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ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์   นำยกสภำมหำวิทยำลัย  เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
1. เรื่อง Chula Transformation plan และกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 1  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกรอบกำรด ำเนินกำร Chula Transformation Plan และให้น ำไป
ขยำยควำมและน ำสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลโดยเร็ว และเห็นชอบข้อเสนอกำรปรับโครงสร้ำงของส ำนักบริหำร
ระบบกำยภำพ ส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ศูนย์วิเครำะห์รำยได้และปฏิบัติกำรลงทุน ศูนย์
กำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย ส ำนักยุทธศำสตร์และกำรขับเคลื่อน และส ำนักบริหำรแผนและ
กำรงบประมำณตำมท่ีเสนอ ทั้งนี้จะต้องน ำไปออกข้อบังคับเพื่อให้สำมำรถเริ่มปฏิบัติงำนโดยเร็ว 
 ส่วนที่ 1 Chula Transformation Plan  

ในกำรจัดท ำ Chula Transformation Plan ได้มีกำรวำงแผนและพิจำรณำแล้วเห็นว่ำควรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้เป็นเครื่องมือหลักในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยทั้งในเรื่องกำรบริหำร กำรจัดรูปแบบกำรเรียน
กำรสอน และกระบวนกำรให้ควำมรู้และกำรเชื่อมโยงกับภำยนอก รวมถึงน ำไปสู่กำรก ำหนดบทบำทของ
มหำวิทยำลัยเป็น 6 ด้ำน ซึ่งฟังก์ชั่นเดิมโดยทั่วไปของมหำวิทยำลัยทั่วโลกจะมีบทบำทแค่เพียง 3 บทบำทหลัก 
คือ 1) Educators กำรมุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนให้ควำมรู้ 2) Knowledge Creators กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และ
กำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ 3) Societal Problem- Solvers กำรช่วยเหลือสังคมแก้ไขปัญหำ โดยในส่วนของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยก็ได้ขยำยบทบำทเพ่ิมเติมอีก 3 ด้ำน คือ 1) Innovators กำรสร้ำงนวัตกร เพ่ือให้
นิสิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะเป็นผู้ที่จะสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดีออกสู่สังคมได้  2) Connectors มหำวิทยำลัย
สำมำรถเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส ำคัญกับบุคคลภำยในมหำวิทยำลัยและศำสตร์ต่ำงๆ แทนกำรแบ่งแยกตำมคณะตำม
ภำควิชำ และกำรเชื่อมต่อกับภำยนอกทั้งศิษย์เก่ำ และมหำวิทยำลัยอ่ืน หรือองค์กรต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ  
3) Agents of change เป็นกำรทดลองเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนภำยในมหำวิทยำลัย  

เพ่ือให้บรรลุตำมทิศทำงข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจ ำเป็นจะต้องขับเคลื่อนกำรปรับเปลี่ยนใน 3 มิติส ำคัญ  
คือ 1) Student 2) Research Innovation and creativity 3) Administration and governance โดยมี
รำยละเอียดกำรปรับเปลี่ยนในแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) Student  ภำยใต้ CU Transformation Plan กำรปรับเปลี่ยนในมิตินี้ มุ่งสนองตอบทิศทำงที่มิใช่
แค่เพียงกำรพัฒนำนิสิตสู่กำรเป็นบัณฑิต หำกแต่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญ ในกำร “สร้ำงพัฒนำกำร และกำรสร้ำง
โอกำส” ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลัยในมิตินี้จึงมิใช่เพียงควำมสำมำรถในกำรผลิตบัณฑิต
ให้มีอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ และอัตรำกำรได้งำนท ำในสัดส่วนที่สูง  หำกแต่ในอนำคตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ำผู้เรียนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รับกำรพัฒนำกำรและได้รับโอกำสที่
มำกขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งคุ้มค่ำกับเวลำ และต้นทุนทำงกำรศึกษำที่ลงทุนไป นอกจำกเป้ำหมำยของ               
กำรพัฒนำผู้เรียนจะเปลี่ยนไปแล้ว ผู้เรียนในควำมหมำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยภำยใต้แผนนี้จะมิได้
จ ำกัดแค่เพียงนักเรียนจำกระดับมัธยมศึกษำที่เข้ำสู่ระดับอุดมศึกษำด้วยระบบกำรคัดเลือก หำกแต่จะขยำย
โอกำสแก่คนทั่วไปให้ได้มีโอกำสเข้ำมำเป็นผู้เรียน (Student to Any one) ในระบบกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

