
    สรุปมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 782 

วันพฤหัสบดทีี่ 23 กรกฎำคม 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
  
1. เรื่องร่ำงแนวทำงกำรประเมินส่วนงำนตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 
 ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 762 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบ
รำยงำนผลกำรประเมินส่วนงำนตำมมำตรำ 43 โดยใช้กรอบของมำตรำ 8 เปรียบเทียบกับกำรประเมินตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของสกอ. และสมศ. พร้อมทั้งให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรวำงระบบกำรประเมนิส่วนงำนใหชั้ดเจน
และครอบคลุมครบถ้วนตำมมำตรำ 43 ให้เข้ำกับกรอบกำรประเมินตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 แล้วน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ เพื่อจะใช้เป็นแบบกำร
ประเมินของส่วนงำนของมหำวิทยำลัยต่อไป ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรพิจำรณำวำงระบบกำรประเมินส่วนงำนตำม
มำตรำ 43 ที่เน้นกำรประเมินทั้งในส่วนของปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) ของส่วนงำน ตำมหลักกำรของมำตรำ 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 7 และ
ตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ 21(1) โดยน ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลมำประกอบกำรด ำเนินกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเรื่องแนวทำงกำรประเมินสว่นงำนตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 ดังนี ้
 (1) ให้ใช้ระบบกำรประเมินส่วนงำนตำมที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ เป็นแบบกำรประเมินของส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551  
 (2) ให้ใช้ระบบกำรประเมินส่วนงำนที่ เสนอ เป็นระบบของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่ ใช้ใน                
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีตำมหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนดด้วย 
 ทั้งนี้ เมื่อมีระบบกำรประเมินออกมำเป็นรูปแบบเรียบร้อยแล้วก็ควรน ำมำเทียบเคียงกับระบบ                   
กำรประเมินมหำวิทยำลัยอื่นด้วย เพื่อจะได้พัฒนำระบบกำรประเมินของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มข้ึนต่อไป 
 
2. เรื่องแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 

ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 775 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
และกระบวนกำรในกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน และกำรวัดผลหลักสูตรตำมมำตรำ 44 
แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 ดังนี ้
 (1) กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนในทุกหลักสูตร ให้ประเมินโดยใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
หลักสูตรของจุฬ ำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย  (Chulalongkorn University Curriculum Administration    
System : CU-CAS) และให้ท ำกำรประเมินทุกภำคกำรศึกษำและสรุปรำยปีตำมข้ันตอนที่ฝ่ำยวิชำกำรได้ระบุ
ไว้ รวมทั้งน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำระบบและจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีข้ึนด้วย 
 (2) กำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำและกำรวัดผลหลักสูตรในระยะเริ่มต้นให้ใช้เกณฑ์  ASEAN 
University Network Quality Assurance (AUN-QA) โดยท ำกำรประเมินทุกรอบหลักสูตรและให้ฝ่ำย
วิชำกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมิน
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หลักสูตรตำมระบบนี้ ตั้งแต่กำรเตรียมกำรเพือ่เริม่กำรประเมินหลกัสตูร เนื่องจำกเป็นระบบใหม่และให้มีระบบ
กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่ำงคุ้มค่ำและน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ เมื่อใช้ระบบกำรประเมินดังกล่ำวไปในระยะหนึ่ง
แล้ว ให้ท ำกำรติดตำมและวิจัยเพื่อปรับปรงุระบบให้เข้ำกบัลักษณะเฉพำะของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัมำกข้ึน
และเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร ได้มีควำมเห็นในประเด็นกำรประเมินหลักสูตรว่ำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยควรใช้ระบบกำรประเมินหลกัสูตรที่เหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลยั โดยอิง AUN-QA ซึ่งเป็น
มำตรฐำนสำกลที่ สกอ. ยอมรับ ทั้งนี้ในกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนเห็นชอบให้ใช้ระบบ CU-CAS ฝ่ำยวิชำกำร                 
จึงได้ปรับแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติดังกล่ำวแล้ว  

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเรื่องแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 ดังนี ้

(1) ให้ใช้ระบบ CU-CAS เป็นระบบที่ใช้ในกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลตำมหลักสูตร
รำยปีซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรำยปีของ สกอ.  

