
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑. รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์  คณบดี 
๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
๓. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร   รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
๕. อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
๖. ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๗. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘. รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๙. ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
๑๐. ผศ. ดร.อุษา บุญยืน    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๑๑. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๑๒. นายอ านาจ ค าศิริวัชรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
๑๓. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๔. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. รศ. ดร.มัลลิกา อ่ิมวงศ์   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ. ดร.พารณ ดีค าย้อย   หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. ผศ. ดร.องอาจ  มหิทธิกร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๙. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๐. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบุญจัน   หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๑. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์   หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม  
๒๒. รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล    หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน   
๒๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. อ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย   กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจ า 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว 
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๒๗. นางฐิติพร  แก้วรุณค า   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล/ 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

๒๘. นางประไพพร  เตียเจริญ   กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน/ 
หัวหน้างานพัสดุ 

๒๙. นายอมร  เหล็กกล้า    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา 5 

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑. ผศ. ดร.สันติ  มณีวัชระรังษี   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 

ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางพรพิมล  อดัมส์    หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 10 

๒. นางถนอมศรี  เกตุสุข   หัวหน้าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. นางจุฑามาศ  ชัยวรพร     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๔. นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย 
๕. น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๖. นางณัฐนีย์พร  สิริอัจฉรานนท์   แทนหัวหน้างานบริหารธุรการ 15 

๗. นายเสวก  ชมม่ิง    หัวหน้างานอ านวยการกลาง 
๘. น.ส.ดวงใจ  สหัสสานนท์   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นางศิวพร  ผ่านภูวงษ์   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางจิตรา  สุริยะ    หัวหน้างานคลัง 
๑๑. นางฐิติกา  ธีรเนตร    หัวหน้าเลขานุการผู้บริหาร 20 

๑๒. นายพสิณ  ชรัตน์    รักษาการหัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพ่ือสังคม 
๑๓. น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. น.ส.ฌิโนมา  ช่างเสียง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานใน
ที่ประชุม และ รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นเลขานุการในที่ประชุม 25 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากประธาน 
ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยมหิดลจัดท ารูปเล่มคู่มือธรรมาภิบาลส่งให้ส่วนงาน เพ่ือให้ด าเนินการแจกให้ผู้บริหาร และ

บุคลากรทุกระดับรับทราบ และน าไปปฏิบัติ   
๒. ประธานฯ แจ้งเรื่องการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ30 

เทคโนโลยี ไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย โดยร่วมเดินทางกับ รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็น
การไปส ารวจเยี่ยมชมสถาบันเพ่ือหาหน่วยงานที่จะท าความร่วมมือกับคณะฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีสถาบันที่ท า
เกี่ยวกับมาลาเรีย และโรคติดเชื้อ ซึ่งสถาบันในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ที่มีขนาดใหญ่จะมีความทันสมัยมาก และมี
นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญมากด้วยเช่นกัน จึงเสนอว่าควรให้อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะฯ ที่มีความสนใจได้ไปศึกษา35 

ดูงานที่สถาบันดังกล่าวเพ่ือเป็นกรณีศึกษาได้ รายละเอียดประธานฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง   
๓.  คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับเกียรติจาก ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ซึ่งจะมาบรรยายความรู้ที่คณะฯ ประมาณต้นปี ๒๕๖๐ ในการนี้ ขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งและรวบรวม
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่จะสามารถน าไปสู่การเป็นผลงานเชิงพาณิชย์ได้ เพ่ือให้คณะฯ ทราบจ านวนว่ามีผลงานวิจัย
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เชิงนวัตกรรมจ านวนเท่าไหร่ และจะบันทึกรายการไว้ เพื่อให้ ดร.ธนิต ชังถาวร ได้พิจารณาผลงานและให้ข้อเสนอแนะ
ว่าคณะฯ ควรด าเนินการต่อไปอย่างไร เพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถเชื่อมโยงกับงานภาคอุตสาหกรรมได้ตามนโยบาย   
Entrepreneurship ของรัฐบาล  

