
 
รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแตงตั้งใหม ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) เมื่อวันวันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ มีมติใหแกไขรายชื่ออาจารยเพื่อใหมีความ
เหมาะสมและถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน สํานักงานบริหารการศึกษาจึงไดดําเนินการ
ตรวจสอบตามขอบังคับฯ และปรับแกไขรายชื่อดังกลาว ในการน้ี จึงขอเสนอรายชื่ออาจารยฯ ที่ปรับแกไขเรียบรอยแลว 
จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน (Ph.D. (Trop. Med.))  
หลักสตูร Ph.D. (Trop. Med.) 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 
๑. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานชิ 

๒. รศ. ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร 

๓. ผศ. ดร.สุวลีย  วรคุณพิเศษ 

๔. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี 

๕. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคณุกิจเจริญ 

๖. อ. ดร.สรัญญา  แกวประเสริฐ 

๗. ผศ. ดร.อุรุษา  แทนขํา 

๘. อ. ดร.รัชรินทร  โพธิวฒัน 
๙. ผศ. ดร.อุษา  บุญยืน  

 
 
 
 

๑. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช 

๒. รศ. ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร 

๓. ผศ. ดร.สุวลีย  วรคุณพิเศษ 

๑.   รศ. ดร.สุมาล ี บุญมา                    (ที่ปรึกษา) 
๒.   ศ. พล.ต.หญิง ดร.เสาวนีย  ลลีะยูวะ   (ที่ปรึกษา) 
๓.   รศ. ดร.เกศินี  โชติวานชิ                 (ประธาน) 
๔.   รศ. ดร.พรทิพย  เพ็ชรมิตร 

๕.   ผศ. ดร.สุวลีย  วรคุณพิเศษ           (เลขานุการ) 
๖.   ผศ. ดร.อไุร  ไชยศรี                      
๗.   ผศ. ดร.ยุวด ี มหาคุณกิจเจริญ 

๘.   อ. ดร.สรัญญา  แกวประเสริฐ 

๙.   ผศ. ดร.อุรุษา  แทนขํา 

๑๐. อ. ดร.รัชรินทร  โพธิวัฒน 
๑๑. ผศ. ดร.อุษา  บญุยืน  
๑๒. ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี 
๑๓. ผศ. ดร.วิริชดา  ปานงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอน (M.Sc. (Trop. Med.)) 

หลักสูตร M.Sc.(Trop. Med.) 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑. ผศ. ดร.ภมู ิ อดิศักดิ์วฒันา 

๒. รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน 
๓. ผศ. ดร.ณฐมน   โกศลธนาภิวฒัน 

๑. ผศ. ดร.ภูม ิ อดิศักดิ์วฒันา 

๒. รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน 
๓. ผศ. ดร.ณฐมน   โกศลธนาภิวัฒน    

๑.   ศ.พ.อ. นพ.มฑิรุทธ  มุงถิ่น              (ที่ปรึกษา) 
๒.   ผศ. ดร.ภูม ิ อดิศักดิ์วัฒนา               (ประธาน) 
๓.   รศ. ดร.เยาวพา  มณีรัตน 

ไดผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเวชศาสตรเขตรอน 
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘   เมื่อวนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ แลว 



- ๒ - 

 

๔. อ. ดร.แสงเดือน  มูลสม 

๕. อ. ดร.สุชาดา  สํารวยผล 

๖. อ. ดร.หวัง  หงุยตระกูล 

๗. ผศ. ดร.ญาณิน  ลมิปานนท 
๘. อ. ดร.อมรรัตน  อรุณนวล 

๙. ผศ. ดร.อภชิาต  นนทประเสริฐ 
 
 
 

๔.   ผศ. ดร.ณฐมน   โกศลธนาภวิัฒน    (เลขานุการ) 
๕.   อ. ดร.แสงเดอืน  มลูสม 

๖.   อ. ดร.สชุาดา  สํารวยผล 

๗.   อ. ดร.หวัง  หงุยตระกูล 

๘.   ผศ. ดร.ญาณิน  ลิมปานนท 
๙.   อ. ดร.อมรรัตน  อรุณนวล 

๑๐. ผศ. ดร.อภชิาต  นนทประเสริฐ 

๑๑. ผศ.เกศินี  บชูาชาต ิ

๑๒. อ. ดร.งามพล  สุนทรวรสิริ 

 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (M.Sc. (School Health)  
หลักสตูร M.Sc. (School Health) 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 
๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ 
๒. ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี 
๓. อ. ดร.พัฒนียา  ปรางทิพย 
๔. ผศ. ดร.ประพิน  ธารภผูาสยาม 

