
         รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 768 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
  ณ ห%องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 

     ____________________ 
 

ศาสตราจารย+กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน+       นายกสภามหาวิทยาลัย     เป2นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องผลการสรรหาผู%อํานวยการสถาบันการขนส;ง   

 สภามหาวิทยาลัยมีมติให%แต;งต้ังผู%ช;วยศาสตราจารย+ ดร.จักรกฤษณ+  ดวงพัสตรา ดํารงตําแหน;ง
ผู%อํานวยการสถาบันการขนส;ง 
 

2. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน;งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให%กําหนดตําแหน;งทางวิชาการ ดังนี้  
 (1.) รองศาสตราจารย+ นายแพทย+รุ;งโรจน+  พิทยศิริ  เป2น ศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร+ 
ภาควิชาอายุรศาสตร+ คณะแพทยศาสตร+  ต้ังแต;วันท่ี 27  ธันวาคม 2555 
 (2.) ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ดร.กิตติ  กันภัย เป2น รองศาสตราจารย+ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร+                     
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 24 กันยายน 2555 
 (3.) อาจารย+ ดร.ทิพภากร  รังคสิริ  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร+และการบัญชี ต้ังแต;วันท่ี 29  กรกฎาคม 2556 
 (4.) อาจารย+ ดร.ประภาภรณ+  เกียรติกุลวัฒนา เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาการบัญชี 
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร+และการบัญชี  ต้ังแต;วันท่ี 17  กันยายน 2556  
 (5.) รองศาสตราจารย+สําเรียง  เมฆเกรียงไกร เป2น ศาสตราจารย+ ในสาขาวิชานิติศาสตร+                        
คณะนิติศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี  15 พฤษภาคม 2555 
 (6.) อาจารย+ ดร.คเณศ  วงษ+ระวี  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาวิชาเคมี ต้ังแต;วันท่ี 24  
กันยายน 2556 
 (7.) รองศาสตราจารย+ ดร.วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์  เป2น ศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร+  ต้ังแต;วันท่ี 29  พฤศจิกายน  2556 
 (8.) อาจารย+ ดร.ชีวานันท+  เดชอุปการ  ศิริสมบูรณ+ เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ภาควิชาจุลชีววิทยา ต้ังแต;วันท่ี 20  สิงหาคม 2556 
 (9.) รองศาสตราจารย+ ดร.ศิริรัตน+  เร;งพิพัฒน+ เป2น ศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ภาควิชาจุลชีววิทยา ต้ังแต;วันท่ี 30  เมษายน 2556 
 (10.) ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ดร.ศิริรัตน+  แอดสกุล เป2น รองศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 12  ธันวาคม 2555 
 (11.) อาจารย+วรศักด์ิ  มหัทธโนบล  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชารัฐศาสตร+ ภาควิชา
ความสัมพันธ+ระหว;างประเทศ คณะรัฐศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 4  กรกฎาคม 2554 
 (12.) อาจารย+ ดร.ณัฐนันท+  คุณมาศ เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชารัฐศาสตร+ ภาควิชา
ความสัมพันธ+ระหว;างประเทศ คณะรัฐศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 
 (13.) อาจารย+ ดร.อุษณีย+  พ่ึงปาน เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร+ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร+สาธารณสุข ต้ังแต;วันท่ี 12  กันยายน 2555 
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 (14.) อาจารย+ ดร.จิตรลดา  อารีย+สันติชัย  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร+ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร+สาธารณสุข ต้ังแต;วันท่ี 31  ตุลาคม 2555 
 (15.) อาจารย+ ดร.เกษม  เพ็ญภินันท+  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา 
คณะอักษรศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 25  กันยายน 2555 
 (16.) อาจารย+ ดร.วาสนา  วงศ+สุรวัฒน+ เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร+ ภาควิชา
ประวัติศาสตร+ คณะอักษรศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 18 มกราคม 2556 
 (17.) รองศาสตราจารย+ ดร.ปารเมศ  ชุติมา เป2น ศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 7 มิถุนายน 2556 
 (18.) รองศาสตราจารย+ ดร.สุเชษฐ+  ลิขิตเลอสรวง เป2น ศาสตราจารย+  ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 7 มีนาคม 2554 
 (19.) อาจารย+ ดร.รุ%งระวี  นาวีเจริญ  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร+ 
คณะพยาบาลศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 26  ธันวาคม 2555 
 (20.) อาจารย+ ดร.วาริชา  วงศ+พยัต  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาสถาปJตยกรรมศาสตร+ 
คณะสถาปJตยกรรมศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 1 มีนาคม 2556 
 (21.) ผู%ช;วยศาสตราจารย+ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล เป2น รองศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาสถาปJตยกรรม
ศาสตร+ คณะสถาปJตยกรรมศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 15 มีนาคม 2556 
 (22) อาจารย+ ดร.เขมรัฐ  เถลิงศรี  เป2น ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร+  
คณะเศรษฐศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 11  ธันวาคม 2555 
 และมี 4 ราย ท่ีไม;สมควรให%กําหนดตําแหน;งทางวิชาการสูงข้ึน 
  