๔.  มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าร่างข้อบังคับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากโครงการวิจัยเข้าบัญชีเงินเดือนของผู้รับเงินโดยตรง เพื่อให้เข้าสู่ระบบที่มีการตรวจสอบได้และ5 

มีการหักภาษีเงินได้ตามกฎหมาย รวมถึงให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะเข้มงวดและอาจมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเพ่ือ
ความถูกต้องตามระเบียบมากยิ่งขึ้น  

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  10 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีการแกไ้ขดังนี ้

หน้า ๑    บรรทัดที่    ๒๙ แก้ไข “นางสาวพิมลพัชร์ ศรีบุรินทร์ แทนกรรมการประจ าคณะจากสาย
สนับสนุน” เป็น “นางสาวพิมลพัชร์ ศรีบุรินทร์ แทนกรรมการประจ า
คณะจากสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา” 15 

หน้า ๓    บรรทัดที่      ๑ แก้ไข “ให้ใช้” เป็น “เผยแพร่” 
หน้า ๕    บรรทัดที่    ๓๐ แก้ไข “ค่อนข้างง่ายและราคาถูก” เป็น “การขั้นตอนการท าค่อนข้างง่าย

และมีต้นทุนต่ า” 
หน้า ๕    บรรทัดที่    ๓๓ แก้ไข “อัตราค่าบริการ” เป็น “ค่าบริการ” 
หน้า ๑๐  บรรทัดที่      ๘ ตัดข้อความ “๑. กรณีมีผู้มารับบริการมากกว่า.........เข้าเป็นเงินรายได้20 

คณะฯ” ออก 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การเสนอชื่อผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 25 

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่     
รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาให้แล้วเสร็จก่อน
หัวหน้าภาควิชาเดิมจะครบวาระอย่างน้อย ๓๐ วัน และเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗ (๒) และ 30 

(๓) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสรรหาประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี (จ านวนไม่เกิน ๑ คน ได้แก่ รศ. ดร.พรทิพย์ 
เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง) หัวหน้าภาควิชา (๑๑ ภาควิชา) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจาก
คณาจารย์ประจ า (จ านวน ๔ คน ลาประชุม ๑ คน) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน (จ านวน ๓ คน) 
นับรวม ๑๙ คะแนนเสียง  

ผลการเสนอชื่อกรรมการสรรหา เป็นดังนี้ 35 

- ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา     ได้แก่  รศ. ดร.จรณิต  แก้วกังวาล 
- ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า  ได้แก่  รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒  ขอความเห็นชอบวิธีการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี 
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รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี ซึ่ง รศ. ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่า5 

ภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ “ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีใด
วิธีหนึ่งให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละต าแหน่ง”  จึงเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเลือกก าหนด
วิธีด าเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดให้เหมาะสมกับภารกิจของต าแหน่ง ดังนี้ 

๑) ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่ง 10 

๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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

แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 15 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ตามแบบ กบค.๐๖ ยกเว้น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้พิจารณาแบบประวัติการท างาน ซึ่งระบุบุคคลอ้างอิง            

ที่ประชุมพิจารณาเลือกก าหนดวิธีด าเนินการวิธีที่ ๒) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการ20 

แต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 

๔.๓  การพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าบริการโครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 25 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
การก าหนดอัตราค่าบริการโครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของศูนย์ตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเห็นสมควรให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แก้ไขประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการโครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้มีอัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวในแต่ละรายการตรวจ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม30 

คณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือพิจารณาร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าบริการโครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๔  ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราการจัดเก็บค่าบ ารุงการใช้สถานที่หอพักรับรอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ  35 

รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ
ปรับปรุงอัตราค่าบริการห้องพักประเภทรายเดือน อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ซึ่งคณะฯ จัดสรรโควต้าการเข้าพัก
ส าหรับนักศึกษารับทุนของคณะฯ แพทย์ประจ าบ้าน/ประจ าโรงพยาบาล บุคลากรคณะฯ และบุคลากรภายนอก ที่มา
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ศึกษา ฝึกอบรม หรือมาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย กับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ โดยขอ
ปรับอัตราค่าบริการห้องพักดังนี้  

