
    สรุปมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 780 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 พฤษภำคม 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 

1. เรื่องนโยบำยเกี่ยวกับศูนย์สัตว์ทดลองและศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเรื่องนโยบำยเกี่ยวกับศูนย์สัตว์ทดลองและศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ ดังนี ้

(1) เห็นชอบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสัตว์ทดลอง โดยมีคณะกรรมกำรเป็น 2 ระดับ คือ  
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรใช้สัตว์ทดลอง ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แผนงำน ให้ค ำปรึกษำ รวมทั้งก ำหนด
กรอบกำรดูแล กำรเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ได้มำตรฐำนสำกล  และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรเลี้ยงและกำรใช้
สัตว์ทดลองแห่งจุฬำฯ (IACUC) ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรเลี้ยง ดูแล ทดลอง กำรใช้สัตว์ทดลองต่ำงๆ ในหน่วยวิจัย 
และกำรดูแลสัตว์ทดลองในระดับมหำวิทยำลยั รวมทั้งต้องเช่ือมโยงกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์สัตว์ทดลองของ
คณะและสถำบัน โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งจุฬำฯ จะท ำหน้ำที่ดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่ศูนย์สัตว์ทดลองใน
หน่วยงำนต่ำงๆ ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558 
และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

(2) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติเป็นศูนย์ในก ำกับของมหำวิทยำลัย (ศูนย์ระดับ 2) 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของอธิกำรบดี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และท ำประโยชน์
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของประเทศชำติ และมอบหมำยให้อธิกำรบดีและคณะท ำงำนจัดท ำ
รำยละเอียดเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรงำนศูนย์และแผนงำนป้องกันควำมเสี่ยงหรือแผนปฏิบัติกำรเมื่อมีเหตุ
เกิดข้ึน พร้อมทั้งรำยละเอียดอื่น ๆ ให้ชัดเจน โดยน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำ แล้วน ำมำ
เสนอสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งต่อไป 

 

2. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตเิห็นชอบและอนุมัติให้ประกำศใช้ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี้ 

1) ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำอธิกำรบดี พ.ศ. 2558 เพื่อ
ปรับปรุงให้เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน  ในประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับระยะเวลำ             
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำ วิธีกำรด ำเนินกำรสรรหำ กำรแต่งตั้ง
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพิ่มเติม บทรักษำกำร กำรตีควำมและวินิจฉัยช้ีขำด และปรับแก้ไขลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 

2) ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณบดี พ.ศ. 2558 เพื่อ
ปรับปรุงให้เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน  ในประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำ องค์ประกอบคณะกรรมกำรสรรหำ วิธีกำรด ำเนินกำรสรรหำ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเพิ่มเติม บทรักษำกำร กำรตีควำมและวินิจฉัยช้ีขำด และปรับแก้ไขลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งคณบดี  

3) ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน พ.ศ. 2558 เพื่อปรับปรุงให้เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ในประเด็นส ำคัญ
เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ องค์ประกอบคณะกรรมกำรสรรหำ วิธีกำรด ำเนินกำรสรรหำ                  
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กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพิ่มเติม บทรักษำกำร กำรตีควำมและวินิจฉัยช้ีขำด และปรับแก้ไขลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 

ทั้งนีโ้ดยให้ปรับแก้ไขตำมควำมเห็นในที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ก่อนประกำศใช้ต่อไป 
 

