
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 799 

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

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

 

1. เรื่องยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัยและโครงสร้ำงสำยปฏิบัติกำรระดับ P4-P6 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) รับทรำบแนวโน้มกำรบริหำรงำนบุคคลในอนำคตและกำรด ำเนินงำน 
 (2) เห็นชอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2560-2563  
 (3) เห็นชอบโครงสร้ำงกรอบอัตรำต ำแหน่งของสำยปฏิบัติกำร ระดับ P4-P6 ของคณะ/วิทยำลัย ส ำนัก
วิชำ แยกตำมขนำดของส่วนงำน 
 (4) เห็นชอบโครงสร้ำงกรอบอัตรำต ำแหน่งของสำยปฏิบัติกำร ระดับ P4-P6 ของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย และส ำนักงำนกำรทะเบียน 
 (5) อนุมัติกรอบอัตรำต ำแหน่งประจ ำส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 10 อัตรำ เพ่ือใช้ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นต้อง
โยกย้ำยบุคลำกร 
 

2. เรื่องผลกำรสรรหำคณะวุฒยำจำรย์  
         สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะวุฒยำจำรย์ ตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ ดังนี้   

(1) สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ได้แก่ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์ ดร.จิตร  สิทธีอมร และ  
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ พีระศักดิ ์ จันทร์ประทีป 

(2) สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.จรวย  บุญยุบล  ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ
เดชำ  บุญค้ ำ และศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต 

(3) สำขำสังคมศำสตร์ ได้แก่ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉำย  กีระนันทน์ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ  
ดร.สุจิต  บุญบงกำร และศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.อมรำ  พงศำพิชญ์ 

(4) สำขำมนุษยศำสตร์ ได้แก่ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ก ำจร  สุนพงษ์ศรี และศำสตรำจำรย์กิตติคุณ             
ดร.ปรำณ ี กุลละวณิชย์ 
 
3. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.นรเศรษฐ์  ณ สงขลำ สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
         (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญชนก  พสุวัต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี             
 (3)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัชชัย  แพชมัด สำขำวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ สำขำวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 (5) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เกษมสันต์  วิลำวรรณ สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุธี  ยกส้ำน สำขำวิชำพยำธิวิทยำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
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 (7) รองศำสตรำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พรทิพภำ  เล็กเจริญสุข สำขำวิชำจุลชีววิทยำและวิทยำภูมิคุ้มกัน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศำสตรำ  สุดสวำท สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอ้ือมพร  พิชัยสนิธ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชำติ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
   

4. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนำยแพทย์ปัญญำ  สนั่นพำนิชกุล เป็นรองศำสตรำจำรย์พิเศษ
สำขำวิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ ตั้งแต่วันที ่23 ธันวำคม 2558 
 
5. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้  
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ถำวร  อำนุภำพไตรรงค์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ภำควิชำสถิติ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ ดร.พงษ์แพทย์  เพ่งวำณิชย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
ภำควิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2559 
 (3) อำจำรย์ ดร.เหยียน  จ้ำว เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ International 
School of Engineering คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2559 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัดชำ  อุทิศวรรณกุล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนฤมิตศิลป์ 
ภำควิชำนฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนำคม 2559 
 (5) อำจำรย์ ดร.อติพร  เสถียรสุต เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส ภำควิชำภำษำ
ตะวันตก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลำคม 2559 
 (6) อำจำรย์ ดร.ธัญญดำ  รุ่งโรจน์มงคล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำชีวเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มัณทนำ  โอภำประกำศิต เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
ภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 
 (8)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขำดำ  จันทร์ประทีป นภำธร เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ                
จุลชีววิทยำ ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิเดช  พงศ์กิจวรสิน เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษำยน 2559 
 (10) อำจำรย์ ดร.เจสสิกำ  เวชบรรยงรัตน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษำยน 2559 
 (11) อำจำรย์ ดร.ยอง  ยูน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์    
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษำยน 2559 
 (12) อำจำรย์ ดร.รติดนัย  หุ่นสวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2559 
 (13) อำจำรย์ ดร.ธัชนันท์  โกมลไพศำล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนำยน 2559  
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 (14) อำจำรย์พรพรหม  แม้นนนทรัตน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรม ภำควิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 (15) อำจำรย์ แพทย์หญิงพธู  ตัณฑ์ไพโรจน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 
ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนำยน 2558 
 (16) อำจำรย์ ดร.ชำลิสำ  หลุยเจริญ ชีพสุนทร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอณูชีววิทยำ 
ภำควิชำชีวเคมี คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนำคม 2557 
 (17) อำจำรย์ นำยแพทย์ฐสิณัส  ดิษยบุตร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีวเคมี ภำควิชำ
ชีวเคมี คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2556 
 (18) อำจำรย์ ดร.คำร์ล  ไนเกล มิดเดิลตัน เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ คณะ
รัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2559 
 (19) อำจำรย์ ดร.พรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ ภำควิชำ               
กำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยำยน 2559 
 (20) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริรัตน์  จิตกำรค้ำ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี วิทยำลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม 2559 
 (21) รองศำสตรำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์-       
เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธุ์ ภำควิชำสูติศำสตร์-เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2558 
   
6. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลั ยมีมติ อนุ มัติ ให้ เที ยบต ำแหน่ งอำจำรย์  ดร.บัณ ฑิ ต  จันทร์ โรจนกิจ  เป็ น                        
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
 
7. เรื่องงบประมำณเพ่ิมเติมส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของคณะทันตแพทยศำสตร์และคณะสหเวชศำสตร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบประมำณเพ่ิมเติมส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในส่วนงบประมำณ
เงินรำยได้ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 6,900,270 บำท (หกล้ำนเก้ำแสนสองร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน) และ
คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 60,000,000 บำท (หกสิบล้ำนบำทถ้วน)   
 
8. เรื่องขอควำมเห็นชอบกำรน ำระบบกำรรับรองหลักสูตรของสภำเทคนิคกำรแพทย์ ไปใช้ในกำรประกัน
คุณภำพภำยในของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
แทนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้คณะสหเวชศำสตร์น ำระบบกำรรับรองหลักสูตรของสภำเทคนิค
กำรแพทย์ไปใช้ในกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ
เทคนิคกำรแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แทนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558  
 
9. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบหมำยให้ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ  ศรีวนิชย์)               
น ำร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ไปปรับปรุงแก้ไข               
โดยน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง และปรึกษำหำรือร่วมกับนำงกำญจนำรัตน์              



4 
 

 

ลีวิโรจน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และเมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้น ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
 
10. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรให้อนุปริญญำนิติศำสตร์ ส ำหรับหลักสูตรนิติศำสตร
บัณฑิต พ.ศ. ....  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรให้อนุปริญญำ
นิติศำสตร์ ส ำหรับหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 

11. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย  เป็นศำสตรำภิชำน
เงินกองทุนคณะจิตวิทยำ ระยะเวลำ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560  
 
12. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ นำยแพทย์สมชำย  เศรษฐศิริสมบัติ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ
ศัลยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกร ดร.ธงชัย  สุขเศวต ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเภสัชวิทยำและ
สรีรวิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ คณะทันต
แพทยศำสตร์  จ ำนวน  3  คน  คณะเศรษฐศำสตร์  จ ำนวน  11  คน  คณะเภสัชศำสตร์  จ ำนวน  1  คน                            

คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 142 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 

3 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 2 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน 

คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 4 คน วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 2 คน 

วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 9 คน และวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
 
 


