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รายงานการประชุมรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานบริการการวจัิย คร้ังที ่5/2559 

วนัพุธที ่11 พฤษภาคม 2559  

ณ ห้องประชุม 6401 ช้ัน 4 อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ผู้เข้าประชุม 

1. นางพรพิมล อดมัส์ หวัหนา้สาํนกังานบริการการวจิยั 

2. นางศิวาพร สามงั หน่วยธุรการสาํนกังาน 

3.  นายรณชยั ร่าเริง หน่วยส่ิงพิมพว์ชิาการ 

4. นายวจิกัขณ์ อโณวรรณพนัธ์ หน่วยสารสนเทศงานวจิยั 

5. นางสาวพิชชาภา วฒิุเกษ หน่วยสารสนเทศงานวจิยั 

6. นายสุเมธ สืบตระกลู หน่วยทุนวจิยัในประเทศ 

7.  นายสัจจกัรพฒัน์ พนัธ์ุเจริญ หน่วยทุนวจิยัในประเทศ 

8. นางสาวไอลดา องัอจัฉะริยะ หน่วยการจดัประชุมวชิาการ 

9. นางสาวเกศมณี พรายงาม หน่วย Research Training 

10. นางสาวจนัทิมา  ล่ิมภทัรเจริญ หน่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 

11. นางสาวสุกญัญา ประกอบธรรม หน่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 

12. ดร. บุษรี  ฐิตาภิวฒันกุล หน่วย Biosafety 

13. นางสาวนนัทรัตน์  จนัทวติั หอ้งปฏิบติัการอา้งอิงดา้นโรคเขตร้อน 

ลาประชุม 

1. นายไพบลูย ์วาสนโกมุท หน่วยส่ิงพิมพว์ชิาการ 

2. นางสาวสุภาภรณ์ สัญญะร่ืน หน่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน 

3. นางณฐัพร คชสีห์ หน่วยเคร่ืองมือกลาง 

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.15 น. โดยนางพรพิมล อดมัส์ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานของการประชุม และดาํเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน 
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 1. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จะจดัโครงการรับฟังเสียงประชาคม เพื่อกาํหนดทิศทางและการจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ.2561-2564” วตัถุประสงคเ์พื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นของ

บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และนาํไปพิจารณาจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของคณะต่อไป 

 2. จากการประชุมคณะกรรมการคณะฯ ประจาํเดือนมีนาคม 2559 ไดค้ณะกรรมการสรรหาคณบดี

เพิ่มเติม 2 ท่าน คือ  รศ. ดร. สมใจ ล้ีม่ิงสวสัด์ิ และศาสตราจารย ์พนัเอกหญิง เสาวนีย ์ลีละยวูะ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 เร่ืองแจ้งจากหน่วยงาน  

1.2.1 หน่วยสารสนเทศงานวิจัย   

ผู้รับผดิชอบ นางสาวพิชชาภา วฒิุเกษ  

  นายวจิกัขณ์ อโณวรรณพนัธ์ 

นางสาวพชิชาภา วุฒิเกษ 

 1. จาํนวนผลงานวจิยัตีพิมพ ์ปี 2559 มีทั้งหมด 100 เร่ือง (จากท่ีตั้งเป้าหมาย 300 เร่ือง) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 

 พฤษภาคม 2559 

       2. การใหเ้งินรางวลัส่งเสริมการตีพิมพผ์ลงานวิจยั ปีงบประมาณ 2559 (Publication Reward) เดือน

  เมษายน 2559 มีผูข้อรับรางวลัจาํนวน 3 เร่ือง รวมเป็นเงิน 50,000 บาท  

 

  สรุป ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ ตุลาคม 2558-เมษายน 2559 มีผูข้อรับรางวลัไปแลว้จาํนวน 37 เร่ือง รวมเป็น

เงินท่ีจ่ายไปทั้งส้ิน 550,000 บาท 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

นายวจัิกขณ์ อโณวรรณพนัธ์  

 1. เพิ่ม EDANZ - User guide บนเวปสาํนกังาน 

 ประธานมอบหมายใหน้ายวิจกัขณ์ อโณวรรณพนัธ์ ใหเ้ปล่ียนลิงคห์นา้เวปเป็น Editing Services และ

