
         สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 772 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยำยน 2557 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

 
1. เรื่องโครงกำรอุทยำนจุฬำฯ 100 ปี และถนนจุฬำฯ 100 ปี บริเวณสวนหลวง-สำมย่ำน 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติเรื่องโครงกำรอุทยำนจุฬำฯ 100 ปี และถนนจุฬำฯ 100 ปี บริเวณสวนหลวง-
สำมย่ำน ดังนี้ 
  (1) เห็นชอบแนวทำงกำรออกแบบโครงกำรอุทยำนจุฬำฯ 100 ปี และถนนจุฬำฯ 100 ปี บริเวณ            
สวนหลวง-สำมย่ำน ตำมข้อสรุปที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและก ำกับกำรออกแบบฯ เสนอในกำรประชุมครั้งนี้ 
โดยจะไม่มีกำรท ำถนนอ้อมรอบสวนหรือถนนลอดใต้สวน แต่ก ำหนดให้ท ำเป็นทำงสัญจรที่มีผิวจรำจรไม่กว้ำง
กว่ำเดิมและให้เป็นทำงคนเดินและจักรยำน โดยให้หำชื่อเรียกแทนกำรใช้ค ำว่ำ “ถนน” เช่น ค ำว่ำ “อุทยำนวิถี” และ
ให้พ้ืนที่สวนเป็นพื้นที่สีเขียวต่อเนื่องกัน มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงำม 
 (2) ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำและก ำกับกำรออกแบบโครงกำรอุทยำนจุฬำฯ 100 ปี และถนนจุฬำฯ  
100 ปี พิจำรณำกำรออกแบบทำงเดินในอุทยำน 100 ปี ส ำหรับเป็นทำงคนเดินและทำงจักรยำนที่อยู่ภำยใน
สวน โดยต้องไม่เป็นทำงในแนวที่เชื่อมถนนฟำกหนึ่ง ไปอีกฟำกหนึ่งหรือเป็นทำงรอบสวน เพ่ือป้องกัน                     
กำรพัฒนำเป็นถนนในอนำคต 
 (3) อนุมัติกรอบงบประมำณงบลงทุนโครงกำรอุทยำนจุฬำฯ 100 ปี และถนนจุฬำฯ 100 ปี ตำมที่เสนอ 
ส ำหรับกำรตั้งงบประมำณรำยปีของโครงกำรให้พิจำรณำปรับงบประมำณตำมควำมเป็นจริงของแบบรำยละเอียด
ที่จะเสนอต่อไป 
   
2. เรื่องงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติเรื่องงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 (1) อนุมัติงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมวงเงินที่เสนอโดยให้
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรและคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกรสภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยพิจำรณำ
กลั่นกรองโครงกำรอีกชั้นหนึ่งและสรุปผลเสนอในเดือนต่อไป 
          (2) อนุมัติงบประมำณโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรผูกพัน 3 ปีงบประมำณ (ปี 2558- 2560) จ ำนวน 2 
โครงกำร คือ โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรถบัสโดยสำรปรับอำกำศ และโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเดินรถโดยสำร
ภำยในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 (3) กำรเสนองบประมำณในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยแต่ละด้ำนต่อคณะ 
กรรมกำรนโยบำยด้ำนนั้น ๆ ของสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองก่อน 
 (4) ให้ฝ่ำยบริหำรก ำหนดตัวชี้วัดและกระบวนกำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์
จำกกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละโครงกำรหรือกิจกรรมของส่วนงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และให้เสนอในกำรพิจำรณำ
งบประมำณประจ ำปีด้วย 
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3. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรทะเบียน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์วัลภำ ประกอบผล ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนกำรทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557  
 
4. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษรำ  วริศรำภูริชำ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปกำรละคร 
ภำควิชำศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนำยน 2556 
 (2) รองศำสตรำจำรย์สุกัญญำ  สุจฉำยำ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำภำษำไทย 
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนำคม 2557 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศำล เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 
ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกรำคม 2556 
 (4) อำจำรย์ ดร.นระเกณฑ์  พุ่มชูศรี เป็น ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำควิชำ
วิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม 2557 
 (5)  อำจำรย ์ดร.อัจฉริยำ  สุริยะวงศ ์เป็น ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำควิชำ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยำยน 2556 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิบูลย์  ศรีเจริญชัยกุล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติชัย  รุจนกนกนำฏ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลำคม 2556 
 (8) อำจำรย์ ดร.ธำตรี  ใต้ฟ้ำพูล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ภำควิชำกำร
ประชำสัมพันธ์ คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554 
  
5. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ นำยแพทย์ณัฐวุฒิ  โตวน ำชัย  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ สำขำวิชำอำยุรศำสตร์  ตั้งแต่
วันที่ 17 ตุลำคม 2556 
 (2) อำจำรย์ นำยแพทย์เทิดพงศ์  เต็มภำคย์  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ  สำขำกุมำรเวชศำสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2556 
 
6. เรื่องกำรพิจำรณำยอมรับวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติยอมรับวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อ
วำรสำรที่คณะอักษรศำสตร์ส่งมำจ ำนวน 6 รำยชื่อ โดยให้ใช้เฉพำะงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับให้ลงตีพิมพ์ใน
วำรสำรภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำนั้น  
 
7. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจษฎำ  เด่นดวงบริพันธ์ กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  
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8. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต   เอ้ืออำภรณ์   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
9. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมชำย  ธนวัฒนำเจริญ กรรมกำร                          
สภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์   แสงวณิช กรรมกำร                  
สภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต
      
10. เรื่องโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนครเขตปทุมวันแห่งใหม่ (สถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวัน) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบในหลักกำรและอัตรำค่ำเช่ำโครงกำรศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร                
เขตปทุมวันแห่งใหม่ (ในส่วนของสถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวัน) ในอัตรำค่ำเช่ำที่ดินร้อยละ 1 ของรำคำ
ประเมิน โดยให้สถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวันตั้งอยู่บนพ้ืนที่เดิมแต่ลดขนำดพ้ืนที่ลงโดยให้มีเฉพำะส่วนส ำนักงำน 
แตไ่ม่มีอำคำร ที่พัก 
 
11. เรื่องกำรกันเงินเบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นกรณีพิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ไปยังปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 เป็นกรณีพิเศษ 4 กรณี จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 873,746,895.91 บำท ดังนี้ 
 1. โครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2551-2555) (จุฬำฯ 100 ปี) จ ำนวน 2 รำยกำร 
ได้แก่ โครงกำรศูนย์นวัตกรรมนำโนเทคโนโลยี งบประมำณ 330,000 บำท (สำมแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) และ
โครงกำรสถำปัตยำนุรักษ์ งบประมำณ จ ำนวน 584,939.00 บำท (ห้ำแสนแปดหมื่นสี่พันเก้ำร้อยสำมสิบเก้ำบำทถ้วน) 
 2. โครงกำรฟ้ืนฟูขีดควำมสำมำรถของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (งบประมำณเหลือ
จ่ำยจำกโครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2551-2555) (จุฬำฯ 100 ปี) รำยกำรครุภัณฑ์
รวม 4 รำยกำร งบประมำณจ ำนวน 43,000,000 บำท (สี่สิบสำมล้ำนบำทถ้วน) 
 3. งบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ ำนวน 8 รำยกำร งบประมำณรวมจ ำนวน 
135,111,956.91 บำท (หนึ่งร้อยสำมสิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้ำร้อยห้ำสิบหกบำทเก้ำสิบเอ็ด
สตำงค์) โดยรำยกำรที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีดังกล่ำวจะเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยภำยใน 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
 4. โครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย “สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2” 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 งบประมำณจ ำนวน 694,720,000 บำท (หกร้อยเก้ำสิบสี่ล้ำนเจ็ดแสน
สองหมื่นบำทถ้วน) 
 
