
  สรปุมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 791 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษำยน 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน พ.ศ. ....  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
พ.ศ. ....  และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 

 
2. เรื่องกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมำณ 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมำณ 2559 
 
3. เรื่องระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร CU-CQA100 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร CU-CQA100               
ซึ่งถือว่ำมหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 และมำตรำ 25(2) แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว และเห็นชอบให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 
 
4 เรื่องผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 4 ปี 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และขอแสดง
ควำมชื่นชมและขอบคุณอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล) และคณะผู้บริหำรที่ได้มี
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 
 
5. เรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี ้
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.รวิพร  คูเจริญไพศำล สำขำวิชำกำรตลำด  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (2) รองศำสตรำจำรยส์มชำย ปรีชำศิลปกุล สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (3)  ดร.สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร  สำขำวิชำนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกริก 
 (4)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิรันดร  ยูวะนิยม  สำขำวิชำชีวเคมี  มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (5) รองศำสตรำจำรย ์ดร.อนันต์  ทองระอำ  สำขำวิชำเคมี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 (6) รองศำสตรำจำรย ์ดร.วรำภรณ์  พำรำสุข สำขำวิชำเคมี  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (7) ศำสตรำจำรยก์ิตติคุณ ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ์ สำขำวิชำสมุทรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์  สำขำวิชำวิศวกรรมปฐพี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นพดล  เพียรเวช สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชำติ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิเพ็ญ  พวงสำยใจ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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 (12) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ศุภวัจน์  รุ่งสุริยะวิบูลย์  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศำสตรำ  สุดสวำสดิ์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอื้อมพร  พิชัยสมิธ  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (15) ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ กระทรวงพำณิชย์ 
 (16) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต  แซ่จึง สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 (17) ศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเสริม  วีสกุล สำขำวิชำสถิติ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณทิตย์ 
 (18) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุรินทร์  ก ำจัดภัย สำขำวิชำ Gravitation, Cosmology, thermodynamica, 
Physics of Social Systems มหำวิทยำลัยนเรศวร 
  
6. เรื่องกำรแต่งตั้งปูชนียำจำรย์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์จรัส  สุวรรณเวลำ เป็น              
ปูชนียำจำรย์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

 
7. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ ดร.ปิยะชำติ  ภิรมย์สวัสดิ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ ดร.ธนจันทร์  มหำวนิช  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร 
ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษำยน 2558 
 (3) อำจำรย์อ ำนำจ  สำธำนนท์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
 (4) อำจำรย์ ดร.วิชัย  จูฑะโกสิทธ์ิกำนนท์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำธรณีวิทยำ ภำควิชำ
ธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
 (5) อำจำรย์ ดร.ชัชวำล  ใจซื่อกุล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
 (6) อำจำรย์ ดร.ปิโยรส  ทองเกิด  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
 (7) อำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  เจริญพร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจพล  เฉลิมสินสุวรรณ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี
วิศวกรรม ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 
 (9) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.สีหนำท   ประสงค์สุข  เป็น  รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ ภำควิชำพฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2558 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย  อัศวลำภสกุล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน 2558 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยศนันต์  มีมำก  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2558 
 (12) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนิดำ  ธัญญศรีสังข์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุล
ชีววิทยำ ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2557 
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 (13) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วลีรัตน์  ศุกรวรรณ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันต 
กรรมส ำหรับเด็ก ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม 2557 
 (14) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ชลิดำ  ลิ้มจีระจรัส  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ
ช่องปำก ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2557 
 (15) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2558 
 (16) อำจำรย์ ดร.พัชรำ  โพธ์ิไพฑูรย์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ
พำณิชยศำสตร์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎำคม 2558 
 (17) อำจำรย์ นำยแพทย์ครองวงศ์  มุสิกถำวร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหำคม 2557 
 (18) อำจำรย์ แพทย์หญิงนฤชำ  จิรกำลวสำน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2557 
 (19) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นภชำญ  เอื้อประเสริฐ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 
 (20) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภำคม 2558 
 (21) อำจำรย์ แพทย์หญิงทัศน์วรรณ  รังรักษ์ศิริวร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์ -
นรีเวชวิทยำ ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ  คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนำยน 2557 
 (22) อำจำรย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  สิรยำภิวัฒน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์ -              
นรีเวชวิทยำ ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ  คณะแพทยศำสตร์   ตั้งแต่วันที่ 27 มีนำคม 2557 
 (23) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงกษยำ  ตันติผลำชีวะ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ศัลยศำสตร์ ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 กันยำยน 2557 
 (24) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์รื่นเริง  ลีลำนุกรม  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ 
ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 
  
8. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตใิห้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์ แพทย์หญิงธำริณี  แม่นชนะ เป็นรองศำสตรำจำรย์ใน
สำขำวิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2558 
 
9. เรื่องกำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะของคณะแพทยศำสตร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้น ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะของคณะแพทยศำสตร์ 
 
10. กำรขออนุมัติท ำปริญญำร่วมระหว่ำงคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยกับคณะทันตแพทยศำสตร์ 
Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ท ำปริญญำร่วมระหว่ำงคณะทันตแพทยศำสตร์  จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย กับคณะทันตแพทยศำสตร์ Tokyo Medical and Dental University ในหลักสูตรวิทยำศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนำนำชำติ)  
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11. เรื่องกำรเลื่อนระยะเวลำกำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต และศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรบัญชี 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เลื่อนระยะเวลำกำรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต และ
ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี เป็นปีกำรศึกษำ 2561 
   
12. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

 - ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำ
ที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 

 - ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำ
ที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... โดยน ำควำมเห็นที่ประชุมไป
ประกอบกำรพิจำรณำ และเมื่อปรับแก้ไขแล้วให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 
13. เรื่องรับรองผลกำรเลอืกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับรองผลกำรเลือกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี   
สงวนชำติ) เป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์ 
 
14. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 – 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555-2559 จ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี  และ 2) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร
นำนำชำติ) 
  
15. เรื่องหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ดังนี ้      

(1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 

16. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปรญิญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  

จ ำนวน 1 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์  จ ำนวน 59 คน คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 7 คน คณะสหเวชศำสตร์  
จ ำนวน 1 คน คณะครุศำสตร์  จ ำนวน 10 คน คณะเภสัชศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณ ะพ ำณิ ชยศำส ตร์ แ ล ะ               

กำรบัญชี  จ ำนวน 135 คน คณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 1 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จ ำนวน 3 คน  
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17. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนมุัติให้แต่งตัง้หัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 1)  ศำสตรำจำรย์ ทันตแพทยห์ญงิ ดร.รังสินี  มหำนนท์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำปริทันตวิทยำ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ ต่อไปอกีวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2559 เป็นต้นไป 
 2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีณำ  เชำวลิตวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
           
 