เพิ่มโลโกข้องบริษทั Anago ลงบนเวป 

 2. ประชาสัมพนัธ์งานประชุม "3rd Annual Microbiology & Infection Diseases Asia Congress" 

 3. ปรับปรุง TMDR Website 

 4. จดัอบรม Excel Class คร้ังท่ี 1 มีผูร่้วมอบรม 5 คน ไดแ้ก่ นางสาวไอลดา องัอจัฉะริยะ,นางศิวาพร สามงั, 

นายสัจจกัรพฒัน์ พนัธ์ุเจริญ, นางสาวเกศมณี พรายงาม และดร. บุษรี  ฐิตาภิวฒันกุล 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2.2 หน่วยการจัดประชุมวิชาการ  

 ผู้รับผดิชอบ นางสาวไอลดา องัอจัฉะริยะ 
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Annual 2016  ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งหมด 45 หวัขอ้ (100%) ส่งขอ้มูลจดัทาํรูปเล่มเรียบร้อยแลว้ จะส่งโรงพิมพ์

ภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

JITMM 

 1. จดัทาํ มาตรฐานการปฏิบติังาน (SOP) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัมาตรฐานของผูป้ฏิบติังาน JITMM ทุกฝ่าย 

ดาํเนินการเรียบร้อย 71%  

ลาํดบั รายละเอยีด ผู้รับผดิชอบ ข้อมูล 

1. JITMM-001-00: การแต่งตั้งคณะกรรมการ  นส. ไอลดา องัอจัฉะริยะ เรียบร้อย 

2. JITMM-002-00: การกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีของการประชุม นส. ไอลดา องัอจัฉะริยะ เรียบร้อย 

3. JITMM-003-00: การจดัทาํ Website และ Mobile application  นส. พิชชาภา วฒิุเกษ  เรียบร้อย 

4. JITMM-004-00: การหาเงินสนบัสนุน รศ. สุพตัรา ทองรุ่งเกียรติ  

5. JITMM-005-00: การจดัโปรแกรมการ    ประชุม ดร. บุษรี ฐิตาภิวฒันกุล เรียบร้อย 

6. JITMM-006-00: การดาํเนินงานของฝ่ายเลขานุการและโลจิสติกส์ นส. ไอลดา องัอจัฉะริยะ เรียบร้อย 

7. JITMM-007-00: รางวลั 

7.1 รางวลัการเสนอผลงานของนกัศึกษา (Best student presentation award) 

7.2 รางวลัโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Presentation Award) 

7.3 รางวลัศาสตราจารยน์ายแพทยศ์รชยั หลูอารียสุ์วรรณ (Professor Dr. Sornchai           

Looareesuwan Medal) 

7.4 รางวลัสาํหรับการเดินทาง (Travel award) 

 

นส. ไอลดา องัอจัฉะริยะ(ร่าง) 

นส. ไอลดา องัอจัฉะริยะ (ร่าง) 

ผศ. ดร. นพดล ตั้งภกัดี 

นางสาวเกศมณี พรายงาม 

 

8. JITMM-008-00: การลงทะเบียนการประชุม นส. พิชชาภา วฒิุเกษ  เรียบร้อย 

9. JITMM-009-00: การจดังานพิธีการต่างๆ (พิธีเปิด, พิธีปิด, การให้รางวลั และ งานเล้ียง

ตอ้นรับ) 