๕. รศ. ดร.พารณ  ดีคํายอย 
 
 
 

๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ 
๒. ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี 
๓. อ. ดร.พัฒนียา  ปรางทิพย 

๑.  นพ.ปราชญ  บุณยวงศวิโรจน            (ที่ปรึกษา) 
๒.   ดร.พิมพิมล  ธงเธียร                   ผูทรงคุณวุฒ ิ

๓.   รศ. ดร.จิตรา  ไวคกุล                 ผูทรงคุณวฒุ ิ

๔.   รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ          (ประธาน) 
๕.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี 
๖.   อ. ดร.พฒันียา  ปรางทิพย            (เลขานุการ) 
๗.   ผศ. ดร.ประพิน  ธารภูผาสยาม 

๘.   รศ. ดร.พารณ   ดีคาํยอย 

๙.   ผศ. ดร.ยุวด ี มหาคุณกิจเจริญ 

๑๐. ผศ. ดร. นพ.ดร  วฒันกุลพานิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา (D.T.M. & H.) 

หลักสตูร D.T.M. & H. 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.   ผศ. นพ.วีระพงษ  ภูมิรัตนประพิณ 

๒.   ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม 

๓.   ผศ. พญ.จติติมา  ฐิตวัฒน 
๔.   รศ. พญ.ยุพาพร  วฒันกูล 

๕.   รศ. ดร. พญ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล 

๖.   รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบญุจัน 

๗.   ผศ. ดร. นพ.นฎัฐเนศวร  ลับเลิศลบ 

๘.   ผศ. ดร. นพ.ดร  วฒันกุลพานิชย 
๙.   อ. ดร.พัชรา  ศรีวิชัย 

๑. ผศ. นพ.วีระพงษ  ภมูิรัตนประพิณ 

๒. ศ. พญ.พรรณี  ปตสิุทธิธรรม 

๓. ผศ. พญ.จิตตมิา  ฐิตวัฒน 

๑.  ศ.เกียรติคณุ พญ.ศิริวรรณ วนชิชานนท (ที่ปรึกษา) 
๒.   รศ. พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวฒัน  (ที่ปรึกษา หนภ.   
      อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบด)ี 
๓.   ผศ. นพ.วีระพงษ  ภูมิรัตนประพิณ     (ประธาน) 
๔.   ผศ. พญ.จติติมา  ฐิตวฒัน             (เลขานุการ) 
๕.   ศ. พญ.พรรณี  ปติสุทธิธรรม 

๖.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผูกฤตยาคามี 
๗.   ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร 

๘.   รศ. พญ.ยุพาพร  วฒันกูล 



- ๓ - 

 

๑๐. อ. ดร.สภุลัคน  โพธิ์พฤกษ 
๑๑. อ. นพ.กิตติยศ  ภูวรวรรณ 

 
 

๙.   รศ. พญ.พรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล 

๑๐. รศ. ดร.กรุณี  ขวัญบญุจัน 

๑๑. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ 
๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล 

๑๓. ผศ. ดร. นพ.นฎัฐเนศวร  ลับเลิศลบ 

๑๔. ผศ. ดร. นพ.ดร  วฒันกุลพานิชย 
๑๕. อ. ดร.พัชรา  ศรีวิชัย 

๑๖. อ. ดร.สภุลัคน  โพธ์ิพฤกษ 
๑๗. อ. นพ.กิตติยศ  ภูวรวรรณ 

๑๘. ผศ.เกศินี  บชูาชาต ิ

 
ฝายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ขอสรุปผลการพิจารณาใหความเห็นชอบดังกลาว 

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ดังนี้ 
- คณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบ ๔ หลักสูตร จํานวน ๒๔ คน  
- คณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบ ๓ หลักสูตร จํานวน ๑ คน  
- คณะกรรมการประจําคณะฯ ไมลงความเห็น จํานวน ๔ คน 

 
ลงชื่อ       

      (ศ. ดร.รังสรรค  ตั้งตรงจิตร) 
          เลขานุการท่ีประชุม 

 
 


