
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 797 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลำคม 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรจัดตั้งศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีพันธกิจในกำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร                
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย           
 

2. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ให้แต่งตั้งประธำนสภำคณำจำรย์ เป็นประธำน และรองศำสตรำจำรย์                  
ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) เป็นกรรมกำร
เลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ และให้อธิกำรบดีมอบหมำยรองอธิกำรบดีหนึ่งคน 
เป็นกรรมกำรและแต่งตั้งเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

3. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติมำ  พุฒิทำนันท์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์               
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชำติ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์                
 (3)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  วงศ์พรชัย สำขำวิชำธรณีวิทยำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิเชษฐ์  บุญสูง สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

4. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.นิพิฐ  วงศ์ปัญญำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มกรำคม 2559 
 (2) อำจำรย์ ดร.พัชรสุทธิ์  สุจริตตำนนท์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยรัตน์  เอ่ียมกุลวัฒน์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนำคม 2559 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนพล  เอกโยคยะ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ           
กำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 2559 
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 (5) อำจำรย์ แพทย์หญิงนริศรำ  สุรทำนต์นนท์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2558 
 (6) อำจำรย์ แพทย์หญิงอังคนีย์  ชะนะกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2558 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วิชิต  สุพรศิลป์ชัย เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวช
ศำสตร์ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงพรพิมล  เรียนถำวร เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวช
ศำสตร์ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนำยน 2558 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ณัฐพงษ์  เจียมจริยธรรม เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2558 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ทัชชมัย  ทองอุไร เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎำคม 2558 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสริชย์  โชติพำนิช เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรม ภำควิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนำยน 2557 
 (12) รองศำสตรำจำรย์ ดร.หรรษำ  ปุณณะพยัคฆ์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพฤกษศำสตร์  
ภำควิชำพฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2558 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชริดำ  อัครจรัลญำ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนำยน 2558 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐธยำน์  พงศ์สถำบดี เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมีวิศวกรรม 
ภำควิชำเคมีเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 
 

5. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้  
 (1) อำจำรย์ แพทย์หญิงพรรณดี  วัฒนบุญยงเจริญ  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำขำวิชำพยำธิวิทยำคลินิก 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 (2) อำจำรย์ นำยแพทย์ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 (3) อำจำรย์ แพทย์หญิงปวีณำ  สุสัณฐิตพงษ์  เป็นรองศำสตรำจำรย์สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษำยน 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 

6. เรื่องขอควำมเห็นชอบกำรน ำระบบรับรองหลักสูตรของสภำกำยภำพบ ำบัดไปใช้ในกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แทนระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้คณะสหเวชศำสตร์น ำระบบกำรรับรองหลักสูตรของสภำกำยภำพบ ำบัด
ไปใช้ในกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แทนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 

7. เรื่องขอควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร                 
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ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผลกำรตรวจประเมินหลักสูตรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                 
ที่เปิดสอนและมีนิสิตลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 410 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
 

8. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์  รอดช้ำงเผื่อน  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ-ศิลปกรรม 
กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 6  ระยะเวลำ  11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึงวันที ่30 กันยำยน 2560   
 (2) รองศำสตรำจำรย์ทวีรัก  เจริญสุข  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ -
ศิลปกรรม กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 6  ระยะเวลำ  11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2560   
 (3) รองศำสตรำจำรย์จิระพัฒน์  พิตรปรีชำ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ-
ศิลปกรรม กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 1  ระยะเวลำ  11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2560  
 

9. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร  ศรีวรกำนต์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ 
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.หนึ่งฤดี  โลหผล ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำภำษำตะวันตก คณะอักษร
ศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เมธำ เสรีธนำวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรสื่อสำรมวลชน คณะ
นิเทศศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนม  คลี่ฉำยำ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรประชำสัมพันธ์ คณะ
นิเทศศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
 

10. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ดังนี้ 
 (1) อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   เป็น  ประธำน 
 (2) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม ้   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (4) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (5) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (6) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (7) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนเรศวร หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (8) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือผู้แทน  กรรมกำร 
 (9) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญญบุรี หรือผู้แทน กรรมกำร 
        (10) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี หรือผู้แทน  กรรมกำร 
        (11) รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม)  กรรมกำร 
        (12) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         (13) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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11. เรื่องร่ำงระเบียบสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนงำน
และกำรจัดระเบียบบริหำรงำน พ.ศ. 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงระเบียบสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนงำนและกำรจัดระเบียบบริหำรงำน พ.ศ. 2559  
 
12. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

(3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนำนำชำติ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
   (4) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
   (5) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ)  
 
13. เรื่องกำรปิดหลักสูตร 5 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร 5 หลักสูตร ดังนี้ 
          (1) หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมี 
 (2) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  คณะแพทยศำสตร์ 
จ ำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

   2.1) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์
ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

   2.2) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำประสำท
ศัลยศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  

   2.3) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำพยำธิวิทยำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  

   2.4) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำฟิสิกส์
กำรแพทย ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
  
14. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติอนุปริญญำฯ และปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ 

ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 1 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 1 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 

1 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 3 คน               

คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 คน และคณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 3 คน  
 
 
 


