
  สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 776 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกรำคม 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์      นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นำงวิวรรณ  ธำรำหิรัญโชติ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
 
2. เรื่องร่ำงแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในระยะ 15 ปี 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบเค้ำโครง โครงสร้ำงและแนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรเงินระยะยำวตำม
แผนต้นแบบของร่ำงแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินระยะยำว 15 ปี ตำมที่เสนอ โดยให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินระยะยำว 15 ปี ให้มีควำมสมบูรณ์ โดยก ำหนดสมมติฐำนส ำหรับ                     
กำรประมำณกำรด้ำนต่ำง ๆ ทัง้ด้ำนรำยรับและรำยจ่ำยให้ใกล้เคียงควำมเป็นจริง  
  
3. เรื่องรำยงำนสรุปคณะกรรมกำรเฉพำะกิจศึกษำระบบกำยภำพ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ระบบกำยภำพเขตกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยเห็นชอบข้อเสนอเพ่ือก ำหนดนโยบำยระบบกำยภำพเขตกำรศึกษำ ดังนี้ 
 (1)ให้ส ำนักบริหำรระบบกำยภำพด ำเนินงำนร่วมกับส่วนงำนต่ำงๆ จัดท ำผังแม่บทของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 (2) ให้ฝ่ำยบริหำรส่วนกลำงร่วมกับส่วนงำนต่ำงๆ ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยอำจต้องปรับนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดคำบเวลำสอนให้มีระยะเวลำ
ต่อคำบ และกำรกระจำยคำบกำรสอน เพ่ือให้นิสิตสำมำรถใช้ห้องเรียนและโรงอำหำรที่มีอยู่ได้เพียงพอ  
รวมทั้งก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรให้อำจำรย์ไปท ำกำรสอนตำมอำคำรเรียนต่ำงๆ แทนกำรให้นิสิต
จ ำนวนมำกมำเรียนตำมอำคำรต่ำงๆ 
 (3)ให้ส ำนักบริหำรระบบกำยภำพรีบด ำเนินกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรและ
ห้องเรียนของมหำวิทยำลัย โดยมีกระบวนกำรขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรออกแบบ เกณฑ์มำตรฐำนใน               
กำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง รวมทั้งค ำนึงถึงค่ำบ ำรุงรักษำและค่ำสำธำรณูปโภคในอนำคตด้วย 
 (4) กำรขำดแคลนกลุ่มบุคลำกรในวิชำชีพที่ส ำคัญและที่จ ำเป็น เช่น สถำปนิก วิศวกร นักบัญชี  
ผู้สอบบัญชี ฯลฯ ให้ฝ่ำยบริหำรไปศึกษำว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรสรรหำและรักษำบุคลำกรเหล่ำนี้ไว้กับ
มหำวิทยำลัย 
 (5) ให้จัดท ำมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรและระบบกำรจัดกำรของเสียอันตรำยที่เหมำะสมมำใช้ และให้มี
กำรบริหำรจัดกำรให้ห้องปฏิบัติกำรได้มำตรฐำนรวมทั้งมีระบบกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอันตรำยที่ได้
มำตรฐำนโดยต้องมีกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอเพ่ือท ำให้เกิดระบบและวินัยที่ดีในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำม
ปลอดภัยส ำหรับนิสิตและบุคลำกรที่มำใช้บริกำร 
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 (6) ให้ฝ่ำยบริหำรจัดงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำด้ำนระบบกำยภำพต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็นอย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ 
 (7) ให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบกำยภำพต่ำงๆ โดยก ำหนดเป้ำหมำย และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและครบถ้วน มีกำรติดตำมผลกำรประเมินอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และใช้งบประมำณได้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นและภำยใต้กรอบท่ีก ำหนดไว้ 
 ส่วนที่ 2 ระบบกำยภำพเขตจัดกำรทรัพย์สิน 
 รับทรำบรำยงำนเกี่ยวกับสภำพกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรงำนจัดกำรทรัพย์สิน 
และโครงกำรเชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินตำมที่เสนอ และเห็นชอบให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็น
ในที่ประชุมประกอบกับประเด็นที่ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินเสนอไปพิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมต่อไป 
 ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อมโยงเขตกำรศึกษำกับเขตจัดกำรทรัพย์สิน 
 (1) เห็นชอบในหลักกำรที่ให้มีกำรเชื่อมโยงกันระหว่ำงพ้ืนที่เขตกำรศึกษำและพ้ืนที่เขตจัดกำร
ทรัพย์สินของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยทั้งในเรื่องกำรวำงผังแม่บทและระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 (2) เห็นชอบแนวทำงกำรใช้พ้ืนที่เขตกำรศึกษำและพ้ืนที่เขตจัดกำรทรัพย์สินในอัตรำส่วนพ้ืนที่เขต
กำรศึกษำต่อพ้ืนทีเ่ขตจัดกำรทรัพย์สินในอัตรำ 70 ต่อ 30 และหำกมีพ้ืนที่ส่วนรำชกำรที่ได้คืนมำก็ให้เป็นพ้ืนที่
เขตกำรศึกษำหรือเขตกันชน ส ำหรับกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นจะเป็นนโยบำยต่อไปว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือให้
พ้ืนที่เขตกันชนสำมำรถด ำเนินกำรร่วมกันได้ระหว่ำงกำรจัดกำรกำรศึกษำกับกำรจัดหำรำยได้ 
 (3) ในกำรเชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรมต้องให้เกิดงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในกำร
พัฒนำประเทศชำต ิโดยให้จัดท ำรำยละเอียดแนวทำงกำรด ำเนินกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำอีกครั้ง 