2) Research Innovation and creativity กำรขับเคลื่อน กำรเปลี่ยนแปลง ในมิตินี้ มีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงครอบคลุมโดยเริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัย กำรปรับทิศทำงของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(alignment) กับงำนวิจัย นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ ภำยใต้ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยทั้งหมดให้มีทิศทำงไป
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ในทำงเดียวกัน สอดประสำนกันและกัน ในกำรเอ้ืออ ำนวยและกระตุ้นกำรสร้ำงผลงำน พร้อมทั้งขยำยหน้ำงำน
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง กำรก ำหนดทิศทำงและโจทย์ของงำนวิจัย นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ที่
ประสำนข้ำมศำสตร์สำขำ โดยมุ่งเน้น 
     - กำรสร้ำงแผนแม่บท (Roadmap) เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรสร้ำงผลงำนของมหำวิทยำลั ย            
ที่สอดคล้องควำมต้องกำรของภำคสังคม และภำคอุตสำหกรรม   
     - กำรพัฒนำแพลตฟอร์ม (Platform) ที่จะก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ (Collaboration Platform) 
และผูกพัน (Engagement Platform) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดควำมต่อเนื่อง 
     - กำรกระตุ้นกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้ในเชิงพำณิชย์ (Utilization & Commercialization) 
     - กำรสร้ำงระบบนิเวศ (EcoSystem) และแพลตฟอร์ม (Platform) นวัตกรรม ให้มีควำมสมบูรณ์ 
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน และยังประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรม 

  3) Administration and governance ในมิติสุดท้ำยของกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ตำม
แผนนี้ได้วำงกลไกในกำรขับเคลื่อนของมิตินี้ไว้ 3 กลไก คือ   

        กลไกที่ 1 กำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ควบคู่กับกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรแข่งขันของบุคลำกรแบบก้ำวกระโดด กำรเตรียมควำมพร้อมคณำจำรย์จำกผู้สอน/ผู้บรรยำย 
ไปสู่กำรบทบำทใหม่ของกำรพัฒนำผู้เรียน เช่น เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้กระตุ้น เป็นผู้สร้ำงแรงบันดำลใจ 

        กลไกที่ 2 กำรปรับระบบงบประมำณ ปรับระบบกำรเงินกำรบัญชี ปรับระบบกำรลงทุนหรือหำ
รำยได้จำกหน่วยธุรกิจให้มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงระบบ ควบคู่ไปกับกำรเชื่อมโยงในระดับภำพรวมและระดับ
รำยกำรของแต่ละระบบเองให้สมบูรณ์  เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณ-กำรเงิน-กำรลงทุน สำมำรถติดตำม 
ตรวจสอบและสอบกลับได้อย่ำงรวดเร็ว   

   กลไกที่ 3 กำรก้ำวสู่  Digital University เต็มรูป โดยย้ำยแพลตฟอร์มของทั้งมหำวิทยำลัยจำก 
กำยภำพ ( Physical world ) เข้ำสู่โลกดิจิทัล  (Digital world ) เพ่ือน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร
แบบดิจิทัลทั้งระบบ  ซึ่งกำรปรับตัวครั้งนี้จึงเสมือนเป็นกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใหม่ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 
ในกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลในอนำคต  และได้ก ำหนดกำรทยอยน ำเข้ำสู่โลกดิจิทัลให้พร้อมบริกำร
แก่ผู้เรียนภำยใน 1 สิงหำคม 2561 นี้ 

