
  สรปุมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 779 

วันพฤหัสบดทีี่ 30 เมษำยน 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์      นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณหมอน 21-22 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณหมอน 21-22 พื้นที่
ตลำดสำมย่ำนเดิม ซึ่งเป็นโครงกำรที่เป็นควำมคำดหวังของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในกำรใช้ประโยชน์จำก
พื้นที่ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รูปแบบโครงกำร มีแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก คือ 
“The Campus” กำรพัฒนำโครงกำรเป็นรูปแบบผสมผสำนกิจกรรมในพื้นที่ประกอบด้วย โรงแรม ศูนย์กำรค้ำ ศูนย์ประชุม  
อำคำรส ำนักงำน ที่พักอำศัย และที่จอดรถ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 มกรำคม 2558 ได้มีมติอนุมัติตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรือด ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2535 ให้บริษัท ทิพย์พัฒน 
อำร์เขต จ ำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิในกำรลงทุน ขณะนี้ร่ำงสัญญำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
แล้ว ฝ่ำยบริหำรอยู่ในระหว่ำงกำรประสำนรำยละเอียดและกำรลงนำมในสัญญำ  
  
2. เรื่องโครงกำรจัดตั้งภำควิชำรังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้จดัต้ังภำควิชำรังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์ คณะสหเวชศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อรองรับแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตเกี่ยวกับศำสตร์ด้ำนรังสีเทคนิคและฟิสิกส์
ทำงกำรแพทย์ ในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ คณะสหเวชศำสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำรังสีเทคนิค สังกัดคณะสหเวชศำสตร์ จำกสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 772 เมื่ อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กันยำยน 2557 โดยได้มีควำมร่วมมือกับภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ และได้ประกำศ
รับนิสิตข้ำศึกษำในหลักสูตรนี้ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2558 กำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนรังสี
เทคนิค มีควำมเช่ียวชำญในกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีช้ันสูงด้ำนรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ และเวชศำสตร์
นิวเคลียร์ในกำรวินิจฉัยหรือรักษำโรค จะสำมำรถช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงด้ำนรังสีเทคนิคและ
ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์ และสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีข้ึน กำรจัดตั้ง
ภำควิชำจะท ำให้ต้องจัดหำสถำนที่ ให้นิสิตได้เล่ำเรียนและได้ปฏิบัติมำกที่สุด 
 
3. เรือ่งกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ ดร.โอฬำร  กิตติธีรพรชัย เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2557 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลธิดำ  โรจน์วิบูลย์ชัย เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
 (3) อำจำรย์ ดร.พิมพ์มณี  รัตนวิชำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ภำควิชำสถิติ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี  ทำยตะคุ  เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2556 
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 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต  ภู่จินดำ  เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 กันยำยน 2556 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์  ฤกษ์สมบูรณ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหำคม 2557 
 (7) อำจำรย์ ดร.คุณำกร  ภู่จินดำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมีวิศวกรรม ภำควิชำเคมี
เทคนิค คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม 2557 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชวลิต  งำมจรัสศรีวิชัย  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมีวิศวกรรม 
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน 2557 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริลักษณ์  พุ่มประดับ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
พอลิเมอร์ ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์   ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน 2557 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรพจน ์ เปี่ยมสมบูรณ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมีวิศวกรรม 
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์   ตั้งแต่วันที่ 23 มกรำคม 2558 
 (11) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชณิตำ  ธรรมยงค์กิจ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี 
ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนำยน 2557 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สตรีรัตน์  โฮดัค  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำฟิสิกส์ 
คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎำคม 2557 
 (13) อำจำรย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ 
ภำควิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหำคม 2557 
 (14) อำจำรย์ ดร.ศิรประภำ  ชวะนะญำณ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรัชญำ ภำควิชำปรัชญำ 
คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนำยน 2557 
 (15) อำจำรย์ ดร.ศริญญำ  อรุณขจรศักดิ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรัชญำ ภำควิชำปรัชญำ 
คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหำคม 2557 
 (16) อำจำรย์ ดร.วิลลำ  วิลัยทอง  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประวัติศำสตร์ ภำควิชำ
ประวัติศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน 2557 
 (17) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ไชยันต ์ ไชยพร  เป็น ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ ภำควิชำกำรปกครอง 
คณะรัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2557 
 (18) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์มำนะ  ทวีวิศิษฎ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพยำธิวิทยำ 
ภำควิชำพยำธิวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2557 
 (19) อำจำรย์ ดร.ธำนี  ชัยวัฒน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์     
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2557 
 (20) อำจำรย์ ดร.พิธุวรรณ  ปรมำพจน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2557 
 
4. เรือ่งกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ดังนี ้
 (1) อำจำรย ์แพทย์หญิงจิรนุช  ธรรมคัมภีร์  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลำคม 2556  
 (2) อำจำรย์ แพทย์หญิงอุษณีย์  เหรียญประยูร เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษสำขำวิชำจักษุวิทยำ 
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2556 
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5. เรือ่งกำรพิจำรณำเทียบต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์ ดร.ธนพันธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   
ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 
 
6. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มข้อควำมเป็น ส่วนที่ 8 ในหมวด 6 ข้อ 106/1 “กรณีที่นิสิตกระท ำผิด
เกี่ยวกับกำรศึกษำ ให้น ำข้อ 15 แห่งข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำช้ันปริญญำตรี พ.ศ. 2556 
มำใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  
7. เรื่องแตง่ตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐวุฒิ  หนูไพโรจน์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                       
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2558  เป็นต้นไป  
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มรกต  เปี่ยมใจ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำทันตกรรม
ประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภำคม 2558 เป็นต้นไป  
  
8. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 18 หลักสูตร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 18 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
           (2) หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรเคมีและโภชนศำสตร์ทำงกำรแพทย์ 

   (3) หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำชีวศำสตร์ทำงสัตวแพทย ์
           (4) หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมนิวเคลียร ์
 (5) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
           (6) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ (หลักสูตร
นำนำชำติ)  
           (7) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
            (8) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำพัฒนศึกษำ 
           (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
 (10) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 
 (11) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  (สหสำขำวิชำ) 
 (12) หลักสูตรเภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) 

 (13) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวศำสตร์ทำงสัตวแพทย์ 
 (14) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
 (15) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
            (16) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำพัฒนศึกษำ 
            (17) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 
 (18) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน (หลักสูตร
นำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 
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9. เรื่องอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  

จ ำนวน 3 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน 4 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะวิทยำศำสตร์  
จ ำนวน 2 คน คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 4 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  จ ำนวน 5 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 6 คน 

คณะแพทยศำสตร์  จ ำนวน 249 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 153 คน คณะพยำบำลศำสตร์ 
จ ำนวน 1 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์  จ ำนวน 1 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จ ำนวน 2 คน  
 
10. เรื่องหลักสูตรใหมป่รบับรรจุเพิม่ในแผนพฒันำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2558 – 2562 
       สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย           

ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2558 – 2562  จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเวช
ศำสตร์คลินิก  (หลักสูตรนำนำชำติ) และ หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเวชศำสตร์คลินิก 

(หลักสูตรนำนำชำติ) 
  

11. เรื่องหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ดังนี้ 
            (1) หลกัสตูรวิทยำศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำเวชศำสตร์คลินกิ  (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 
   (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์คลินิก (หลักสูตรนำนำชำติ) 
    
12. เรื่องกำรปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรพัฒนำซอฟต์แวร ์
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ โดยรับ
นิสิตปีกำรศึกษำ 2551 เป็นปีกำรศึกษำสุดท้ำย และยุติกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2552 
  


