
          
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

ครั้งที่ 774 
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 

  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรทบทวนข้อตกลงตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีบัญชี 2558  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ปรับข้อตกลงตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีบัญชี 
2558  KPI 17.3 อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของทุนคงยอดเงินต้น จำกร้อยละ 15 เป็น ร้อยละ 8 และ KPI 17.4 
รำยได้สุทธิจำกกำรบริหำรทรัพย์สินกำยภำพ (ไม่หักงบลงทุน) จำก 3,280 ล้ำนบำท เป็น 3,200 ล้ำนบำท  
 
2. เรื่องผลกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ให้เสนอชื่อ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ  ดร.คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์ เพ่ือ
ด ำเนินกำร โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัย ต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
 
3. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร  จงผำติวุฒิ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2557 
 (2) อำจำรย์ธิดำสิริ  ภัทรำกำญจน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรม ภำควิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2556 
 (3) อำจำรย์ ดร.ปวิตรำ  จินดำหรำ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหำคม 2556 
 
4. เรื่องกำรพิจำรณำยอมรับวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติยอมรับวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 13 รำยชื่อ
เป็นวำรสำรส ำหรับเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ 
 
5. เรื่องทิศทำงงำนวิจัยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในปี 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบทิศทำงงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย ในปี 2558 ที่ฝ่ำยบริหำรเสนอและให้
ฝ่ำยบริหำรน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปประกอบยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนด้ำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 
6. เรื่องกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ ดังนี้ 
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 (1) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปรีดำ  ทัศนประดิษฐ์    เป็น  ประธำนกรรมกำร 
 (2) ดร. กอปร  กฤตยำกีรณ            กรรมกำร 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล            กรรมกำร 
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนำ)           กรรมกำร 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
 (5) ประธำนสภำคณำจำรย์              กรรมกำร 
 (6) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรพจน์  เปี่ยมสมบูรณ์)         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (7) นำยปรีชำ  ปลื้มจิตต์              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
7. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทหัวหน้ำ 
     ส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรเลือกกรรมกำร                  
สภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์ พ.ศ. 2557 และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีบัญชี 2557 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
มหำวิทยำลัย ส ำหรับปีบัญชี 2557 และค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี 2557 จ ำนวน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
 
9. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยเทคโนโลยีชวีภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์และสถำบันเอเชยีศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติ ให้แต่งตั้ ง รองศำสตรำจำรย์ ดร .พลกฤษณ์  แสงวณิช  ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง และให้แต่งตั้ง                
รองศำสตรำจำรย์ ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันเอเชียศึกษำ  
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ           
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์  ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม  2557 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกำยน  2558   
 2. รองศำสตรำจำรย์เสำวรจน์  ช่วยจุลจิตร์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ  มำเอดะ ใน
กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกำยน  2558   
 3. นำยบัญชำ  ชุณหสวัสดิกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ  มำเอดะ ในกองทุน
รัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม  2557  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน  2558   
 4. ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง  จันทรำงศุ  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำของคณะนิติศำสตร์  ระยะเวลำ 10  เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม  2557  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558   
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11. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 

(1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพร  พำนโพธิ์ทอง  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำภำษำไทย คณะอักษรศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นไป  
 (2) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำจักษุวิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์  ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่  1 ธันวำคม  2557  เป็นต้นไป 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณี  แกมเกตุ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำกำรศึกษำ                  
คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557  เป็นต้นไป 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิรงรอง  รำมสูต  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวำรสำรสนเทศ  คณะนิเทศศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นไป  
  
12.เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์     
มหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์              
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 (1) อธิกำรบดี        ประธำนกรรมกำร  
 (2) นำยพำรณ  อิศรเสนำ ณ อยุธยำ    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) ศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะก ำพุ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (4) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์   กรรมกำร 
 (5) รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยำ  ติงศภัทิย์) กรรมกำร 
 (6) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      กรรมกำร 
 (7) คณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี   กรรมกำร 
 (8) คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำร 
 (9) นำยกสมำคมนิสิตเก่ำสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์  กรรมกำร 
 (10) นำยสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ     กรรมกำร 
 (11) นำยเชิญพร  เต็งอ ำนวย     กรรมกำร 
 (12) นำยแพทย์ไพบูลย์  จิตติวำณิชย์    กรรมกำร 
 (13) รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนิสิตเก่ำและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์  กรรมกำร 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อดิทธิ์  เชี่ยวสกุล   กรรมกำร 
 (15) ดร.วิกรม  จำรุพงศำ      กรรมกำร 
 (16) รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (17) นำงสำวพัชรำภรณ์  พันธรำธร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ทั้งนี้ กรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซึ่งมิใช่กรรมกำรโดยต ำแหน่ง มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
   
13. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร ดังนี้ 
      (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  (หลักสูตรนำนำชำติ)     
  (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข (หลักสูตรนำนำชำติ)     
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14. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
จ ำนวน 5 คน บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 2 คน คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 1 คน 
คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 1 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน 
คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะพยำบำลศำสตร์  จ ำนวน 3 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จ ำนวน 1 คน  
 
 
 


