
   สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 792 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภำคม 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็น ประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โครงกำรสร้ำงเสริมพลังจฬุำ ฯ 
ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 ครั้งที่ 2 (ปีงบประมำณ 2559-2562) (เพิ่มเติม) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติโครงกำรและงบประมำณที่ส่วนงำนเสนอขอรับกำรสนับสนุนในโครงกำร
แผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 ครั้งที่ 2 (ปีงบประมำณ 
2559-2562) จ ำนวน 3 โครงกำร รวมเป็นเงินจ ำนวนทั้งสิ้น 45,547,200 บำท แยกเป็นมหำวิทยำลัยสนับสนุนจ ำนวน 
38,156,960 บำท ส่วนงำนสมทบจ ำนวน 7,390,240 บำท   
 
2. เรื่องยุทธศำสตร์กำรบริหำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 -2563 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบยุทธศำสตร์กำรบริหำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 -2563 
และให้อธิกำรบดีน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำรำยละเอียดยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 -2563 ให้มีควำมสมบูรณ์ แล้วน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
ต่อไป 
 
3. เรื่องกำรจัดกลุม่ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรมหำวิทยำลัยและกำร
ก ำหนดจ ำนวนรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบด ี

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกำรจัดกลุ่มภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรมหำวิทยำลัยและให้ก ำหนดจ ำนวนรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดีตำมที่อธิกำรบดีเสนอ ดังนี ้ 
 (1) กลุ่มภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รวม 9 ภำระหน้ำที่  

   (1.1) กลุ่มงานหลัก/สร้างผลผลิต ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม 
และด้ำนกำรพัฒนำนิสิต และนิสิตเก่ำสัมพันธ์   
    (1.2) กลุ่มงานสนับสนุน ประกอบด้วย กลุ่มงำนด้ำนยุทธศำสตร์ แผน และงบประมำณ ด้ำนกำรบัญชี
และกำรเงิน ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรจัดกำรทรัพย์สิน  
     (1.3) งานสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล  

(2) ให้มีรองอธิการบดี จ ำนวน 9 คน เพื่อท ำหน้ำที่ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำยส ำหรับ 9 กลุ่มงำน 
      (2.1) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านวิชาการ กับกำรสั่งและปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีใน
กำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรวิชำกำร ศูนย์กำรศึกษำทั่วไป ศูนย์จุฬำฯ-ชนบท ศูนย์นวัตกรรมกำร
เรียนรู้ ศูนย์ยุโรปศึกษำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำบันภำษำไทยสิรินธร ศูนย์พุทธศำสน์ศึกษำ สถำบัน
ขงจื่อแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ศูนย์ศึกษำสันติภำพและควำมขัดแย้ง ศูนย์รัสเซียศึกษำ ศูนย์อินเดียศึกษำ 
ศูนย์อำเซียนศึกษำ รวมทั้งก ำกับดูแลส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และสถำบันสมทบ   
     (2.2) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กับกำรสั่งและปฏิบัติกำร
แทนอธิกำรบดีในส ำนักบริหำรวิจัย รวมทั้งก ำกับดูแลศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สัตว์                
ทดลอง ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล ศูนย์ไพรเมทแห่งชำติ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสีย
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อันตรำย ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ศูนย์เครือข่ำยวิเครำะห์วิจัยและฝึกอบรมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
     (2.3) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ กับกำรสั่งและ
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต และศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่ำ
สัมพันธ์ รวมทั้งก ำกับดูแลศูนย์กีฬำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
     (2.4) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ กับกำรสั่งและ
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และกำรงบประมำณ และ
ศูนย์บริหำรควำมเสี่ยงองค์กร รวมทั้งก ำกับดูแลศูนย์เครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อภูมิภำค และศูนย์บริกำรสุขภำพ
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      (2.5) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านการบัญชีและการเงิน กับกำรสั่งและปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยกำรเงินและกำรบัญชีในส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ 
ศูนย์กำรจัดกำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัย และศูนย์วิเครำะห์รำยได้และปฏิบัติกำรลงทุน รวมทั้งก ำกับดูแลศูนย์
หนังสือแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  
      (2.6) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล กับกำรสั่งและปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
      (2.7) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านบริหารท่ัวไป กับกำรสั่งและปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี
ในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยกำรพัสดุ
ในส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ ศูนย์กฎหมำยและนิติกำร และศูนย์บริหำรกลำง รวมทั้งก ำกับ
ดูแลศูนย์รักษำควำมปลอดภัยและจัดกำรจรำจรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      (2.8) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กับกำรสั่งและ
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน  รวมทั้งประสำน                  
กำรด ำเนินงำนกับสถำบันทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      (2.9) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล กับกำรสั่งและ
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรวิรัชกิจและเครือข่ำยนำนำชำติ  ส ำนัก
บริหำรศิลปวัฒนธรรม และศูนย์สื่อสำรองค์กร รวมทั้งก ำกับดูแลสถำนีวิทยุแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