ส่วนที่ 2 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 1  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้มีข้อบังคับว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 

2556 ซึ่งได้ก ำหนดโครงสร้ำงภำยในไว้ถึงระดับฝ่ำย ยังไม่ได้ลงถึงกลุ่มภำรกิจ  ในกำรประชุมครั้งนี้สภำ
มหำวิทยำลัย ได้พิจำรณำเห็นชอบกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในเป็นกลุ่มภำรกิจพร้อมทั้งปรับโครงสร้ำงหน่วยงำน     
ในส ำนักบริหำร คือ ส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ ส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุ ศูนย์วิเครำะห์
รำยได้และปฏิบัติกำรลงทุน ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และกำรงบประมำณ ดังนี้ 

ส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ 
โครงสร้ำงของส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ  

กลุ่มภำรกิจธุรกำร และฝ่ำยต่ำงๆ 5 ฝ่ำย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มภำรกิจธุรกำร  
(2) ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ โดยแบ่งภำระงำนออกเป็น 3 กลุ่มภำรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภำรกิจจัดกำรอำคำร

สถำนที ่2) กลุ่มภำรกิจบริกำรอำคำรสถำนที่ และ 3) กลุ่มภำรกิจภูมิทัศน์และกำรจัดกำรขยะ  
(3) ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง โดยแบ่งภำระงำนออกเป็น 3 กลุ่มภำรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภำรกิจโยธำและสุขำภิบำล 

2) กลุ่มภำรกิจไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) กลุ่มภำรกิจเครื่องกลและปรับอำกำศ  



3 

 

(4) ฝ่ำยวำงแผน ออกแบบและสำรสนเทศระบบกำยภำพ โดยแบ่งกลุ่มภำระงำนออกเป็น 3 กลุ่ม
ภำรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภำรกิจแผนและกำรพัฒนำระบบกำยภำพ 2) กลุ่มภำรกิจออกแบบและควบคุมกำร
ก่อสร้ำง และ 3) กลุ่มภำรกิจสำรสนเทศระบบกำยภำพ   

(5) ฝ่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มภำระงำนออกเป็น 3 กลุ่ม
ภำรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภำรกิจกำรจัดกำรพลังงำน  2) กลุ่มภำรกิจกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และ 3) กลุ่มภำรกิจสื่อสำร
และโทรคมนำคม  

(6) ฝ่ำยบริหำรสัญญำกำยภำพและยำนพำหนะ โดยแบ่งกลุ่มภำระงำนออกเป็น 2 กลุ่มภำรกิจ ได้แก่  
1) กลุ่มภำรกิจบริหำรสัญญำกำยภำพ และ 2) กลุ่มภำรกิจยำนพำหนะ    

ส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ 
 โครงสร้ำงส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ โดยมีรำยละเอียดโครงสร้ำงใหม่ ซ่ึงแบ่งภำรกิจ
งำนออกเป็น 3 ฝ่ำย และในแต่ละฝ่ำยแบ่งเป็นกลุ่มภำรกิจ ดังนี้ 
 (1) ฝ่ำยกำรเงิน แบ่งภำรกิจงำนออกเป็น 4 กลุ่มภำรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภำรกิจจัดเบิก 2) กลุ่มภำรกิจ
ตรวจจ่ำย 3) กลุ่มภำรกิจเบิกจ่ำย และ4) กลุ่มภำรกิจกำรเงินรับ  
 (2) ฝ่ำยกำรบัญชี แบ่งภำรกิจงำนออกเป็น 2 กลุ่มภำรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภำรกิจบัญชีกำรเงิน และ             
2) กลุ่มภำรกิจบัญชีบริหำร  
 (3) ฝ่ำยกำรพัสดุ แบ่งภำรกิจงำนออกเป็น 3 กลุ่มภำรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภำรกิจจัดหำพัสดุ 1  2) กลุ่ม
ภำรกิจจัดหำพัสดุ 2 และ3) กลุ่มภำรกิจทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ  

