
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 795 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหำคม 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องผลกำรสรรหำคณบดีคณะสหเวชศำสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ คณบดี
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และคณบดีวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำลนี  อัมรำนนท์ ด ำรงต ำแหน่งคณบดี            
คณะสหเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2559 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง ด ำรง
ต ำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต  สถำปิตำนนท์ 
ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย บุญรอด 
ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 และ ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวบุญ  จิรชำญชัย 
ด ำรงต ำแหน่งคณบดีวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหำคม 2559 

 
2. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ  อมรกิจบ ำรุง สำขำวิชำฟิสิกส์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
3. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สินผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์พิเศษจุลสิงห์  วสันตสิงห์  ดร.ประสำร ไตรรัตน์วรกุล 
นำยศิริวัฒน์  วงศ์จำรุกร และดร.อภิชัย  จันทรเสน เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สิน 
 
4. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ส ำหรับข้ำรำชกำรในจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ส ำหรับข้ำรำชกำร
ในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยตำมรำยชื่อที่เสนอ  
 
5. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  พลำยมำศ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสัตวบำล ภำควิชำสัตวบำล 
คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ศิริวัฒน์  ทรวดทรง  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์-    
เธนุเวชวิทยำกำรสืบพันธุ์ ภำควิชำสูติศำสตร์-เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์     
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2558 
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 (3) อำจำรย์ ดร.เครือวัลย์  จันทร์แก้ว  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำธรณีวิทยำ ภำควิชำ
ธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุพงศ์  กำญจนพยนต์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำธรณีวิทยำ 
ภำควิชำธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2558 
 (5) อำจำรย์ ดร.สิทธิพร  ภัทรดิลกรัตน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2559 
 (6) อำจำรย์ ดร.ธนิษฐ์  ปรำณีนรำรัตน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหำคม 2558 
 (7) อำจำรย์ ดร.เจริญขวัญ  ไกรยำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหำคม 2558 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ  พุดหอม  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2558 
 (9) อำจำรย์ ดร.บุญฤทธิ์  อินทิยศ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพันธ์  กิติสิน  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหำคม 2558 
 (11)ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ  เรียบร้อยเจริญ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมีวิศวกรรม 
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2558 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์  หลิมก ำเนิด  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ 
ภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2558 
 (13) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกสิทธิ์  นิสำรัตนพร  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร ภำควิชำวิศวกรรมโลหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 2559 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วำทิต  เบญจพลกุล  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 
 (15) อำจำรย์ ดร.อัตถพล  เรืองกำญจนเศรษฐ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
ภำควิชำพำณิชยศำสตร์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2558 
  
6. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์ นำยแพทย์พรเทพ  พ่ึงรัศม ีเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2557 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
7. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 3 รำย และรองศำสตรำจำรย์พิเศษ    
1 รำย ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ แพทย์หญิงฐนิสำ พัชรตระกูล สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวำคม 2552 เป็น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนำยน 2558   
 (2) อำจำรย์ แพทย์หญิงรภัส  พิทยำนนท์  สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2555 เป็น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยำยน 2558   
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 (3) อำจำรย์ แพทย์หญิงสติมัย  อนิวรรณน์  สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2555 เป็น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยำยน 2558   
 (4) อำจำรย์ นำยแพทย์ภำคภูมิ   คัมภีร์พันธุ์   สังกัดฝ่ำยจักษุวิทยำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยำยน 
2555  เป็นรองศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำจักษุวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 
   
8. เรื่องกำรขอแก้ไขวันที่ก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แก้ไขวันที่ก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ของ               
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.แก้วค ำ ไกรสรพงษ์ จำกเดิมตั้งแต่วันที่  19 กุมภำพันธ์ 2556 เป็น ตั้งแต่วันที่  1 
พฤษภำคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่หนังสือได้เผยแพร่ครบสี่เดือนตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
9. เรื่องกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) อนุมัติ ให้ต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปี  พ.ศ. 2559               
จ ำนวน 3 รำย ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจริต  คูณธนำกุลวงศ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสรี จันทรโยธำ            
ภำควิชำวิศวกรรมแหล่งน้ ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลัยพร  อมรวัฒนำ คณะ
เศรษฐศำสตร์  
 (2) เห็นชอบขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำร            
1 ตุลำคม 2560 
 