3. เรื่องการพิจารณาเทียบตําแหน;งทางวิชาการ  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให%เทียบตําแหน;งทางวิชาการ ดังนี้ 
 (1.)  ผู%ช;วยศาสตราจารย+พิเศษ ดร.วันทนี  พูลวรลักษณ+  เป2นตําแหน;งผู%ช;วยศาสตราจารย+ในสาขาวิชา           
การบริหารธุรกิจ (การเงิน) ต้ังแต;วันท่ี 16 กุมภาพันธ+ 2554 
 (2.) ผู%ช;วยศาสตราจารย+พิเศษ ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ+ เป2นตําแหน;งผู%ช;วยศาสตราจารย+ในสาขาวิชา          
การบริหารธุรกิจ (การตลาด) ต้ังแต;วันท่ี 16 กุมภาพันธ+ 2554 
 (3.) ผู%ช;วยศาสตราจารย+พิเศษ ดร.ชัยพงษ+  พงษ+พานิช เป2นตําแหน;งผู%ช;วยศาสตราจารย+ในสาขาวิชา            
การบริหารธุรกิจ (การจัดการปฏิบัติการและกระบวนการ)  ต้ังแต;วันท่ี 16 กุมภาพันธ+ 2554 
              
4. เรื่องการแต;งต้ังปูชนียาจารย+แห;งจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย    
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให%แต;งต้ังศาสตราจารย+กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป2นปูชนียาจารย+            
แห;งจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย  
                           
5. เรื่องการแต;งต้ังคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให%แต;งต้ังคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 (1.)  ศาสตราจารย+กิตติคุณ ดร.สุจิต   บุญบงการ           เป2น   ประธานกรรมการ 
       (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ) 
 (2.)  อธิการบดี                     กรรมการ 
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 (3.)  ประธานสภาคณาจารย+      กรรมการ  
 (4.)  นายปรีชา วัชราภัย       กรรมการ 
 (5.)  ศาสตราจารย+พิเศษ ดร.ทศพร   ศิริสัมพันธ+    กรรมการ  
 (6.)  นายสมภพ   อมาตยกุล      กรรมการ 
 (7.)  ศาสตราจารย+พิเศษ ธงทอง   จันทรางศุ    กรรมการ 
 (8.)  นางขนิษฐา  หงสประภาส      กรรมการ   
           (9.) รองศาสตราจารย+ ดร.เอก   ต้ังทรัพย+วัฒนา   
                (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย+ประจํา)    กรรมการ 
         (10.) ศาสตราจารย+ ดร.บัณฑิต   เอ้ืออาภรณ+   
                (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน%าส;วนงานท่ีเป2นคณาจารย+) กรรมการ 
         (11.) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย+ ดร.พรพจน+   เปNOยมสมบูรณ+)  เลขานุการ 

                  (12.) นายปรีชา   ปลืม้จิต       ผู%ช;วยเลขานุการ                                   
  (13.) ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย+         ผู%ช;วยเลขานุการ 
         ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 เป2นต%นไป โดยให%ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน;ง
คราวละ 3 ปN  
 