ศูนย์วิเครำะห์รำยได้และปฏิบัติกำรลงทุน  
  ศูนย์วิเครำะห์รำยได้และปฏิบัติกำรลงทุน แบ่งภำรงำนเป็น 2 งำน ดังนี้ 
 (1) งำนวิเครำะห์รำยได้และกำรลงทุน และ(2) งำนปฏิบัติกำรลงทุน  

โครงสร้ำงของศูนย์กำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CU-ERP)  
ศูนย์กำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CU-ERP) ไม่ขอเสนอปรับ

โครงสร้ำงศูนย์ใหม่ เนื่องจำกได้มีกำรแบ่งกลุ่มภำรกิจงำนเรียบร้อยแล้ว มี 6 กลุ่มภำรกิจ ประกอบด้วย              
1) กลุ่มบริหำรทั่วไป 2) กลุ่มระบบงำนบุคคล (HR) 3) กลุ่มระบบงำนบัญชีและกำรเงิน (FI) 4) กลุ่มระบบงำน
งบประมำณและต้นทุน (FM/CO) 5) กลุ่มระบบงำนพัสดุ (MM) และ 6) กลุ่มระบบงำนเทคนิค (Technique)  
 ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และกำรงบประมำณ 
 โครงสร้ำงองค์กรของส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และกำรงบประมำณแยกออกเป็น 1 ส ำนัก และ 1 
ส ำนักบริหำร คือ ส ำนักยุทธศำสตร์และกำรขับเคลื่อน และส ำนักบริหำรแผนและกำรงบประมำณ 

(1) ส ำนักยุทธศำสตร์และกำรขับเคลื่อน โดยแบ่งภำรกิจงำนออกเป็น 2 ฝ่ำย และแต่ละฝ่ำยแบ่งเป็น
กลุ่มภำรกิจ ดังนี้  

   (1.1) ฝ่ำยบริหำรยุทธศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งภำรกิจงำนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ภำรกิจบริหำรยุทธศำสตร์ กลุ่มภำรกิจขับเคลื่อนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัย และกลุ่มภำรกิจ
พันธกิจมหำวิทยำลัยเพื่อสังคม 

   (1.2) ฝ่ำยวินิจฉัยองค์กรและพัฒนำระบบงำน โดยแบ่งภำรกิจงำนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ภำรกิจวินิจฉัยองค์กร และกลุ่มภำรกิจพัฒนำระบบงำน 

(2) ส ำนักบริหำรแผนและกำรงบประมำณ (สบผ) โดยแบ่งภำรกิจงำนออกเป็น 3 ฝ่ำย และแต่ละฝ่ำย
มีกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ ดังนี้ 

   (2.1) ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร โดยแบ่งกลุ่มภำรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ภำรกิจสำรสนเทศเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ และกลุ่มภำรกิจแผนและวิเครำะห์เชิงโครงสร้ำง  
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   (2.2) ฝ่ำยกำรงบประมำณและวิเครำะห์โครงกำร โดยแบ่งกลุ่มภำรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ภำรกิจจัดท ำงบประมำณ 1 กลุ่มภำรกิจจัดท ำงบประมำณ 2 และกลุ่มภำรกิจนวัตกรรมกำรงบประมำณ 

  (2.3) ฝ่ำยบริหำรงบประมำณและติดตำมประเมินผล โดยแบ่งกลุ่มภำรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มภำรกิจบริหำรงบประมำณ และกลุ่มภำรกิจติดตำมประเมินผลและเผยแพร่ 
 