- ห้องพักเดี่ยว  เดือนละ ๕,๕๐๐ บาท  
- ห้องพักคู่   เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท 
โดยมีอัตราค่าไฟฟ้า ยูนิตละ ๔.๕๐ บาท กรณีผู้เข้าพักที่เป็นแพทย์ประจ าโรงพยาบาล ก าหนดให้ใช้ไฟฟ้า5 

ไม่เกิน ๑๐๐ ยูนิต/คน/เดือน  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๕  ขอความเห็นชอบเปิดโครงการบริการวิชาการ “โครงการสมุนไพรเวชศาสตร์เขตร้อน” 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ10 

ตามที่ นางแก้วมาลา ปาละกูล ได้ขออนุมัติน าโครงการบริการวิชาการ “โครงการสมุนไพรเวชศาสตร์เขตร้อน” สังกัด
ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ดังนี้ 

๑) โครงการผลิตภัณฑ์น้ ามันงา  
๒) โครงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
๓) โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงกัด 15 

ตามประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง อัตราค่าบริการโครงการบริการวิชาการจากภาควิชา/
หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการดังกล่าว 

 
 20 

รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ แจ้งขอเพ่ิมรายการจ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
ล าดับที่ ๓.๑๖ ครีมน้ ามันงาขาว จ านวน ๕๐ กรัม อัตราค่าบริการ ๑๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ กรัม (ไม่มี

บรรจุภัณฑ์) อัตราค่าบริการ ๑,๒๐๐ บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๔.๖  ขอความเห็นชอบยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขต25 

ร้อน พ.ศ. ๒๕๕๙  
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ

การยกเลิกประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การก าหนดอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน  พ.ศ. 
๒๕๕๙ เนื่องจากคณะฯ มีนโยบายจะเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา
และเรียนรู้ด้านโรคเขตร้อนแก่ผู้ที่สนใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 30 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๗  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
(หลักสูตรนานาชาติ) (Ph.D. (Trop.Med.)) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ35 

ปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ )  (Ph.D. 
(Trop.Med.)) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มผลการเรียนรู้ตาม Program Learning Outcomes (PLO) ดังนี้ 

PLO1:  Apply research based knowledge to solve tropical medicine related problems 
PLO2:  Create novel knowledge in fields of tropical medicine 
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PLO3:  Justify tropical medicine related IEC (Information, Education and Communication) 
to varies levels 

PLO4:  Work constructively in teams and participate solving processes 
PLO5:  System thinking: Generate connection of hosts, agents and Environmental factors 

related to tropical medicine 5 

PLO6:  Justify moral and ethical issues in problem solving and daily basis 
และได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาหลักสูตรและ10 

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย และได้มีการเพ่ิม/ลดรายวิชา เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 15 

๔.๘  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
(หลักสูตรนานาชาติ) (M.Sc. (Trop.Med.)) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)  (M.Sc. 
(Trop.Med.)) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มผลการเรียนรู้ตาม Program Learning Outcomes (PLO) ดังนี้ 20 

PLO1:  Describe comprehensive knowledge of important tropical diseases 
PLO2:  Conduct research using proper scientific methods and information technology 
PLO3:  Apply knowledge and skills in social science, epidemiology or diagnosis of 

etiologic agents of tropical diseases 
PLO4:  Facilitate either as lead or follower to complete assignments 25 

PLO5:  Select appropriate technique to effectively communicate problems/research 
based information related to tropical medicine to community 

PLO6:  Demonstrate moral and ethical manner in knowledge acquisition and application 
และได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงการ30 

ปรับเปลี่ยนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพ่ิม/ลด/ปิดรายวิชา เพ่ือให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๙  ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง ทุนสนับสนุนนักศึกษา (หลักสูตร

นานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๐  35 

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการแก้ไข
ปรับปรุงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาการวิจัย และการไปเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยประกาศฉบับนี้ครอบคลุมทุนประเภทต่างๆ ดังนี้ 
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ประเภท ก. ทุนเสริมสร้างนักวิจัย เป็นทุนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก อัตราคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท และนักศึกษาระดับปริญญาโท อัตราคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ประเภท ข. ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา อัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นเวลา ๒ ปี ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ ทุน และอัตราทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นเวลา ๑ ปี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
โท จ านวน ๒ ทุน 5 

