
 สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 785 

วันพฤหัสบดทีี่ 29 ตุลำคม 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ             
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี ้
 (1) รองศำสตรำจำรยส์ุมิตรำ  คงช่ืนสิน สำขำวิชำพันธุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พวงผกำ  อัมพันธ์จันทร์ สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงพร  เปรมจิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุไรวรรณ  โฆษิตำนนท์ สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำ  ลุยศิริโรจนกุล  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (7) รองศำสตรำจำรย์นโรตม์  ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ สำขำวิชำภูมิศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (8) รองศำสตรำจำรย์วิมลวรรณ  ภัทโรดม สำขำวิชำประวัติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร  สำขำวิชำประวัติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (10) รองศำสตรำจำรยเ์สำวภำค  ธำระวำนิช สำขำวิชำภำษำเยอรมัน มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (เกษียณ) 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ภำคินี  อัครมำส สำขำวิชำภำษำเยอรมัน  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 (12) รองศำสตรำจำรย์มณฑำ  พิมพ์ทอง สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 
2. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย ์ดร.สุรศักดิ์  ตรีนัย  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2558 
 (2) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศิริวรรณ  ศิลำพัชรนันท์ เป็น ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2557 
 (3) อำจำรย ์ดร.อรอนงค์  ลำภปริสุทธิ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำควิชำ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม 2557 
 (4) อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์  ศรีอริยวัฒน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมแหล่งน้ ำ ภำควิชำ
วิศวกรรมแหล่งน้ ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม 2558 
 (5) อำจำรย์ ดร.ชนินทร์  วิศวินธำนนท์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำควิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2558 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เชำวน์ดิศ  อัศวกุล  เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำควิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม 2558 
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 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัญญำรัตน์  สิงหนำท  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2558 
 (8) อำจำรย์ ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำรนิเทศศึกษำ ภำควิชำ
บรรณำรักษศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์  ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 12 มกรำคม 2558 
 (9) อำจำรย์ ดร.ปัทพร  สุคนธมำน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประชำกรศำสตร์ วิทยำลัย
ประชำกรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2557 
 (10) อำจำรย์ ดร.กรรณิกำร์  ด ำรงค์พลำสิทธ์ิ  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์                    
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนำยน 2557 
 (11) อำจำรย ์ดร.กุลลินี  มุทธำกลิน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558 
 (12) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนิตำ  รักษ์พลเมือง  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำรัตถศึกษำ ภำควิชำ
นโยบำย กำรจัดกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยำยน 2557 
 (13) อำจำรย ์ดร.กุลยำ  พิสิษฐ์สังฆกำร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจิตวิทยำ คณะจิตวิทยำ ตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลำคม 2557 
 (14) อำจำรย์ ดร.พุทธรักษำ  วรำนุศุภำกุล  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี                  
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2557 
 (15) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพิดำ  หิญชีระนันทน์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมีวิศวกรรม 
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2557 
 (16) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย  เกียรติกมลชัย  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำ
ฟิสิกส์  คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลำคม 2557 
  (17) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประกิตติ์สิน  สีหนนทน์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ ภำควิชำ           
จุลชีววิทยำ  คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2556  
  

3. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 3 รำย ตำมรำยช่ือ
ที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี ้
 (1) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์ สำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์    
ตั้งแต่วันที่ 8 มกรำคม 2557 
 (2) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมรัตน์  จำรุลักษณำนันท์ สำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ  
ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2557 
 (3) ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงนริสำ  ฟูตระกูล สำขำวิชำสรีรวิทยำ ภำควิชำสรีรวิทยำ  ตั้งแต่วันที่ 20 
ตุลำคม 2557 
 
4. เรื่องโครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังส ำนักตรวจสอบ และค่ำตอบแทนวิชำชีพตรวจสอบภำยในส ำนักตรวจสอบ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติโครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังของส ำนักตรวจสอบและค่ำตอบแทนวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยใน และค่ำวุฒิบัตรวิชำชีพสำกลของส ำนักตรวจสอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร 
สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
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(1) ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนมหำวิทยำลัยของส ำนักตรวจสอบจ ำนวนทั้งสิ้น 32 อัตรำ 
ประกอบด้วยอัตรำตั้งใหม่จ ำนวน 13 อัตรำ อัตรำเพื่อทดแทนอัตรำข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงเงินนอกงบประมำณ จ ำนวน 
9 อัตรำ และอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยที่มีอยู่เดิม 10 อัตรำ 