(2) ให้ใช้ระบบ CU-CQA100 (Chulalongkorn University Curriculum Quality Assurance 100) 
เป็นระบบกำรประเมินหลักสูตรตำมมำตรำ 44 โดยให้ฝ่ำยบริหำรเร่งจัดระบบ CU-CQA100 ที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำกำรประเมินหลักสูตรตำมระบบ AUN-QA และสอดคล้องกับลักษณะของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และแจ้ง สกอ. ว่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจะใช้ระบบนี้ในกำรประเมินหลักสูตร 

 (3) หลักสูตรของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัยทีผ่่ำนกำรประเมินและได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล 
เช่น AACSB และ AUN-QA จะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องใช้กำรประเมินในระบบ CU-CQA100  
 
3. เรื่องกำรเพิ่มอัตรำเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เพิ่มอัตรำเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของพนักงำน
มหำวิทยำลัย ตำมอำยุงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย คือ พนักงำนที่อำยุงำนน้อยกว่ำ 5 ปี อัตรำเงินสะสมและ
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 3 และพนักงำนที่อำยุงำนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป อัตรำเงินสะสมและเงิน
สมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 และให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรต่อไป 
 
4. เรื่องรูปแบบปริญญำบัตรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยส ำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศ แบบ Joint Degree Program 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบรูปแบบปริญญำบัตรส ำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศ แบบ Joint Degree Program ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรเสนอโดยให้จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยออกใบปริญญำบัตรเป็นฉบับภำษำอังกฤษฉบับเดียว 
 
5. กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรสถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวันแห่งใหม่ (ส่วนพักอำศัย)  

ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 772 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2557 ได้พิจำรณำโครงกำร
ศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนครเขตปทุมวันแห่งใหม่  (สถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวัน) และมีมติให้ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้ลงทุนก่อสร้ำงอำคำร โดยเช่ำที่ดินจำกมหำวิทยำลัยเป็นระยะเวลำ 30 ปี ก ำหนดอัตรำ       
ค่ำเช่ำข้ันต่ ำสุดร้อยละ 1 ของรำคำประเมินรำชกำร เนื่องจำกส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติเปน็หน่วยงำนให้บรกิำร
ในกำรประชุมครั้งนี้ สภำมหำวิทยำลัยได้พิจำรณำอนุญำตให้สร้ำงสถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวันตำมแบบ
มำตรฐำน และให้สร้ำงส่วนอำคำรพักอำศัยได้ตำมเสนอโดยงบประมำณของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ทั้งนี้
เนื่องจำกพิจำรณำว่ำนอกจำกหน้ำที่หลักในกำรดูแลควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนโดยทั่วไปแล้ว ต ำรวจ
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นครบำลปทุมวันยังมีภำรกิจที่ส ำคัญอีก เช่น กำรถวำยควำมปลอดภัยแด่พระบรมวงศำนุวงศ์ กำรรักษำควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรชุมนุมต่ำงๆ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
ระดมก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงรวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์  

 
6. เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรกำรพัฒนำนิสิต 
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิตได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นเกี่ยวข้องกับนิสิต 
และจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและแนวทำงกำรก ำกับกำรบริหำรงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำนิสิต พัฒนำกิจกรรมและ
นโยบำยพัฒนำอื่นๆ ตลอดจนสร้ำงเสริมควำมร่วมมือของอำจำรย์ในกำรพัฒนำนิสิต เพื่อให้สำมำรถบรรลุ
ผลลัพธ์ด้ำนคุณภำพของนิสิตที่ต้องกำรต่อสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ ไดใ้ห้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ และให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ โดยน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำร
พิจำรณำ ดังนี ้

(1) ให้ฝ่ำยบริหำรก ำหนดเป็นนโยบำยให้ส่วนงำนต่ำง ๆ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรสนับสนุน
กิจกรรมของนิสิตเพื่อน ำควำมรู้สู่พื้นที่ชุมชน เพื่อให้นิสิตได้มีควำมเข้ำใจในรำกเหง้ำ  รู้จักภูมิสังคม มีจิตอำสำ 
และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ของตนเองไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยก ำหนดเป็นวิชำ
บังคับเลือก และพิจำรณำว่ำจะมีกำรสนับสนุนงำนพัฒนำนิสิตอย่ำงไรบ้ำง และในด้ำนกำยภำพให้มี                     
กำรสนับสนุนพื้นที่อำคำรส ำหรับให้นิสิตได้ใช้เป็นพื้นที่ในกำรจัดท ำกิจกรรมด้วย 

