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     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องแผนยุทธศำสตร์ฟื้นฟูวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ฟื้นฟูวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีตำมท่ีเสนอ  
 
2. เรื่องสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบหนึ่งปี 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบหนึ่งปีของอธิกำรบดี ซึ่งมีประเด็นส ำคัญ
โดยสรุปดังนี้ 
 ควำมก้ำวหน้ำของงำนในแต่ละมิติ   
 (1) งำนจุฬำฯ วิชำกำร  “จุฬำ ฯ เอ็กซ์โป  – จุฬำฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดท ำเพ่ือสังคม” เป็นงำนที่เปิด
โอกำสให้อำจำรย์และนิสิตได้ท ำงำนร่วมกัน ซึ่งมีกำรจัดงำนโดยเฉลี่ย 3 ปีต่อครั้ง โดยในปีนี้รูปแบบเนื้อหำของ
งำนจะเป็นกำรเชิญชวนให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำเยี่ยมชมผลงำนนวัตกรรมของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
ในครั้งต่อไปได้มีกำรคิดรูปแบบกำรน ำเสนอเนื้อหำใหม่ว่ำจะเป็นกำรส่งข้อมูลควำมรู้ออกไปสู่สังคมภำยนอก 
โดยไม่ต้องเดินทำงมำที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 (2) ควำมก้ำวหน้ำงำนพัฒนำนิสิตทั้งทักษะและควำมรู้ เพ่ือเสริมเกรำะนิสิตให้พร้อมเป็น Global 
Citizen  โดยจะมีกำรเปิดกว้ำงเกี่ยวกับนโยบำยร่วมมือกับนำนำชำติ Joint Degree /Double Degree           
ให้มีควำมกระชับขั้นตอน ส่งเสริมศักยภำพอ่ืนของนิสิต กำรด ำเนินร่วมกับภำคธุรกิจโดยน ำ Activity 
Transcript มำใช้  กรอบควำมคิดภำยในมหำวิทยำลัย ท ำงำนเชิงรุกกับองค์กรทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวิชำกำรรูปแบบใหม่ โดยจะริเริ่มหลักสูตรกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต LILLE New 
Education Infrastructure เพ่ิมหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรอง TOR /ระดับนำนำชำติ 24 หลักสูตร จัดท ำ One ID 
Card-One stop Service for inter S&S เชื่ อม โยงเครือข่ ำยกับ  Asian University , Start-up & iHub  
Inter Corner นอกจำกนี้ หำวิธีกำรว่ำจะท ำอย่ำงไรให้นิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับใน  Top 
Employer Reputation in Thailand , AUN Executive President เพ่ิม Strategic Partners จำกทั่วโลก 
และ Non-clinical design Wellness Center โดยมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรปรับปรุง
กระบวนกำรเรียนกำรสอน Active Learning Grants กำรลงทุนเครื่องมือกำรเรียนรูปแบบใหม่ เช่น Smart & 
Interactive Classroom, Courses/semester  และ  VDOs online library  
 (3) เร่งพัฒนำ Learning Space ในรั้วจุฬำให้เพ่ิมขี้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเพ่ิมพ้ืนที่ที่ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
นอกเหนือจำกอำคำรจำมจุรี 9 และจัดให้มีห้อง Interactive Room มีชุดอุปกรณ์ Interactive Whiteboard 
ส ำหรับใช้ในห้องเรียนที่มีขนำดเล็ก ห้อง Smart Classroom เป็นห้องเรียนขนำดใหญ่ เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในลักษณะกลุ่ม และห้อง Multi –Monitor Room เป็นห้องเรียน Lecture ขนำดใหญ่ ซึ่งแต่ละห้อง
จะมีกำรเพ่ิมจอรับภำพและเครื่อง LCD และมีอุปกรณ์เพ่ิมสัญญำณภำพ ซึ่งมีนิสิตมำใช้บริกำรจ ำนวนมำก 
 (4) ควำมก้ำวหน้ำงำนพัฒนำนิสิตทั้งทักษะและควำมรู้ เสริมเกรำะนิสิตให้มีจิตสำธำรณะพร้อมคิดและ
ท ำเพ่ือสังคม ซึ่งนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยมีกำรท ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมจ ำนวนมำก แต่กำรสื่อสำร
ออกไปยังไม่ทั่วถึง 
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 (5) เสริมประสบกำรณ์นิสิตปัจจุบันควบคู่กับสร้ำงสัมพันธ์นิสิตเก่ำ โดยให้นิสิตเก่ำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำนิสิตและมหำวิทยำลัยด้วยกลไกที่สร้ำงสรรค์ 
 (6) ควำมกำ้วหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำ เพ่ือให้จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยมีควำมโดดเด่น หลุดจำกกรอบ
เดิมที่จ ำกดัอยู่เฉพำะศำสตร์ โดยเปิดสำขำวิชำที่โดดเด่นให้อำจำรย์มำร่วมกันท ำในยุทธศำสตร์กำรวิจัย 4 เรื่อง 
