
 สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 787 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 ธันวำคม 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.นำตยำ  งำมโรจนวณิชย์  ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ 
 
2. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ             
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย ์ดร.วำรี  กงประเวชนนท์ สำขำวิชำ ICT สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุภินันท์  อัญเชิญ สำขำวิชำ Pharmacology มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  วงศ์พรชัย สำขำวิชำธรณีวิทยำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิเชษฐ์  บุญสูง สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (5) ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรณี  อุทัยรัตนกิจ สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  
3. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ ดร.จิณดิษฐ์  ละออปักษิณ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรศึกษำคณิตศำสตร์ 
ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ ดร.วิภำวรรณ  วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่ำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรสอน
ภำษำไทย ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎำคม 2557 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวรรณ  ตังธนกำนนท์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิจัย
กำรศึกษำ ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2558 
 (4) อำจำรย์ ดร.ชำนป์วิชช์  ทัดแก้ว  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำบำลีสันสกฤต 
ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวำคม 2557 
 (5) อำจำรย์ ดร.ปัญญวัชร์  วังยำว  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร ภำควิชำ
วิศวกรรมโลหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
 (6 ) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร .นภดนัย   อำชวำคม   เป็ น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 
 (7) อำจำรย์ ดร.เอื้อมพร  ฟักสุวรรณ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2557 
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 (8) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.มำนิต  คิดอยู่   เป็น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำพฤกษศำสตร์                
ภำควิชำพฤกศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกรำคม 2558 
 (9) อำจำรย์ปิยะ  อุไรไพรวัน  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  วิทยำลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนำคม 2558 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยกำนต์  มนัสปิยะ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
พอลิเมอร์ วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2558 
 (11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธนันท์  บุญยงมณีรัตน์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร สถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภำคม 2558 
 (12) อำจำรย์  ดร.โชติกำ  วิทยำวรำกุล   เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำนิติศำสตร์                     
คณะนิติศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2557 
  
4. เรื่องงบประมำณเพิม่เตมิระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของคณะครุศำสตร ์
         สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ในส่วนงบประมำณ            
เงินรำยได ้เงินทุนหมุนเวียนของคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 92,000,000 บำท (เก้ำสิบสองล้ำนบำทถ้วน)   
 
5. เรื่องกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี  สงวนชำติ เป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยต่อไปอีกวำระหนึ่ง  
  
6. เรื่องกำรแตง่ตัง้ศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี ้
     (1) อนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน  
    1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน กองทุนคณะจิตวิทยำ  
คณะจิตวิทยำ  วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559   
    2) ศำสตรำจำรย์ ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพำนิชกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัท เอสซีจี  เคมิคอลส์ 
จ ำกัด ในสำขำวิศวกรรมเคมี  (เทคโนโลยีอนุภำค) กองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของ                 
คณะวิศวกรรมศำสตร์  ระยะเวลำ 1 ป ี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559   
    3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธ์ุ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำร            
และกำรศึกษำ กองทุนคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 
ธันวำคม 2559    
     (2) ให้แก้ไขช่ือต ำแหน่งจำกค ำว่ำ “ศำสตรำภิชำน” เป็น “ศำสตรำพิชำน” โดยให้แก้ไขข้อบังคับ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน พ.ศ. 2552 ให้ถูกต้อง  
 
7. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์อภิชัย  อังสพัทธ์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์                  
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2558 เป็นต้นไป 
 (2) ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงศิริวรรณ  วนำนุกูล ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์             
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวำคม 2558 เป็นต้นไป 
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 (3) รองศำสตรำจำรย์  ดร.ประณัฐ  โพธิยะรำช ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวัสดุศำสตร์                   
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวำคม 2558 เป็นต้นไป 
  
8. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีวิศวกรรม 
 (2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมนำโน  (หลกัสูตรนำนำชำติ) 
 (3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
 และให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
9. เรื่องกำรปรับเปลี่ยนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสถิติกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุม ัต ิให ้ปรับเปลี ่ยนอำจำรย์ประจ ำหลักส ูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  

สำขำวิชำสถิติกำรศึกษำจำกรองศำสตรำจำรย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล เป็น อำจำรย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภำส  
 
10. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวน 1 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะอักษรศำสตร์ 
จ ำนวน  1 คน  คณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน  5 คน  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน  112  คน                       

คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 20 คน คณะพยำบำลศำสตร์  จ ำนวน  1  คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 1 คน และ
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน  

 