อาจารยร์ชตวรรณ เฉียบฉลาด  

10. JITMM-010-00: การจดัเวที, บูท๊ส์, โปสเตอร์วิชาการ และ การจดัแสดงนิทรรศการ อาจารยร์ชตวรรณ เฉียบฉลาด                                      

11. JITMM-011-00: การจดัห้อง, อุปกรณ์การประชุม และ สไลดก์ารนาํเสนอผลงาน ผศ. ดร. นพดล ตั้งภกัดี  เรียบร้อย 

12. JITMM-012-00: นกัศึกษาอาสาสมคัร (Student Volunteer) ผศ. เกศินี บูชาชาติ เรียบร้อย 

13. JITMM-013-00: วิเคราะห์, สรุปผลการดาํเนินงาน, ประเมินผลแบบสอบถาม และ การ

ทบทวนหลงัปฏิบติังาน 

นส. ไอลดา องัอจัฉะริยะ เรียบร้อย 

14. JITMM-014-00: การนาํเสนอผลงานบนฐานขอ้มูลออนไลน์ (Online Proceeding) นส. พิชชาภา วฒิุเกษ  เรียบร้อย 

 ประธานมอบหมายใหน้างสาวไอลดา องัอจัฉะริยะ เพิ่มช่ือของ คุณดวงใจ ซ่ึงร่วมจดัทาํเอกสาร (เลขท่ี 

JITMM-011-00: การจดัห้อง, อุปกรณ์การประชุม และ สไลดก์ารนาํเสนอผลงาน) ดว้ย และใหเ้ตรียมขอ้มูลน้ีไว้

เพื่อแจง้ในท่ีประชุมการเตรียมงาน JITMM คร้ังต่อไป 

 2. อธิบดีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ขอสนบัสนุนบุคลากรในสังกดักรมอนามยั ลงทะเบียนเขา้รับ

การประชุม  

 3. จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการประชุมวชิาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine 

Meeting 2016 เพิ่มเติม และ หนงัสือขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการประชุมวชิาการนานาชาติ Joint 

International Tropical Medicine Meeting 2016 เพิ่มเติม 

 4. โครงการจดัการประชุมวชิาการนานาชาติดา้นโรคเขตร้อน Joint International Tropical Medicine 

Meeting 2016 (JITMM 2016) และ ขออนุมติัจดัการประชุมวชิาการนานาชาติดา้นโรคเขตร้อนประจาํปี พ.ศ. 
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2559 และขออนุมติัใหข้า้ราชการ และพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ เขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา และมี

สิทธิเบิกค่าใชจ่้าย 
 5. 2ndAnnouncement 

 ประธานมอบหมายใหน้ายวิจกัขณ์ อโณวรรณพนัธ์ แนบเอกสารรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ

นานาชาติดา้นโรคเขตร้อนประจาํปี พ.ศ. 2559 และ 2ndAnnouncement ลงในเวปดว้ย 

การบรรยายพเิศษ 

 1. Lunch Talk วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ในหวัขอ้เร่ือง "Eosinophil chemotactic 

factor CCL8 affects host- Angiostrongylus cantonensis adaptation" โดย Prof. Zhiyue Lv, Department of 

Parasitology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, China ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล ผูเ้ขา้ฟังการบรรยายพิเศษ 30 คน 

ค่าอาหารกลางวนั 2,000 บาท 

 2. การบรรยายพิเศษ วนัศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30- 11.30 น.โดย ดร. ธนิต ชงัถาวร 

(ผูอ้าํนวยการสถาบนับริหารจดัการเทคโนโลย ีและนวตักรรม มหาวทิยาลยัมหิดล) เพื่อใหค้วามรู้กบับุคลากร

ของคณะฯ เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของสถาบนับริหารจดัการเทคโนโลย ีและนวตักรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ

เกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

 ประธานมอบหมายใหด้ร. บุษรี  ฐิตาภิวฒันกุล และนางสาวเกศมณี พรายงามคิดหวัขอ้การอบรมน้ี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2.3 หน่วยทุนวจัิย  

 ผู้รับผดิชอบ นายสุเมธ สืบตระกลู 

   นายสัจจกัรพฒัน์ พนัธ์ุเจริญ 

 

นายสุเมธ สืบตระกูล 

1. รายงานการส่งแบบเสนอโครงการวิจยัเพื่อเสนอขอทุนวิจยัในประเทศ เดือนเมษายน 2559 จาํนวน 6 

