
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
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๓.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๔.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 
๕.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๖.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๗.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๘.   อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๙.   นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๑. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๓. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๔. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๕. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย     หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๖. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๗. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๑๘. รศ. ดร.กมลเนตร  โอฆานุรักษ์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. ศ. พญ.ศรีวิชา  ครุฑสูตร   หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๐. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๑. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๒๒. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ทาง Email  
เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ แล้ว 
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๒.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๓.   ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๔.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๕.   ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 5 

๖.   ผศ. ดร.วรนชุ  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    หัวหน้างานบริหารธุรการ 
๒.   น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เริ่มประชุม       เวลา ๙.๑๐ น. โดยมี ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม  10 

และ ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร ท าหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม  
เลขานุการที่ประชุมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่

เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๔ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๖ คน 
ระเบียบวาระพิเศษ  เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการ   15 

สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคนต่อไป แทน ศ. นพ.บรรจง  มไหสวริยะ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการ
แทนรองอธิการบดี และคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอให้ส่วนงานพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน ๑ ชื่อ ตามแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ     20 

๓.๒(ก) โดยหัวหน้าส่วนงาน และ 
๒. เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน ๑ ชื่อ ตามแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ      

๓.๒(ข) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วนงาน หรือผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย   25 

ประธานฯ จึงก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ ในครั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนไม่
เกิน ๑ ชื่อ และเสนอไปที่มหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

จากการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น เนื่องจากที่ประชุมมีการเสนอชื่อหลายบุคคล ประธานฯ จึง
เสนอให้ที่ประชุมลงมติด้วยวิธีลงคะแนนลับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน 30 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้มีสิทธิเสนอลงคะแนนประกอบด้วย รองคณบดี ๕ คน (จ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของหัวหน้าภาควิชา) 
หัวหน้าภาควิชา ๑๐ คน (๑๑ ภาควิชา ลาประชุม ๑ คน) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ๓ คน 
(จ านวน ๔ คน ลาประชุม ๑ คน) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน จ านวน ๒ คน (จ านวน ๓ คน   
ลาประชุม ๑ คน) นับรวม ๒๐ คะแนนเสียง และนางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา เป็นพยานการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนลับเห็นสมควรเสนอชื่อ รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 35 

สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจาก       
รศ. ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ เคยด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารการศึกษา การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
อย่างดี และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร
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นานาชาติ) อีกทั้ง เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 5 

       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 
ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

            (ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร) 10 

          เลขานุการที่ประชุม 


