
  สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 777 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 

1. เรื่องรำยงำนกำรเงินจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยประจ ำปีบัญชี 2557 ฉบับก่อนกำรรับรองจำกส ำนักงำน           
กำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 สภำมหำวิทยำลัยรับทรำบรำยงำนกำรเงินจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยประจ ำปีบัญชี 2557 ฉบับก่อน
กำรรับรองจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 
2. เรื่องรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 15 หน่วยรับกำรประเมิน ประจ ำปีบัญชี 2557  
 สภำมหำวิทยำลัย มีมติ เห็นชอบรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลสภำมหำวิทยำลัย 
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 11 หน่วยรับกำรประเมิน (คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร 
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต คณะกรรมกำรกิจกำสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรติดตำม                    
และประเมินผล คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะวุฒยำจำรย์ สภำคณำจำรย์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สิน) อธิกำรบดี รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดีและ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ประจ ำปีบัญชี 2557  

ทั้งนี้ให้ฝ่ำยบริหำรและหน่วยรับกำรประเมิน น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำตนเองในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยทั้งในระดับส่วนกลำงและระดับ
ส่วนงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลน ำไปเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำแบบประเมินและกระบวนกำรในกำรประเมินให้มีควำมสมบูรณ์แบบมำกยิ่งขึ้นในปีถัดไป 
 
3. เรื่องข้อตกลงตัวชี้วัด (KPI) กำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีบัญชี 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อตกลงตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี  ประจ ำปีบัญชี 2559               
ซึ่งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลได้มีกำรเจรจำข้อตกลงกับอธิกำรดีเรียบร้อยแล้ว โดยประเมินจำก
ผลลัพธ์ 6 ข้อ และ 15 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลน ำควำมเห็นในที่ประชุมไป
พิจำรณำเพื่อปรับปรุงข้อตกลงตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีในปีถัดไปให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น  

4. เรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยปฏิบัติกำรกลุ่มปฏิบัติกำรและวิชำชีพ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมต ิดังนี้  
 (1) เห็นชอบในหลักกำรก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) ส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรกลุ่มปฏิบัติกำรวิชำชีพ ให้ด ำรงต ำแหน่งเชี่ยวชำญระดับต้น เชี่ยวชำญ
ระดับกลำง และเชี่ยวชำญระดับสูง โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
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 (1.1) กำรก ำหนดต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรกลุ่มปฏิบัติกำร
และวิชำชีพขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นของส่วนงำนที่ต้องกำรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใน                 
กำรท ำงำนแต่มิใช่ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร 
 (1.2) ในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนงำนจะต้องวิเครำะห์ภำรกิจของส่วนงำนว่ำมีควำม
จ ำเป็นต้องมีต ำแหน่งเชี่ยวชำญใด ในระดับใดและในจ ำนวนเท่ำใด โดยต้องไม่เป็นกำรเพ่ิมกรอบอัตรำก ำลัง
รวมของส่วนงำน 
 (1.3) กำรก ำหนดต ำแหน่งเชี่ยวชำญของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรกลุ่มปฏิบัติกำรและ
วิชำชีพ ส่วนงำนต้องประเมินควำมจ ำเป็น ประเมินค่ำงำน และก ำหนดสมรรถนะที่ต้องกำรส ำหรับบุคลำกรใน
ต ำแหน่งนั้น ๆ เป็นเบื้องต้น และเสนอขออนุมัติกรอบต ำแหน่งเชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัย 
 (1.4) เมื่อได้รับอนุมัติกรอบต ำแหน่งเชี่ยวชำญแล้ว พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรกลุ่ม
ปฏิบัติกำรและวิชำชีพที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ อำจเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง โดยกำรเสนอผลงำนให้ส่วนงำน
พิจำรณำ หำกส่วนงำนเห็นชอบให้เสนอต่อมหำวิทยำลัยพิจำรณำ 
 (1.5) พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรกลุ่มปฏิบัติกำรและวิชำชีพ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งเชี่ยวชำญระดับต้น เชี่ยวชำญระดับกลำง หรือเชี่ยวชำญระดับสูง จะต้องมีสมรรถนะและผลงำนที่
เหมำะสมกับต ำแหน่งในระดับสูงขึ้น และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 (1.6) พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรกลุ่มปฏิบัติกำรและวิชำชีพที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งเชี่ยวชำญระดับต้น เชี่ยวชำญระดับกลำง หรือเชี่ยวชำญระดับสูง หำกเปลี่ยนสถำนะไปด ำรงต ำแหน่ง
ในกลุ่มบริหำรจัดกำรจะต้องพ้นจำกต ำแหน่งเชี่ยวชำญ 

