
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๔๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารจ าลอง หะริณสุต 

------------------------------------- 
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๕.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๖.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๗.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๘.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

และเลขานุการคณะ/กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๙.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๐. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๑. อ. ดร.สังสิทธิ์  สังวรโยธิน   แทนหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๒. ผศ. พญ.รวีรัตน์  สิชฌรังษี   แทนหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๔. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๕. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๖. รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์    หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๗. อ. ดร.สรัญญา  แก้วประเสริฐ   แทนหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๑๘. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๐. ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๑. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๒. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.  ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๒.  รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๓.  นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ แล้ว 
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๔.  ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๕.  รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๖.  รศ. ดร.มนัส  จงสงวน    กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 

๑.   นางจิราภรณ์  แพร่วานิชย์     หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา 
๒.   นายพีรวัฒน์  ไมพานิช   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๓.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๔.   น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕.   นางอารี  บัวแพร    นักวิชาการศึกษา 10 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม              
และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการการประชุม 

ระเบียบวาระพิเศษ  การพิจารณาตัดสินผลการสอบซ่อมของนักศึกษาในรายวิชา TMID 526 Food-and 
Water-borne Diseases (II) 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการ15 

ตัดสินผลการสอบซ่อมของนักศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ในรายวิชา TMID 526 Food-and Water-borne 
Diseases (II) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร D.T.M. & H. ได้ประชุมพิจารณาผลสอบซ่อมของนักศึกษาหลักสูตร 
D.T.M. & H. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมฯ ได้มีการทักท้วงการเขียนรายงาน
ของนักศึกษา Dr. Kyi Maw Than และ Dr. Shakit Ibrahim เรื่องละเมิดบทความ (Plagiarism) ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีความเห็นไม่ตรงกัน จึงมีมติในที่ประชุมว่าควรเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 20 

เพ่ือร่วมกันพจิารณาตัดสินผลการสอบซ่อมรายวิชา TMID 526  
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ นักศึกษา Dr. Kyi Maw Than และ Dr. Shakit Ibrahim สอบ

ผ่านรายวิชา TMID 526 ตามผลการตัดสินของกรรมการที่มีมติให้ผ่าน ๒ ใน ๓ โดยเสนอให้ ศ. ดร. พญ.ศศิธร      
ผู้กฤตยาคาม ีรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม ประธานหลักสูตร D.T.M. & H. ชี้แจงกับ
นักศึกษาเรื่องการละเมิดบทความต่อไป 25 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 30 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
(ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร) 
          เลขานุการที่ประชุม 