ประเภท ค. ทุนสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการเสนอผลงานในประเทศ จ่าย
ตามจริงไม่เกินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และการเสนอผลงานต่างประเทศ จัดสรรให้แต่ละครั้งในลักษณะ “ทุนสมทบ” 
ตามท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น และไม่เกินจ านวนเงิน จ าแนกตามทวีป  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 10 

 
๔.๑๐ ขอความเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาแก่บุคคลทั่วไป  

รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบกรณีที่มี
ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับนักศึกษาของคณะฯ จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาว่าสามารถรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้หรือไม่ โดยจะคิดอัตราค่าหน่วยกิต 15 

ดังนี้ 
๑) ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ หน่วยกิตละ ๙,๐๐๐ บาท  
๒) ส าหรับนักศึกษาไทย หน่วยกิตละ ๑,๙๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ให้ก าหนดอัตราค่าหน่วยกิตดังกล่าวตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อส าเร็จ

การศึกษา คณะฯ จะออกใบ Certificate of Attendance ส าหรับรายวิชานั้นๆ ให้แก่ผู้เรียน 20 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๑๑  ขอความเห็นชอบเพิ่มรายการค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง (Board)  

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราค่าบริการ
สาธารณสุข ตามประกาศคณะฯ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ให้บริการในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของ25 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจะขอเพิ่มรายการ
ค่าบริการทางการแพทย์ในประกาศคณะฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 

ประกาศคณะฯ ฉบับเดิม ประกาศคณะฯ ฉบับใหม่ 
๑. ค่าบริการทางการแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
    (Sub Board) ในอัตรา ๓๐๐ บาทต่อครั้ง  
    (เบิกไม่ได้) 

๑.  ค่าบริการทางการแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง (Sub Board) และ
แพทย์เฉพาะทาง (Board) ในสาขาที่โรงพยาบาลไม่มีบุคลากร ใน
อัตรา ๔๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกไม่ได้) 

ทั้งนี้ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 

๔.๑๒  ขอความเห็นชอบเพิ่มรายการการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทาง (Board)  30 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบตามทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราจ่ายเงินตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจะขอเพิ่มรายการการจ่ายค่าตอบแทน
แพทยเ์ฉพาะทาง (Board) ในประกาศคณะฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 35 

ประกาศคณะฯ ฉบับเดิม ประกาศคณะฯ ฉบับใหม่ 
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๑. ค่าตอบแทนแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง (Sub Board) 
    ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาทต่อช่ัวโมง 

๑. ค่าตอบแทนแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง (Sub Board) และ
แพทย์เฉพาะทาง (Board) ในสาขาที่โรงพยาบาลไม่มีบุคลากร ใน
อัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อช่ัวโมง  

 
 
 

ประกาศคณะฯ ฉบับเดิม ประกาศคณะฯ ฉบับใหม่ 
หมายเหตุ :   
๑. กรณีมีผูม้ารับบริการมากกว่าหรือเท่ากับ ๕ รายต่อ
ช่ัวโมง อัตราค่าตอบแทนแพทย์จะใช้อัตราดังต่อไปนี ้

- ค่าตอบแทนแพทย์ท่ัวไป ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อ
ช่ัวโมง 

- ค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทาง (Board) ในอัตรา 
๒,๐๐๐ บาทต่อช่ัวโมง 

- ค่าตอบแทนแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง (Sub Board) ใน
อัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อช่ัวโมง 