(3) ให้มีผู้ช่วยอธิการบดี จ ำนวน 20 คน เพื่อท ำหน้ำที่ตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 
   (3.1) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 4 คน ข้ึนตรงต่ออธิกำรบดี ท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรกิจ

ผู้บริหำรและพิธีกำร งำนยุทธศำสตร์และนวัตกรรม งำนวิจัยและนวัตกรรม และงำนกิจกำรพิเศษ  
   (3.2) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 2 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนวิชำกำร 

และด้ำนวิชำกำร และประกันคุณภำพหลักสูตร  
    (3.3) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 2 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนวิจัย พัฒนำ 
และนวัตกรรม (วิทยำศำสตร์สุขภำพและวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ) และด้ำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม 
(สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์) 
    (3.4) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 2 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนพัฒนำ
นิสิต และนิสิตเก่ำสัมพันธ์ 
     (3.5) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 2 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนแผนและ
งบประมำณ และด้ำนยุทธศำสตร์ พัฒนำระบบงำน และประกันคุณภำพองค์กร  
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    (3.6) ผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 3 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนกฎหมำย               
และกำรพัสดุ ด้ำนกำยภำพและกำรพัสดุงำนกำยภำพ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
    (3.7) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 1 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนกำรบัญชี
และกำรเงิน   
     (3.8) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 1 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 
    (3.9) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 1 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพย์สิน 
    (3.10) ผู้ช่วยอธิการบดีจ านวน 2 คน ปฏิบัติงำนร่วมกับรองอธิกำรบดี ในภำระหน้ำที่ด้ำนสื่อสำร
บริกำรสังคม และด้ำนพันธกิจสำกล  
  
4. เรื่องกำรแต่งตัง้รองอธิกำรบด ี
 สภำมหำวิทยำลยัมีมตเิห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิกำรบดี 9 คน ตำมค ำแนะน ำของอธิกำรบดีตำมมำตรำ 28 
วรรค 3 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 ดังนี ้
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง มำลำกุล ณ อยุธยำ เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ด้ำนวิชำกำร  
 (2) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                
ด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม  

(3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัญชำ ชลำภิรมย ์เป็นรองอธิกำรบด ีมภีำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำ
นิสิต และนิสิตเก่ำสัมพันธ์  

(4) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ด้ำนยุทธศำสตร์ แผน และงบประมำณ  

(5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์พนำ ปีตธวัชชัย เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ                
ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน  
   (6) รองศำสตรำจำรย์ วันชัย มีชำติ เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ              
ด้ำนบริหำรทั่วไป  

(8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพย์สิน และนวัตกรรม  
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิรงรอง รำมสูต เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ด้ำนสื่อสำรบริกำรสังคมและพันธกิจสำกล  
  
5. เรื่องกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งรองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง  มำลำกุล                
ณ อยุธยำ) เป็นเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย และรองศำสตรำจำรย์ ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต เป็น ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ โดยให้รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์เดช  สรุโฆษิต ได้รับค่ำตอบแทนเท่ำกับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรต่อไป 
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6. เรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิกำรบดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำร

ชุดต่ำงๆ ดังนี ้
(1) รองอธิกำรบด ี(ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล) เป็นเลขำนุกำรในคณะวุฒยำจำรย์  
(2) รองอธิกำรบดี (ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง  มำลำกุล ณ อยุธยำ) และรองอธิกำรบดี 

(ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร 
(3) รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์พนำ  ปีตธวัชชัย) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรใน

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินสภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
(4) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์วันชัย  มีชำติ) เป็นเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร 

สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
(5)  รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์วันชัย  มีชำติ) เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  
(6) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิศณุ  ทรัพย์สมพล) เป็นรองประธำนในคณะกรรมกำร

จัดกำรทรัพย์สิน รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม) และรองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.พิมพ์พนำ ปีตธวัชชัย) เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สิน 
 (7) รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ในคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  
7. เรื่องผลกำรสรรหำวุฒยำจำรย ์
           สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.จรวย  บุญยุบล เป็นวุฒยำจำรย์ในสำขำ
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
 
8. เรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม             
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติ 
สิรินธร 
 (2) ดร.ปรีชำ  กำรสุทธ์ิ สำขำวิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์ สมำคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 
 (3) ดร.สมพร  จองค ำ สำขำวิชำวิศกรรมนิวเคลียร์ สมำคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสถียร  นิลธวัช  สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชำตรี  ศรีไพพรรณ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
 (7) ศำสตรำจำรย์ เกียรติ คุณ ดร.อภิชำติ  จ ำรัสฤทธิรงค์ สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสั งคม 
มหำวิทยำลัยมหิดล (ลำออก) 
 (8) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.สันทัด  เสริมศรี  สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล 
(เกษียณ) 
 (9) ศำสตรำจำรย์ ดร.พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ  สำขำวิชำประชำกรศำสตร์ (เน้นระเบียบวิธีวิจัย) สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (เกษียณ)  
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9. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ ดร.วิชัย  เสวกงำม  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน ภำควิชำ
หลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.รัชนี  รอดศิริ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชวิทยำ 
ภำควิชำเภสัชวิทยำและสรีรวิทยำ คณะเภสัชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2558 
 (3) อำจำรย์ ดร.พร  วิรุฬห์รักษ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรม ภำควิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2558 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุณฑลทิพย์  พำนิชภักดิ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคหกำร 
ภำควิชำเคหกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนำยน 2557 
 (5) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิไลพร  วิวัฒน์บุตรสิริ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ชีววิทยำช่องปำก ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2558 
 (6) อำจำรย ์ทันตแพทย์หญิง ดร.สมสินี  พิมพ์ขำวข ำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์ 
ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤดี  โลหผล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอิตำเลียน 
ภำควิชำภำษำตะวันตก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29  เมษำยน  2558 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดือนเต็ม  กฤษดำธำนนท์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 
ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2558 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำวด ี อร่ำมทิพย์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหำคม 2558   
 
10. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ แพทย์หญิงลลิตำ  วัฒนะจรรยำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภำคม 2558   
 (2) อำจำรย์ แพทย์หญิงอรอุมำ  ชุติเนตร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2558   
 (3) อำจำรย์ แพทย์หญิงณัฏฐิยำ  ตันติศิริวัฒน์  เป็น รองศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำเวชศำสตร์
ฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558   
 
11. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี ้
 (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ  ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินกองทุนเพื่อกำรบริหำร
วิชำกำรและกำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์ วำระที่ 2 ระยะเวลำ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 ถึงวันที่ 
30 กันยำยน 2559    
 (2) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัทเครือเจริญโภค
ภัณฑ์อำหำรจ ำกัด (มหำชน) กองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะอักษรศำสตร์ วำระที่ 13 
ระยะเวลำ 1 ป ี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560   
 
 



6 
 

 

12. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  

จ ำนวน 1 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 50 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะทันตแพทยศำสตร์  
จ ำนวน 135 คน คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 56 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี จ ำนวน 2 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะครุศำสตร์  
จ ำนวน 2 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 308 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข จ ำนวน 6 คน วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย จ ำนวน 185 คน และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
จ ำนวน 64 คน  
 
13. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนมุัติให้แต่งตัง้หัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
          (1) ศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสทิธ์ิ  ภวสันต์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎำคม 2559 เปน็ต้นไป 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมสัน  เพ็ชรรักษ์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป 
  