โครงการ 

   1) ทุน สวทช. จาํนวน 4 โครงการ 

    2) ทุน วช. จาํนวน 1 โครงการ 

   3) ทุนวจิยัเซเรบอส จาํนวน 1 โครงการ 

2. สรุปการจดัเก็บค่าธรรมเนียมพฒันาการวจิยัของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยสาํนกังานบริการการวจิยั  

ปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน 2559 เป็นเงิน 226,796.11 บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

นายสัจจักรพฒัน์ พนัธ์ุเจริญ   
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1. รายงานการเบิกค่า Page Charge (เป้าหมาย 50 เร่ือง/ ปี จาํนวนเงินสนบัสนุนท่ีตั้งไว ้1,000,000บาท) 

- ปัจจุบนั มีจาํนวนโครงการท่ีขอเบิกค่า Page Charge แลว้จาํนวน 24 เร่ือง แต่ใชเ้งินไป 1,084,327.99

บาท ซ่ึงเกินจากงบท่ีตั้งไวแ้ลว้ 

- โครงการของ รศ. เยาวพา ใหร้ะบุตามจริง คือไม่มี Impact Factor 

 2. รายงานการตีพิมพผ์ลงานวจิยัจากการใช ้Edanz  
  - ค่าใชจ่้ายต่อการตีพิมพผ์ลงานวจิยัจากการใช ้Edanz เฉล่ียอยูท่ี่ 702.51 USD ต่อ 1 เร่ือง 

 3. รายงานสรุปการตีพิมพผ์ลงานวจิยัผูไ้ดรั้บทุน Dean's Research Fund และ ทุนรายไดค้ณะฯ 

 Dean's Research Fund  

   - ตั้งแต่ปี 2011-2012 มีจาํนวน 24 เร่ือง เป็นเงิน 14,000,000 บาท เบิกจ่ายใหโ้ครงการไปแลว้ 

   10,650,000 บาท 

   - งานวจิยัท่ีตีพมิพแ์ลว้ 11 เร่ือง 

  FTM Fund (2548-2558) 

   - งานวจิยัท่ีตีพิมพแ์ลว้ 11 เร่ือง 

  ประธานใหน้าํเร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มลูจาํนวนการตีพิมพผ์ลงานวจิยัหลงัจากท่ีไดรั้บทุนมาพิจารณาอีก

 คร้ังเป็นวาระสืบเน่ือง 

 4. ความคืบหนา้การดาํเนินการเตรียมจดัประชุม ThaiTECT 2016 ลงทะเบียนแลว้ 205 คน 

 -โปสเตอร์การประชุมเรียบร้อยแลว้ 

      - ลงทะเบียนแลว้ 205 คน สามารถรับเพิ่มไดอี้ก 45 คน ปิดรับสมคัร 31 พฤษภาคม 2559 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1 2.4 หน่วยเลขานุการจริยธรรมการวจัิยในคน  

 ผู้รับผดิชอบ  นางสาวสุกญัญา ประกอบธรรม 

  นางสาวจนัทิมา ล่ิมภทัรเจริญ 

  นางสาวสุภาภรณ์ สัญญะร่ืน 

 

1.  จาํนวนโครงการใหม่ท่ีไดรั้บอนุมติัและโครงการต่อเน่ืองท่ีขอต่ออายใุนช่วงวนัท่ี 5 เมษายน 2559 – 10 

พฤษภาคม 2559 

  - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 1  

   - โครงการใหม่ท่ีไดรั้บอนุมติั จาํนวน 2 โครงการ 

   - โครงการวิจยัท่ีขอต่ออายุเอกสารรับรอง จาํนวน 3 โครงการ  

 ประธานมอบหมายใหน้างสาวสุภาภรณ์ สัญญะร่ืน ทาํตารางเพื่อบนัทึกขอ้มูลการต่ออายโุครงการเพื่อให้

สามารถตรวจสอบไดว้า่โครงการใดท่ีไดแ้จง้ขอต่ออายโุครงการแลว้ 

  - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 2  
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   - โครงการใหม่ท่ีไดรั้บอนุมติั จาํนวน 8 โครงการ 