(2) ให้ฝ่ำยบริหำรส ำรวจจ ำนวนพนักงำนมหำวิทยำลัยที่โอนมำจำกข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งช ำนำญกำร 
เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ และให้ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำในแต่ละหน่วยงำนมีควำมต้องกำรสำยปฏิบัติกำรกลุ่ม
ปฏิบัติกำรวิชำชีพที่เป็นวิชำชีพจริงๆ ประเภทใด ระดับใด จ ำนวนเท่ำใด โดยให้วิเครำะห์ควบคู่กับสำย
ปฏิบัติกำรกลุ่มบริหำรจัดกำร แต่ไม่ต้องน ำมำเปรียบเทียบกัน และขอให้ปรึกษำหำรือในคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลและคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยก่อนจัดท ำข้อบังคับ               
เพ่ือเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป  
 
5. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
  (1) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เถลิงศักดิ์  กำญจนบุษย์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์   ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลำคม 2556 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วีรพันธุ์  โขวิทฑูรกิจ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์   ตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2557 
 (3) อำจำรย์ ดร.ดนุพล  อริยสัจจำกร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
คณะเศรษฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 
 (4) อำจำรย์ ดร.สินีนำฏ  เสริมชีพ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
คณะเศรษฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒน์สิทธิ์  ศิริวงศ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  ตั้งแต่วันที่ 23 มกรำคม 2557 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำโมช  รังสรรค์วิจิตร  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม 2557   
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 (7) อำจำรย์ ดร.นักสิทธ์  นุ่มวงษ ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำควิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนำยน 2557 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐชำ  ทวีแสงสกุลไทย  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรม           
อุตสำหกรรม ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกรรม  ตั้งแต่วันที่ 7 มีนำคม 2557 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุรำ  ปำนเจริญ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำควิชำ
วิศวกรรมเคมี  ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2556 
 (10) อำจำรย์ ดร.ณัฐวุฒิ  เจนวิทยำโรจน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที ่1 เมษำยน 2557 
 
6. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งอำจำรย์คิโยะมิ  อิเกะตะนิ เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ สำขำวิชำ
ภำษำญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวำคม 2556 
 

7. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
และคณะกรรมกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ดังนี้ 
 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 1. อธิกำรบดี                               เป็น ประธำน 
 2. รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปรีดำ  ทัศนประดิษฐ์                  กรรมกำร       
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 
 3. ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  เศรษฐมำนิต           กรรมกำร 
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี) 
 4. ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศุ                        กรรมกำร 
    (สำขำวิชำสังคมศำสตร์) 
 5. ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.ปรำณี  กุลละวณิชย์                                          กรรมกำร 
              (สำขำวิชำมนุษยศำสตร์) 
 6.  ประธำนสภำคณำจำรย์                                    กรรมกำร  
          7.  รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เจษฎำ  แสงสุพรรณ)                      เลขำนุกำร       
          8.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี  สงวนชำติ)   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 
 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 1. อธิกำรบดี                               เป็น ประธำน 
 2. รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ปรีดำ  ทัศนประดิษฐ์                  กรรมกำร       
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 
 3. ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  เศรษฐมำนิต           กรรมกำร 
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี) 
 4. ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศุ                        กรรมกำร 
    (สำขำวิชำสังคมศำสตร์) 
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5. ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.ปรำณี  กุลละวณิชย์                                          กรรมกำร 
              (สำขำวิชำมนุษยศำสตร์) 
 6.  ประธำนสภำคณำจำรย์                                    กรรมกำร  
          7.  รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เจษฎำ  แสงสุพรรณ)                      เลขำนุกำร       
          8.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี  สงวนชำติ)      ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 
8. เรื่องกำรอนุมัติสั่งจ่ำยเงินรำยได้ท่ีต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย  

