
        รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 766 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ! 2557 
  ณ ห$องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 

     ____________________ 
 

ศาสตราจารย!กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน!    นายกสภามหาวิทยาลัย    เป0นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
1. เรื่องร3างแผนยุทธศาสตร!จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ป6 (พ.ศ. 2555 -2570) 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการตามร3างแผนยุทธศาสตร!จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ป6               
(2556 -2570) ท่ีเสนอ และให$ฝ=ายบริหารนําความเห็นในท่ีประชุมไปปรับใช$ในการดําเนินการ รวมท้ังพิจารณา
เพ่ิมเติม ในประเด็นเก่ียวกับวิสัยทัศน! และให$มีการต้ังคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตร! ซ่ึงเป0นกรรมการร3วมระหว3าง
สภามหาวิทยาลัยกับฝ=ายบริหารท่ีจะช3วยขับเคลื่อนให$มีการดําเนินการไปตามแผนท่ีกําหนดไว$ให$ชัดเจนข้ึน  
                                              

2. เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 11 หน3วยรับการประเมิน ประจําป6บัญชี 2556 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 11 หน3วยรับ               
การประเมิน (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร  
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิต  คณะกรรมการกิจการ                           
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง                  
คณะวุฒยาจารย!  สภาคณาจารย!  และคณะกรรมการตรวจสอบ) ประจําป6บัญชี 2556 และให$อธิการบดีและ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนําความเห็นในท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการต3อไป  
 
3. เรื่องการเจรจาข$อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําป6บัญชี 2558 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข$อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําป6บัญชี 2558     
ซ่ึงได$มีการเจรจาข$อตกลงกับอธิการบดีเรียบร$อยแล$ว  

4. เรื่องร3างข$อบังคับจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัยว3าด$วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข$อบังคับจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัยว3าด$วยการบริหารงานบุคคล                
พ.ศ. .... ท้ังนี้โดยให$ปรับปรุงถ$อยคําในร3างข$อบังคับดังกล3าวให$มีความเหมาะสม และเม่ือปรับปรุงเรียบร$อยแล$ว 
อนุมัติให$ประกาศใช$ต3อไป 
 
5. เรื่องการปรับฐานะของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตรเป0นสํานักวิชาทรัพยากร
การเกษตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบผลการประเมินการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ                  
การศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร และอนุมัติ ดังนี้ 
  (1.) ให$ปรับฐานะของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร เป0น “สํานักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร” เป0นส3วนงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข$องและ
ดําเนินการในรูปแบบของโครงการแสดงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยท่ีมีต3อสังคมอย3างยั่งยืน (USSR: 
University Sustainable Social Responsibility)  
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  (2.)  ให$โอนทรัพย!สิน กรอบอัตรากําลัง บุคลากร และนิสิตท่ีอยู3ในส3วนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร สํานักงานมหาวิทยาลัย มาเป0นของสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
  (3.) อนุมัติเงินทุนประเดิมจํานวน 30 ล$านบาทสําหรับ “กองทุนสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร”และ
อนุ มัติในหลักการให$มหาวิทยาลัยสนับสนุนเ งินงบประมาณประจําป6สําหรับงบประมาณบุคลากร                  
การจัดการศึกษา และการดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป0น  
  (4. )  อนุมัติหลักการในการจัดสรรงบประมาณประจําป6เพ่ือเป0นทุนการศึกษาสําหรับนิสิตใน “โครงการ 
จุฬาฯ พัฒนาเกษตรไทย” จํานวนป6ละ 24 ทุน  
  (5.) ให$ออกประกาศจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัยเรื่อง ส3วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. ... 
ประกาศจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัยเรื่อง การกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย3อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน3ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ข$อบังคับจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัยว3าด$วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต3งกายของนิสิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และข$อบังคับจุฬาลงกรณ!
มหาวิทยาลัยว3าด$วยการแบ3งหน3วยงานภายในสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร พ.ศ. ....  
 (6.) ให$ฝ=ายบริหารทําแผนวิเคราะห!แนวทางในการดําเนินงานของสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร               
ในอนาคตให$เหมาะสม แล$วเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 2-3 เดือนต3อไป 
 
 

6. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน3งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให$ กําหนดตําแหน3งทางวิชาการอาจารย! ดร.จักรกริช  สังขมณี                      
เป0นผู$ช3วยศาสตราจารย! ในสาขาวิชามานุษยวิทยา  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร!    
ต้ังแต3วันท่ี 6 ธันวาคม 2555 
  
7. เรื่องงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับป6งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะแพทยศาสตร! 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 (1.) อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับป6งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส3วนงบประมาณเงินรายได$       
คณะแพทยศาสตร! จํานวน 35,069,800 บาท (สามสิบห$าล$านหกหม่ืนเก$าพันแปดร$อยบาทถ$วน) 
 (2.) อนุมัติโครงการ “โครงการรถบัสโดยสารปรับอากาศคณะแพทยศาสตร!” เพ่ือดําเนินการจ$างเหมา
เช3าต3อเนื่อง 3 ป6 ต้ังแต3เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 รวมวงเงินงบประมาณ 3,300,000 บาท
โดยเป0นงบผูกพัน 3 ป6งบประมาณ 
 
8. เรื่องการแต3งต้ังหัวหน$าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให$แต3งต้ังรองศาสตราจารย! ดร.ชนินทร!  ทินนโชติ เพ่ือสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต3งต้ังให$ดํารงตําแหน3งหัวหน$าภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร! ต้ังแต3วันท่ี 1 มีนาคม 
2557 เป0นต$นไป  
  

9. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง  9  หลักสูตร  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 9 หลักสูตร ดังนี้   

(1.) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 (2.) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร!การสัตวแพทย!คลินิก    
 (3.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร!การกีฬา 
 (4.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ!สัตว! 
 (5.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร!ทางทะเล 
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 (6.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร! และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 (7.) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปการละคร  
 (8.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร!ทางทะเล    
 (9.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร!และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
                
10. เรื่องการปgดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร!การแพทย!คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร!
ท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร!การแพทย!
คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร!เด็กและวัยรุ3น (หลักสูตรใหม3 พ.ศ. 2545) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร!การแพทย!คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร!เด็กและวัยรุ3นข้ันสูง (หลักสูตรใหม3 พ.ศ. 2552)   
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปgดหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร! 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร!การแพทย!คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร!ท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2547)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร!การแพทย!คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร!
เด็กและวัยรุ3น (หลักสูตรใหม3 พ.ศ. 2545) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร!
การแพทย!คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร!เด็กและวัยรุ3นข้ันสูง (หลักสูตรใหม3 พ.ศ. 2552) ต้ังแต3ภาคการศึกษาต$น             
ป6การศึกษา 2557 
 