   - โครงการวิจยัท่ีขอต่ออายุเอกสารรับรอง จาํนวน 2 โครงการ  

2.  จาํนวนโครงการวจิยัใหม่ท่ีส่งเขา้มารับการพิจารณาในรอบการประชุมเดือนพฤษภาคม 2559 

 - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 1 จาํนวน 1 โครงการ 

 - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 2 จาํนวน 7 โครงการ 

3.  สรุปการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการในรอบการประชุมเดือนพฤษภาคม 2559 

    - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 1 จาํนวน 10,000 บาท  

       - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 2 จาํนวน 20,000 บาท 

4.  สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์และรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยั ในช่วงวนัท่ี 5 เมษายน 

2559 – 10 พฤษภาคม 2559 

 - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 1 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(AE, SAE Report) 

จาํนวน 3 โครงการ ,ไม่มีรายงานท่ีไม่เป็นไปตามโครงร่างการวจิยั (Protocol Non-Compliance)  

  - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 2 ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคแ์ละไม่มีรายงานท่ี

  ไม่เป็นไปตามโครงร่างการวิจยั 

 5.  โครงการวจิยัท่ีขอแจง้ปิดในช่วงวนัท่ี 5 เมษายน 2559 – 10 พฤษภาคม 2559 

  - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 1 ไม่มี 

  - คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ชุดท่ี 2 มีจาํนวน 4 โครงการ 

6.  กาํหนดการส่ง Annual report (ต่ออาย ุCEA) ในเดือนพฤษภาคม 2559 จาํนวน 14โครงการ ขอต่ออาย ุ 

        7. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนจะจดัอบรมเร่ือง “จริยธรรมการวจิยัในคนสาํหรับคณะกรรมการ

จริยธรรมและนกัวจิยัประจาํปี 2559” วนัจนัทร์ท่ี 13 มิถุนายน 2559 ณ หอ้งบรรยายศรชยั หลูอารียสุ์วรรณ 

อาคารศรชยั หลูอารียสุ์วรรณ 

        8. โครงการสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วนัท่ี 17-18 กรกฎาคม 

2559 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2.5 หน่วยธุรการสํานักงาน  

ผู้รับผดิชอบ  นางศิวาพร สามงั  

1. การพิจารณาต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานมหาวทิยาลยั (ช่ือส่วนงาน)  ท่ีจะครบสญัญาจา้ง

ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559   

- สาํนกังานบริการการวจิยั มีพนกังานมหาวทิยาลยัฯ ท่ีจะครบสัญญาจา้ง  รวม 7 คน ดงัน้ี 

- พนกังานมหาวทิยาลยัเงินอุดหนุน 1 คน  ไดแ้ก่ นางศิวาพร สามงั 
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- พนกังานมหาวทิยาลยั (ส่วนงาน) 6 คน ไดแ้ก่  นายสุเมธ สืบตระกลู ,นายสัจจกัรพฒัน์ 

พนัธ์ุเจริญ  , นายวจิกัขณ์ อโณวรรณพนัธ์ , น.ส. สุกญัญา ประกอบธรรม , น.ส. นนัทรัตน์ 

จนัทวติั , น.ส. ธญัลกัษณ์ กระแสร์  

- ส่ิงท่ีตอ้งทาํ คือ กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจา้ง

พนกังานมหาวทิยาลยั ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด คือ  

1. ภาระงานท่ีจะมอบหมายใหป้ฏิบติั  

2. ผลงาน หรือ รางวลั การพฒันางานในรอบสัญญาท่ีผา่นมา (กาํหนดส่งงาน

ทรัพยากรบุคคล ภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559) 

     2.  คาํสั่งมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง เปล่ียนแปลงช่ือตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ  

เดิม  ผูอ้าํนวยการสถาบนัววิฒัน์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งมหาวทิยาลยัมหิดล 

เป็น  ผูอ้าํนวยการสถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

     3. แจง้เปล่ียนช่ือหน่วยงาน  

  จากประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานอธิการบดี (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2559 อธิการบดี

ใหย้บุเลิกหน่วยงานภายในสาํนกังานอธิการบดี และไดจ้ดัตั้งส่วนงานของมหาวทิยาลยั และทางสถาบนัฯ 

มีการกาํหนดเลขท่ีหนงัสือออก ส่วนงานมหาวทิยาลยั (เพิ่มเติม) เลขหนงัสือออก ศธ 0517.50/......... 