10. เรื่องกำรเพิ่มวงเงินสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทตรำสำรหนี้เพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่อง 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 

(1) ให้ปรับเพ่ิมวงเงินลงทุนรวมสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทกองทุนตรำสำรหนี้เพ่ือ         
กำรบริหำรสภำพคล่องจำก 5,000 ล้ำนบำท เป็น 10,000 ล้ำนบำท  

(2) ไม่ก ำหนดวงเงินสูงสุดของกองทุนย่อย ภำยใต้กองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทกองทุน           
ตรำสำรหนี้เพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องแต่เป็นกำรก ำหนดวงเงินสูงสุดรวมแทนเพ่ือให้ใช้ประโยชน์จำกวงเงิน
สูงสุดได้เต็มวงเงิน ส่วนจ ำนวนบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนให้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร           
นโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 
11. เรื่องกำรยกเลิกกำรควบคุมวงเงินย่อยของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯประเภทกองทุนผสม (FlEX) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ยกเลิกกำรควบคุมวงเงินย่อยของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯประเภทกองทุน
ผสม (FlEX)  วงเงินย่อยละไม่เกิน 2,500 ล้ำนบำท รวมไม่เกิน 7,500 ล้ำนบำท เป็นกำรควบคุมเงินสูงสุดรวมแทน
เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จำกวงเงินสูงสุดได้เต็มวงเงิน 
 
12. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  1) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล พ.ศ. ....  
    สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผล พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป โดยให้ตัดควำมในข้อ 10 ของร่ำงที่เสนอออก 
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 2) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง พ.ศ. ....               
    สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรก ำกับ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง พ.ศ. ....  และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
           

 3) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต พ.ศ. ....            
    สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรพัฒนำนิสิต พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป โดยให้ตัดควำมในข้อ 10 ของร่ำงที่เสนอออก 
 

 4) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. .... 
    สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกิจกำร                       
สภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
13. เรื่องวิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทยขอควำมเห็นชอบกำรใช้แนวทำงกำรรับรองหลักสูตรของสภำกำร
พยำบำล แทนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับหลักสูตรของ สกอ. 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทยใช้แนวทำงกำรรับรองหลักสูตร
ของสภำกำรพยำบำล แทนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับหลักสูตรของ สกอ. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 
 
14. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง อำจำรย์ ดร.กิตติพงษ ์ 
กิตยำรักษ ์เป็นศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ต่อไป 
 
15. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ  ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินกองทุนเพ่ือกำรบริหำร
วิชำกำรและกำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์ วำระที่ 3 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2560   
 (2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณวิทิต  มันตำภรณ์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์ วำระที ่4 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560  
 (3) ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง  จันทรำงศุ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์ วำระที ่2 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560  
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นพนันท์  ตำปนำนนท์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำร
และกำรศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2560  
 (5) นำยแพทย์ส ำลี  เปลี่ยนบำงช้ำง  เป็นศำสตรำภิชำนเงินกองทุนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 
วำระท่ี 3 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิจศิริ  เรืองรังษี  เป็นศำสตรำภิชำนเงินกองทุนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข วำระที ่3 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560  
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16. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุญำณี  พงษ์ธนำนิกร ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำอำหำร
และเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก  วิมลมั่งคั่ง ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ชำตรี  คติวร  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสัตวบำล คณะ
สัตวแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญโชติ  เผ่ำสวัสดิ์ยรรยง ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำฟิสิกส์ คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหำคม 2559 เป็นต้นไป 
  
17. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติอนุมัติอนุปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 153 คน คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 423 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 449 คน 

คณะอักษรศำสตร์  จ ำนวน 51 คน  คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  302 คน  คณะรัฐศำสตร์  จ ำนวน  285 คน                    

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 165 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 156 คน คณะแพทยศำสตร์ 
จ ำนวน 89 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 38 คน คณะสหเวชศำสตร์  จ ำนวน 60 คน คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ จ ำนวน 144 คน  คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน  169 คน  คณะทันตแพทยศำสตร์  จ ำนวน  57 คน                 

คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 34 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 34 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 289 คน 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 21 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 56 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 17 คน 

วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 23 คน วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จ ำนวน 9 คน วิทยำลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จ ำนวน 72 คน ส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร จ ำนวน 8 คน สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ           

ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ ำนวน 112 คน  
 

 