คื อ  1)  Aging Society 2)  Inclusive Community and Smart City 3)  Sustainable Development 
(Food, Energy, water) และ 4) Digital Economy & Robotics 
 (7) ควำมก้ำวหน้ำงำนสื่อสำรพันธกิจ เพ่ือผลักดันให้จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเข้ำถึงสำธำรณะมำก
ยิ่งขึ้นด้วยเนื้อหำที่ไม่ซ้ ำใคร Good & unique content ผ่ำน Multi-platform เพ่ือให้เกิดภำพด้ำนบวก  
 (8) ควำมก้ำวหน้ำงำนบริหำรองค์กร เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเงินและงำนอ ำนวยกำร โดยปรับ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญ มุ่งมั่นเพ่ิม Service Quality ระบบกำรลงทะเบียน Zero Dewntime รองรับกำร
ให้บริกำร IT แบบ 24/7, Improve Wi-Fi Network Coverage เปิดกว้ำงกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมธนำคำรและ
กระตุ้นรับจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรท ำงำนที่ใช้เทคโนโลยีมำกยิ่งขึ้นและปฏิเสธทุกงำนกระดำษที่
ไม่จ ำเป็น จัดท ำบัตรนิสิตและบุคลำกรที่ตอบโจทย์ Digital Life เพ่ือให้ เกิด Digital Life in Digital & 
Innovation University 
 (9) ควำมก้ำวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล มีกำรดึงศักยภำพบุคลำกรมำขับเคลื่อนงำนของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โดยกำรยกเครื่องระบบ e-Recruitment เทียบเท่ำองค์กรชั้นน ำพร้อมร่วมกับ Jop Board 
ระดับประเทศเฟ้นหำพนักงำนคุณภำพสูงป้อนเข้ำสู่ส่วนงำน  สร้ำง Competitive Track พร้อมดึงผู้มีศักยภำพ
สูงเข้ำมำท ำงำนร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสร้ำงผลงำนคุณภำพสูง Chula Newcomers , Chula 
Networking,  Chula Next Leaders, เปิดโอกำสให้เรียนรู้แล้วตอบโจทย์กำรใช้งำนจริง ปรับระดับต ำแหน่ง
ให้สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบจริงเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้มีศักยภำพสร้ำงผลงำนให้กับมหำวิทยำลัย กระต้นผู้มี
ควำมเชี่ยวชำญในงำนใช้ควำมสำมำรถของตนเองพัฒนำงำนเพ่ือมหำวิทยำลัยพร้อมเติบโตด้วยศักยภำพจริง 
และพัฒนำระบบกำรจั ดกำร Exit/stay Survey/Engagement Survey/Benchmarking/Talent Retention 
Drivers 
 (10) แนวคิดในกำรพัฒนำพื้นที่ โครงกำรศึกษำและทบทวนแผนแม่บทพ้ืนที่สวนหลวง –สำมย่ำน 
 (11) ควำมก้ำวหน้ำกำรผลักดันนวัตกรรมจุฬำฯ CU-iHub สู่มหำวิทยำลัยนวัตกรรมของชำติ โดยมี
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้มำกกว่ำ 1,626 คน มีจ ำนวนนวัตกรที่สร้ำงนวัตกรรมผ่ำนงำนวิจัย
พัฒนำมำกกว่ำ 159 รำย มีจ ำนวนนวัตกรรมที่เปลี่ยนสังคมไทยสู่วิถีใหม่มำกกว่ำ 30 เรื่อง และจ ำนวนผู้ที่ได้
เข้ำถึงข้อมูลและบริกำรของ CU-ihub มำกกว่ำ 59,663 คน 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 จำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีผลกำรด ำเนินงำน 6 เดือน 
(ตุลำคม 2559 - มีนำคม 2560) บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศำสตร์ดังนี้  
 (1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงคน บรรลุเป้ำหมำย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) KPI 1.1.1 กำรสร้ำงคุณลักษณะ ทัศนคติ และ
ทักษะส ำคัญ ส ำหรับกำรเป็นผู้น ำแห่งศตวรรษที่ 21 และ 2) KPI 1.2.3 ร้อยละของระยะเวลำที่ลดลงในกำรสรรหำ
ว่ำจ้ำงบุคลำกรเข้ำมำรองรับพันธกิจ 
 (2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และนวัตกรรม บรรลุเป้ำหมำย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) KPI 2.2.2 
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับ Tier I  2) KPI 2.2.3 จ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยต่อผลงำนวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ และ 3) KPI 2.3 จ ำนวนนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
 (3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงเสริมสังคมไทย บรรลุเป้ำหมำย 4 ตัวชี้วัด คือ 1) KPI 3.1 จ ำนวนขององค์กร 
กลุ่มทำงสังคมหรือชุมชนที่ได้รับโยชน์ 2) KPI 3.2.1 จ ำนวนครั้งในกำรออกอำกำศ กำรสื่อสำรควำมรู้/นวัตกรรม           
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ของจุฬำฯ 3) KPI 3.2.2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนสื่อสำรและบริกำรสังคมและพันธกิจสำกล และ 4) KPI 3.2.3 
