
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 809 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศุ  อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย  เป็นประธำนกำรประชุม                 
สภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบสรุปประเด็นโอกำสในกำรพัฒนำที่พบจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 คณะกรรมกำรประเมินฯ พบประเด็นโอกำสในกำรพัฒนำ
ส่วนงำนต่ำง ๆ รวมทั้งสิ้น 51 ประเด็น (32 ส่วนงำน) ซึ่งเป็นประเด็นที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน สำมำรถสรุป
ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ส ำคัญ ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร พบว่ำมีจ ำนวน 17 ส่วนงำน (ร้อยละ 77) จำก 22 ส่วนงำน 
(เฉพำะส่วนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน) มีจ ำนวนไม่ถึงเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่ สกอ. ก ำหนด (ร้อยละ 80 ได้
คะแนนเต็ม 5) โดยแต่ละส่วนงำนมีจ ำนวนอยู่ในช่วงร้อยละ 11.11-78.95 จึงควรมีกำรพัฒนำอำจำรย์ กระตุ้น 
และมีมำตรกำรส่งเสริมให้มีกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำกข้ึน 
 (2) สัดส่วนนิสิตเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ พบว่ำมีจ ำนวน 9 ส่วนงำน (ร้อยละ 41) จำก 22 ส่วนงำน  
(เฉพำะส่วนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน) มีสัดส่วนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. หรือของสภำวิชำชีพ 
ควรทบทวนและวิเครำะห์จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำให้มีสัดส่วนที่เหมำะสมกับสำขำวิชำ  
และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ เช่น พิจำรณำเพ่ิมกรอบอัตรำก ำลังของอำจำรย์ หรือเพ่ิม/ลดจ ำนวนนิสิตที่รับเข้ำ 
เป็นต้น 
 (3) กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม พบว่ำมีจ ำนวน 9 ส่วนงำน (ร้อยละ 28) จำก 32 ส่วนงำน ที่ยังไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับระบบและกลไกกำรให้บริกำรวิชำกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย เพ่ือให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนิสิต ชุมชน และสังคม รวมถึงกำรน ำผลกำร
ประเมินไปพัฒนำปรับปรุงทั้งระดับแผนและระดับโครงกำร จึงควรปรับปรุงระบบและกลไกกำรให้บริกำร
วิชำกำรให้มีควำมชัดเจน เป็นไปตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
 ทั้งนี้ โอกำสในกำรพัฒนำดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยได้มีระบบกำรด ำเนินงำนเพ่ือสนองตอบต่อ
โอกำสในกำรพัฒนำของคณะกรรมกำรประเมินฯ ระดับส่วนงำน คือ รวบรวมผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับส่วนงำนของทุกส่วนงำนมำวิเครำะห์และสรุปข้อมูลจัดท ำรำยงำนเสนอคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะใน                 
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนให้มีคุณภำพดีขึ้น และมหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้ทุกส่วนงำน
ต้องด ำเนินกำรน ำข้อเสนอแนะและโอกำสในกำรพัฒนำจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ  เข้ำสู่กระบวน                    
กำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงพัฒนำและให้ปรำกฏเป็นรำยงำนกำรด ำเนินงำนปรับปรุงพัฒนำในรำยงำนประเมิน
ตนเอง (SAR) พร้อมน ำเสนอคณะกรรมกำรประเมินฯ ในกำรตรวจประเมินคุณภำพฯ ของปีกำรศึกษำถัดไป  

 
2. เรื่องจัดตั้งศูนย์กลำงนวัตกรรมแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CU Innovation Hub) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักกำรจัดตั้งศูนย์กลำงนวัตกรรมแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CU 
Innovation Hub) เป็นศูนย์ในก ำกับของมหำวิทยำลัยที่สนับสนุนกำรผลิตผลผลิตหลัก (ระดับ 2) โดยในกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้ฝ่ำยบริหำรท ำกำรศึกษำด้ำนกฎหมำยให้รอบคอบด้วย  
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3. เรื่องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปีบัญชี 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปีบัญชี 2560 
 
4. เรื่องผลกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล เพ่ือ
ด ำเนินกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 

