
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 796 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยำยน 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 และให้
ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงและด ำเนินกำรต่อไป 
 
2. เรื่องผลกำรสรรหำคณบดีคณะครุศำสตร์ และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยสังคม 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะ                 
ครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2559 และรองศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำส  ปิ่นตบแต่ง ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 
 
3. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะวุฒยำจำรย์ 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะวุฒยำจำรย์ ดังนี้ 
(1) ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง  จันทรำงศุ    เป็น ประธำน 
(2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร      กรรมกำร 
(3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ        กรรมกำร 
(4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหกำร        กรรมกำร 
(5) ประธำนสภำคณำจำรย์           กรรมกำร 
(6) รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล)    เลขำนุกำร 
 

4. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์  สำขำวิชำภำษำและวรรณคดี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวัต  ณ ป้อมเพชร สำขำวิชำประวัติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (3) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ์ สำขำวิชำสมุทรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (4) รองศำสตรำจำรย์นภำลัย  สุวรรณธำดำ สำขำวิชำกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (เกษียณ) 
 (5) รองศำสตรำจำรย์วรรณำ  บัวเกิด สำขำวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
   
5. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำร     
นโยบำยกำรพัฒนำนิสิต 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต ดังนี้ 
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 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชำ     ประธำน  
               (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร  กรรมกำร  
               (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (3) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร     กรรมกำร  
 (4)  ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร    กรรมกำร  
          (5) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน     กรรมกำร  
 (6) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต    กรรมกำร 
 (7)  ประธำนสภำคณำจำรย์      กรรมกำร 
 (8)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย              เลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(1)  นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์       ประธำน 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(2)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ำรง    กรรมกำร 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
(3)  อธิกำรบดี        กรรมกำร 
(4)  ประธำนสภำคณำจำรย์      กรรมกำร 
(5)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ ์ แสงวณิช    กรรมกำร 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
(6)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณณรัตน ์ พิชญไพบูลย์    กรรมกำร 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 

 (7)  รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล)    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต  

(1) ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง   จันทรำงศุ    เป็น ประธำน      
         (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)        

  (2) อธิกำรบดี        กรรมกำร 
 (3) ประธำนสภำคณำจำรย์      กรรมกำร  
          (4)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกสิทธิ์  นิสำรัตนพร    กรรมกำร  

     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์)       
 (5)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร  กรรมกำร  
    (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ)  
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหกำร    กรรมกำร 
 (7) นำยระวี  สัจจโสภณ                        กรรมกำร  
 (อดีตประธำนสภำนิสิตจุฬำฯ)        
 (8) นำยศำนนท์  หวังสร้ำงบุญ      กรรมกำร   

    (อดีตนำยกองค์กำรบริหำรสโมสรนิสิตจุฬำฯ) 
 (9) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัญชำ  ชลำภริมย์)   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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6. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.เพ็ญนภำ  แดงด้อมยุทธ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ คณะ
พยำบำลศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ ร.ต.ต.หญิง ดร.ปชำณัฎฐ์  ตันติโกสุม  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพยำบำล
ศำสตร์  คณะพยำบำลศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 
 (3) อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.วัชรศักดิ์  ตุมรำศวิน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันตกรรม
ประดิษฐ์ ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 
 (4) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงปรำณปรียำ  ใจธีรภำพกุล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันต 
กรรมประดิษฐ์ ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2558 
 (5) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชรี  ฤทธิ์ประจักษ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ                   
จุลชีววิทยำ ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2558 
 (6) อำจำรย์ปวิตร  มหำสำรินันท์   เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปกำรละคร ภำควิชำศิลป
กำรละคร คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2558 
 (7) อำจำรย์ ดร.สถำพร  งำมอุโฆษ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนด
อำหำร ภำควิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร คณะสหเวชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวำคม 2558 
 (8) อำจำรย์ ดร.ภำณุวัฒน์  ผดุงรส  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2559 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตวงรัตน์  ไชยชนะ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐกำญจน์  ใจดี  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที ่13 สิงหำคม 2558 
 (11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทิพวัลย์  สันติวิภำนนท์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที ่27 กรกฎำคม 2558  
 (12) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรำวุธ  ริมดุสิต  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำควิชำ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558 
 (13) อำจำรย์ ดร.จุฬำภรณ์  กองแก้ว  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ สถำบันภำษำ  
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2559 
 (14) อำจำรย์ แพทย์หญิงปวันรัตน์  กระนกภิรักษ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรังสีวิทยำ 
ภำควิชำรังสีวิทยำ  คณะแพทยศำสตร์ ต้ังแต่วันที ่27 มีนำคม 2558 
  
7. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นำยแพทย์สุพจน์  พวงล ำใย เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษใน
สำขำวิชำนิติเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558   
 