สภำมหำวิทยำลัยมีมตเิห็นชอบให้ด ำเนินกำร ดังนี้  
(1) ให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยไปก่อน ในกรณีที่มีวงเงินเกินกว่ำหนึ่งร้อย 

ล้ำนบำทข้ึนไป ส ำหรับรำยกำรดังต่อไปนี้  
      (1.1) จัดหำผลประโยชน์จำกเงินรำยได้โดยเบิกจ่ำยเงินเพ่ือลงทุนในตรำสำรเงิน  ตรำสำรแห่งหนี้ 

และกองทุนส่วนบุคคลของมหำวิทยำลัย ตำมก ำหนดในข้อ 6 (1) และ (2) และข้อ 8 แห่งข้อบังคับจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรจัดผลประโยชน์จำกเงินรำยได้ พ.ศ. 2552 ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 (1.1.1) กำรลงทุนในตรำสำรเงิน ได้แก่ เงินฝำก ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญำใช้เงินจำกธนำคำรที่มี
กฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นหรือสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงินหรือตำมกฎหมำยอ่ืน           

กำรลงทุนในตรำสำรหนี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำ            

ใช้เงิน  หุ้นกู้ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ออก  สั่งจ่ำย รับรอง อำวัล และ                 

ค้ ำประกัน  ตำมมติคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินลงทุนสถำบันกำรเงิน โดยมหำวิทยำลัยอำจให้สถำบันกำรเงิน
ที่ได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้
ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนท ำสัญญำรับเป็นผู้จัดกำรหำผลประโยชน์ให้ก็ได้  โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ส ำหรับส่วนงำนถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรส่วนงำนเห็นชอบอำจน ำเงินรำยได้ของ
คณะมำให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้ด ำเนินกำรในกำรลงทุนข้ำงต้น และให้รำยงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินเป็น
รำยไตรมำสและรำยปี  

 (1.1.2) กำรลงทุนในพันธบัตรหรือตรำสำรแห่งรัฐ วิสำหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ หรือตรำสำรหนี้ที่ออกโดยบริษัทมหำชนจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยและหน่วยลงทุนหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี้ 
หรือของกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเงินฝำกและตรำสำรแห่งหนี้ ให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำม
มติคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเงินลงทุนสถำบันกำรเงิน และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกเงินรำยได้ ในระดับส่วนงำนให้ด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรส่วนงำนและต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดหำผลประโยชน์จำกเงินรำยได้  และให้รำยงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงินเป็นรำยไตรมำสและรำยปี 

(1.2) กำรสั่งจ่ำยเงินรำยได้เพ่ือกำรบริหำรงำนที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
     (1.2.1)  กำรสั่งจ่ำยเงินที่ยังคงอยู่ภำยในส่วนงำน ได้แก่ 
              1) กำรสั่งจ่ำยเงินระหว่ำงบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือกำรด ำเนินงำน   

2) กำรสั่งจ่ำยเงินเพื่อให้ยืม/ส่งคืนเงินระหว่ำงบัญชีกองทุน/เงินทุน  
3) กำรสั่งจ่ำยเงินงบประมำณแผ่นดินเพื่อกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส             
4) กำรสั่งจ่ำยเงินกรณีส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน  ได้แก่กำรสั่งจ่ำยเงินอุดหนุนจำก

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยให้ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน  และกำรสั่งจ่ำยเงินรำยได้เพ่ือน ำส่งให้ส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย  
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(1.2.2) กำรสั่งจ่ำยเงินจำกส ำนักงำนมหำวิทยำลัยให้ส่วนงำน/หน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลัยที่
เป็นกำรด ำเนินงำนตำมปกติ ได้แก่ กำรจัดสรรค่ำเล่ำเรียน กำรจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัย และกำรจ่ำยเงินรับฝำก
อุดหนุนกำรวิจัย/บริกำรวิชำกำร 

(1.2.3) กำรสั่งจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรจำกส ำนักงำนมหำวิทยำลัยไปยังธนำคำรและสหกรณ์       
ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ ำกัด เพ่ือด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชีบุคลำกรเป็นรำยบุคคล  