12. เรื่องกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็น
คณำจำรย์ ประธำนมีข้อสังเกตว่ำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของคณบดีในที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยมีควำมส ำคัญมำก ดังนั้น ก่อนกำรเลือกกรรมกำร                      
สภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ อธิกำรบดีควรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้ที่ประชุม
หัวหน้ำส่วนงำนทรำบถึงควำมส ำคัญของกำรคัดเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยที่มำจำกผู้แทนคณบดี                  



4 
 

ซ่ึงจ ำเป็นต้องได้ผู้ที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนในฐำนะคณบดีและสำมำรถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัยได ้
  
13. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ด ำรงค์  ทวีแสงสกุลไทย  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำนนวัตกรรม CPF-CEO 
กองทุนบัณฑิตวิทยำลัย วำระที่ 2  ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2558   
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำร์   สัจกุล  เป็นศำสตรำภิชำนทุนพัฒนำภำควิชำสำรัตถศึกษำ เงินทุนเพ่ือ
กำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ ในกองทุนคณะครุศำสตร์  ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน  2558   
 (3) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์   อุวรรณโณ   เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2558   
 (4) ศำสตรำจำรย์วิทิต  มันตำภรณ์ เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของ              
คณะนิติศำสตร์ วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2558 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นภดล  นพคุณ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นภดล  
นพคุณ  กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์  วำระที่ 2 ระยะเวลำ  1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2558   
 (6) รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์  รอดช้ำงเผื่อน  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ -
ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 4  ระยะเวลำ  1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2558   
 (7) รองศำสตรำจำรย์ทวีรัก   เจริญสุข   เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ - ศิลปกรรม 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 4  ระยะเวลำ  1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2558   
 (8) รองศำสตรำจำรย์ผุสดี   หลิมสกุล   เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ - ศิลปกรรม 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 2  ระยะเวลำ  1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2558  
   
14. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพศำล   กิตติศุภกร  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวำณี  สุรเสียงสังข์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสถิติ  คณะพำณิชยศำสตร์                 
และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป 

(3) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ 
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป  

(4) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ธีระพงศ์  เจริญวิทย์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสูติศำสตร์ - นรีเวชวิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป 

(5) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์อำรี   ตนำวลี  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป  

(6) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เกศกำญจน์  เกศวยุธ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำชีวเคมี                  
คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป  
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(7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง  ดร.สิริรัตน์  สูอ ำพัน ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเภสัช
วิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที ่17 พฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นไป  

(8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสริชย์ โชติพำนิช  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเคหกำร คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2557 เป็นต้นไป 

(9) อำจำรย์ ดร.ญำณีนำถ  สุวรรณวงศ์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำจุลทรรศน์ศำสตร์คลินิก 
คณะสหเวชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป  

 
15. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2557 – 2561 
และหลักสูตรใหม่: หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรที่ เสนอโดยคณะสหเวชศำสตร์และภำควิชำรังสีวิทยำ                     
คณะแพทยศำสตร์ เพ่ือบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2557 – 2561 ได้แก ่
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค และอนุมัติให้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรใหม่นี้ในปีกำรศึกษำ 2558 
   
16. เรื่องกำรปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำขำวิชำบูรณะช่องปำกและใบหน้ำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำขำวิชำบูรณะช่องปำกและ
ใบหน้ำ ของคณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 
 
17. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลั ยมีมติ อนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ ส ำเร็ จกำรศึกษำของคณะ และวิทยำลั ย ได้ แก่                                  
คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน 125 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 2 คน บัณฑิต
วิทยำลัย  จ ำนวน 20 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 2 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 8 คน 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 14 คน คณะเศรษฐศำสตร์  จ ำนวน 10 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 29  คน 
คณะพยำบำลศำสตร์  จ ำนวน 2 คน และคณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 2 คน  
 