หมายเหตุ :   
๑.  แพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษสามารถเลือกค่าตอบแทนได้ดังนี้ 
โดยเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 
     ๑.๑ ค่าตอบแทนแบบมาตรา ๔๐(๖) โดยได้รับค่าตอบแทน
ตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่ เรียกเก็บ และหักค่าใช้
สถานที่ร้อยละ ๒๐ ของค่าบริการทางการแพทย์ และน าเข้าเป็น
รายได้คณะฯ 
     ๑.๒ ค่าตอบแทนแบบ ข้อ ๑-๓ ตามประกาศจ่ายค่าตอบแทน
ฉบับใหม่ และในกรณีที่แพทย์ตรวจได้ค่าบริการทางการแพทย์
มากกว่าค่าตอบแทนรายช่ัวโมง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
จ านวนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เกินมา และหักร้อยละ ๒๐ 
ของค่าบริการทางการแพทย์ และน าเข้าเป็นรายได้คณะฯ 
ตัวอย่างเช่น แพทย์เฉพาะทาง (Sub Board) ตรวจ ๓ ช่ัวโมง 
ตรวจคนไข้ได้จ านวน ๑๕ คน ค่าบริการทางการแพทย์ที่คณะฯจะ
ได้เท่ากับ ๑๕ X ๔๐๐ = ๖,๐๐๐ บาท 

แพทย์คนนี้ได้ค่าตอบแทนเหมาจ่าย จ านวน ๑,๐๐๐ X ๓ = 
๓,๐๐๐ บาท  ดังนั้นจะมีเงินส่วนเกิน ๓,๐๐๐ จากอัตราเหมาจ่าย 
จึงได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แพทย์ท่านนี้ในวันดังกล่าว เป็น 
๘๐% X ๓ ,๐๐๐  = ๒ ,๔๐๐ ดังนั้นค่าตอบแทนรวมเท่ากับ 
๓,๐๐๐ + ๒,๔๐๐ = ๕,๔๐๐ บาท 

ทั้งนี้ เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ที่ประชุมพิจารณาหมายเหตุแนบท้ายประกาศคณะฯ ข้อ ๑. แพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษสามารถเลือก5 

ค่าตอบแทนได้ โดยเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ที่ประชุมเสนอว่าควรให้แพทย์เลือกค่าตอบแทนตั้งแต่เริ่มแรก และให้
ทดลองใช้ประกาศคณะฯ ฉบับดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓ เดือน จึงน ามาผลการด าเนินงานมาพิจารณาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๑๓  ขอความเห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่    10 

รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ ได้ครบเกษียณอายุงานเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แต่อยู่ระหว่างด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม (วาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วั นที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๐) และได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  

เนื่องจาก รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ ได้แจ้งความประสงค์จะกลับมาปฏิบัติงานด้านวิชาการของส่วน15 

งาน จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ ๖๕ ปี (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีอายุเกิน
หกสิบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ ได้แจ้งความประสงค์การต่อเวลาปฏิบัติงานน้อย
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กว่า ๖ เดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ดังนั้น หากได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาปฏิบัติงาน
สามารถเสนอขออนุมัติไปยังอธิการบดีเพ่ือพิจารณาได้ ตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว 

ในการนี้ คณะฯ จึงจัดท าหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาการต่อ
เวลาปฏิบัติงานดังกล่าว และภาควิชาฯ ด าเนินการจัดประชุมภาควิชาฯ ผลการลงคะแนนการต่อเวลาการปฏิบัติงาน 
รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ ภาควิชาฯ มีมติไม่เห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงาน (ไม่เห็นชอบ ๘ คะแนน และเห็นชอบ 5 

๗ คะแนน)  
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเพ่ือพิจารณา  
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเสนอว่าให้มีมติตามที่ประชุมภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมคือ ไม่

เห็นชอบการต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์     
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 10 

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/
สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายในการก ากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญในการพิทักษ์สิทธิ และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นมนุษย์ ซึ่งได้เข้าร่วม
การวิจัยที่ด าเนินการภายในขอบเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินการวิจัยดังกล่าวเป็นไปอย่าง15 

ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่ยอมรับในระดับสากล และจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันจะส่งผลให้งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นจากบุคคลทั่วไปในสังคมที่จะเป็นผู้เข้าร่วม
การวิจัย ในการนี้ อธิการบดีจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายให้ทุกส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินการวิจัยใน
คน มีการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
๕.๑.๒  เรื่องอ่ืนๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะฯ) 

๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งรองคณบดีและแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพิ่มเติม ค าสั่งที่ ๓๕๗๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัดนีเ้ป็นต้นไป 25 

๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๕๗๒/
๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  

