
   สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 794 

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

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรเจรจำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ระยะ 4 ปี (2560-2563)  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ระยะ 4 ปี (2560-2563) โดยให้
อธิกำรบดีน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 
2. เรื่องโครงกำรแผนพฒันำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย “สร้ำงเสริมพลังจุฬำ ฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบโครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย “สร้ำงเสริมพลัง
จุฬำ ฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2 โดยให้น ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
3. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมมีต ิดังนี้ 

(1) เห็นชอบกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เสนอ โดยให้อธิกำรบดีไปด ำเนินกำรทำบทำมต่อไปตำมรำยช่ือ ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงฐิตมิำ  ภู่ศิริ   ทันตแพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 2) ศำสตรำจำรย์พิเศษเข็มชัย  ชุติวงศ์   นิติศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 3) นำยทรงเดช  ประดิษฐสมำนนท ์   บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 4) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์ประพันธ์  ภำนุภำค แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 5) เภสัชกรวิพิน  กำญจนกำรุณ    เภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 6) รองศำสตรำจำรย์แม้น  อมรสิทธ์ิ    วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 7) รองศำสตรำจำรย์ทวี  เวชพฤติ    วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 8) ดร.ประสำร  ไตรรัตน์วรกุล    เศรษฐศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 9)  อำจำรย์เผ่ำ  สุวรรณศักดิ์ศร ี                สถำปัตยกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 
 10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นววรรณ  พันธุเมธำ  อักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 11) ศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ บ ีคอทเลอร์   สำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 

(2) เห็นชอบให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเสนอ
แต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ตำมรำยช่ือ ดังนี้  
 1) ศำสตรำจำรย ์นำยแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกลุ       คณะแพทยศำสตร ์  
       2) ศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ ำชู        คณะรัฐศำสตร์ 
      3) ศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีศักดิ์  บุญเกิด                  คณะวิทยำศำสตร ์
          4) ศำสตรำจำรย์ ดร.วิชิต  ศรีตระกูล                  คณะวิทยำศำสตร ์
 5) ศำสตรำจำรย์ ดร.ประกิตต์ิสิน  สีหนนทน ์     คณะวิทยำศำสตร ์
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 6) ศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพำภรณ์  เข็มประสิทธ์ิ       คณะวิทยำศำสตร ์
 7) ศำสตรำจำรย์ ดร.ทักษิณ  เทพชำตร ี      คณะวิศวกรรมศำสตร ์
 8) ศำสตรำจำรย์ ดร.สทุธิพันธ์  จิรำธิวัฒน์          คณะเศรษฐศำสตร ์
 9) ศำสตรำจำรย์ถนอมนวล  โอเจรญิ               คณะอักษรศำสตร ์
   
4. เรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมมีตอินมุัติให้แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรยเ์สนอ ดังนี ้
 (1) ศำสตรำจำรย์พิเศษ เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (เกษียณ) 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธ์ิ  สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ณรงค์  ใจหำญ  สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (4) รองศำสตรำจำรยส์ุธรรม  อยู่ในธรรม สำขำวิชำนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำรัตน์  เบญจฤทธ์ิ  สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติมำ  พุฒิทำนันท์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เรวัตร  ธรรมำอภิรมย์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงไกร  เตชกำนนท์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัทมำวดี  โพชนุกูล สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (12) รองศำสตรำจำรย์ ดร.คมสัน  สุริยะ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
  
5. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรพัสดุจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรพัสดุจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี ้
 (1) อธิกำรบดี           เป็น  ประธำน 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช    กรรมกำร 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจษฎำ  เด่นดวงบริพันธ์ุ    กรรมกำร 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 
 (4) ผู้แทนสภำคณำจำรย์       กรรมกำร 
 (5) นำงสำวนำรี  ตัณฑเสถียร        กรรมกำร 
 (6) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุรศักดิ์  ฐำนีพำนิชสกุล   กรรมกำร 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ นำยแพทย์ ดร.สิทธิชัย  ทัดศรี  กรรมกำร 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ นำวำโทไตรวัฒน์  วิรยศิริ     กรรมกำร 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ  ศรีวนิชย์     กรรมกำร 
 (10) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม)  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (11) นำงสำวจริยำ  ลำภวรกิจชัย      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 (12) นำง สำวธิติพร  บุญทวี       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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6. เรื่องกำรแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลยัมีมตอินุมตัใิห้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรำ โพธ์ิไพฑูรย)์ เป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
7. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้  
 (1) อำจำรย์ ดร.ปริดำ  มโนมัยพิบูลย์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปกำรละคร ภำควิชำ
ศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม 2559 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิลิตำ  ศรีอุฬำรพงศ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำเยอรมัน 
ภำควิชำภำษำตะวันตก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยำยน 2558 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปกรณ์  ศิริประกอบ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ ภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2558 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ ภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวำคม 2558 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประเทือง  หงสรำนำกร  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร  ด ำรงศักดิ์กุล  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหำคม 2558 
 (7) อำจำรย์ นำยแพทย์ตุลชัย  อินทรัมพรรย์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ 
ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 
 (8) อำจำรย์ นำยแพทย์อรุณชัย  นรเศรษฐกมล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ 
ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2557 
 (9) อำจำรย์ นำยแพทย์เจตน์  วิทิตสุวรรณกุล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภำคม 2558 
 (10) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ฮิโรชิ  จันทำภำกุล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2557 
 (11) อำจำรย์ นำยแพทย์วสุวัฒน์  กิติสมประยูรกุล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเวชศำสตร์
ฟื้นฟู ภำควิชำวิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนำยน 2557 
 (12) อำจำรย์ นำยแพทย์วิภูษิต  แต้สมบัติ  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์  
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
 (13) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์บัณฑูร  นนทสูต ิ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ 
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 20 มกรำคม 2558 
 (14) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สัญชัย  พยุงภร  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอณูชีววิทยำ ภำควิชำ
ชีวเคมี คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2557 
 (15) อำจำรย์ ดร.ภัทระ  คมข ำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ ภำควิชำดุริยำงคศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
 (16) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ  สำยวรรณ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม 2558 
 (17)  อำจำรย์ ดร.ณัฐสุดำ  เต้พันธ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจิตวิทยำ คณะจิตวิทยำ ตั้งแต ่             
วันที่ 25 ธันวำคม 2558 
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 (18) อำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์  ธีระดำกร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2558 
  
8. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัตใิห้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์ ดร.สุธำดำ ลอตินันทน์ เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์            
ในสำขำวิชำสรีรวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
9. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 1) รองศำสตรำจำรย์  ดร.หม่อมหลวงปิยลดำ  ทวีปรังษีพร ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป 
 2) ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์อภิวัฒน์  มุทิรำงกูร  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ 
คณะแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป 
 3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เขมรัฐ  โอสถำพันธ์ุ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป 
     
10. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสีย
อันตรำย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้แต่งตั้ง รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม) 
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย 
 
11. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติหลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร ดังนี้ 
          (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค 
 (3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำประชำกรศำสตร์ 
 (4) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำประชำกรศำสตร์ 
 
12. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปรญิญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวน 49 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 656 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 133 คน คณะเศรษฐศำสตร์ 
จ ำนวน 166 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 527 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 235 คน คณะสหเวช
ศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 22 คน คณะทันตแพทยศำสตร์  จ ำนวน 40 คน                   

คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 16 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 40 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 108 คน 

คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 85 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 95 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 7 คน                 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 139 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 30 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 5 คน 

และคณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 155 คน  
 

 