    เดิม  สถาบนัววิฒัน์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งมหาวิทยาลยัมหิดล 

                 เป็น  สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม (Innotech) 

  ทั้งน้ี จึงขอใหทุ้กส่วนงานนาํส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและงาน

บริการวชิาการ รวมทั้งงานดา้นเอกสารเดิมท่ีผา่นมา ใหน้าํส่งไปยงั สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม รวมถึงการส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) มหาวทิยาลยัมหิดล ดว้ย (ใชไ้ดต้ั้งแต่

วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559) 

4. ขอรับการสนบัสนุนคูปองการจดักิจกรรม “เขตร้อน เดิน/วิง่ ระดมทุนเพื่อการคดักรองมะเร็ง 

 เตา้นม”  

- วนัอาทิตยท่ี์ 26 มิถุนายน 2559  

- เวลา 6.30 – 9.30 น. 

- ณ สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) 

   

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2.6 หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง  

ผู้รับผดิชอบ นางสาวธญัลกัษณ์ กระแสร์ 

  นายเกรียงศกัด์ิ อาํนวยสุขเกษม 

นางสาวธญัลกัษณ์ กระแสร์ 
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     1. การใหบ้ริการโครงการวจิยัและจาํนวนสัตวท์ดลอง (ต.ค.2558 ถึง เม.ย.2559) 

เดือน จาํนวนโครงการ หนูไมซ์ หนูแรท หนูตะเภา จาํนวนสตัวท์ดลองรวม (ตวั) 

ต.ค.-58 9 142 - 1 143 

พ.ย.-58 9 106 - 0 106 

ธ.ค.-58 8 121 - 0 121 

ม.ค.-59 7 89 - 1 90 

ก.พ.-59 8 117 12 0 129 

มี.ค.-59 7 75 12 0 87 

เม.ย.-59 6 82 0 1 83 

 

     2. รายงานการเรียกเก็บค่าบริการเล้ียงสัตวท์ดลอง (ต.ค.2558 ถึง เม.ย.2559) 

เดือน 
ค่าบริการสตัวท์ดลองท่ีเรียกเก็บ 

รวม 
โครงการภายในคณะ จาํนวนเงิน โครงการ (นอก) จาํนวนเงิน 

ต.ค.-58 6 15,914 3 48,610 64,524 

พ.ย.-58 6 14,746 3 32,300 47,046 

ธ.ค.-58 5 10,152 3 20,600 30,752 

ม.ค.-59 4 9,186 2 20,570 29,756 

ก.พ.-59 6 17,980 2 18,332 36,312 

มี.ค.-59 5 15,594 1 17,100 32,694 

เม.ย.-59 5 14,362 1 12,620 26,982 

 

     3. สถาบนัพฒันาการดาํเนินการต่อสัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ (สพสว.) สภาวจิยัแห่งชาติ มีหนงัสือ

ประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนนกัวจิยัผูเ้ล้ียงและใชส้ัตวท่ี์ยงัไม่ไดด้าํเนินการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตผูใ้ชส้ัตว ์ให้

รีบดาํเนินการ ทางคณะไดมี้หนงัสือเวยีนไปยงัหน่วยงานเรียบร้อยแลว้ และไดป้ระสานงานกบันางสาวเกศมณี 

พรายงาม เพื่อประชาสมัพนัธ์บุคลากรของคณะฯใหท้ราบซํ้ าอีกคร้ัง 

     4. การขอใบอนุญาตของชาวต่างชาติ  สถาบนัพฒันาการดาํเนินการต่อสัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ (สพสว.) 

