
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 812 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศ ุ  อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำนกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกรอบงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติกรอบงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นใน
ที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ก่อนน ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 
2. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิ  พงศ์สรำยุทธ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ 
ภำควิชำดุริยำงคศิลป์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎำคม 2560  
 (2) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.จุฑำรัตน์  กิจส่งเสริมธน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ             
เภสัชกรรม ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2560 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.อังคณำ  ตันติธุวำนนท์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
เภสัชกรรม ภำควิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2560 
 (4) อำจำรย์ศรันยำ  เสี่ยงอำรมณ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม 
ภำควิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม 2560 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อลิสำ  วังใน  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีวเคมี ภำควิชำชีวเคมี คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนำยน 2560 
 (6) อำจำรย์ ดร.ภำรดี  ศรีลัด  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพลศึกษำ โรงเรียนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวำคม 2560 
 (7) อำจำรย์ ดร.กฤษณำ  วิสมิตะนันทน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ
พำณิชยศำสตร์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2560 
  
3. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่ง ศำสตรำจำรย์ ดร.ณัชชำ  พันธุ์เจริญ สังกัดภำควิชำ           
ดุริยำงคศิลป์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ เป็น ศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 
 
4. เรื่องกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในกำรก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์    
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกำรเปลี่ยนสำขำวิชำในกำรก ำหนดต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์  ดร.           
จงจิตร  อังคทะวำนิช จำก ศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร เป็น ศำสตรำจำรย์          
ในสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภำคม 2559 
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5. เรื่องกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2561 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2561 ดังนี้ 

 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์อภิวัฒน์  มุทิรำงกูร สำขำแพทยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ 
 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร.สนอง  เอกสิทธิ์ สำขำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ 
 

6. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ วิทิต  มันตำภรณ์ เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์  วำระที่ 5 ระยะเวลำ 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561  
 (2) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศุ เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์  วำระที่ 3 ระยะเวลำ 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561  
 (3) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์  ดร.สุพล  เลื่องยศลือชำกุล เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน บริษัท 
ฟำร์มำเทค เอฟ.ซี. จ ำกัด  กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ วำระที่ 3  
ระยะเวลำ 10 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

7. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.วิ เลิศ  ภูริวัชร ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรตลำด  คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม 2561 เป็นต้นไป 
         (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โสภำวรรณ   บุญนิมิตร ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรภำพยนตร์และ
ภำพนิ่ง คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.วนิดำ  จีนศำสตร์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
 

8. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก ำลัง 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะ                   

ด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก ำลัง ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.ปรำโมทย ์ อุณห์ไวทยะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 (2) นำยวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย     ผู้แทนจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
 (3) นำยนริศ  สุธีธร      ผู้แทนจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
 (4) นำยสมพงษ ์ ปรีเปรม           ผู้แทนจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 (5) นำยกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์     ผู้แทนจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 (6) คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำร  
 (7) หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ          กรรมกำร 
 (8) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เชี่ยวชำญฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยให้มีวำระ 2 ปี 
 

9. เรื่องกำรปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยปรับแก้ไขเฉพำะโครงสร้ำงหลักสูตรและรำยวิชำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1 พ.ศ. 2560)  
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10. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 35 หลักสูตร 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 35 หลักสูตร ดังนี้ 

 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์จิตวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (2) กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 (3) กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชอุตสำหกำร (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2557) 
  (4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
   (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
       (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงภำพและกำรพิมพ์ 
          (7) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตร 
  (8) หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก 
  (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีเซรำมิก  
        (10) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีเชื้อเพลิง 
 (11) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
    (12) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง  

(13) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ     
 (14) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
 (15) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและภัยพิบัติ (สหสำขำวิชำ) 
  (16) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ     
 (17) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ     
         (18) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงภำพ  
        (19) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงภำพ  
         (20) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
        (21) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  
         (22) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเคมีเทคนิค 
 (23) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเคมีเทคนิค 
 (24) หลักสูตรกำรวำงแผนภำคและเมืองมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรวำงผังและออกแบบเมือง 
 (25) หลักสูตรกำรวำงแผนภำคและเมืองดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรวำงผังและออกแบบเมือง 
 (26) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 
 (27) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 
 (28) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 (29) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ  
 (30) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำศำสตร์ 
 (31) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำศำสตร์ 
 (32) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย ์(สหสำขำวิชำ) 
 (33) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ (สหสำขำวิชำ)  
 (34) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ/           
สหสำขำวิชำ)   
 (35) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำตจวิทยำ   
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11. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 28 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 102 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 3 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 45 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 13 คน คณะ
เศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 9 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 2 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 71 คน คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะครุศำสตร์ 
จ ำนวน 5 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 คน และคณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 4 คน  
 
 
 