3. เรื่องกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตเิห็นชอบกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแผนกำรปฏิบัติกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
ระดับองค์กรปีงบประมำณ 2558 ที่คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงเสนอ ซึ่งมีควำมเสี่ยงหลัก 
ประกอบด้วย 1) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรด ำรงควำมเป็นมหำวิทยำลัยแห่งชำติระดับโลก  2) 
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึ งประสงค์ ได้รับควำมน่ำยกย่องและเป็นที่ต้องกำรของ
สังคมไทย และสังคมโลก 3) ควำมพร้อมในกำรวำงรำกฐำนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 4) ควำมพร้อมในกำรตอบสนองและจัดกำรต่อกระแสสังคมและกำรถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ 5) 
เป็นบ้ำนอันอบอุ่นของคนเก่ง ดี มีประสิทธิภำพสูง 6) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน เพื่อกำร
พึ่งพำตนเอง และเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 7) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินเพื่อหำรำยได้ 
และรักษำสมดุลระหว่ำงกำรท ำก ำไรกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 8) ควำมผำสุกและควำมปลอดภัยของกำร
ด ำรงชีวิตในมหำวิทยำลัย โดยให้น ำควำมเห็นในที่ประชุมไปพิจำรณำปรับปรุงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับองค์กรให้ครอบคลุมถึงควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรและกำรใช้สำรเคมีอันตรำยที่มีอยู่ใน
มหำวิทยำลัยด้วย  
 

4. เรือ่งกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
  สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้

(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนิดำ  จิตตรุทธะ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
ภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2557 
 (2)  อำจำรย์ ดร.กำนต์  เสรีวัลย์สถิตย์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ ภำควิชำ
วัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 19 มกรำคม 2558 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร  ริมพณิชยกิจ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีวเคมี ภำควิชำ
ชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎำคม 2557 
 (4) อำจำรย์ ดร.อนงค์  ตันติสุวัฒน์  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ภำควิชำ
กำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนำยน 2557 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิธิมำ  เพียวพงษ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 
ภำควิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2556 
 (6) อำจำรย์ ดร.ญำณีนำถ  สุวรรณวงศ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 
ภำควิชำจุลทรรศน์ศำสตร์คลินิก คณะสหเวชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหำคม 2557 
 (7)  อำจำรย์กุลธิดำ  แสงนิล  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรม  ภำควิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยำยน 2556 
 (8)  อำจำรย์ภมรเทพ  อมรวนิชย์กิจ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรม ภำควิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎำคม 2556 
 

5. เรือ่งกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรยไ์ด้รับเงินเดือนข้ันสูง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.จิโรจ  ศศิปรียจันทร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ ได้รับเงินเดือนข้ันสูง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2557 
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6. เรื่องแตง่ตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรอนงค์  บุษรำตระกูล  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรธนำคำรและ
กำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำลนี  อัมรำนนท์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์กำรธนำคำร
เลือดและจุลชีววิทยำคลินิก คณะสหเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (3) รองศำสตรำจำรย์ รัตนำ  จักกะพำก  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรภำพยนตร์และภำพนิ่ง  
คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภำคม 2558  เป็นต้นไป 
   

7. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 18 หลักสูตร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติหลักสูตรปรับปรุง 18 ดังนี ้
      (1) หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
       (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ 
 (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำพันธุศำสตร์ 
 (4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำฟิสิกส์    
          (5) หลักสูตรภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม 
            (6) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรออกแบบสถำปัตยกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
            (7) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำปริทันตศำสตร์ 
   (8) หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมส ำหรับเด็ก 
   (9) หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน (หลกัสูตรภำษำอังกฤษ) 
 (10) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสำขำวิชำ) 
 (11) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำมนุษย์และสังคม (สหสำขำวิชำ) 
 (12)  หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำปริทันตวิทยำ 
   (13)  หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน   
   (14)  หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสงูทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก   สำขำวิชำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ   
   (15) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์
ล ำไส้ใหญ่และทวำรหนัก  
   (16) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์ตกแต่ง 
 (17) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสำขำวิชำ) 
 (18) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตสำธำรณสุข  (หลักสูตรนำนำชำติ) 
    

8. เรื่องอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  

จ ำนวน 1 คน คณะครุศำสตร์  จ ำนวน 6 คน คณะแพทยศำสตร์  จ ำนวน 34 คน คณะทันตแพทยศำสตร์  
จ ำนวน 120 คน คณะนิเทศศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 25 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์  
จ ำนวน 2 คน คณะเภสัชศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะเศรษฐศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  

จ ำนวน 1 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์  จ ำนวน 3 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  จ ำนวน 1 คน และ
วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย  จ ำนวน 174 คน  

 
 