ไดมี้ประกาศใหส้มคัรแบบออนไลน์ท่ีเวบ็ไซด ์www.labanimals.net/ โดยจะจดัการอบรมและสอบวนัพฤหสับดี 

ท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ทางคณะไดเ้วยีนแจง้หน่วยงานภายในแลว้ และหน่วยปฏิบติัการสัตวท์ดลองได้

ประสานงานกบัเลขาฯของ Atsushi Yamanaka ของหน่วย BIKEN ซ่ึงกาํลงัดาํเนินการโครงการวิจยัในสัตวอ์ยู ่

     5. โครงการอบรมการเขียนขอรับรองจริยธรรมการเล้ียงและการใชส้ัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์  

 กองบริหารงานวิจยั มหาวทิยาลยัมหิดล จะจดัโครงการอบรมการเขียนขอรับรองจริยธรรมการเล้ียงและ

การใชส้ัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 รอบ ดงัน้ี      

 รอบท่ี 1 วนัพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุม 530 ชั้น 5 สาํนกังาน

 อธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา (ผูล้งทะเบียนเตม็จาํนวนแลว้) 
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   รอบท่ี 2 วนัพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคารสตางค ์ 

 มงคลสุข คณะวทิยาศาสตร์ พญาไท  

   รอบท่ี 3 วนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ 101 ชั้น 1 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 1.2.7 หน่วยเคร่ืองมือกลาง  

ผู้รับผดิชอบ นางณฐัพร คชสีห์ 

      1. ภาควชิาทนัตกรรมเด็ก  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ขอความอนุเคราะห์ใชเ้คร่ืองมือทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีหน่วยเคร่ืองมือกลาง 1  ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559   ดงัน้ี 

          1. เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม (PCR) 

            2. เคร่ืองแยกสารพนัธุกรรม (DNA electropholesis) 

                        3. เคร่ืองถ่ายภาพเจล (Gel Documentation)     

       2.  จดัสัมมนาเคร่ืองมือ ในหวัขอ้ “High Content Analysis (HCA) and Screening ณ หน่วยเคร่ืองมือกลาง 1 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 16 ราย 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2.8 หน่วยส่ิงพมิพ์วชิาการ  

ผู้รับผดิชอบ นายรณชยั ร่าเริง  

   นายไพบูลย ์วาสนโกมุท 

1.    

  1. งานท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่

  - แผน่พบังานประชุมวชิาการนานาชาติ JITMM 2016 

  - โปสเตอร์อบรมจริยธรรมการวจิยัในคน 

  - Annual Review 2016 

  - งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย (นามบตัร อ.สรัญญา ดาํเนินการเสร็จแลว้) 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 1.2.9 หน่วย Biosafety  

 ผู้รับผดิชอบ ดร. บุษรี ฐิตาภิวฒันกุล 

1. ไดร้วบรวมรายการบญัชีรายช่ือเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์ท่ีอยูใ่นรอบการดาํเนินการ ประจาํเดือน 

มกราคม – มีนาคม 2559 จากหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี   

1. ภาควชิากีฏวทิยาการแพทย ์
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2. ภาควชิากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 

3. ภาควชิาจุลชีววทิยาและอิมมิวโนโลย ี

4. ภาควชิาพยาธิโปรโตซวั 

5. ภาควชิาชีวโมเลกุลและพนัธุศาสตร์โรคเขตร้อน 

6. หน่วยวจิยัมหิดลไวแวกซ์ 

7. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการวิจยัแอนติบอดี 

8. ภาควชิาเวชศาสตร์สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

9. หน่วยจีโนมและเวชศาสตร์วิวฒันาการ 

2. ไดร้วบรวมรายการของเสียสารเคมี จากหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

1. ภาควชิากีฏวทิยาการแพทย ์

2. ภาควชิาชีวโมเลกุลและพนัธุศาสตร์โรคเขตร้อน 

3. ภาควชิาพยาธิวทิยาเขตร้อน 

4. ภาควชิาพยาธิโปรโตซวั 

5. ภาควชิาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวทิยาศาสตร์อาหาร 

3. เม่ือวนัท่ี 26 เมษายนท่ีผา่นมา ไดมี้การประชุมคณะทาํงานงานประชุมวชิาการ ThaiTECT เพื่อสรุป