 
5. เรื่องกำรควบรวมส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และโรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบในหลักกำรให้มีกำรรวมส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเข้ำด้วยกัน โดยน ำข้อกฎหมำยและควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำร
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 
6. เรื่องรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร CU Social Engagement 
   สภำมหำวิทยำลัยมีมติ รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร CU Social Engagement และให้               
ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบพิจำรณำด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวให้มีควำมเข้มแข็งและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

  
7. เรื่องงบประมำณระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สนิ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบประมำณเพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำน
จัดกำรทรัพย์สินฯ จ ำนวน 358,000,000 บำท (สำมร้อยห้ำสิบแปดล้ำนบำทถ้วน) โดยใช้ประมำณกำรรำยรับ
จำกเงินทุนหมุนเวียนของส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
8. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยพนักงำนวิสำมัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยพนักงำนวิสำมัญ (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
9. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ เห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรส ำนักงำน                   
วิทยทรัพยำกร พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้  
 (1) ให้งดเว้นกำรใช้บังคับควำมในข้อ 8 แห่งข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยศูนย์ควำมเป็น
เลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย พ.ศ. 2556 เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร 
ส.บ.ว. เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำร และให้แต่งตั้ง ผู้แทน สกอ. เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำรแทน   
 (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย  
ตำมรำยชื่อที่เสนอ ดังนี้ 
    1) อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    ประธำนกรรมกำร 
    2) ดร.วิจำรย์  สิมำฉำยำ     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
    3) ดร.จุลพงษ ์ ทวีศรี      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    4) นำยบวร  วงศ์สินอุดม     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
    5) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่นหรือผู้แทน   กรรมกำร 
    6) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีหรือผู้แทน กรรมกำร 
    7) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์หรือผู้แทน  กรรมกำร 
    8) รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม)   กรรมกำร 
    9) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ   กรรมกำร 
   10) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศ              
        ด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   11) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศ    
        ด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำย                       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี  
 
11. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.เปรม  สวนสมุทร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำหลักสูตร
และกำรสอน คณะครุศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 
 (2) อำจำรย์  ดร.มณีรัตน์  เอกโยคยะ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ 
ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2559 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอัชฌำ  วัฒนบุรำนนท์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสุขศึกษำ 
ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2558 
 (4) รองศำสตรำจำรย์เมตตำ  วิวัฒนำนุกูล  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ภำควิชำ     
วำทวิทยำและสื่อสำรกำรแสดง คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2559 
 (5) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปวีณำ  จิวัจฉรำนุกูล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ                
วิทยำเอ็นโดดอนต์ ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2559 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ 
ทันตกรรมหัตถกำร ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2559 
 (7) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พลินี  เดชสมบูรณ์รัตน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันต   
กรรมชุมชน ภำควิชำทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหำคม 2558 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ทันตแพทย์หญิง ดร.บุษยรัตน์  สันติวงศ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ทันตกรรมส ำหรับเด็ก ภำควิชำทันตกรรมส ำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 กันยำยน 2559 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ประเวศ  เสรีเชษฐพงษ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ             
ทันตกรรมประดิษฐ์ ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 27 มกรำคม 2560 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สิรีรัตน์  สูอ ำพัน เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ชีววิทยำช่องปำก ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหำคม 2559 
 (11) อำจำรย์ นำยแพทย์เจริญ  ทวีผลเจริญ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์-นรีเวช
วิทยำ ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2560 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงสุกัญญำ  ชัยกิตติศิลป์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ               
สูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกรำคม 2560 
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 (13) อำจำรย์ แพทย์หญิง ดร.ศิวะพร  บุณยทรัพยำกร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ                 
จุลชีววิทยำ ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกรำคม 2560 
 (14) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิง ดร.กนิษฐำ  ภัทรกุล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ                
จุลชีววิทยำ ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกรำคม 2560 
 (15) อำจำรย์ นำยแพทย์พรเทพ  อังศุวัชรำกร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ 
ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2560 
 (16) อำจำรย์ นำยแพทย์กฤษณชัย  ชมโท เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม 2560 
 (17) อำจำรย์ นำยแพทย์วิทวัส  ลออคุณ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560 
 (18) อำจำรย์ เภสัชกร ดร.ฉัตรชัย  เชำว์ธรรม เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีวเคมี ภำควิชำ
ชีวเคมีและจุลชีววิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 2560 
 (19) อำจำรย์ ดร.ศุภกำญจน์  ช ำนิ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชเวท ภำควิชำชีวเคมี
และจุลชีววิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2560 
 (20) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นรำพร  สมบูรณ์นะ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม 2560 
 (21) อำจำรย์ ดร.กฤษฎำ  พนมเชิง เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2560 
 (22) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ประพฤติดี  ปิยะวิริยะกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ชีวเคมี ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2559 
 (23) อำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อนงค์นำฏ  อัศวชีพ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสัตวบำล 
ภำควิชำสัตวบำล คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกรำคม 2560 
 (24) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเทพ  เรืองวิเศษ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสัตวแพทย
สำธำรณสุข ภำควิชำสัตวแพทยสำธำรณสุข คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎำคม 2559 
 (25) อำจำรย์ ดร.ปำนทิพย์  พฤกษำชลวิทย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะ
นิติศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2559  
   
12. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ              
ทำงวิชำกำร 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) พันเอกพิเศษ ชูชำติ  พิทักษำกร สำขำวิชำดนตรีสำกล ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง 
(ดนตรีสำกล) 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำธร  ศรีกรำนนท์ สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร สำขำวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ  สำขำวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภำดำ สำขำวิชำภำษำไทย  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกร ดร.ศักดิ์ชัย  วิทยำอำรีย์กุล สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
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13. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ปรึกษำส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติ ให้แต่งตั้ง รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง  มำลำกุล                
ณ อยุธยำ) เป็น กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ปรึกษำส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร 
 

14. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.ร้อยต ำรวจโทหญิง ภูรี                 
อนันตโชติ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเภสัชศำสตร์สังคมและบริหำร คณะเภสัชศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2560 อนุมัติเป็นต้นไป 
  
15. เรื่องหลักสูตรใหม่บรรจุเพ่ิมในแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทำลัย พ.ศ. 2560 - 2563 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่บรรจุเพ่ิมในแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย              
พ.ศ. 2560 -2563 จ ำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก 
คณะแพทยศำสตร์ 
   
16. เรื่องกำรเปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติขอเปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  
หลักสูตรใหม่นี้เป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์กำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรทำงกำรแพทย์คลินิกเข้ำด้วยกัน  โดยแบ่ง          
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรออกเป็นแขนงวิชำ จ ำนวน 21 แขนงวิชำ คือ 1) แขนงวิชำกุมำรศัลยศำสตร์                  
2) แขนงวิชำจักษุวิทยำ 3) แขนงวิชำจิตเวชศำสตร์ทั่วไป 4) แขนงวิชำจิตเวชศำสตร์เด็กและวัยรุ่น 5) แขนง
วิชำจิตเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 6) แขนงวิชำนิติเวชศำสตร์ 7)  แขนงวิชำประสำทศัลยศำสตร์ 8) แขนงวิชำพยำธิ
วิทยำกำยวิภำค 9) แขนงวิชำพยำธิวิทยำคลินิก 10) แขนงวิชำรังสีรักษำและมะเร็งวิทยำ 11) แขนงวิชำรังสี
วิทยำวินิจฉัย 12) แขนงวิชำวิสัญญีวิทยำ 13) แขนงวิชำเวชศำสตร์ครอบครัว 14) แขนงวิชำเวชศำสตร์
นิวเคลียร์ 15) แขนงวิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู 16) แขนงวิชำศัลยศำสตร์ตกแต่ง 17) แขนงวิชำศัลยศำสตร์ทรวงอก  
18) แขนงวิชำศัลยศำสตร์ทั่วไป 19) แขนงวิชำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ 20) แขนงวิชำศัลยศำสตร์ล ำไส้ใหญ่และ
ทวำรหนัก และ 21) แขนงวิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ 
  
17. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ  ได้แก่ บัณฑิต
วิทยำลัย จ ำนวน 7 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะ
แพทยศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 1 คน และคณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
 
18. เรื่องกำรปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ                
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
 