(2) ให้มีกำรก ำกับดูแลให้อำจำรย์มีควำมรับผิดชอบกับภำระงำนด้ำนกำรพัฒนำนิสิต 3.5 ภำระงำนต่อ
สัปดำห์ โดยมอบหมำยให้รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.พรพจน์  เปี่ยมสมบูรณ์) ไปก ำกับดูแลในเรื่อง            
กำรวัดผลเชิงรูปธรรมอย่ำงแท้จริงว่ำอำจำรย์ไดใ้ส่ใจและท ำให้เกิดข้ึนได้ โดยไม่ได้คำดหวังว่ำต้องเกิด 100 %  

(3) ในกำรพัฒนำให้อำจำรย์ที่ปรึกษำใช้ระบบบัตรใบเดียว ในกำรดูแลและพัฒนำนิสิต ให้มีกำรศึกษำ
ระบบว่ำสำมำรถท ำได้มำกน้อยเพียงใด โดยต้องมีกำรก ำกับดูแลในเรื่องข้อมูลที่เข้ำมำ กำรใช้ข้อมูล เพรำะ
ข้อมูลของนิสิตจะมีปัญหำได้มำก จึงให้จัดท ำเป็นโครงกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 

 (4) ให้มีกำรสนับสนุนให้อำจำรย์ที่ท ำกิจกรรมนิสิตมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ โดยให้คณะวุฒยำจำรย์ไป
พิจำรณำว่ำผลงำนวิชำกำรเพื่อสังคมจะมีลักษณะรูปแบบอย่ำงไร เพื่อจะให้อำจำรย์ที่ท ำกิจกรรมนิสิตสำมำรถ
น ำผลงำนไปขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงข้ึนได้ต่อไป 
 
7. เรือ่งกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุนยรัชต์  กิติยำนันท์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลำคม 2557 
 (2) อำจำรย์ ดร.ยุพิน  ภัทรพงศ์สันต์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2557 
 (3) อำจำรย์ ดร.ชนวีร์  สุภัทรเกียรติ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2557 
 (4) อำจำรย์ ดร.วิกรม  จำรุพงศำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2557 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤตินี  ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2557  
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 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษติกำ  คงสมพงษ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2557 
 (7) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พัฒนำพร  ฉัตรจุฑำมำส  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2557 
 
8. เรือ่งกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ นำวำอำกำศโทหญิง แพทย์หญิงณัฐพรทิรำ ผลำกรกุล  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ
สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนำคม 2557 
 (2) อำจำรย์ นำยแพทย์ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษโดยวิธีพิเศษ สำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 
           (3) อำจำรย์ นำยแพทย์พิสุทธ์ิ  กตเวทิน  เป็นรองศำสตรำจำรย์พิเศษโดยวิธีพิเศษ สำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2556 
 