๓) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง นางอรัญญา ภู่สันติพงศ์ เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือประเมินส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๕๘๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  30 

๔) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือประเมินส่วนงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๕๙๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.องอาจ มหิทธิกร เป็นหัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๖๒๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่35 

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   
๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีค าสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล เป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๓๖๒๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   
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ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง 
รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๑.๑  รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 5 

๑) สรุปรายรับ - รายจ่าย จาก ๒ แหล่งเงิน ดังนี้  
- เงินงบประมาณแผ่นดิน มีรายจ่ายแบ่งเป็นงบบุคลากร จ านวน ๕๕,๔๒๐,๐๙๗.๔๐ 

บาท งบด าเนินการ จ านวน ๓๒,๖๗๕,๑๓๐.๙๙ บาท และงบลงทุน ๑,๕๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
๘๙,๖๓๕,๐๒๘.๓๙ บาท คงเหลือ ๒๐๖,๑๘๙,๑๗๑.๖๑ บาท 

- เงินรายได้ส่วนงาน มีรายรับจริงจ านวน ๖๖,๑๑๗,๘๘๖.๕๗ บาท รายจ่ายจริง (รวม10 

ภาระผูกพัน) ๖๑,๖๐๕,๑๘๖.๖๘ บาท โดยมีรายได้หลังหักภาระผูกพันทั้งสิ้น ๕,๕๑๒,๖๙๙ บาท ค่าใช้จ่ายที่สูง
เนื่องจากต้องจ่ายภาระหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ ๒๑,๔๐๕,๔๗๙.๑๐ บาท จากยอดภาระ
ผูกพันทั้งสิ้น ๓๒,๓๗๙,๐๑๘.๖๒ บาท 

๕.๒.๑.๒  ประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเรื่อง อัตราค่าบริการหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ประกาศ ณ วันที่ ๒ 15 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๒.๒.๑  สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (Research Overhead) 20 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๖๖,๓๗๒.๐๑ บาท  
๕.๒.๒.๒  สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจ าเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๒.๓  สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

จ านวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๑๖๕,๖๗๘ บาท 25 

๕.๒.๒.๔  สรุปการจัด Lunch Talk เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒ ครั้ง 
๕.๒.๒.๕  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการวิจัยของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน ค าสั่งที่ ๐๐๔๗๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมี
วาระเท่ากับคณบดี  

๕.๒.๒.๖ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายได้จากการประชุมสัมมนา30 

วิชาการนานาชาติ (เงินทุน ICTM) ค าสั่งที่ ๐๐๔๗๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็น
ต้นไป โดยมีวาระเท่ากับคณบดี  

๕.๒.๒.๗ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอเสนอชื่อ รศ. ดร.นริศรา จันทราทิตย์ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 35 

๕.๒.๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ผศ. ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๓.๑  การพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  มี

สถานการณ์ปัญหาค่าใช้จ่ายในการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ประจ าปี ๒๕๖๐ โดย Elsevier ก าหนดเงื่อนไข
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การบอกรับฐานข้อมูลว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องบอกรับควบคู่ไปกับการบอกรับวารสาร 
โดยมหาวิทยาลัยจ านวน ๒๓ แห่ง ที่เคยบอกรับวารสารของ Elsevier มาก่อน ในวงเงินแนบท้ายสัญญาการบอกรับที่
ส านักพิมพ์ก าหนด (Holding) ไว้มีวงเงินรวมไม่ต่ ากว่า ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีสัดส่วนการขึ้นราคา ประมาณร้อย
ละ ๖ – ๗ ในขณะที่ สกอ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของฐานข้อมูล เป็นจ านวนเงินประมาณ ๘๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท 
คิดเป็นมูลค่าของฐานข้อมูล ScienceDirect ประมาณ ๑๗๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท  5 

๕.๒.๓.๒  การเข้าร่วมงานวันครบรอบการก่อตั้ง ๓๐ ปี ของหน่วยวิจัยทางการแพทย์โซโกล (SMRU) 
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ไม่มี 10 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
รศ. ดร.ช านาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา แจ้งต่อที่