จ ำนวนสื่อสำร “เกียรติภูมิจุฬำฯ น ำพำสังคมสู่ศตวรรษหน้ำ “ที่เผยแพร”่  
 (4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 ก้ำวไกลในสังคมโลก บรรลุเป้ำหมำย 4 ตัวชี้วัด คือ 1) KPI 4.1.1 ระดับควำมสำมำรถ         
ในกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็น Smart Digital –Line KPI  2) KPI 4.1.2 ร้อยละของปริมำณขยะเหลือทิ้ง
จำกปริมำณขยะทั้งหมด 3) KPI 4.1.3 ร้อยละของระดับกำรให้บริกำร (Uptime Guarantee) ของระบบ และ 
4) KPI 4.2.1 จ ำนวนนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย 
 กำรขับเคลื่อนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในก้ำวต่อไป  
 มหำวิทยำลัยได้วำงแผนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ 1) Campus Life and Student 
Journey มุ่ งเน้ น เพ่ิ มเติ มใน 3 มิ ติ  คื อ Global Engagement, Social Engagement และ Inter-Disciplinary               
2) Knowledge and Innovation 3) Administration and Governance และ 4) ควำมมุ่ งมั่นผลักดัน
นวัตกรรมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย Siam Innovation District และขับเคลื่อน Thai ecosystem ทั้งนี้ มีกำร
ปรับเปลี่ยนเชิงประจักษ์ที่เตรียมผลักดันเพ่ือรองรับกำรพัฒนำของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยเร่งสร้ำงและ
ส่ งเสริม International Environment และน ำพ้ืนที่ ในจุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัยมำพัฒนำเป็ น Student 
Collaboration Space มีระบบกำรจ่ำยเงินใหม่ จ่ำยผ่ำนเช็คธนำคำร และดูแลควำมปลอดภัยรอบมหำวิทยำลัย          
โดยเพ่ิมแสงสว่ำงและทำงเท้ำ และมบีัตรแสดงตัวตนนิสิต 1 Card in Daily Life  
 นอกจำกนี้ สร้ำงบทบำทใหม่ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย New Characters of Chula in 2nd  
Century โดยจะด ำเนินกำรดังนี้ 
 (1) Intellectual and Innovative campus มหำวิทยำลั ย เสริมสร้ ำงปัญ ญ ำและนวัตกรรม           
จะด ำเนินกำรเรื่อง 1) Smart management system มีระบบจัดกำรมำด ำเนินกำรแทนในบำงงำนเพ่ือควำม
สะดวกและรวดเร็ว เช่น กำรลงทะเบียน กำรจองรถ กำรขอ transcript เป็นต้น 2) Demonstration of 
smart city โครงกำรสำธิตและกำรทดลองใช้ “smart city” ในมหำวิทยำลัยเพ่ือส่งเสริมสภำพแวดล้อมทำง
ปัญญำ โดยได้รับทุนสนับสนุนบำงส่วนจำกภำครัฐ และกำรยอมรับในระดับนำนำชำติซึ่งสอดรับกับตัวชี้วัดกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย และ 3) Faculty club and international forum กำรสร้ำงกลุ่มในองค์กรและกลุ่ม
ระหว่ำงประเทศ 
 (2) Interdisciplinary and Industry Collaboration กำรร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับภำคอุตสำหกรรม  
หรือภำคธุรกิจในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมำกข้ึน จะด ำเนินกำรเรื่อง 1) Siam Innovation District  2) Donor 
liaison program เน้นเรื่องกำรบริจำค ซึ่งด ำเนินกำรร่วมกับสมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่มุ่งเป้ำ
ให้ศิษย์เก่ำกลับมำมีส่วนร่วมมำกข้ึน และ 3) 21st century curriculum หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
 (3) Internationalization กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในลักษณะที่ เป็นสำกล  จะด ำเนินกำรเรื่อง           
1) Partnerships with leading universities in Asia สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์กับมหำวิทยำลัยที่อยู่ใน
ภูมิภำคเอเชีย 2) One-stop service for international scholars เพ่ือกำรมุ่งเน้นควำมแข็งแกร่งของกำร
ให้บริกำรครบวงจรส ำหรับนักวิชำกำรและนิสิตต่ำงประเทศ  3) Bilingual campus  กำรมองถึงอนำคตที่จะ
เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นนำนำชำติมำกขึ้น คือ กำรเป็นมหำวิทยำลัยสองภำษำ 4) Third language & 
culture skills เพ่ิมทักษะด้ำนภำษำและวัฒนธรรมที่มีควำมส ำคัญมำกนอกเหนือจำกภำษำอังกฤษ  คือ 
ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น และภำษำเกำหลี และ  5) Winter/Summer school and internship programs กำร
เปิดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเป็นภำคฤดูหนำว/ฤดูร้อน และโปรแกรมกำรฝึกงำน  
  
3. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.เริงฤดี  มณีภัคธร ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 
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4. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ 
 (1) เห็นชอบกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบรมรำชวงศ์ และกำรให้
ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลทั่วไปตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เสนอ ดังนี้ 
  พระบรมรำชวงศ ์
  1) สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเทพยวรำงกูร    นิติศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  2) สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี        วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 3) สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี    พยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
     4) พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ     เภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  บุคคลทั่วไป 
  1) นำยสังคม  ทองมี ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์อรุณ  โรจนสกุล แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  3) รองศำสตรำจำรย์ผุสตี  ปริยำนนท์ วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
            4) ดร.ศักดิ์ชำย  ทัพสุวรรณ วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
            5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรำโมทย์  แตงเที่ยง สถำปัตยกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
            6) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.ปรำณี  กุลละวณิชย์ อักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 

 (2) เห็นชอบให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
เสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เสนอ ดังนี้ 
 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ 
      1) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมภพ  ลิ้มพงศำนุรักษ์ คณะแพทยศำสตร์ 
      2) ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงดรุณ ี บุญยืนเวทวัฒน์      คณะแพทยศำสตร์  
               3) ศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดำ  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ คณะนิเทศศำสตร์ 
              4) ศำสตรำจำรย์ ดร.เปี่ยมสุข  พงษ์สวัสดิ์                คณะวิทยำศำสตร์ 
              5) ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี  อ่ำนเปรื่อง คณะวิทยำศำสตร์ 
 6) ศำสตรำจำรย์ ดร.หรรษำ  ปุณณะพยัคฆ์                 คณะวิทยำศำสตร์ 
 7) ศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  กำญจนกิจ            คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 8) ศำสตรำจำรย์ ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์         คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 9) ศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.มำริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์       คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
 10) ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวรรณ  ศิลำพัชรนันท์        คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 11) ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระพันธ์  เหลืองทองค ำ        คณะอักษรศำสตร์ 
 
5. เรื่องกำรอนุมัติให้อำจำรย์แพทย์สังกัดโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย มีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นใน
กระบวนกำรสรรหำคณบดีคณะแพทยศำสตร์ และหัวหน้ำภำควิชำในคณะแพทยศำสตร์ 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบให้อำจำรย์แพทย์ที่สังกัดสภำกำชำดไทยมีโอกำสเสนอควำมคิดเห็นในกระบวนกำรสรรหำ