9. เรื่องกำรคัดเลือกผูแ้ทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรและสำยวิชำกำรเป็นกรรมกำรอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบรำยช่ือผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรและรำยช่ือผู้แทน
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรเพื่อท ำหน้ำที่กรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี ้
 ผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำร 
 (1) นำงรัตติกร  เอกษมำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P4 คณะครุศำสตร์ 
 (2) นำงสุวรรณำ  ทองพูนกิจ  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน (บริหำรงำนทั่วไป) P6 คณะนิติศำสตร์ 
 (3) นำงเสำวนีย์  ปำนพรม  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P5 คณะนิเทศศำสตร์ 
 (4) นำงทองม้วน  เชำวน์เกษม ผู้อ ำนวยกำรฝำยบริหำร P4 คณะวิทยำศำสตร์ 
 (5) นำยธีรพงษ์ ประทุมศิริ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำ (ครูปฏิบัติกำร) (ชน.) P5 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 (6) ว่ำที่ร้อยตรีหญิงทองสุข  จิตวิมลประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P5 คณะอักษณศำสตร์ 
 (7) นำงฐิติพร  ชูศิลป์ทอง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน (บริหำรงำนทั่วไป) P5 วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 (8) นำงสำวพรวิภำ  คงแจ้ง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P5 สถำบันวิจัยทรัพยำกรทำงน้ ำ 
 (9) นำงพจน์ปิยำ  หงส์ด ำเนิน  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P5 สถำบันวิจัยพลังงำน 
 (10) นำงปนัดดำ  มณีโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P4 สถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
 ผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์ A-3 คณะครุศำสตร์ 
 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร.ชุมพร  ปัจจุสำนนท์ A-2 คณะนิติศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประจิต  หำวัตร  A-3 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ A-3 คณะทันตแพทยศำสตร์ 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ สมพล  สงวนรังศิริกุล A-3 คณะแพทยศำสตร์ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง อำรีรัตน์  ลออปักษำ A-3 คณะเภสัชศำสตร์ 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.กิตติศักดิ์  อัจฉริยะขจร  A-3 คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร. เจษฎำ  เด่นดวงบริพันธ์ A-3 คณะวิทยำศำสตร์ 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ นำวำโทไตรรัฒน์  วิริยศิริ A-3 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนวรรณ  มกรพันธ์ุ A-3 วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
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10. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงดวงพร  วีระวัฒกำนนท์ กรรมกำร                 
สภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
 
11. เรื่องร่ำงข้อบังคับและร่ำงประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
        (1)  ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งที่สูงข้ึนของพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยวิชำกำรกลุม่นักวิจัย พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งที่สูงข้ึน
ของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรกลุ่มนักวิจัย พ.ศ. 2558 และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 

 (2)  ร่ำงประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง เกณฑ์ภำระงำนข้ันต่ ำของอำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศ  พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง เกณฑ์ภำระงำนข้ันต่ ำของ
อำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศ  พ.ศ. 2558 และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
12. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนมุัติให้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี ้
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ำรง  เป็น ประธำน 
 (2) นำงสำวนวพร  เรอืงสกุล    กรรมกำร 
 (3) นำยธนะชัย  สันติชัยกูล    กรรมกำร 
 (4) ประธำนสภำคณำจำรย ์    กรรมกำร 
 (5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ    เลขำนุกำร 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้มีวำระ 2 ป ี
  
13. เรื่องแต่งตัง้หัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนี  มุทิรำงกูร ด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำทันตกรรมบดเค้ียว คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2558 เป็นต้นไป
  
14. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ดังนี้  
 (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เป็น ประธำนกรรมกำร 
 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร. ละออศรี  เสนำะเมือง          กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ก ำธร  ธีรคุปต ์           กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 
 (4) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           กรรมกำร 
 (5) ผู้ประสำนงำนจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (อำจำรย์ ดร. นภดล  กิตนะ)      กรรมกำร 
 (6) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น (รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  แสงประดับ)     กรรมกำร 
 (7) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ศำสตรำจำรย ์ดร. สำยสมร ล ำยอง)   กรรมกำร 
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 (8) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์(รองศำสตรำจำรย ์ดร. พรศิลป์  ผลพันธิน) กรรมกำร 
 (9) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยมหิดล (ศำสตรำจำรย์ ดร. สังวรณ์  กิจทวี)      กรรมกำร 
 (10) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร (รองศำสตรำจำรย ์ดร.วันด ี วัฒนชัยยิ่งเจรญิ)    กรรมกำร 
 (11) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (อำจำรย ์ดร.อัญชลี  เอำผล)     กรรมกำร 
 (12) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบรุี (อำจำรย์ปิยะพร  พิทักษ์ตันสกลุ)    กรรมกำร 
 (13) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบรุี (ดร.วิสิทธ์ิ  ล้อธรรมจักร)      กรรมกำร 
 (14. ผู้จัดกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ทั้งนี้ กรรมกำรและที่ปรึกษำมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี และอำจได้รับแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งต่อได้ 
 
15. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับบรรจเุพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 -2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                
ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 -2559 จ ำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น  
 
