
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 802 

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

     ____________________ 
 
  ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องงบกำรเงินจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส ำหรับปีบัญชี 2559 ฉบับกอ่นกำรรับรองจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบกำรเงินจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส ำหรับปีบัญชี 2559 ฉบับก่อน               
กำรรับรองจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำ
ด ำเนินกำรด้วย  
 
2. เรื่องกรอบงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำ
กรอบงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้มีควำมสมบูรณ์ และน ำไปก ำกับกำรจัดท ำงบประมำณปี พ.ศ. 2561 
ก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 
3. เรื่องกำรเผยแพร่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีบัญชี 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบเอกสำรกำรเผยแพร่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีบัญชี 2559                  
ตำมที่เสนอ และให้น ำไปเผยแพร่ในจุฬำสัมพันธ์และเว็บไซต์ของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
4. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประณัฐ  โพธิยะรำช  ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี 
 
5. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ สำขำวิชำบริหำรกำรปฏิบัติกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนำนนท์ สำขำวิชำภำษำวรรณคดีและวัฒนธรรมจีน 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนีย์  กำศจ ำรูญ สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (เกษียณ) 
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 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ล ำปำง  แม่นมำตย์ สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลธิดำ  ท้วมสุข สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
 
 
 
6. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์  อร่ำมวิทย์ 
เป็น ศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสำขำวิชำเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 มกรำคม 2559 
 
7. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.นพพล  วิทย์วรพงศ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎำคม 2559 
 (2) อำจำรย์ ดร.ปรำณภำ  โหมดหิรัญ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2559 
 (3) อำจำรย์น้ ำผึ้ง  ศุภอุทุมพร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน โรงเรียน
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหำคม 2559 
 (4) อำจำรย์ ดร.ยุพวรรณ  โสภิตวุฒิวงศ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ภำควิชำ
ภำษำตะวันออก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2559 
 (5) อำจำรย์กระสินธุ์  อินสว่ำง เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทัศนศิลป์ ภำควิชำทัศนศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎำคม 2559 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภมิตร  ปิติพัฒน์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ ภำควิชำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ คณะรัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลำคม 2558 
 (7) อำจำรย์ ดร.ปิยนุช  วงศ์อนันต์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ภำควิชำเภสัชวิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน 2558 
 (8) อำจำรย์ นำยแพทย์กฤษณ์  พงศ์พิรุฬห์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเวชศำสตร์ป้องกัน
และสังคม ภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎำคม 2559 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงรัศมน  กัลยำศิริ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ 
ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2557 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงมนตร์รวี  ทุมโฆสิต เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรังสีวิทยำ 
ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎำคม 2559 
 (11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  นำยแพทย์ขจร  ตีรณธนำกุล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกรำคม 2558 
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 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี  โรจน์สิทธิศักดิ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
สถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2559 
 (13) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพรัตน์  ภูมิวุฒิสำร เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
ภำควิชำกำรตลำด คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหำคม 2559 
 (14) อำจำรย์ ดร.ไพศำล  ตู้ประกำย เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำฟิสิกส์ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2559 
 (15) อำจำรย์ ดร.ปริญญำ  กำรด ำริห์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำฟิสิกส์ คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2558 
 (16) อำจำรย์ ดร.ศศิกำนต์  กู้พงษ์ศักดิ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร 
ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนำยน 2559 
 (17) อำจำรย์ ดร.สมฤดี  จิตประไพ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหำคม 2559 
8. เรื่องโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่หมอน 33 บริเวณพ้ืนที่เขตพำณิชย์ สวนหลวง-สำมย่ำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้  
 1) เห็นชอบหลักกำรโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่หมอน 33 บริเวณพ้ืนที่เขตพำณิชย์ สวนหลวง-สำมย่ำน เพ่ือ
พัฒนำเป็นอำคำรรูปแบบผสม (Mixed Use) ประกอบด้วย Co Creation Business ที่พักอำศัย พ้ืนที่ร้ำนค้ำ 
และท่ีจอดรถ   
 2) เห็นชอบกรอบงบประมำณในกำรลงทุนจ ำนวนเงินรวม 4,500 ล้ำนบำท แบ่งตำมปีงบประมำณ
2560-2564 โดยงบประมำณปี 2560 จะโอนย้ำยจำกงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนฯ มำเป็นงบลงทุน
โครงกำร  
 3) ให้ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินศึกษำรำยละเอียดและวำงรูปแบบโครงกำรให้เหมำะสม และเสนอ
รำยละเอียดของโครงกำรพร้อมงบประมำณจริงในแต่ละปีงบประมำณต่อสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
รวมทั้งให้รำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่อสภำมหำวิทยำลัยเป็นระยะ ๆ 
 

9. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  
(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 

10. เรื่องร่ำงประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะและส่วนประกอบของครุยพระบรม        
รำชูปถัมภก พ.ศ. ... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะและ
ส่วนประกอบของครุยพระบรมรำชูปถัมภก พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 

 

11. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
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 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์  บุญรัตนกรกิจ ด ำรงต ำแหน่ง
หัวหน้ำภำควิชำเคมีคลินิก คณะสหเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2560 เป็นต้นไป 
  

12. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง  3 หลักสูตร ดังนี้ 
       (1) หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 (2) หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 (3) หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 
13. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 คน 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 2 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน 
คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 7 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะ 
ครุศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 138 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะพยำบำล
ศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 1 คน และสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 79 คน  
 
 