คณบดีคณะแพทยศำสตร์ตำมข้อ 8 วรรคหนึ่งแห่งข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2558 แต่มิได้ให้สิทธิในกำรเสนอชื่อตำมข้อ 8 วรรคสอง เพ่ือกำรนี้ เห็นควรให้
คณะกรรมกำรสรรหำคณบดีใช้อ ำนำจตำมควำมในข้อ 10 ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรแสวงหำข้อมูลอัน
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เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีจำกอำจำรย์แพทย์ ที่สังกัด
สภำกำชำดไทยตำมควำมในข้อ 8 วรรคหนึ่ง 

(2) ให้น ำหลักกำรซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตำม (1) ข้ำงต้น มำอนุโลมใช้กับกำรสรรหำหัวหน้ำภำควิชำ
ของภำควิชำซึ่งมีอำจำรย์แพทย์ที่สังกัดสภำกำชำดไทยร่วมท ำงำนอยู่ในภำควิชำดังกล่ำวด้วย 

 
6. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ำรง    เป็น  ประธำน 
  (2) นำยสำธิต ชำญเชำน์กุล     กรรมกำร 
 (3) นำยธนะชัย  สันติชัยกูล   กรรมกำร 
 (4) ประธำนสภำคณำจำรย์    กรรมกำร 
 (5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ   เลขำนุกำร 
 
7. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินส่วนงำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินส่วนงำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยตำมรำยชื่อ
ที่มหำวิทยำลัยเสนอ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมินส่วนงำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินส่วนงำนเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ   ประธำนกรรมกำร 
 (2) ดร.ธำริษำ  วัฒนเกส       กรรมกำร 
 (3) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร กรรมกำร 
 (4) ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองค ำ    กรรมกำร 
 (5) ผู้ช่วยอธิกำรบดี (อำจำรย์วรโชค  ไชยวงศ)์    เลขำนุกำร 
 (6) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และกำรงบประมำณ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ          
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.มรกต  ตันติเจริญ  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกล้ำธนบุรี (ลำออก) 
 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒนำลัย  ปำนบ้ำนเกร็ด  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ สำขำวิชำชีวเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (4) ศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์  โตสุโขวงศ์ สำขำวิชำชีวเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (5) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ สำขำวิชำชีวเคมี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (เกษียณ) 
 (6) ศำสตรำจำรย์  ดร.ศิ ริ ลั กษณ์   โรจนกิ จอ ำนวย สำขำวิ ชำระบบสำรสนเทศเพ่ื อกำรจั ดกำร 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (7) ศำสตรำจำรย์ คุณหญิงนงเยำว์  ชัยเสรี  สำขำวิชำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (เกษียณ)  
 (8) ศำสตรำจำรย์ ดร.พรชัย  ชุนหจินดำ สำขำวิชำกำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (9) ศำสตรำจำรย์พิเศษธวัช  ภูษิตโภยไคย สำขำวิชำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (10) ศำสตรำจำรย์พิเศษหิรัญ  รดีศรี  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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 (11) ศำสตรำจำรย์เสนำะ  ติเยำว์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (เกษียณ) 
 (12) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์พูนพิศ  อมำตยกุล  สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
(เกษียณ) 
 (13) ศำสตรำจำรย์ ดร.อภินันท์  โปษยำนนท์  สำขำวิชำทัศนศิลป์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (14) ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ สำขำวิชำทัศนศิลป์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (15) ศำสตรำจำรย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ สำขำวิชำสังคีตศิลป์ไทย มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (16) ศำสตรำจำรย์ ดร.มัทนี รัตนิน สำขำวิชำวรรณกรรมกำรละคอนและศิลปะกำรละคอน มหำวิทยำลัย   
ธรรมศำสตร์ (เกษียณ)  
  
9. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น จ ำนวน 12 รำย ตำมรำยชื่อที่คณะ
วุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คณพล  จันทน์หอม เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะ
นิติศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2559 
 (2) อำจำรย์ ดร.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะ
นิติศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลำคม 2559 
 (3) อำจำรย์ ดร.วิโรจน์  วำทินพงศ์พันธ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะ
นิติศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2558 
 (4) อำจำรย์ ดร.พัฒนำพร  โกวพัฒนกิจ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะ
นิติศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2558 
 (5) อำจำรย์ ดร.ทองทิพย์  พูลลำภ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำแปลและล่ำม ศูนย์กำรแปล
และกำรล่ำมเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภำคม 2560 
 (6) อำจำรย์ประไพพรรณ  พ่ึงฉิม เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำภำษำไทย  
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภำคม 2560 
 (7) อำจำรย์ ดร.อุทัยพร  สุริยประภำดิลก เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2559 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมรัตน์  อำรีย์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎำคม 2559 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเพ็ญ  ศุภกำญจนกันติ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2559 
 (10) อำจำรย์เชษฐ  พัฒโนทัย  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภำควิชำ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลำคม 2559 
 (11) อำจำรย์ นำยแพทย์สืบพงศ์  ธนสำรวิมล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 
 (12) อำจำรย์นวรัตน์  หัสดี  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประถมศึกษำ โรงเรียนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม 2560 
  
10. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์ นำยแพทย์กฤษณ์  กิติสิน เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
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11. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่ง อำจำรย์ นำยแพทย์โอภำส  พุทธเจริญ เป็นต ำแหน่ง                 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
 
12. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ         
ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.เปำโล  ยูรอน สังกัดภำควิชำภำษำตะวันตก คณะอักษรศำสตร์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
อำจำรย์พิเศษคณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2555 เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำ
ภำษำอิตำเลียน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2559 (วันที่สภำมหำวิทยำลัยได้รับผลงำนฉบับเผยแพร่แล้ว)  
 (2) อำจำรย์ นำยแพทย์นรำ  จำรุวังสันติ สังกัดฝ่ำยออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำด
ไทย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษคณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎำคม 2553 เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิเศษ ในสำขำวิชำออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559  
 (3) อำจำรย์ แพทย์หญิงอภิญญ์เพ็ญ  สำระยำ วสันติวงศ์ สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษคณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎำคม 
2554 เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหำคม 2559  
 (4) อำจำรย์ แพทย์หญิงภำวิณี   ฤกษ์นิมิตร สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์  โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษคณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎำคม 2554 เป็น 
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ (เนื่องจำกไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ) ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559  
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ แพทย์หญิงวิริยำพร  ฤทธิทิศ สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์  สภำกำชำดไทย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษคณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่  
30 มิถุนำยน 2556 เป็นรองศำสตรำจำรย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ (เนื่องจำกด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิเศษไม่ครบ 3 ปี) ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2559  
  
13. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยระบบกำรศึกษำส ำหรับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยระบบกำรศึกษำส ำหรับ
ปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
14. เรื่องร่ำงระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรต่อสัญญำปฏิบัติงำนของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ที่จะเกษียณอำยุงำน พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรต่อ
สัญญำปฏิบัติงำนของผู้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ที่จะเกษียณอำยุงำน  พ.ศ. .... และกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
ดังกล่ำวของคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร และมอบให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรต่อไป 
 
15. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์
ประจ ำแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ดังนี้ 
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 (1) ประธำนสภำคณำจำรย์        เป็น  ประธำน 
 (2) รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง มำลำกุล ณ อยุธยำ )  กรรมกำร 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช    กรรมกำร 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
 (4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย     เลขำนุกำร 
 (5) นำงสำวภทรพร  ภูมิมำ       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
16. เรื่องร่ำงระเบียบสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
  (1) มอบหมำยให้นำงกำญจนำรัตน์  ลีวิโรจน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต) พิจำรณำตรวจทำนร่ำงระเบียบฯ 
ดังกล่ำวอีกครั้ง 

(2) เห็นชอบร่ำงระเบียบสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วย 
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. .... ภำยใต้เงื่อนไขว่ำ ต้องมีกำรปรับปรุงร่ำงระเบียบให้เป็นไปตำมข้อสังเกตของ
ฝ่ำยเลขำนุกำรและตำมที่มีกำรตรวจทำนอีกครั้งตำม (1) ข้ำงต้น หำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรตำมนั้นแล้ว ให้ประกำศใช้ระเบียบดังกล่ำวได้ 
 
17. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 10 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง 10 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมนำโน (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
 (3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์แรงงำนและกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  
(หลักสูตรนำนำชำติ)  
            (4) หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  
         (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย  
 (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำช่องปำก (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (7) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ช่องปำก 
         (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์ 
 (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย  
 (10) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำช่องปำก (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 
18. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 2 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 100 คน คณะอักษรศำสตร์ 
จ ำนวน 316 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 72 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 64 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 
202 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 602 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 9 คน คณะนิติศำสตร์ 
จ ำนวน 5 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 268 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะทันต
แพทยศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 341 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 81 คน
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คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 59 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 9 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 
จ ำนวน 2 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 1 คน  
 
 


