน้ี 25 

- วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จัดกิจกรรม Mahidol Salaya 
Campus Tour และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จัดกิจกรรม Making ID Photo Card 
- วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จัดกิจกรรม Welcome Trip 

and Historical Tour  
๕.๒.๖.๓ ประกาศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับ30 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทํ ากิจกรรม ประจําปี  ๒๕๕๘  มี นักศึกษาของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับทุน ๔ ราย ได้แก่ 

- นายปฐวี แวววับ   ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
- นายนเรนทร์ฤทธ์ิ วามะเกตุ ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
- นายวิริยะ มหิกุล   ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 35 

- นายอัฐพล หลีตระกูล  ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๕.๒.๖.๔ มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันศุกร์

ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล  



‐ ๙ ‐ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๗  รองคณบดีฝา่ยคลังและสนิทรพัย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลงัและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังน้ี 
๑) รายงานสถานภาพด้านงบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ดังน้ี 5 

๑.๑ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
๒๐๒.๐๒ ล้านบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจ่ายจริงทุกหมวดรายจ่าย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 
๑๖๒.๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๐.๓๒ ประกอบด้วย 

- รายจ่ายประจํา ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จํานวน ๑๘๘.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติ10 

แล้วทั้งสิ้น ๑๔๘.๘๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๙๔ 
- งบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๙.๓๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร   
จํานวน ๗ รายการ เพ่ือให้งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการรักษาพยาบาลด้านกายภาพบําบัด คณะฯ ได้โอน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นครุภัณฑ์ด้านกายภาพบําบัด ๒ รายการ จํานวนเงิน ๕.๙๐ ล้าน15 

บาท ได้แก่ ๑) ชุดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่งสามแกนแบบ
ไร้สาย ๑ ชุด จํานวนเงิน ๓.๕ ล้านบาท ๒) ชุดวิเคราะห์ปริมาณสมรรถภาพของหัวใจแบบไร้
สาย ๑ ชุด จํานวนเงิน ๒.๔ ล้านบาท ให้แก่หน่วยกายภาพบําบัด คงเหลืองบประมาณงบ
ลงทุน ๑๓.๔๔ ล้านบาท ดําเนินการจัดหาก่อหน้ีผูกพันครบทุกรายการ ในวงเงินทั้งสิ้น 
๑๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 20 

๑ .๒ แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการดําเนินงาน จํานวน ๑๓๔.๗๙ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ต้ังงบประมาณ ๒๐.๐๐ 
ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๕๔.๗๙ ล้านบาทหรือร้อยละ ๔๓.๖๐ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐        
ล้านบาท  คณะฯ มีรายจ่ายดําเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๑๑๔.๖๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๙๘ ของ
ประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓๕๘.๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายจากการต้ัง25 

งบประมาณ ๓๕๕.๐๐ ล้านบาท และได้รับเงินโอนจากบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๓.๔๕ ล้านบาท รวมถึง 
- รายจ่ายประจํา ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน จํานวน ๓๒๘.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ตาม
งบประมาณที่อนุมัติแล้ว ทั้งสิ้น ๑๐๒.๓๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๑๕ 

- งบลงทุน จํานวน ๓๐ .๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๖ ล้านบาท และปรับปรุง30 

สิ่งก่อสร้าง ๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน จํานวน ๑๒.๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๔๑.๐๖ 

๒) สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา สํานักงาน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังน้ี 

๒.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท ค่าใช้จ่ายประจําเดือนกุมภาพันธ์ 35 

๒๒๔,๔๕๗.๘๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๔,๖๕๓,๕๗๔.๑๖ บาท 
๒.๒ สํานักงาน ๕ สํานักงาน วงเงินจัดสรร ๑๓,๐๐๘,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจําเดือนกุมภาพันธ์ 

๖๖๑,๗๔๒.๑๓ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๘,๗๔๑,๙๑๑.๖๒ บาท  



‐ ๑๐ ‐ 
 

๒.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๕๐,๓๐๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจําเดือน
กุมภาพันธ์ ๔,๕๐๗,๐๖๕.๒๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๒๖,๔๓๗,๘๙๖.๑๐ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผศ. ดร.นพดล  ต้ังภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา5 

คณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบกําหนดเวลาการดําเนินงานของคณะทํางานให้
เขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ บัดน้ี คณะทํางานฯ ได้จัดทําร่างฉบับที่ ๑ รายงานการประเมินตนเองฯ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะทํางานฯ เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการประจําคณะฯ ดําเนินการตรวจสอบแก้ไข หรือเพ่ิมเติม10 

คําแนะนํา และตอบกลับมาที่สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙    
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๙  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ไม่มี 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  15 

ไม่มี 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม  

นายอมร  เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง
พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมดังน้ี 

๕.๒.๑๑.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารเฉลี่ยต่อเดือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พบว่าอาคารที่มี20 

การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ๒ อันดับ ได้แก่ อาคารราชนครินทร์มีการใช้ไฟฟ้ารวม ๒๖๓,๘๙๘ กิโลวัตต์ต่อเดือน และ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีการใช้ไฟฟ้ารวม ๒๓๖,๙๙๙ กิโลวัตต์ต่อเดือน โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ที่
ส่วนกลางของอาคาร และคาดว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาจากเครื่องชิลเลอร์ เน่ืองจากได้มีการตรวจสอบการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของหน่วยงานที่อยู่ในอาคารดังกล่าว มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าใกล้เคียงกับหน่วยงานท่ีมีสํานักงานอยู่ที่อาคาร
อ่ืน นอกจากน้ี กระทรวงพลังงานได้เข้ามาตรวจสอบพร้อมให้คําแนะนําและรายงานผลให้คณะฯ ทราบว่า คณะฯ 25 

สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ ซึ่งคณะฯ ได้ดําเนินการในส่วนที่สามารถดําเนินการได้ตามคําแนะนําของกระทรวง
พลังงาน เช่น การติดต้ังเซนเซอร์ที่บันไดเลื่อนขณะไม่มีผู้ใช้งาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้ช่วยกัน
ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็น รวมถึงประเมินอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟมากว่าหากเปลี่ยนจะ
คุ้มค่ากับราคาค่าไฟที่จะต้องจ่ายหรือไม่  

๕.๒.๑๑.๒ การนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจากบ่อบําบัดนํ้าเสีย บริเวณอาคารสันต์ศิริ กลับมาใช้30 

ประโยชน์อ่ืน เช่น การรดนํ้าต้นไม้ เป็นต้น  
๕.๒.๑๑.๓ การเปลี่ยนท่อนํ้าดีที่เกิดการอุดตัน ของอาคารจําลอง หะริณสุต  
๕.๒.๑๑.๔ การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือทําเป็นห้องประชุมแทน จงศุภชัยสิทธ์ิ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๕.๒.๑๑.๕ การก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ (BSL3) ช้ัน ๙ อาคารราชนคริทร์ ประธานฯ 35 

กล่าวเพิ่มเติมว่าห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ให้ บริษัท ฟิโอเทค (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้เขียนแบบการก่อสร้าง และ
บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จํากัด เป็นผู้ประเมินการก่อสร้าง ทั้งน้ี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๖๒ ล้านบาท 
และมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมการก่อสร้างจากบริษัท ฟิโอเทค (ประเทศไทย) จํากัด ประมาณ ๒๐ ล้านบาท ระยะเวลา
การก่อสร้างประมาณ ๗๐๐ วัน  



‐ ๑๑ ‐ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  

ไม่มี 
๕.๒.๑๓ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย 

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังน้ี  5 

๕.๒.๑๓.๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กําหนดจัดฝึกอบรมระยะสั้นด้านโรคเมืองร้อนให้แก่แพทย์ และ
บุคลากรทางสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน ๕ คน ตามโครงการในพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้คณาจารย์ ผู้บริหารหลักสูตรจากส่วนงานต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราขวัง10 

ดุสิต 
๕.๒.๑๓.๒ ตามท่ี SEAMEO TROPMED Network แจ้งให้คณะฯ เสนอช่ือบุคลากรเพื่อเข้ารับทุน 

Diploma in Apply Parasitology and Entomology (DAP&E) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ 
Institute of Medical Research กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยสํานักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและเครือข่าย ได้แจ้งให้ภาควิชาทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจากภาควิชาฯ พิจารณาเสนอช่ือ15 

บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ส่งที่สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศฯ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เพ่ือรวบรวมเสนอคณบดีพิจารณาต่อไป 