ความคืบหนา้ โดยไดท้าํการประชาสัมพนัธ์ ดว้ย Final Announcement และ Scientific Agenda และ

เดินทางไปสาํรวจ โรงแรมสถานท่ีจดังาน (โรงแรมสุโกศล) ซ่ึงจะมีการออกบูธจาํนวน 10 บูธ 

 - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 3 บูท 

 - บริษทั ธเนศพฒันา 1 บูท 

 ประธานมอบหมายใหน้ายสัจจกัรพฒัน์ พนัธ์ุเจริญ ประสานงานกบั อ.สุพตัรา วา่จะดาํเนินการ

จดัเก็บค่าบูทอยา่งไร 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2.10 หน่วย Research Training  

ผู้รับผดิชอบ นางสาวเกศมณี พรายงาม  

 1.  การจดักิจกรรม KM 

 เร่ือง “การเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ ณ ต่างประเทศ โดยผูท่ี้ไดรั้บ

ทุน ICTM” ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมฟัง 15 คน 

                   โดยมีวทิยากรดงัน้ี 

                    1. ผศ. ดร.อุรุษา  แทนขาํ   (ภาควชิาปรสิตหนอนพยาธิ)  

                    2. ผศ. ดร.สันติ มณีวชัระรังษี   (ภาควชิาชีวโมเลกุลและพนัธุศาสตร์โรคเขตร้อน) 

                    3. นางสาวพชัรินทร์ คาํอินทร์   (โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) 

                    รายละเอียดการบรรยาย : https://km4ors.wordpress.com/  

https://ptwebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?SURL=RyMOM2jgkVsnWvXreAtHM5sIilKMF4owhGuaBWYfA_aKDPMfNnPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBrAG0ANABvAHIAcwAuAHcAbwByAGQAcAByAGUAcwBzAC4AYwBvAG0ALwA.&URL=https%3a%2f%2fkm4ors.wordpress.com%2f
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1.2.11 หน่วยห้องปฏิบัติการอ้างองิด้านโรคเขตร้อน 

ผู้รับผดิชอบ นางสาวนนัทรัตน์ จนัทวติั 

      1. สรุปผลอยา่งเป็นทางการ proficiency test จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 - หอ้งปฏิบติัการอา้งอิงดา้นโรคเขตร้อนผา่นการรับรอง 

      2. สรุปจาํนวนตวัอยา่งท่ีส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการอา้งอิงดา้นโรคเขตร้อน 

ตุลาคม 2558 - เมษายน 2559 

รายการ ELISA test Real-time RT-PCR test 

Dengue virus 4 1 

รวมทั้งหมด 5  

 

          มีนาคม 2559 - เมษายน 2559 

รายการ Dye test Real-time PCR test 

Toxoplasma gondii 10 4 

รวมทั้งหมด 14 

 

      3.งานท่ีดาํเนินการอยู ่

 - Real-time PCR test แบบ Viral load ขณะน้ีดาํเนินการทาํ Clone อยู ่

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองเสนอเพือ่รับรอง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองการประชุมการดาํเนินงานของสํานักงานบริการการวิจยั คร้ังท่ี 4/2559 วนัจนัทร์ท่ี 4 

เมษายน 2559  

 โดยมีการแกไ้ขดงัน้ี 

1. หน้า 4 บรรทดัท่ี 20 แกไ้ขจาก “NASDA(ทุนในประเทศ)” เป็น “NSTDA(ทุน สวทช.) ดา้นโรคติดเช้ือ

อุบติัใหม่” 

2. หนา้ 4 บรรทดัท่ี 24 และหนา้ 5 บรรทดัท่ี 1 แกไ้ขจาก “ThaiTECh”  เป็น  “ThaiTECT” 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง  

   

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ  

กาํหนดวนัประชุม “รายงานการประชุมรายงานผลการดาํเนินงานของสาํนกังานบริการการวิจยั จะแจง้

ใหท้ราบอีกคร้ัง โดยหน่วยเคร่ืองมือกลางเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 

 

 

 

(นางสาวธญัลกัษณ์ กระแสร์) 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางพรพิมล อดมัส์) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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