
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ปีที่ ๔๔ ฉบับที ่๑ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๘     WWW.SENATE.CHULA.AC.TH 
 

 

สวัสดีครับ... พี่น้องชาวจุฬาฯ ทุกท่าน  

   “ข่าวสภาคณาจารย์” ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของทีมบรรณาธิการสารสภาคณาจารย์  
ปีที่ ๔๔ สมัยที่ ๗ ซึ่งมีวาระตั้งแต่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ครับ ขออนุญาต "เปิดตัว" และ "แนะน าตัว" ทีมคณะกรรมการบริหารของสภาคณาจารย ์
ให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ   
 สภาคณาจารย ์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ท าหน้าทีต่ัวแทนของคณาจารย์ จุฬาฯ ในการ
ให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะ และประสานงานกับฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และนิสิต 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยความร่วมมือกันอย่างดี เพื่อให้บังเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยมากที่สุดครับ 

 เม่ือพูดถึง “สภาคณาจารย”์ พี่น้องชาวจุฬาฯ ส่วนใหญ่ก็จะรู้จัก และคุ้นเคยกับชื่อนี้
เป็นอย่างดี แต่ "บทบาทและหน้าที่" ที่แท้จริงของสภาคณาจารย์นั้น หลายท่านอาจยังไม่
ทราบ บางท่านอาจสับสนในความหมายของ “สภาคณาจารย ์หรือ Faculty Senate” 
กับหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ University council 
และ สโมสรอาจารย์ หรือ Faculty club ก็เป็นได ้ดังนั้นในฉบับนี้ ผมขอแนะน าให ้
ทุกท่านได้รู้จักสภาคณาจารย์กันอีกสักนิดครับ 

 สภาคณาจารย์มีหน้าท่ีอย่างไร? 

สภาคณาจารย ์มีก าเนิดขึ้นจากพระปรีชาญาณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก  ผู้ทรงริเริ่มเสนอแนะต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับต้ังแต่
ระยะแรกที่มหาวิทยาลัยก่อก าเนิดขึ้น  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนคณาจารย์ จากทุกหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๔ ของ
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแก่อธิการบดีในกิจการเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
๒. จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
    ๓. ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 

  การพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  
   ๔. ด าเนินการใดๆ เพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย์ 

  ๕. หน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารสารสภาคณาจารย ์
 ศ. น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง  
 รศ. นพ.ทศพร วิมลเก็จ    
 อ. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์  
 รศ. ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล 
 อ. น.สพ. ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 
 รศ. ภญ. ดร.จงจิตร อังคทะวานิช 
  รศ. ดร.สาธิต วงศ์ประทีป 
 อ. ปิยะ อุไรไพรวัน 

บรรณาธิการ 

 อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร 

กองบรรณาธิการ 
 รศ. ดร.กัญญดา ประจุศิลป 
 รศ. ดร.จินตนา จิรถาวร 
  รศ. รัตนา จักกะพาก 
 อ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 

เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 น.ส. อัญชลี เสาวลักษณ์  
  น.ส. วิยดา ขาวมัย 
  น.ส. ธิดารัตน์ ฤทธิมนต์  
  นาย สมัย สีน้ าค า 

 

.. จัดท ำโดย .. 
ส ำนักงำนสภำคณำจำรย ์     
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

อำคำรจุลจักรพงษ์  ถนนพญำไท   
ปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐   
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๗๐๒๐-๒   
โทรสำร  ๐-๒๒๑๘-๗๐๓๖ 

E-mail:facultysenate@chula.ac.th 
 

Facebook: facultysenatechula 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ข่าวข่าวข่าว      สภาคณาจารย์สภาคณาจารย์  

สื่อและเสียงแห่งชาวจุฬาฯ 
 

http://www.senate.chula.ac.th/
mailto:facultysenate@chula.ac.th


 ทั้งนี้ การท างานของเรายึดหลักการเพื่อความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ดังค าปฏิญาณตนเม่ือเข้ารับ
ต าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ทุกท่านว่า … 

  “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งระเบียบ ข้อบังคับของสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกประการ” 

สมาชิกสภาคณาจารย์ มีก่ีประเภท? 