๕.๒.๑๓.๓ Times Higher Education (THE) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ
นํามาประกอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจําปี ๒๕๕๙ โดยในส่วนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนน้ัน สํานักงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย ได้แจ้งให้ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ทราบเรียบร้อยแล้ว และขอให้ส่ง20 

ข้อมูลดังกล่าวมายังสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย เพ่ือรวบรวมข้อมูลและดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไป และจากการสัมมนา“การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและการพัฒนาคุณภาพข้อมูล” ซึ่งบรรยายโดย ศ. นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ รองอธิการบดี และ ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สรุปได้ว่า QS World Ranking และ Times Higher Education ได้ขอข้อมูลประกอบเพื่อจัด
อันดับมหาวิทยาลัยเร็วขึ้น ทําให้เวลาในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานมีน้อยลง ในการน้ี เพ่ือให้25 

การดําเนินการเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ประชุมจึงได้มอบคู่มือการเก็บข้อมูลของ 
QS World Ranking และ Times Higher Education เพ่ือใช้อ้างอิงและประกอบการเก็บข้อมูล รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 30 

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหนา้ภาควิชา 
ไม่มี 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจําคณะจากสายสนบัสนนุ 35 

ไม่มี 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

ไม่มี 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี   
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ประธานฯ แจ้งกําหนดการบรรยายพิเศษ ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังน้ี 5 

- เดือนเมษายน บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการวิจัย ๑๕ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดย ศ. พญ.พรรณี 
ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม และ ดร.เจตสุมน ประจําศรี รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

- เดือนพฤษภาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสภา
อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดย ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ประธานสภาอาจารย์ 10 

- เดือนมิถุนายน บรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดย ศ.คลินิก ทพ.
พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

จากน้ันจะเชิญผู้รับผิดชอบดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานมานําเสนอ โดยให้ตอบคําถามใน ๓ 
ประเด็น คือ เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประโยชน์กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์อย่างไร เว็บไซต์ของหน่วยงานสามารถพัฒนาให้
ดีกว่าน้ีได้หรือไม่ และหน่วยงานต้องการให้คณะฯ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องใดหรือไม่ และมีกําหนดการนําเสนอ ดังน้ี 15 

- เดือนกรกฏาคม นําเสนอ เรื่อง การดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ตามยุทธศาสตร์ T R O โดยผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ 

- เดือนสิงหาคม นําเสนอ เรื่อง การดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาและ
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
และภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี (บรรยายภาควิชาละ ๑๐ นาที) 20 

 - เดือนกันยายน นําเสนอ เรื่อง การดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาและ
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน  ภาควิชาปรสิต
หนอนพยาธิ ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว (บรรยายภาควิชาละ ๑๐ นาที) 

- เดือนตุลาคม นําเสนอ เรื่อง การดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาและ
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและ25 

วิทยาศาสตร์อาหาร และภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม (บรรยายภาควิชาละ ๑๐ นาที) 
- เดือนพฤศจิกายน นําเสนอ เรื่อง การดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาและ
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
(บรรยายภาควิชาละ ๑๐ นาที) 

- เดือนธันวาคม นําเสนอ เรื่อง การดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงาน โดยผู้รับผิดชอบดําเนินงาน30 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงาน (บรรยายสํานักงานละ ๑๐ นาที) 
๖.๒ SEAMEO Tropmed Network  

รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดงาน
ครบรอบ ๕๐ ปี SEAMEO Tropmed Network ซึ่งกําหนดจัดการประชุมสัมมนาในเดือนสิงหาคม ณ โรงแรมอมารี
วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ทั้งน้ี Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health จะจัดพิมพ์35 

วารสารฉบับพิเศษ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของคณะฯ ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารฉบับพิเศษโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จํานวน ๕ เรื่อง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ภายในเดือนเมษายน และจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่
น่าสนใจเพ่ือตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ธีมของงานคือ Achievements and Challenges for Sustainability 
Development in Health   
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ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงชื่อ      ผู้บันทึกรายงาน 5 

             (นางสาววริสรา  ไชยพันธ์ุ) 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงาน 
      (ศ. ดร.รังสรรค์  ต้ังตรงจิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 

 10 