 (2) หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำตอบแทนวิชำชีพตรวจสอบภำยในและค่ำวุฒิบัตรวิชำชีพสำกลตำมรำยละเอียด                    
ที่เสนอ  

 (3) ร่ำงประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรก ำหนดเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
วิชำชีพตรวจสอบภำยใน ส ำนักตรวจสอบ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
5. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 

 (1) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งที่สูงข้ึนของพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยวิชำกำรกลุ่มอำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศ พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งที่
สูงข้ึนของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรกลุ่มอำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศ พ.ศ. ....  และอนุมัติให้
ประกำศใช้ต่อไป 
 

 (2) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งให้พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำร          
กลุ่มปฏิบัติกำรและวิชำชีพด ำรงต ำแหน่งเช่ียวชำญระดับต้น เช่ียวชำญระดับกลำง และเช่ียวชำญระดับสูง  พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งให้พนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรกลุ่มปฏิบัติกำรและวิชำชีพด ำรงต ำแหน่งเช่ียวชำญระดับต้น เช่ียวชำญระดับกลำง 
และเช่ียวชำญระดับสูง พ.ศ. .... และให้ปรับปรุงแก้ไขถ้อยค ำให้ชัดเจนเหมำะสมโดยน ำควำมเห็นในที่ประชุมไป
ประกอบกำรพิจำรณำ เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัตใิห้ประกำศใช้ต่อไป 
 
6. เรื่องกำรตั้งช่ืออำคำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ตั้งช่ืออำคำรภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ว่ำ “บุญรอด  
บิณฑสันต์” 
 
7. เรื่องรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับรองผลกำรเลือกตั้งให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกสิทธ์ิ  นิสำรัตนพร เป็น
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ 
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนมุัติให้แต่งตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี  
ปิโตรเคมีและวัสดุตำมรำยช่ือที่เสนอ ดังนี ้
 (1) อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    ประธำนกรรมกำร 
 (2) ดร. สันติ  กุลประทีปัญญำ     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (4) นำยวิจิตร  แตงน้อย      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (5) ดร.วิไลพร  เจตนจันทร์     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (6) ดร.กิตพิงค์  พร้อมวงค์     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (7) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์หรือผู้แทน   กรรมกำร 
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 (8) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีหรือผู้แทน  กรรมกำร 
 (9) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกรหรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (10) รองอธิกำรบด ี(ศำสตรำจำรย ์นำยสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะก ำพุ) กรรมกำร 
 (11) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำบัณฑิตศึกษำและวิจัย   
       ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)   กรรมกำร 
 (12) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยปีิโตรเคมีและวัสด ุ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (13) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นไป โดยให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 2 ป ี 
  
9. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย  

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเปน็เลศิด้ำนกำรจดักำรสำร
และของเสียอันตรำย ตำมรำยช่ือที่เสนอ ดังนี ้
 (1) อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    ประธำนกรรมกำร 
 (2) ดร.วิจำรย์  สิมำฉำยำ      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) ดร.จุลพงษ์  ทวีศรี      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (4) นำยบวร  วงศ์สินอุดม      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (5) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่นหรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (6) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีหรือผู้แทน กรรมกำร 
 (7) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์หรือผู้แทน  กรรมกำร 
 (8) รองอธิกำรบด ี(ศำสตรำจำรย ์นำยสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะก ำพุ)   กรรมกำร 
 (9) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำบัณฑิตศึกษำและวิจัย   
     ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)    กรรมกำร 
 (10) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศ              
      ด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (11) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศ    
      ด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย                       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 2 ป ี 
  
10. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุขเจริญ  ตั้งวงษ์ไชย  ด ำรงต ำแหน่ง
หัวหน้ำภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นไป 
  
11. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ คณะพยำบำล
ศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 2 คน  และคณะสัตวแพทยศำสตร์  จ ำนวน 1 คน  