    สมาชิกสภาคณาจารย์ มาจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวาระคราวละ ๒ ปี 
ประกอบด้วย ๒ กลุ่มหลัก 

 ๑. สมาชิกที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน ๑๒ คน มาจากคณาจารย์ที่สังกัดส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ  
๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน คือ   
     ๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๔  คน 
   ๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ๔  คน  
   ๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ๔ คน 

 ๒. สมาชิกที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอื่น  มี ๒ ประเภท รวม ๕๖ คน แบ่งเป็น  
   ๒.๑ ประเภทผู้แทนทั่วไป ๑๒  คน   
   ๒.๒ ประเภทผู้แทนส่วนงาน ๒๒  ส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน  รวม ๔๔ คน 
  

โครงสร้างและท าหน้าท่ีคณะผู้บริหารสภาคณาจารยเ์ป็นอย่างไร อย่างไร 

 คณะผู้บริหารสภาคณาจารย์ ประกอบด้วยประธานสภาคณาจารย ์รองประธานฯ เลขาธิการฯ และบรรณาธิการสาร
สภาคณาจารย ์มาจากการเลือกต้ังโดยสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่สภาคณาจารย์ ด ารงต าแหน่งคราวละ ๑ ป ีชุดนี้เป็นปีที่ ๔๔ 
มีวาระตั้งแต่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยแต่ละต าแหน่งมีอ านาจและหน้าที่ตาม พระราช 
บัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                
 

                  
ประธานสภาคณาจารย ์(ศ. น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง) 

  

๑. เป็นประธานของที่ประชุมสภาคณาจารย์ เว้นแต่ในขณะที่กล่าวอภิปราย    
   สนับสนุน หรือคัดค้านญัตติในที่ประชุม 
๒. ด าเนินกิจการและรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาคณาจารย์ 
๓. รักษาสิทธิ์และส่งเสริมบทบาทของคณาจารย์ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา    
   ๗ แห่ง พรบ.จุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ 
   สมาชิก 
๔. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของประธาน 
๕. แต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลให้ด าเนินงานตามระเบียบของสภาคณาจารย์ 
๖. เป็นผู้แทนของสภาคณาจารย์ในกิจการต่างๆ และมีอ านาจมอบหมายให้ 
 สมาชิกปฏิบัติหน้าที่แทน  
๗. ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาคณาจารย์ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 
 ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือของสภาคณาจารย์  
 

 

รองประธานสภาคณาจารย ์
คนที่ ๑ (รศ. นพ.ทศพร วิมลเก็จ) 
คนที่ ๒ (อ. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์) 

 

๑. ช่วยประธานในกิจการของสภาคณาจารย ์
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่  
 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยให้รอง 
 ประธานคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอันดับแรก  
 และรองประธานคนที่สองเป็นอันดับสอง  
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 
    ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศต่างๆ ของ  
    มหาวิทยาลัย หรือของสภาคณาจารย์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนคณะกรรมการประจ าสภาคณาจารย ์ท าหน้าท่ีพิจารณาเรื่องต่างๆ ในรายละเอียดเพื่อเสนอต่อสภาฯ มีท้ังหมด ๖ ชุด  
  

คณะกรรมการ กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารประจ าสภาคณาจารย์ 
๑. ศ. น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง  ประธานสภาคณาจารย์ 
๒. รศ. นพ.ทศพร วิมลเก็จ    รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ 
๓. อ. ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์   รองประธานสภาฯ คนท่ี ๒ 
๔. รศ. ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล   เลขาธิการสภาคณาจารย์ 
๕. อ. น.สพ. ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร  บรรณาธิการฯ 

พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. จัดระเบียบวาระการประชุมของสภา 
๒. พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องรีบด่วน เพื่อบรรเทาความเสียหายหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เป็นการชั่วคราวในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกประชุมสภาได้ แล้วเสนอให้สภารับรองในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
๓. เรื่องอื่นๆ ท่ีสภาหรือประธานมอบหมาย 

คณะกรรมการจรรยาบรรณคณาจารย ์
 

หมายเหต ุ:  รายชื่อคณะกรรมการชุดนี้ อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
จากท่ีประชุมสภาคณาจารย์ 

พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแล ให้มีการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
๒. เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณคณาจารย์ท่ีสภาคณาจารย์หรือประธานมอบหมาย  

คณะกรรมการวิชาการ 
๑. รศ. ภญ. ดร.จงจิตร อังคทะวานิช   ประธาน 
๒. ศ. ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์         รองประธาน 
๓. รศ. ดร.ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ       กรรมการ 
๔. ผศ. ดร.วันทนี พูลวรลักษณ์       กรรมการ 
๕. ผศ. ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี      กรรมการ 
๖. ผศ. ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ     กรรมการและเลขานุการ   

พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. ปรัชญาการศึกษา นโยบาย มาตรฐานทางวิชาการ และงานวิชาการ  อันเกี่ยวกับ
หลักสูตร การสอน การวิจัย การบริการการสอนและวิจัย การวัดผล และการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 
๒. นโยบายและวิธีการประสานงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย  
๓. ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
พัฒนาทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  
๔. เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณคณาจารย์ท่ีสภาคณาจารย์หรือประธานมอบหมาย 

บรรณาธิการสารสภาคณาจารย ์(อ. น.สพ. ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร) 
 

๑. จัดท าข่าวสภาคณาจารย์และสารสภาคณาจารย์เสนอต่อประธาน เพื่อพิจารณา 
๒. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ประธานแต่งตั้งเป็นกองบรรณาธิการ และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือของสภาคณาจารย์ 
 

เลขาธิการสภาคณาจารย์ (รศ. ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล) 
 

๑. เรียกประชุมสภาคณาจารย์ตามท่ีสภาคณาจารย์มีมติหรือตามท่ีประธานมอบหมาย และเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสภา
คณาจารย์ 

๒. ชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและยืนยันหลักฐานเอกสารต่อที่ประชุมหรือต่อสมาชิกและยืนยันมติของสภาคณาจารย์  
๓. จัดท ารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าสภาคณาจารย์ 
๔. รายงานสถิติการมาประชุมของสมาชิกทุกคน เพื่อส่งให้สมาชิกทุกคนทราบทุกสองเดือน และส่งรายงานสถิติการมาประชุมของสมาชิกแต่ละ

คนให้หัวหน้าส่วนงานของสมาชิกให้ทันเวลาพิจารณาความดีความชอบแต่ละครั้งในรอบปี 
๕. รักษาเอกสารของสภาคณาจารย ์
๖. ควบคุมกิจการให้เป็นไปตามระเบียบของสภาคณาจารย์ และท่ีประธานก าหนด 
๗. บังคับบัญชา วางระเบียบการด าเนินงาน และดูแลความเรียบร้อยในส านักงานสภาคณาจารย์ 
๘. ด าเนินงาน ควบคุม และรับผิดชอบงานของสภาคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากสภาคณาจารย์หรือประธาน 
๙. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลงานของสภาคณาจารย์ และเสนอสภาคณาจารย์เพื่ออนุมัติ  
๑๐. เสนอรายชื่อสมาชิกตามจ านวนท่ีเห็นสมควรเพื่อให้ประธานแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ 
๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือของสภาคณาจารย์ 



คณะกรรมการ กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการกิจการอาจารย์  
๑. รศ. รัตนา  จักกะพาก          ประธาน 
๒. รศ. ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์        รองประธาน 
๓. ผศ. บุญศรี ซ่อนเจริญ           กรรมการ 
๔. ผศ. ดร.ศิริภัสสรศ์ วงศ์ทองดี     กรรมการ 
๕. อ. สามารถ สุขกนิษฐ           กรรมการ 
๖. รศ. ดร.จินตนา จิรถาวร   กรรมการและเลขานุการ 

พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. การแสวงหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ  
การเลื่อนข้ัน การเลื่อนระดับ การพัฒนา การให้สิ่งจูงใจ การให้บริการ การปูน
บ าเหน็จ การโอน การย้าย และการให้พ้นจากต าแหน่งของอาจารย์ 
๒. การจัดบริการและสวัสดิการแก่อาจารย์ในด้านการปฏิบัติงานด้านสภาพของการ
ท างาน และด้านส่วนตัวอาจารย์และครอบครัว 
๓. ด าเนินการใดๆ เพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย์ 
๔. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการอาจารย์ท่ีสภาคณาจารย์หรือประธานมอบหมาย 

คณะกรรมการกิจการนิสิต  
๑. รศ. ดร.สาธิต วงศ์ประทีป         ประธาน 
๒. อ. วิเชียร  หรรษานิมิตกุล         รองประธาน 
๓. ผศ. ชูพงศ์ ปัญจมะวัต             กรรมการ 
๔. อ. ดร.รัชนีกร เกิดโชค             กรรมการ 
๕. อ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช    กรรมการ 
๖. ผศ. ดร.วีรพล แสงปัญญา    กรรมการและเลขานุการ 

พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. นโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการนิสิต 
๒. การให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อแนะน าเกี่ยวกับกิจการนิสิต 
๓. การติดตามศึกษานโยบายและสภาพการปกครอง สวัสดิการและกิจกรรมนิสิต 
รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัย 
๔. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการนิสิตท่ีสภาคณาจารย์หรือประธานมอบหมาย 

คณะกรรมการกิจการบริหารมหาวิทยาลัย 
๑. อ. ปิยะ อุไรไพรวัน             ประธาน 
๒. ศ. นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม        รองประธาน 
๓. ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์          กรรมการ 
๔. ผศ. ดร.กฤฏติกา คงสมพงษ์     กรรมการ 
๕. อ. ดร.เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์     กรรมการ 
๖. อ. สมพร หาญดี         กรรมการและเลขานุการ 

พิจารณารายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ยกเว้นเรื่องท่ีอยู่ในหน้าท่ีของคณะกรรมการ
กิจการอาจารย์ 
๒. การบริหารอาคาร สถานท่ี และการวางผังของมหาวิทยาลัย  
๓. การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  
๔. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๕. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
๖. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีสภาคณาจารย์หรือประธาน
มอบหมาย 

 ทีมบรรณาธิการสารสภาคณาจารย์ หวังว่าข่าวสภาคณาจารย์ท่ีอยู่ในมือท่านนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร  และสาระ
ดีๆ รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ท่ีจะเป็นตัวเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมชาวจุฬาฯ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข่าวสารและความเคล่ือนไหว
ต่างๆ ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวจุฬาฯ ทุกคน 

 หากคณาจารย์ท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อช่วยกันพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็สามารถขอข้อมูลการ
สมัครได้จากส่วนงานของท่าน หรือตามเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ ท่ีwww.senate.chula.ac.th  

 ซึ่งต าแหน่งท่ีว่าง มีดังน้ี ๑. ประเภทผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  และ ๒. ประเภทผู้แทนส่วนงาน ตามสังกัดส่วนต่างๆ ได้แก่  
คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร ์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
คณะอักษรศาสตร์ คณะนิติศาสตร ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี สถาบันภาษา และส่วนงานอื่น (ท่ีมีคณาจารย์ในสังกัดไม่ถึง ๒๑ คน)  
   
 สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านมาช่วยกันท างานเพื่อพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราในอีกช่องทางหนึ่งนะครับ 
 

               Ω ทีมบรรณาธิการ Ω 

  
 

http://www.senate.chula.ac.th/