 (2) ให้หัวหน้ำส่วนงำนมีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินรำยได้ส่วนงำนไปก่อน ส ำหรับรำยกำร ดังนี้   
 (2.1) กำรลงทุนในตรำสำรเงิน ตรำสำรแห่งหนี้ และกองทุนส่วนบุคคลของมหำวิทยำลัย ตำมก ำหนด          

ในข้อ 6 (1) และ (2) และข้อ 8 แห่งข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรจัดผลประโยชน์จำกเงินรำยได้  
พ.ศ. 2552 ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำ ตำมท่ีก ำหนดในข้อ (1.1.1) และ (1.1.2)  

 (2.2) กำรสั่งจ่ำยเงินรำยได้เพ่ือกำรบริหำรงำนที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ  ในกรณีกำรสั่งจ่ำยเงินระหว่ำง
บัญชีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือกำรด ำเนินงำน  และกรณีกำรสั่งจ่ำยเงินเพ่ือให้ยืม/ส่งคืนเงินระหว่ำงบัญชีกองทุน/
เงินทุน ที่มีวงเงินเกินกว่ำห้ำสิบล้ำนบำทขึ้นไป  

  ทั้งนี ้โดยฝ่ำยบริหำรต้องมีระบบควบคุมก ำกับดูแลที่ด ี
 (3) ให้อธิกำรบดีรำยงำนรำยกำรที่ด ำเนินกำรไปแล้วของส ำนักงำนมหำวิทยำลัยและส่วนงำนให้             

สภำมหำวิทยำลัยทรำบเป็นประจ ำรำยไตรมำส และรำยปี และให้ไปด ำเนินกำรจัดท ำระบบโปรแกรมเพ่ือให้มี
ข้อมูลรำยงำนได้เป็นรำยเดือน และให้มีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของมหำวิทยำลัยที่เปิดอยู่ในธนำคำร
ต่ำงๆ ว่ำมีบัญชีชื่อใดบ้ำงและใครเป็นผู้สั่งจ่ำยในแต่ละบัญชีด้วย 

9. เรื่องกำรตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ค้ำงนำน  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ที่ครบก ำหนดอำยุควำมด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำยแล้ว จ ำนวน 6 รำย รวมเป็นเงิน 2,606,329.10 บำท และให้ฝ่ำยบริหำรไปพิจำรณำและศึกษำ
ด้ำนกฎหมำยในประเด็นอ ำนำจในกำรอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ว่ำสำมำรถท ำได้หรือไม่  และ
หำกมีเรื่องที่มหำวิทยำลัยต้องด ำเนินกำรในท ำนองเดียวกันอีกก็ให้ด ำเนินกำรรวบรวมรำยละเอียดพร้อมทั้ง
เหตุผลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
10. เรื่องอนุมัติงบประมำณโครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่
ศตวรรษท่ี 2 (ปีงบประมำณ 2558-2561)  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมต ิดังนี้  

 (1) อนุมัติโครงกำรและงบประมำณที่ส่วนงำนเสนอขอรับกำรสนับสนุนในโครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษท่ี 2 ช่วงที่ 1 (ปีงบประมำณ 2558-2561) จ ำนวน 

23 โครงกำร รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 669,253,000 บำท แยกเป็นมหำวิทยำลัยสนับสนุน จ ำนวน 462,133,000 

บำท ส่วนงำนสมทบ จ ำนวน 207,120,000 บำท   
 (2) เห็นชอบแนวทำงกำรสนับสนุนโครงกำรฯ ในรอบที่ 2 (ก ำหนดให้ส่วนงำนเสนอโครงกำรภำยใน

วันที่ 31 มีนำคม 2558) ให้คงประเภทโครงกำรทั้ง 4 ประเภท ตำมประกำศฯ เนื่องจำกในกำรเสนอโครงกำร
รอบท่ี 1 ส่วนงำนยังมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พ้ืนฐำนอยู่ 

