
  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 788 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 มกราคม 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อาคารจามจรุี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     ____________________ 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์       นายกสภามหาวิทยาลัย     เป็นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 787 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้มอบอ านาจให้
คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน ภายหลังได้
ตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการวิชาการปัจจุบันคือคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร และในองค์ประกอบ                 
ของคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรไม่มีผู้ แทนจากสภาคณาจารย์เป็นกรรมการ  ซึ่ งตามมาตรา 21(17)                       
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ สภามหาวิทยาลัย  รวมทั้ งมอบอ านาจให้คณะกรรมการท าการแทนแล้วรายงานให้                    
สภามหาวิทยาลัยทราบ ต้องแต่งตั้งผู้แทนจากสภาคณาจารย์เป็นกรรมการด้วย และเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มุ่งเน้นให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตร
และการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ทบทวนมติดังกล่าว 

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 787 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2558 และมีมติมอบอ านาจให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสตูรแลว้รายงานสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป 
 
2. เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA 100 
 สภามหาวิทยาลัยมีมต ิดังนี้ 
  (1) อนุมัตใิห้ท าการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารหลกัสตูรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) และให้ประเมินของปีการศึกษา 2557 
เป็นปีแรก โดยใช้ข้อมูลจากระบบ CU-CAS 
 (2) อนุมัติให้ใช้ระบบประเมินคุณภาพหลักสูตร CU-CQA 100 ในการประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้รองอธิการบดีด้านวิชาการปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ าและประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์  และคณบดีเพื่อพิจารณาเรื่องตัวช้ีวัดในการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 
 
3. เรื่องรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมตริับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและการติดตามผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหารและให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ให้ฝ่ายบริหารและส านักตรวจสอบหารือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อก าหนดกติกาใน
การตรวจให้ได้ข้อยุติในเรื่องที่มคีวามเห็นไม่ตรงกนั และหากจ าเป็นต้องมข้ีอช้ีขาดทางกฎหมายก็อาจสง่เรื่องไป
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น 
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 (2) ข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา ให้รีบด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อครบก าหนด 3 เดือนไปแล้วว่าได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 
 4. เรื่องผลการสรรหาอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
5. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ             
ทางวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี ้
 (1) อาจารย์ณัฐ  ยนตรรักษ์ สาขาวิชาดนตรีสากล โรงเรียนดนตรีณัฐ  
 (2) อาจารย์สุดา  พนมยงค์ สาขาวิชาดนตรีสากล สถาบันปรีดี  พนมยงค์ 
  
6. เรื่องการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมตอินุมัติให้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวรรณ  มกรพันธ์ุ  เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์                
พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558  
 (2) อาจารย์ ดร.ดินาร์  บุญธรรม  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558  
 (3) อาจารย์ ดร.อัษฎายุทธ  ชูศรี  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภพงศ์  ถิรคุณวิชชะ  เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา             
จักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 
  
7. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชลลดา  บูรณกาล 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง สาขาวิชาสรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 
25 กันยายน 2557  
 
8. เรื่องร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย               
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นในที่ประชุม และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
 
9. เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา ดังนี้ 
 (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค์  วัฒนา ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์                           
คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
 (2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิ สิ ฏฐ์   ประพันธ์ วัฒนะ ด ารงต าแหน่ งหั วหน้ าภาควิชา ชีวเคมี                          
คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
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 (3) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  เสก  สวัสดี  ด ารงต าแห น่ งหั วหน้ าภาควิชาสถาปั ตยกรรมภายใน                             
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
 (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อัจฉรา  วัฒนสานต์ิ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา               
คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
  
10. เรื่องการปิดหลักสูตร 6 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 6 หลักสูตร ดังนี ้

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจแฟช่ัน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/สหสาขาวิชา) 
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/  สหสาขาวิชา) 

 (3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
 (4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการอุดมศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 

(5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
(6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ 

    
 11. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาฯ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของส่วนงานต่างๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 

จ านวน 34 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 4 คน คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 5 คน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 2 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จ านวน 68 คน คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 11 คน              

คณะจิตวิทยา จ านวน 3 คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 8 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 6 คน 

คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 5 คน คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 13 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 1 คน 

คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 85 คน คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 5 คน คณะนิติศาสตร์ จ านวน 5 คน คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จ านวน 7 คน คณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 3 คน คณะอักษรศาสตร์ จ านวน 39 คน คณะครุศาสตร์ 
จ านวน 42 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 24 คน วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จ านวน  3  คน  วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จ านวน 3 คน และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ านวน 1 คน  
 

 

 

 


