
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 806 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหำคม 2560 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็น  ประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำในหลักสูตรข้ำมสถำบัน พ.ศ. ... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำในหลักสูตรข้ำม
สถำบัน พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขข้อควำมในข้อ 8 เป็น “ข้อตกลงจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย และเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรเพ่ือพิจำณำอนุมัติ และรำยงำนสภำ
มหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ” และเมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
2. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ....  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. .... และมอบ             
ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ  ศรีวนิชย์) น ำควำมเห็นในที่ประชุมไปพิจำรณำปรับปรุง
แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอลงนำมอนุมัติ และให้ด ำเนินกำรเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำมควำมในมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ             
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560 ต่อไป 
  
3. เรื่องโครงกำรเมืองนวัตกรรมแห่งสยำม (Siam Innovation District : SID) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบโครงกำรเมืองนวัตกรรมแห่งสยำม (Siam Innovation District : SID)  ซึ่ง
เป็นโครงกำรที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยก ำหนดเป้ำหมำยที่จะร่วมมือกับภำครัฐ และเอกชน เพ่ือพัฒนำ
โครงกำรให้เป็นศูนย์กลำงและเวทีให้กับสังคมทั่วไป โดยไม่ได้จ ำกัดอยู่เฉพำะในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
รวมถึงเป็นที่บ่มเพำะและสร้ำงนวัตกรรมออกสู่สังคมไทย  และให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนให้รอบคอบว่ำจะเป็นหน่วยงำนรูปแบบใด แล้วมำน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป  
 
4. เรื่องผลกำรสรรหำคณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์ คณบดีคณะนิติศำสตร์ คณบดีคณะจิตวิทยำ คณบดีคณะพยำบำล
ศำสตร์ คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย
ทรัพยำกรทำงน้ ำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ให้แต่งตั้ ง ศำสตรำจำรย์  ดร.บุษกร  บิณฑสันต์  ด ำรงต ำแหน่งคณบดี                         
คณะศิลปกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ  ศรีวนิชย์ ด ำรงต ำแหน่ง
คณบดีคณะนิติศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยำยน 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ ด ำรง
ต ำแหน่งคณบดีคณะจิตวิทยำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์ ชัยวัฒน์ ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร  สกุลบ ำรุงศิลป์ ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศำสตร์ 
ศำสตรำจำรย์  นำยสัตวแพทย์  ดร.รุ่งโรจน์   ธนำวงษ์นุ เวช ด ำรงต ำแหน่ งคณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์                           
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร ด ำรงต ำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.                 
อัจฉรำภรณ ์ เปี่ยมสมบูรณ ์ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยทรัพยำกรทำงน้ ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 
 



2 

 

5. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 

 (1) อำจำรย์ ดร.โสภำวรรณ  บุญนิมิตร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ภำควิชำ               
กำรภำพยนตร์และภำพนิ่ง คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนำยน 2559 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ้ง  ศรีอัษฎำพร เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
ภำควิชำวำทวิทยำและสื่อสำรกำรแสดง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษำยน 2559 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จงจิตร  อังคทะวำนิช เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 
ภำควิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร คณะสหเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภำคม 2559 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มรกต  เปี่ยมใจ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันตกรรม
ประดิษฐ์ ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2558 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คัคนำงค์  มณีศรี เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจิตวิทยำ คณะ
จิตวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธนำ  ฉัพพรรณรัตน์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
ภำควิชำศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลำคม 2559 
 (7) อำจำรย์ ดร.นิพำดำ  เรือนแก้ว ดิษยทัต เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2559 
 (8) อำจำรย์ ดร.สรำวุธ  ศรีทองอุทัย เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน 2559 
 (9) อำจำรย์ ดร.สุริยัณห์  สำระมูล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2559 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปฐมวดี  ญำณทัศนีย์จิต เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพันธุศำสตร์ 
ภำควิชำพฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จูงใจ  ปั้นประณต เป็น ศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำควิชำ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2559 
 (12) อำจำรย์ แพทย์หญิงภรณี  เหล่ำอิทธิ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเวชศำสตร์ป้องกัน
และสังคม ภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ธันวำ  ตันสถิตย์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ 
ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม 2559 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปังปอนด์  รักอ ำนวยกิจ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประชำกรศำสตร์ 
วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยำยน 2559 
 (15) อำจำรย์ ดร.ณัฏฐำ  ฐำนีพำนิชสกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข ตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2559 
 (16) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิตรลดำ  อำรีย์สันติชัย เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำธำรณสุข
ศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 
 (17) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ  รังสีหิรัญรัตน์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำธำรณสุข
ศำสตร์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภำคม 2559        
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6. เรื่องขออนุมัติกรอบอัตรำก ำลังเพ่ิมใหม่ สำยวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ส ำหรับอำจำรย์
แพทย์ สังกัดโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย   
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกรอบอัตรำก ำลังเพ่ิมใหม่ สำยวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 40 
อัตรำ เพ่ือสรรหำและคัดเลือกอำจำรย์แพทย์ สังกัดโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย มำเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร ของคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นกรณีพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก ำหนด และให้น ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
7. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์พิเศษ ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล ผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกฎหมำยเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล 
 
8. เรื่องกำรแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรสรรหำอธิกำรบดี คณบดี และ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ
อธิกำรบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ
คณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
สรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
 
9. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรและเลขำนุกำร ในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริยุพำ  รุ่งเริงสุข ผู้รักษำกำรแทนรอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตฯ 
ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไป 
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรูญศรี  มำดิลกโกวิท  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำนโยบำย กำรจัดกำร
และควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ  คณะครุศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.เกรียงยศ  สัจจเจริญพงษ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ
กำยวิภำคศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุมนทิพย์  จิตสว่ำง ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ คณะรัฐศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2560 เป็นต้นไป 
  
11. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 127 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 503 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 405 คน คณะแพทยศำสตร์ 
จ ำนวน 126 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 50 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 75 คน คณะวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 374 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 189 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 200 คน                
คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 218 คน คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 44 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 17 คน                   
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 127 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 21 คน คณะนิเทศศำสตร์ 
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จ ำนวน 233 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 131 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คณะเภสัช
ศำสตร์ จ ำนวน 20 คน คณะพยำบำลศำสตร์  จ ำนวน 60 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 51 คน ส ำนัก
วิชำทรัพยำกรกำรเกษตร จ ำนวน 7 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 27 คน วิทยำลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จ ำนวน 79 คน วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จ ำนวน 4 คน และสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ             
ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ ำนวน 61 คน  
 
 
 