(3) เนื่องจำกมีงบประมำณเข้ำมำเป็นประจ ำก็น่ำจะสำมำรถพิจำรณำโครงกำรไปได้โดยตลอดแต่ว่ำ
วัตถุประสงค์ กรอบ และประเภทอำจจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนไปตำมระยะเวลำโดยขอให้ไปพิจำรณำให้ชัดเจน
อีกครั้ง 
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(4) ให้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรสนับสนุนโครงกำรฯ  ในด้ำนเครื่องมือที่มีมูลค่ำสูงให้ใช้บริกำรของ             

ศูนย์เครื่องมือฯ เพ่ือให้มีกำรใช้ที่คุ้มค่ำ และได้รับกำรดูแลบ ำรุงรักษำโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญโดยตรง จะท ำให้
มหำวิทยำลัยสำมำรถจัดสรรงบประมำณให้ศูนย์เครื่องมือฯ  เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรกำรใช้เครื่องมือฯ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่อำจยกเว้นในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นซึ่งมีกำรใช้งำนเป็นกำรเฉพำะหรือศูนย์เครื่องมือฯ  

ไม่สำมำรถให้บริกำรได้                                                                          
 
11. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรจัดหำผลประโยชน์จำกเงินรำยได้ พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรจัดหำผลประโยชน์  
จำกเงินรำยได ้พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 

12. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตใิห้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงดวงพร  วีระวัฒกำนนท์  กรรมกำร               
สภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร  สภำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 

13. เรื่องกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2558 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี  2558 ดังนี้                  
(1) ศำสตรำจำรย์ธีระพันธ์   เหลืองทองค ำ  สำขำมนุษยศำสตร์                                                                    
(2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณนงลักษณ์ วิรัชชัย  สำขำศึกษำศำสตร์                                                                             
(3) อำจำรย์เผ่ำ  สุวรรณศักดิ์ศรี  สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์                                                               
(4) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณแพทย์หญิงท่ำนผู้หญิงศรีจิตรำ  บุนนำค สำขำแพทยศำสตร์ 

14. เรื่องรับรองผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับรองผลกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่
คณำจำรย์ ซึ่งได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี   สงวนชำติ) ตั้งแต่วันที่ 
24 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยให้มีวำระ 2 ปี 
 
15. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุรำ  ปำนเจริญ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน                
ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2558 ถึงวันที่ 
29 กุมภำพันธ์ 2559  
  
16. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์                     
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  
 (2) รองศำสตรำจำรย์ศรัณย์  ชูเกียรติ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมแหล่งน้ ำ           
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2558 เป็นต้นไป  
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 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกร ดร.วันชัย  ตรียะประเสริฐ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ 
คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  
 
17. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2558 – 2562 

และเรื่องกำรเปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์
เฉพำะทำง 
      สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ที่ เสนอโดยคณะแพทยศำสตร์  เพ่ือปรับบรรจุเ พ่ิม                             

ในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2558 – 2562 ได้แก่ หลักสูตรประกำศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์เฉพำะทำง และมีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำศัลยศำสตร์เฉพำะทำง  ตั ้งแต่                    
ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

18. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร ดังนี้  
         (1) หลักสูตรสถิติศำสตรบัณฑิต  
  (2) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ 
         (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำยุรศำสตร์สัตวแพทย์  
  
19. เรื่องกำรเปลี่ยนชื่อสำขำวิชำของหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสำขำวิชำของหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) จำก สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ (PHARMACEUTICAL SCIENCES) เป็น สำขำวิชำเภสัชกรรม                

อุตสำหกำร (INDUSTRIAL PHARMACY) 
 
 20. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ ส ำ เร็ จกำรศึกษำของส่ วนงำนต่ำงๆ ได้แก่                            
คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน 108 คน  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 2 คน คณะเศรษฐศำสตร์  
จ ำนวน 50 คน บัณฑิตวิทยำลัย  จ ำนวน 29 คน คณะรัฐศำสตร์  จ ำนวน 39 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
จ ำนวน 13 คน คณะแพทยศำสตร์  จ ำนวน 8 คน คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 2 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์  
จ ำนวน 2 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 5 คน  ค ณ ะ ค รุ ศ ำ ส ต ร์  
จ ำนวน 2 คน คณะนิเทศศำสตร์  จ ำนวน 1 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  จ ำนวน 1 คน และ                  
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  จ ำนวน 1 คน  

  
 
     