16. เรื่องกำรเปิดหลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรเปิดหลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมและ
วรรณคดีญี่ปุ่น เพื่อสนองนโยบำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในฐำนะที่เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยที่มีควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรและเป็นเสำหลักของแผ่นดิน เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรอย่ำงลึกซึ้ง สร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ควำมรู้เดิม อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำรและสังคมรวมทั้งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติและนำนำชำติ โครงสร้ำงหลกัสูตรมีครบทุกแบบ เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่บริหำรต่อเนื่องกับหลักสูตร
ระดับปริญญำโท จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จ ำนวน 60 หน่วยกิต แบบ 1.2 
และ 2.2 จ ำนวน 72 หน่วยกิต 
  
17. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 61 หลักสูตร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 61 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลกัสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต 
 (2) หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  
 (3) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต     
 (4) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตร   
 (5) หลักสูตรกำรออกแบบอุตสำหกรรมบัณฑิต   สำขำวิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม 
 (6) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำสถำปัตยกรรมผังเมือง 
 (7) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (8) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (9) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (10) หลักสูตรกำรวำงแผนภำคและเมืองมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรออกแบบชุมชนเมือง 
           (11) หลักสูตรเคหพัฒนศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและอสังหำริมทรัพย์ 
 (12) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น  
 (13) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ 
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 (14) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรจัดกำร (หลักสูตรนำนำชำติ)
 (15) หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
            (16) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ)
 (17) หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ(หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (18) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ตะวันตก 
 (19) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนำฏยศิลป์ไทย 
 (20) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนฤมิตศิลป์  
 (21) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงค์ไทย   
 (22) หลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ 
 (23) หลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกฎหมำยกำรเงินและภำษีอำกร 
 (24) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกฎหมำยเศรษฐกิจ  
 (25) หลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกฎหมำยธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ)       
 (26) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์โลหิตวิทยำคลินิก      
 (27) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำทำงสัตวแพทย์ 

  (28) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำชีวเคมีคลินิกและอณูทำงกำรแพทย์ 
 (29) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศัลยศำสตร์ทำงสัตวแพทย์ 
 (30) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 

    (31) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม(สหสำขำวิชำ) 
 (32) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
            (33) หลักสูตรกำรวำงแผนภำคและเมืองมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
 (34) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
           (35) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำรและวัสดุ 
 (36) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
           (37) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
 (38) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงวิศวกรรม (หลกัสูตรนำนำชำติ) 
          (39) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์ทรวงอก  
 (40) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำทำงสัตวแพทย์ 

  (41) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
   (42) หลักสูตรรัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
            (43) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีคลินิกและอณูทำงกำรแพทย์ 
 (44) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
   (45) หลักสูตรเศรษฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
            (46) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
 (47) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑติ  สำขำวิชำนำฏยศิลป์ไทย   
 (48) หลักสูตรนิติศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์    
 (49) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
 (50) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงินเชิงปริมำณ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
 (51) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม (สหสำขำวิชำ) 
 (52) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
            (53) หลักสูตรกำรวำงแผนภำคและเมืองดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
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           (54) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเคมีและวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
         (55) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำรและวัสดุ 
 (56) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 (57) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
            (58) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำอุดมศึกษำ 
 (59) หลกัสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำบรหิำรกำรศึกษำ 
           (60) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
 (61) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
18. เรื่องอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  

จ ำนวน 40 คน คณะอักษรศำสตร์  จ ำนวน 45 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 239 คน                   

คณะเศรษฐศำสตร์  จ ำนวน 65 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน 524 คน คณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 73 คน 

คณะนิเทศศำสตร์  จ ำนวน 166 คน คณะแพทยศำสตร์  จ ำนวน 228 คน คณะทันตแพทยศำสตร์  จ ำนวน 7 คน 

คณะเภสัชศำสตร์  จ ำนวน  17  คน  คณะรัฐศำสตร์  จ ำนวน  259 คน  คณะครุศำสตร์  จ ำนวน  18  คน                 

คณะนิติศำสตร์  จ ำนวน 165 คน คณะสหเวชศำสตร์  จ ำนวน 14 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 4 คน       

คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 3 คนส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร จ ำนวน 46 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข  จ ำนวน 3 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จ ำนวน 74 คน  

 
  