8. เรื่องขออนุมัติในหลักกำรกำรกันเงินเบิกจ่ำยเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นกรณีพิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติในหลักกำรกำรกันเงินเบิกจ่ำยเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นกรณี
พิเศษ ดังนี้ 
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 (1) โครงกำรในแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2551-2555) (จุฬำฯ 100 ปี) ส ำหรับ
งบประมำณในส่วนที่เบิกจ่ำยไม่ทันภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (30 กันยำยน 2559) ได้แก่ โครงกำร 
สถำปัตยำนุรักษ์ รำยกำรทุนกำรศึกษำ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 1,100,800 บำท 
 (2) โครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย “สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 ส ำหรับงบประมำณในส่วนที่โครงกำรเบิกจ่ำยไม่ทันภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 (30 กันยำยน 2559) ทั้งงบประมำณที่มหำวิทยำลัยสนับสนุน (งบด ำเนินงำน) และงบประมำณที่ส่วน
งำนสบทบเงินรำยได้ (งบด ำเนินงำน) ด้วยงบประมำณทั้งสองส่วน มีแผนงำนและกิจกรรมส ำคัญต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้  และเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนมีควำมต่อเนื่อง ในวงเงินรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 47,344,372.58 บำท แบ่งเป็น มหำวิทยำลัยสนับสนุน
จ ำนวน 40,839,965.86 บำท และส่วนงำนสมทบจ ำนวน 6,504,406.72 บำท 
 ทั้งนี้ รำยกำรที่ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ำยเหลื่อมปีดังกล่ำวจะเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยภำยใน 6 เดือนแรก
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 
9. เรื่องกำรแก้ไขนำมสกุลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แก้ไขนำมสกุลของนำยศรัณยู จำก “วีระเกียรติกิจ” เป็น “อ๊ึงภำกรณ์” 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมประกำศรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ  ศศินทร์ แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2558 ฉบับที ่2 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2559 ล ำดับที่ 22 
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง อำจำรย์ธำนิศ                  
เกศวพิทักษ์ รองศำสตรำจำรย์ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์ และอำจำรย์บุญมำ  เตชะวณิช  เป็นศำสตรำจำรย์พิเศษใน
สำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ต่อไป 
 
11. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ                 
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์  วำระที่ 3  ระยะเวลำ  1  ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (2) รองศำสตรำจำรย์เสำวรจน์  ช่วยจุลจิตร์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ ใน
กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 3  ระยะเวลำ  1  ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที ่
30 กันยำยน 2560   
 (3)  นำยยุทธนำ  เจียมตระกำร  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ ในกองทุน
รัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 1  ระยะเวลำ  1  ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2560 
 (4)  ศำสตรำจำรย์ ดร.อุรำ  ปำนเจริญ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ ใน
กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิศวกรรมศำสตร์ วำระท่ี 3  ระยะเวลำ  1  ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำร์  สัจกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำ  ในกองทุนคณะครุศำสตร์ วำระที่ 3 ระยะเวลำ  1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2560 



5 
 

 

 (6) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นภดล  นพคุณ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนรองศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์นภดล  นพคุณ กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์  วำระที่ 4 
ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (7) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงคุณวรรณำ  สมบูรณ์วิบูลย์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน 50 ปี วิสัญญี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์  วำระที่ 2 
ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (8) รองศำสตรำจำรย์  แพทย์หญิงอรนุช  เกี่ยวข้อง  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน 50 ปี วิสัญญี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์  วำระที่ 2 
ระยะเวลำ  1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (9) นำยสัตวแพทย์เกียรติ  แพวงศ์นุกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัท ไบเออร์ไทย จ ำกัด กองทุน
เพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์  วำระที่ 1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (10) รองศำสตรำจำรย์อัจฉรำ  ธวัชสิน  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัทจักรมำร์ติน  อินเตอร์
เนชันแนล จ ำกัด กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์  วำระที่  1 
ระยะเวลำ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2560  
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์  เทพวัลย์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรทั่วไป กองทุนวิทยำลัย
ประชำกรศำสตร์ วำระท่ี 2 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (12) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภำพร  ชโยวรรณ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรทั่วไป กองทุน
วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ วำระท่ี 2 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560   
  
12. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม) เป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 
13. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์วิฑูรย์  โล่ห์สุนทร ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์
ป้องกันและสังคม คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2559 เป็นต้นไป 
 (2) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นิมิต  เตชไกรชนะ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.เผด็จ  สิริยะเสถียร  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำปรสิตวิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์จำตุรนต์  ตันติวัตนะ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำรังสีวิทยำ คณะ
แพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีระ  สุพรศิลป์ชัย  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสรีรวิทยำ  คณะทันต
แพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงกรพินท์  มหำทุมะรัตน์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำทันต 
กรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 

 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  พำรำสุข  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ 
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
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 (8) อำจำรย์ ดร.นพดล  กิตนะ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ต่อไปอีก
วำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภจิตรำ  ชัชวำลย์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำพฤกษศำสตร์ คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุพงศ์  กำญจนพยนต์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำธรณีวิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กอบชัย  ภัทรกุลวณิชย์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำจุลชีววิทยำ  
คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร  ภักดีผำสุข  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำภำษำไทย คณะอักษร
ศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (13) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม  เพ็ญภินันท์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำปรัชญำ  คณะอักษร
ศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2559 เป็นต้นไป 
 (14) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พิจิตรำ  สึคำโมโต้ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวำรสำรสนเทศ คณะนิเทศ
ศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2559 เป็นต้นไป 
 (15) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกร ดร.ภำคภูมิ  เต็งอ ำนวย ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิทยำกำร
เภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม  คณะเภสัชศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที ่26 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (16) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพโรจน์  สิงหถนัดกิจ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
  
14. เรื่องกำรปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำขำวิชำกำรฟ้ืนฟูสภำพฟันทั้งปำก 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติใหป้ิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สำขำวิชำกำรฟ้ืนฟูสภำพฟัน
ทั้งปำก  
  
15. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติอนุปริญญำและปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
บัณฑิตวิทยำลัย  จ ำนวน  3  คน  คณะอักษรศำสตร์  จ ำนวน  1  คน  คณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน  4  คน                            

คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 7 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 34 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 1 คน และ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
 


