
 สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 783 

วันพฤหัสบดทีี่ 27 สิงหำคม 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
2. เรื่องผลกำรสรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ และคณบดีคณะอักษรศำสตร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์   แสงวณิช ด ำรงต ำแหน่งคณบดี                
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  ด ำรงต ำแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 และรองศำสตรำจำรย์ ดร.กิ่งกำญจน์ เทพกำญจนำ  
ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 

 
3. เรื่องกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน               
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำร
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 และเห็นชอบให้ปฏิบัติตำมข้ันตอน วิธีกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำต่อเวลำ
รำชกำรผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำร 1 ตุลำคม 2559 
 
4. เรื่องกำรยุติกำรด ำเนินกำรและยุบเลิกหน่วยวิจัย-พัฒนำอุตสำหกรรม สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและ
วิศวกรรมพันธุศำสตร์ 
 ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2557 เห็นชอบให้หน่วยวิจัย – พัฒนำอุตสำหกรรมของสถำบันฯ สิ้นสุด
กำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปีงบประมำณ 2558 หน่วยงำนดังกล่ำวนี้ได้จัดต้ังข้ึน เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อแสวงหำและ
น ำผลงำนวิจัยและพัฒนำที่มีศักยภำพไปพัฒนำเชิงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ
เช่ือมโยงงำนวิจัยกับอุตสำหกรรม และหำรำยได้มำสนับสนุนกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอนของสถำบัน ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้สถำบันทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนที่มีภำระงำนเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์อยู่แล้ว บุคลำกรของสถำบันฯ สำมำรถใช้ช่องทำงนี้ในกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวได ้
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ยุติกำรด ำเนินกำรและยุบเลิกหน่วยวิจัย–พัฒนำอุตสำหกรรมของ
สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรรมพันธุศำสตร์ และให้ด ำเนินกำรโอนทรัพย์สินของหน่วยวิจัยดังกล่ำว
ให้กับสถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรรมพันธุศำสตร์ โดยในส่วนเงินฝำกธนำคำรให้สบทบเข้ำเงินทุน
วิจัยของสถำบัน และเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรยุติกำรด ำเนินกำรและกำรยุบ
เลิกหน่วยวิจัย-พัฒนำอุตสำหกรรม สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์  และยกเลิก
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ระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรหน่วยวิจัย-พัฒนำอุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลยีชีวภำพ
และวิศวกรรมพันธุศำสตร์ พ.ศ. 2544 พ.ศ. ... และอนุมัติให้ประกำศต่อไป 
 
5. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
   สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ผกำภรณ์  พันธุวดี พิศำลธุรกิจ เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ใน
สำขำวิชำทันตกรรมชุมชน ภำควิชำทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2557 
 (2) อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.เอกรัฐ  ภัทรธรำธิป เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันตพยำธิ
วิทยำ ภำควิชำทันตพยำธิวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557  
 (3) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สรนันทร์  จันทรำงศุ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันต
พยำธิวิทยำ ภำควิชำทันตพยำธิวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหำคม 2556 
 (4) อำจำรย์ ดร.วีระ  สุพรศิลป์ชัย เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสรีรวิทยำ (ประสำท
วิทยำศำสตร์) ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนำยน 2557 
 (5) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เกศกำญจน์ เกศวยุธ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ
ช่องปำก ภำควิชำชีวเคมี คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลำคม 2556 
 (6)  อำจำรย ์ทันตแพทย์หญิง ดร.จันทรกร  แจ่มไพบูลย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปริทันตวิทยำ 
ภำควิชำปริทันตวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2557 
 (7)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์สุพจน์  ตำมสำยลม เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปริทันตวิทยำ 
ภำควิชำปริทันตวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2557 
 (8) อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ชำญวิทย์  ประพิณจ ำรูญ เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ                   
เวชศำสตร์ช่องปำก ภำควิชำเวชศำสตร์ช่องปำก  คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 
 (9) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรนฤน  กำญจนบุษย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเวชศำสตร์
ช่องปำก ภำควิชำเวชศำสตร์ช่องปำก  คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.อำทิพันธ์ุ  พิมพ์ขำวข ำ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ศัลยศำสตร์ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภำคม 2557 
 (11) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์  เตชะเลิศไพศำล เป็น รองศำสตรำจำรย์                    
ในสำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน ภำควิชำทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 22 เมษำยน 2557  
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลยศ  อุดมวงศ์เสรี เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2557 
 (13) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัชชัย  เตชัสอนันต์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 
 (14) อำจำรย์ ดร.สิระ  สุจินตะบัณฑิต เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ               
กำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 12 มกรำคม 2558 
 (15) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
ภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2557 
 (16) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.รัชลิดำ  ลิปิกรณ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน 2557 
 (17) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  งำมประเสริฐสิทธ์ิ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี
วิศวกรรม ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม 2557 
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 (18) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วนิดำ  จีนศำสตร์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 กันยำยน 2555 
 (19) อำจำรย์ เภสัชกร ดร.ชำญกิจ  พุฒิเลอพงศ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชกรรม
คลินิก ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลำคม 2557 
 (20) อำจำรย์ เภสัชกร ดร.วรสิทธ์ิ  วงศ์สุทธิเลิศ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชเคมี 
ภำควิชำอำหำรและเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 
 (21) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จูน  เจริญเสียง เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 
  
6. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติใหเ้ทยีบต ำแหน่งอำจำรย์ นำยแพทย์กวี  ภัทรำดูลย ์เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์              
ในสำขำวิชำออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557  
 
7. เรื่องกำรแต่งตั้งประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปรีดำ  ทัศนประดิษฐ์ กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำนกรรมกำร  ศำสตรำจำรย์พิเศษประสิทธ์ิ  โฆวิไลกูล เป็นกรรมกำรผู้มีควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญด้ำนกฎหมำย และรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ก ำจร  ตติยกวี เป็นกรรมกำรผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ในคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล                                         
 
8. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนมหำวิทยำลัย               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งก ำหนดให้ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เป็นศูนย์ในก ำกับของมหำวิทยำลัยที่สนับสนุนกำรผลิตผลผลิตหลัก (ศูนย์ระดับ 2) และอนุมัติให้ประกำศใช้
ต่อไป 
 
9. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์    
ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ เป็นศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำภำษำจีน คณะอักษรศำสตร์ 
 
10. เรื่องแต่งตัง้หัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนมุัติให้แต่งตัง้หัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.สุรภี  รุโจปกำร  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน             
คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป  
  (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลำ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยีและสื่อสำร
กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรณพ  วิยกำญจน์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล  
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (4) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.กนกทิพย์   ภักดีบ ำรุง  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ ชีวเคมี                         
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 
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 (5) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงกฤษณำ  พิรเวช  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู  
คณะแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (6) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมบูรณ์  คีลำวัฒน์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำพยำธิวิทยำ                   
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (7) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงเสำวรส  ภทรภักดิ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำโสต ศอ นำสิก 
วิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กอบบุญ  หล่อทองค ำ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมโลหกำร              
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2558 เป็นต้นไป 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทยำวัฒน์  พิทยำภรณ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำภำษำศำสตร์               
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหำคม 2558 เป็นต้นไป  
  
11. เรื่องอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปรญิญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวน 173 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 84 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 155 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ 
จ ำนวน 56 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 76 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 399 คน คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ จ ำนวน 183 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 350 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 95 คน 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 505 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 183 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 251 คน                 

คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน  401 คน คณะสหเวชศำสตร์  จ ำนวน  34 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 116 คน                     

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 41 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 91 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 

27 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 16 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 50 คน วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ 
จ ำนวน 4 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 27 คน สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำฯ 

จ ำนวน 154 คน  และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 12 คน  
  

 

  

     

 