6. เรื่องการแต;งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให%แต;งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 (1.)  อธิการบดี                    เป2น ประธานกรรมการ 
 (2.)  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย+ ดร.พรพจน+  เปNOยมสมบูรณ+)           กรรมการ 
 (3.)  รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย+ นายแพทย+เจษฎา  แสงสุพรรณ)          กรรมการ 
 (4.)  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร+และการบัญชี (รองศาสตราจารย+ ดร.พสุ  เดชะรินทร+)        กรรมการ 
 (5.)   ผู%อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย+ดุษฎี  สงวนชาติ)            กรรมการ 
 (6.)  รองศาสตราจารย+ไพลิน  ผ;องใส              กรรมการ 
 (7.)  นางปPOนสุวรรณ  ถนัดสร%าง               กรรมการ 
 (8.)  ผู%ช;วยอธิการบดี (ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย+)           กรรมการ 
 (9.)  ผู%แทนสภาคณาจารย+                กรรมการ 
 (10.) ผู%อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย+                     เลขานุการ 
           (11.) ผู%อํานวยการฝRายบริหารงานบุคคล               ผู%ช;วยเลขานุการ 
 ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี 22 มิถุนายน 2557 เป2นต%นไป โดยให%ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน;ง
คราวละ 2 ปN 
  
7. เรื่องการแต;งต้ังประธาน รองประธาน และกรรมการพิจารณาเรื่องร%องทุกข+หรืออุทธรณ+ของนิสิต 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให%แต;งต้ังรองศาสตราจารย+ นายแพทย+ปรีดา  ทัศนประดิษฐ+ เป2นประธาน                    
ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ดร.ภัทรสินี  ภัทรโกศล เป2นรองประธาน และผู%ช;วยศาสตราจารย+ชูพงศ+  ปJญจมะวัต เป2น
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร%องทุกข+หรืออุทธรณ+ของนิสิต 
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8. เรื่องการแต;งต้ังศาสตราภิชาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให%แต;งต้ัง ศาสตราจารย+ ดร.วิวัฒน+  ตัณฑะพานิชกุล  เป2นศาสตราภิชาน
เงินทุนบริษัท เอสซีจี  เคมีคอลส+  จํากัด ระยะเวลา 1 ปN ต้ังแต;วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558  
  
9. เรื่องการแต;งต้ังหัวหน%าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให%แต;งต้ังหัวหน%าภาควิชา ดังนี้ 

(1.) รองศาสตราจารย+ ทันตแพทย+ ดร.วีระ  เลิศจิราการ  ดํารงตําแหน;งหัวหน%าภาควิชาจุลชวีวิทยา  
คณะทันตแพทยศาสตร+ ต;อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต;วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 เป2นต%นไป  

(2.) ผู%ช;วยศาสตราจารย+ นายแพทย+ อุดมศักด์ิ  หุ;นวิจิตร  ดํารงตําแหน;งหัวหน%าภาควิชานิติเวช
ศาสตร+ คณะแพทยศาสตร+ ต้ังแต;วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 เป2นต%นไป 
 (3.)  ผู%ช;วยศาสตราจารย+ ดร.จีราวรรณ  แสงเพ็ชร+  ดํารงตําแหน;งหัวหน%าภาควิชาทัศนศิลปT                
คณะศิลปกรรมศาสตร+ ต;อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต;วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 เป2นต%นไป  
  

10. เรื่องหลักสูตรใหม;ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย ช;วงระยะเวลา  พ.ศ. 2557 - 2561  
          สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม;ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย                        
ช;วงระยะเวลา พ.ศ. 2557 -2561 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอักษรศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสเปน 
   

11. เรื่องการเปPดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเปPดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน 

 

12. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 12 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 12  หลักสูตร ดังนี้ 
            (1.) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการล;าม 
 (2.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
   (3.) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  
   (4.) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   (5.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล%อม (หลักสูตร
นานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
              (6.) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
             (7.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
   (8.) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
   (9.) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
           (10.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร+ 
           (11.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล%อม 
(หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
            (12.) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
              
 

 

 