ประชุมเรื่อง การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลรูปภาพ (Photo Bank) ในซอฟแวร์ชื่อ FotoWeb โดยจะน าสื่อการเรียน
การสอนของเดิมมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น รวบรวม และจัดท าสื่อการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น การท าวิดิทัศน์สารคดีสั้น 
และใช้คลังสื่อเพ่ือแบ่งปันและสนับสนุนการจัดท าเป็นนิทรรศการวิชาการ ซึ่งการบริหารจัดการจะท าโดย15 

คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากภาควิชาฯ และหน่วยงาน ร่วมด าเนินการ ทั้งนี้ ได้น าเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลรูปภาพ 
(Photo Bank) หารือในที่ประชุมทีมบริหารและผ่านความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ ได้
น ามาสาธิตตัวอย่าง เพ่ือแสดงคุณลักษณะของ Photo Bank ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ  
 20 

 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๓.๑  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนงานตามเกณฑ์ EdPEx เพ่ือให้

เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนางานประจ า จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การท าแบบสอบถามออนไลน์ 25 

โดยใช้โปรแกรม Google form ซึ่งเป็นโปรแกรมในกลุ่มของ Google Drive เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙       
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารจ าลอง หะริณสุต โดย อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ เป็นประธานและวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ในการอบรมเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจ
ลักษณะการท างานร่วมกันของ Google Form สามารถสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้
งานร่วมกันได้ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๒๒ คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อย30 

ละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรม  
๕.๒.๓.๒  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนงานตามเกณฑ์ EdPEx เพ่ือให้

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมุ่งสู่วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก จึงด าเนินการ
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในปัจจุบัน ด้วยวิธีตอบแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการน าผลการประเมินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง/พัฒนา ให้35 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมุ่งสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกต่อไป 
ผลการประเมินครั้งนี้มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน ๓๑๕ คน จากบุคลากรของคณะฯ จ านวน 

๘๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๘ ของบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ  



- ๑๒ - 

 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ดร.สุรพล ยิ้มส าราญ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การ

ประหยัดพลังงาน โดยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ในช่วงพักกลางวัน รวมถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 5 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  แจ้งต่อที่ประชุมว่างาน      

เวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับการรับรองคุณภาพเป็นครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  

ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี 10 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้  
๕.๒.๙.๑ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ส าหรับหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต 
(MCTM) จ านวน ๑ ทุน โดย อ. พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล ประธานหลักสูตรฯ  ได้เดินทางไปสัมภาษณ์นักศึกษา ระหว่าง15 

วันที่ ๙ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Dr. (Ms.) 
Chea Sereywatana และส ารองได้แก่ Dr. (Mr.) Khon Sophen  

๕.๒.๙.๒ ก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและการท า  Mapping กับผลการเรียนรู้ของรายวิชา มีการ
จัดท า Work Shop จ านวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดให้แก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร D.T.M.&H., M.C.T.M., M.C.T.P. และ Ph.D. (C.T.M.) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๙ คน และครั้งที่ ๒ 20 

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จัดให้กับอาจารย์ทั้งคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๘๘ คน รายละเอียด
ข้อเสนอแนะตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ไม่มี 25 

๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  
ไม่มี 

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 

ไม่มี 30 

๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช รองประธานสภาอาจารย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดโครงการสร้างสุขด้วยสติ

ในองค์การ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 35 

๕.๓.๓.๑ นางฐิติพร  แก้วรุณค า กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล แจ้งต่อที่
ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของผู้รับบริการกับบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล โดยร่วมกันจัดท าการ์ด
อวยพรปี ใหม่  และมอบให้ผู้ รับบริการ ในวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน 



- ๑๓ - 

 

๕.๓.๓.๒ นางประไพพร  เตียเจริญ กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน แจ้งต่อที่
ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขลักษณะในสถานที่ท างาน 
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 5 

อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่
ประชุมเรื่องก าหนดการพิธีท าบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเนื่องใน
โอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ไม่มี 
๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 

ไม่มี 15 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 20 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
          (นางณัฐนีย์พร  สิริอัจฉรานนท์) 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 25 

      (รศ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 

 


