
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 801 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 13 หน่วยรับกำรประเมิน ประจ ำปีบัญชี 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยเห็นชอบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัยและ                      
11 องค์กรก ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร 
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต คณะกรรมกำรกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะวุฒยำจำรย์ สภำคณำจำรย์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สิน และรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 35 ส่วนงำน ประจ ำปีบัญชี 2559  
 
2. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังนี้ 
 คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำน
ที่เป็นคณำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชโยดม  สรรพศรี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์
ประจ ำ เป็น กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำน
ที่เป็นคณำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิชัย  อัสสะบ ำรุงรัตน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์
ประจ ำ เป็น กรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต 
 ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำน
ที่เป็นคณำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  นำยสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต  

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่

เป็นคณำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ชโยดม  สรรพศรี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ          
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำน

ที่เป็นคณำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิชัย  อัสสะบ ำรุงรัตน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ 
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  
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 คณะกรรมกำรกำรพัสดุ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร. พลกฤษณ์  แสงวณิช กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำน
ที่เป็นคณำจำรย์  และรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมชำย  ธนวัฒนำเจริญ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภท
คณำจำรย์ประจ ำ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรพัสดุ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั 
 
3. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์ นำยแพทย์ณัฐวุฒิ  โตวน ำชัย เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 

 
4. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ นำยแพทย์ภุชงค์  เหล่ำรุจิสวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ 
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ แพทย์หญิงปำนฉัตร  ภัครัชพันธุ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจักษุวิทยำ   
ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงพริมำ  หิรัญวิวัฒน์กุล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจักษุวิทยำ 
ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลำคม 2557 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงศิรินุช  ชมโท  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ  ภัยหลบลี้ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโลกศำสตร์ ภำควิชำ
ธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2558 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์  ประไพรักษ์สิทธิ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหำคม 2558 
 (7) อำจำรย์ ดร.ปำหนัน  รัฐวงศ์จิรกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
ภำควิชำเวชศำสตร์กำรธนำคำรเลือดและจุลชีววิทยำคลินิก คณะสหเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยำยน 2559 
 (8) อำจำรย์ ดร.วัลลีย์  ทัฬหกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ สถำบันภำษำ  
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎำคม 2558 
 (9) อำจำรย์ ดร.สุทธิรักษ์  ทรัพย์สิรินทร์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ สถำบันภำษำ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เหมือนเดือน  พิศำลพงศ์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 
 
5. เรื่องกำรก ำหนดกรอบต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่งและจ ำนวนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้
ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรก ำหนดกรอบต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่งและจ ำนวนต ำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นตำมท่ีเสนอ ดังนี้  
 (1) สถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ กลุ่มงำนโครงสร้ำงสนับสนุนกำรวิจัย ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ 
ประเภทต ำแหน่งเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับต ำแหน่งเชี่ยวชำญ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
 (2) คณะวิศวกรรมศำสตร์  
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     - ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ประเภทต ำแหน่งเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ
ต ำแหน่งช ำนำญกำร จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
    - ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ประเภทต ำแหน่งเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ
ต ำแหน่งช ำนำญกำร จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
    - ภำควิชำวิศวกรรมเคมี ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ประเภทต ำแหน่งเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ
ต ำแหน่งช ำนำญกำร จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
    - ภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่ ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ประเภทต ำแหน่งเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ
ต ำแหน่งช ำนำญกำร จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
     - ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ประเภทต ำแหน่งเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ
ต ำแหน่งช ำนำญกำร จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
     - ภำควิชำวิศวกรรมแหล่งน้ ำ ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ ประเภทต ำแหน่งเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ
ต ำแหน่งช ำนำญกำร จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง และต ำแหน่งช่ำงเทคนิค ประเภทต ำแหน่งทั่วไป ระดับต ำแหน่ง
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
 (3) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ภำควิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม ต ำแหน่งช่ำงเทคนิค ประเภท
ต ำแหน่งทั่วไป ระดับต ำแหน่งช ำนำญงำนพิเศษ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
 (4) คณะสัตวแพทยศำสตร์ ภำควิชำพยำธิวิทยำ ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  ประเภทต ำแหน่งทั่วไป 
ระดับต ำแหน่งช ำนำญงำน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
 (5) สถำบันวิจัยสภำวะแวดล้อม ฝ่ำยบริหำร ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ประเภทต ำแหน่งทั่วไป 
ระดับต ำแหน่งช ำนำญงำน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
  
6. เรื่องกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2560 ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.ธรำพงษ ์ วิทิตศำนต์ สำขำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ 
 (2) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑำ สำขำแพทยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะสำร  ประเสริฐธรรม สำขำวิศวกรรมศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
  
7. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพำนิชกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด 
กองทุนเพ่ื อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะวิศวกรรมศำสตร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์  วำระที่  2                       
ระยะเวลำ  1  ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที ่28  กุมภำพันธ์ 2561   
 (2) รองศำสตรำจำรย์ พูลพร  แสงบำงปลำ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ ำกัด กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะวิศวกรรมศำสตร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ วำระที่ 2 
ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561   
 (3) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน HILL’S PET 
NUTRITION ASIA-PACIFIC PTE LIMITED จ ำกัด  กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของ              
คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 28  
กุมภำพันธ์ 2561  
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 (4) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.สุพล  เลื่องยศลือชำกุล เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัทฟำร์มำเทค 
เอฟ.ซี.จ ำกัด กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  
วำระท่ี 2 ระยะเวลำ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 (5) ศำสตรำจำรย์ ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศำล เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนเครือบริษัทมำสเตอร์
อิเลคทริค จ ำกัด และบริษัทบัณฑิตโกศล จ ำกัด กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะอักษรศำสตร์  
ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561  
 

8. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ริสำ ชัยศุภรัตน์ ให้ด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำทันตพยำธิวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
  

9. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่  บัณฑิต
วิทยำลัย จ ำนวน 8 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 55 คน 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 11 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 16 คน 
คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 65 คน                   
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 55 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 2 คน 
คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 5 คน ส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร จ ำนวน 1 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและ  
ปิโตรเคม ีจ ำนวน 1 คน  
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5. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมหวัง  ขันตยำนุวงศ์ สำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ทรงกลด  จำรุสมบัติกุล สำขำวิชำวนผลิตภัณฑ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ธีระ ตั้งวิชำชำญ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 (4) รองศำสตรำจำรย์พรทวี  พ่ึงรัศมี สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงภำพและกำรพิมพ์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นริทธิ์  สีตะสุวรรณ สำขำวิชำชีววิทยำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัฐไชย์  ลีนำวงศ์ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ  
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
 (7) รองศำสตรำจำรย์อรชุมำ  ยุทธวงศ์ สำขำวิชำศิลปกำรละคร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (8) รองศำสตรำจำรย ์ดร.เสำวณิต  วิงวอน สำขำวิชำภำษำไทยและวรรณคดีไทย มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
(เกษียณ)  
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยล ำพันธ์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิเพ็ญ  พวงสำยใจ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (12) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ์ สำขำวิชำสมุทรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
(เกษียณ) 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนันต์  ทองระอำ สำขำวิชำเคมี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์  พำรำสุข สำขำวิชำเคมี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (15) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิรันดร  ยูวะนิยม สำขำวิชำชีวเคมี มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (16) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิศิษฐ์  สิงห์ใจ สำขำวิชำฟิสิกส์และวัสดุศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
   
 
 
 
 
 