2. เรื่องกำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ส ำหรับข้ำรำชกำรใน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศำสตร์ 
เป็นอนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ส ำหรับข้ำรำชกำรในจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 
3. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) ให้งดเว้นกำรใช้บังคับควำมในข้อ 8 แห่งข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยศูนย์ควำมเป็น
เลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พ.ศ. 2556 เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร ส.บ.ว. เป็น
กรรมกำรอ ำนวยกำร และให้แต่งตั้ง ผู้แทน สกอ. เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำรแทน   
 (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ  ตำม
รำยชื่อที่เสนอ ดังนี้ 
 (1) อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย        ประธำนกรรมกำร 
 (2) ดร. สันติ  กุลประทีปัญญำ         กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชำ       กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (4) นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม        กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (5) ดร.วิไลพร  เจตนจันทร์         กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (6) ดร.กิติพงค ์ พร้อมวงค์         กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (7) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์หรือผู้แทน       กรรมกำร 
 (8) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีหรือผู้แทน      กรรมกำร 
 (9) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกรหรือผู้แทน       กรรมกำร 
 (10) รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม)             กรรมกำร 
 (11) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ             กรรมกำร 
 (12) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (13) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยีปิ โตรเคมีและวัสดุ   กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี  
 
4. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 

(1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรเทพ  สมพรพิสุทธิ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2559 
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 (2) อำจำรย์อุไรวรรณ ขมวัฒนำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ คณะ
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยำยน 2559 
 (3) อำจำรย์ ดร.ธันยพร  จันทร์กระจ่ำง  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม 2560 
 (4) อำจำรย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  เหลืองอร่ำม  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2560 
 (5) อำจำรย์ ดร.อธิภัทร  มุทิตำเจริญ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2560 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพดล  จอกแก้ว  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยำยน 2560 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพโจน์  สิงหถนัดกิจ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ นำวำโท ไตรวัฒน์  วิรยศิริ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
ภำควิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2559 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กิ่งกำญจน์  เทพกำญจนำ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำศำสตร์ 
ภำควิชำภำษำศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษำยน 2560 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เผด็จ  สิริยะเสถียร เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรสิตวิทยำ 
ภำควิชำปรสิตวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2560 
   
5. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จ ำนวน  2 รำย 
ตำมท่ีรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมำนันท์  สำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 
กุมภำพันธ์ 2558 
 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  สำขำวิชำชีวเคมี ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 
  

6. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ              
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำรุพรรณ  ทรัพย์ปรุง สำขำวิชำกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ               
สวนสุนันทำ (เกษียณ) 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรณี  อุทัยรัตนกิจ สำขำวิชำกำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์เอ้ือเอ็นดู  ดิศกุล  ณ อยุธยำ สำขำวิชำกำรออกแบบ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ใจภักดิ์   บุรพเจตนำ  สำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่นและสิ่ งทอ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
 (5)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.น้ ำฝน  ไล่ศัตรูไกล สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สรรเสริญ  มิลินทสูต สำขำวิชำจิตรกรรม  ออกแบบ กรำฟิก มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 (7) นำงพิจิตรำ  บุณยรัตพันธุ์  สำขำวิชำกำรออกแบบแฟชั่น  ห้องเสื้อพิจิตรำ 



6 

 

  
7. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนคณะจิตวิทยำ วำระที่ 4  
ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561   
 (2) ดร.ประสำร  ไตรรัตน์วรกุล  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของ
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี วำระที ่1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรพรรณ  ประศำสน์สำรกิจ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำน บริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) กองทุนเพ่ือกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์ วำระที ่1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 
ถึงวันที ่31 ธันวำคม 2561   
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์  เทพวัลย์  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ วำระที่ 3  
ระยะเวลำ  1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561   
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภำพร  ชโยวรรณ  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ 
วำระท่ี 3 ระยะเวลำ 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561   
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง  ดร.มณีวรรณ  สุขสมทิพย์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำชีวเคมี
และจุลชีววิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (2)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติศักดิ์  บุญปรำโมทย์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่
และปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
  
9. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง  2 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรม (หลักสูตรนำนำชำติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 (2) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
  
10. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 1 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
จ ำนวน 1 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 106 คน    
คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 18 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 1 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
จ ำนวน 5 คน  
 
 
 