(4) ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมก ำกับระบบกำยภำพของมหำวิทยำลัย ทั้งเขตกำรศึกษำและ         
เขตจัดกำรทรัพย์สิน ท ำหน้ำที่ก ำกับนโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรทรัพยำกรกำยภำพร่วมกัน 

 

4. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถิรกร  พงศ์พำนิช  เป็น ศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  ตั้งแต่วันที่ 23 มกรำคม 2557 
 (2) อำจำรย์ ดร.หนึ่งฤทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำสเปน ภำควิชำ
ภำษำตะวันตก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกรำคม 2557 
 (3) อำจำรย์ ดร.ธำนีรัตน์  จัตุทะศรี เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำ
ภำษำไทย คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวำคม 2556 
 (4) อำจำรย์ ดร.อำทิตย์  ชีรวณิชย์กุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำ
ภำษำไทย คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม 2557 
 (5) อำจำรย์ ดร.กนิษฐ์  ศิริจันทร์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรัชญำ ภำควิชำปรัชญำ 
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม 2556 
 (6) อำจำรย์ ดร.ภำวิณี  มะโนวรรณ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรบัญชี ภำควิชำ   
กำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภำคม 2557 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เขมรัฐ  โอสถำพันธุ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวชิำวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน 2557 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำวี  ธรรมำภรณ์พิลำศ เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกรรม ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนำยน 2556 
 (9) อำจำรย์ ดร.ชันทำล  แฮร์เบอร์โฮลส์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2556 
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 (10) อำจำรย์ ดร. กำนดำภร  เจริญกิตบวร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

สถำบันภำษำ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวำคม 2556 
 (11) อำจำรย์จรูญ  เกนี ่เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ สถำบันภำษำ  ตั้งแต่วันที่ 
31 มกรำคม 2557 
 (12) อำจำรย์กนิษฐำ   พวงไพบูลย์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประถมศึกษำ โรงเรียนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28  สิงหำคม 2556 
 (13) อำจำรย์ ดร.ขนบพร   วัฒนสุขชัย  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปศึกษำ ภำควิชำ
ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลำคม 2556 
 (14) อำจำรย์ ดร.วัชรินทร์   ฐิติอดิศัย  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปศึกษำ ภำควิชำศิลปะ 

ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2556 
 (15) อำจำรย์ ดร.อภิชำติ   พลประเสริฐ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปศึกษำ ภำควิชำ
ศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2556 
 (16) อำจำรย์ ดร.เฟ่ืองอรุณ  ปรีดีดิลก  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพัฒนศึกษำ ภำควิชำ
นโยบำยกำรจัดกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 27 มกรำคม 2557 
 (17) อำจำรย์ ดร.สุวิธิดำ  จรุงเกียรติกุล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรศึกษำนอกระบบ      
โรงเรียน ภำควิชำกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 
 (18) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงเกียรติ   สุเมธกิจกำร เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2556 
 (19) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จำรยะพันธุ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตรท์ำงทะเล 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล   คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6  กันยำยน  2556 
 
5. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม ภำควิชำ
อำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ เป็นศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 
มิถุนำยน 2556 
  
6. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) เรืออำกำศเอกหญิง แพทย์หญิงถนอมศิริ สุนทรธรรม เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ สำขำวิชำ         
สูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ ตั้งแต่วันที ่3 เมษำยน 2556 
 (2) อำจำรย์ แพทย์หญิงปวีณำ   สุสัณฐิตพงษ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ สำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2556 
 
7. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์  นำยแพทย์วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล เป็น                     
รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
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8. เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับหน่วยงำนวิสำหกิจในก ำกับของมหำวิทยำลัยที่มีภำระหน้ำที่บริหำรสินทรัพย์และ
รำยได้และข้อบังคับเกี่ยวกับหน่วยงำนในก ำกับของอธิกำรบดีที่มีภำระหน้ำที่ด้ำนบริกำรและสนับสนุน
มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบหลักกำรของร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลหน่วยงำน
วิสำหกิจในก ำกับของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... ตำมเสนอและอนุมัติให้ออกข้อบังคับเพ่ือประกำศใช้ต่อไป 
 (2) เห็นชอบหลักกำรของร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและ
กำรงบประมำณของหน่วยงำนวิสำหกิจในก ำกับของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... ตำมเสนอและอนุมัติให้
ออกข้อบังคับเพ่ือประกำศใช้ต่อไป 
 (3) เห็นชอบหลักกำรของร่ำงข้อบังคับของหน่วยวิสำหกิจในก ำกับของมหำวิทยำลัยตำมเสนอ ยกเว้น 
     (3.1) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และโรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย             
ให้หัวหน้ำหน่วยงำนมีต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร และเป็นพนักงำนเต็มเวลำ ไม่มีวำระ 
     (3.2) ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสถำนีวิทยุแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย          
ให้หัวหน้ำหน่วยงำนมีต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนไม่เต็มเวลำ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี 
และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได ้โดยไม่จ ำกัดวำระแต่ต้องมีคุณสมบัติอำยุไม่เกิน 70 ปี 
     (3.3) ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  และศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำร            
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ให้หัวหน้ำหน่วยงำนมีต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ  
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหมอี่กได้ โดยไม่จ ำกัดวำระแต่ต้องมีคุณสมบัติอำยุไม่เกิน 70 ปี 
     (3.4) ศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และศูนย์กีฬำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ให้หัวหน้ำหน่วยงำนมีต ำแหน่งเป็นผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนเต็มเวลำ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี และอำจได้รับ
แต่งตั้งใหมอี่กได ้โดยไม่จ ำกัดวำระแต่ต้องมีคุณสมบัติอำยุไม่เกิน 70 ปี 
 ทั้งนี้ ให้ฝ่ำยบริหำรปรับแก้ไขข้อบังคับของหน่วยวิสำหกิจในก ำกับของมหำวิทยำลัยที่มีภำระหน้ำที่
บริหำรสินทรัพย์ และรำยได้ทั้ง 8 หน่วยงำน ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย และเมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว        
อนุมัตใิห้ออกข้อบังคับเพ่ือประกำศใช้ต่อไป 
 

9. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 

10. เรื่องรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็น

คณำจำรย์แล้วปรำกฏผล ดังนี้ 
 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ (กลุ่มคณบด)ี 
 (1)  ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  เอ้ืออำภรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 (2)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนำ คณบดีคณะรัฐศำสตร์ 
 (3)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัญชำ  ชลำภิรมย์          คณบดีคณะครุศำสตร์ 
 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ (กลุ่มผู้อ ำนวยกำร) 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ ์ แสงวณิช  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเทคโนโลยี 
                                                                         ชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ 
 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ (กลุ่มรองอธิกำรบดี) 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยำ  ติงศภัทิย์ รองอธิกำรบดี 
          ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 
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11. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์  นำยสัตวแพทย์ ดร.สุพล  เลื่องยศลือชำกุล  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำร
วิชำกำรและกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์  ระยะเวลำ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2558 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558    
 (2) รองศำสตรำจำรย์  ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำ คณะอักษรศำสตร์ วำระที ่12  ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2558  ถึงวันที ่31 มกรำคม 2559    
 
12. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิลิตำ  ศรีอุฬำรพงศ์ ด ำรงต ำแหน่ง
หัวหน้ำภำควิชำภำษำตะวันตก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป  
  
13. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร ดังนี้  

(1 ) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำออร์โธปดิิกส์ 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำทำงสัตวแพทยศำสตร์    
  (3) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสถิติกำรศึกษำ 
         (4) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
 
14. เรื่องกำรปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ 
      (1) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์ 
 (2) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำประยุกต์ 
 (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ชุมชน 
 
15. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์  
จ ำนวน 136 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 31 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 21 คน บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 
34 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 87 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 16 คน คณะแพทยศำสตร์  
จ ำนวน  4  คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน  5  คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ 
จ ำนวน 5 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 5 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  จ ำนวน 9 คน วิทยำลัย
ประชำกรศำสตร์  จ ำนวน  2  คน  คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน  8  คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน  4 คน 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน  4 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  จ ำนวน 4  คน คณะพยำบำลศำสตร์  
จ ำนวน 33 คน วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 2 คน 
คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 35 คน และคณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 9 คน  
 
 
 


