
 สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 789 

วันพฤหัสบดทีี่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรแต่งตั้งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง  จันทรำงศุ เป็น อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย
  
2. เรื่องกำรแต่งตั้งประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังนี้  
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี ้
 (1) ดร.ธำริษำ  วัฒนเกส                         เป็น    ประธำน  
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 
 (2) อธิกำรบด ี              กรรมกำร       
 (3) ประธำนสภำคณำจำรย ์      กรรมกำร 
 (4) ดร.กอปร  กฤตยำกีรณ      กรรมกำร 
 (5) นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์            กรรมกำร 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรำวลัย  ชัยปำณี          กรรมกำร  
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ นำยแพทย์ ดร.สทิธิชัย  ทัดศรี      กรรมกำร  
 (8) คณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี      กรรมกำร  
 (9) รองอธิกำรบด ี(รองศำสตรำจำรย ์ดร.ดนุชำ  คุณพนิชกิจ)                         กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  (10) ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ สุทธิมำ  ช ำนำญเวช )         ผู้ช่วยเลขำนุกำร                

 (11) ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ทันตแพทย์ ดร.อำทิพันธ์ุ  พิมพ์ขำวข ำ) ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร  
 ให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร  
 คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 ให้ แต่ งตั้ ง  นำยปรีชำ  วัชรำภัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิ  เป็ นประธำน 
คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร  สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ำรง กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะวุฒยำจำรย์  
  ให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  เศรษฐมำนิต กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น ประธำนคณะวุฒยำจำรย์ 
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 คณะกรรมกำรจัดกำรทรพัย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ให้แต่งตั้ง ดร.อ ำพน  กิตติอ ำพน กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สิน    
 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 ให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
เปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  
 คณะกรรมกำรอทุธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล  
 ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ก ำจร  ตติยกวี  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธำน นำงกำญจนำรัตน์  ลีวิโรจน์  ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล 
 คณะกรรมกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทกุข์หรอือุทธรณ์นสิิต 
 ให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง  จันทรำงศุ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำน  
คณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์นิสิต 
 คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ส ำหรับข้ำรำชกำรในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ให้แต่งตั้ง นำงกำญจนำรัตน์  ลีวิโรจน์  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำน             
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ส ำหรับข้ำรำชกำรในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต 
 ให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง  จันทรำงศุ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  
 ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์    ที่ปรึกษำ 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ     ประธำน  
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 
 (3) ศำสตรำจำรย์พเิศษธงทอง  จันทรำงศุ     กรรมกำร  
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 
 (4) นำยปรีชำ  วัชรำภัย       กรรมกำร  
               (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (5) ดร.ธำริษำ  วัฒนเกส       กรรมกำร  
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 
 (6) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร  กรรมกำร  
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 
 (7) ประธำนสภำคณำจำรย ์      กรรมกำร 
 (8) เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย        เลขำนุกำร 
 (9) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
(1) นำยกสภำมหำวิทยำลัย          เป็น  ประธำน 

 (2) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย     กรรมกำร 
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 (3) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร      กรรมกำร  
 (4) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    กรรมกำร 
 (5) ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง   กรรมกำร 
 (6) ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนสิิต    กรรมกำร  
 (7) ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล    กรรมกำร 
 (8) อธิกำรบด ี        กรรมกำร  
 (9) ประธำนสภำคณำจำรย ์      กรรมกำร 

  (10)เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย      เลขำนุกำร  
  (11) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 ให้แต่งตั้งนำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำน และ                     
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ำรง กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 
3. เรื่องผลกำรสรรหำคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์ ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดำ  ด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะ
เศรษฐศำสตร์ 
 
4. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่
คณำจำรย์ 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภท
หัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์ ดังนี ้
 (1)  อธิกำรบดี         เป็น ประธำน 
 (2)  ประธำนสภำคณำจำรย์      กรรมกำร 
 (3)  ศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงดวงพร  วีระวัฒกำนนท์ 
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ)   
 (4)  รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนำ    กรรมกำร 
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์)  
 (5) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เจษฎำ  แสงสุพรรณ)   เลขำนุกำร   
 
5. เรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี ้
 (1) รองศำสตรำจำรย์อรชุมำ  ยุทธวงศ์  สำขำวิชำศิลปกำรละคร  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวณิต  วิงวอน สำขำวิชำอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติภรณ์  นพอุดมพันธ์ุ  สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 (4) รองศำสตรำจำรย์กฤษรำ  วริศรำภูริชำ  สำขำวิชำศิลปกำรละคร  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรรณศักดิ์  สุขี  สำขำวิชำศิลปกำรละคร  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  วงศ์พรชัย  สำขำวิชำธรณีวิทยำ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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 (7) ศำสตรำจำรย์ ดร.อมร  พิมำนมำศ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร 
 (8) พลตรี ม.ร.ว.ศุภวัฒย์  เกษมศรี  สำขำวิชำประวัติศำสตร์  รำชบัณฑิตยสถำน  
  
6. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1)  อำจำรย์ ดร.อนุภำพ  สมบูรณ์สวัสดี เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถิติศำสตร์ ภำควิชำสถิติ 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2558 
 (2) อำจำรย์ ดร.วิฐรำ  พึ่งพำพงศ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถิติศำสตร์ ภำควิชำสถิติ                    
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
 (3) อำจำรย์ ดร.วัฒนำ  วิริยสิทธำวัฒน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ภำควิชำสถิติ  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม 2558 
 (4) อำจำรย์ ดร.ตะวัน  ปภำพจน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำควิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2558 
 (5) อำจำรย์ภูมิ  เหลืองจำมีกร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำควิชำ
วิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2558 
 (6) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิทิต  ปำนสุข  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม 2558 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บรรเจิด  จงสมจิตร  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2557 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์  วิชิรมำลำ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม 2558 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกวัล  ลือพร้อมชัย  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสิต  ตัณฑวิเชฐ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมีวิศวกรรม 
ภำควิชำเคมีเทคนิค คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2558 
 (11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีเลิศ  โชติพันธรัตน์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโลกศำสตร์ 
ภำควิชำธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2557 
 (12) อำจำรย ์ดร.รัชนีกร  อุปเสน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์  
ตั้งแต่วันที 25 พฤษภำคม 2558 
 (13) อำจำรย์ศุภวัฒน์  หิรัญธนวิวัฒน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย 
ภำควิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2558 
 (14) อำจำรย์นภัส  ขวัญเมือง  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2558 
 (15) อำจำรย์จักรพร  สุวรรณนคร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 16 มีนำคม 2558 
 (16) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพนันท์  ตำปนำนนท์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรวำงแผน
ภำคและเมือง ภำควิชำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2557 
 (17) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงเสำวรส  ภทรภักดิ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโสต นำสิก           
ลำริงซ์วิทยำ ภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558 
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7. เรื่องรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 15 หน่วยรับกำรประเมิน ประจ ำปีบัญชี 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ เห็นชอบรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลสภำมหำวิทยำลัยและ
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 11 หน่วยรับกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอธิกำรบดี                
รองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ประจ ำปีบัญชี 2558  
 
8. เรื่องโครงกำรพัฒนำที่ดินบริเวณชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ศูนย์กำรเรียนรู้นำนำชำติ ศศภูมิ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักกำรโครงกำรพัฒนำที่ดินบริเวณชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ศูนย์กำรเรียนรู้
นำนำชำติ ศศภูมิ ที่จะพัฒนำพื้นที่จ ำนวน 30 ไร่เป็นโรงแรมที่พักอำศัย จ ำนวนประมำณ 300 ห้อง โดยแบ่ง                
กำรก่อสร้ำงออกเป็น 4 เฟส เฟสละประมำณ 75 ห้อง ทั้งนี้ ต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง         
ทุกประกำรและผลประโยชน์ตอบแทนในกำรร่วมทุนก็ต้องเป็นไปตำมที่เสนอสภำมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรด ำเนินกำร             
ต่ำง ๆ  นั้น ขอให้อธิกำรบดีและรองผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยไป
พิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเห็นในที่ประชุม  
 
9. เรื่องกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และหลักกำรเกี่ยวกับกำรระบุข้อมูล
และเหตุกำรณ์ที่เน้นในรำยงำนผู้สอบบัญชี 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมเสนอทั้ง 2 เรื่อง เพื่อแจ้งไปยังผู้สอบบัญชีของมหำวิทยำลัย
ในกำรรับรองงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยต่อไปโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
          (1) ให้ระบุวรรคข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้นในรำยงำนผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับกำรไม่น ำงบกำรเงินของ
หน่วยงำนวิสำหกิจ 6 แห่งมำรวมไว้ในงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยแต่บันทึกรำยกำรรับรู้เป็นรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยเฉพำะเงินที่หน่วยงำนวิสำหกิจจะต้องน ำส่งมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดสรรเงินรำยได้เหนือรำยจ่ำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบของรำยได้เหนือรำยจ่ำยในปีบัญชีนั้น หรือตำมที่ ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ของหน่วยงำนวิสำหกิจ ทั้งนี้ จะแสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนวิสำหกิจ 6 แห่งไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของมหำวิทยำลัยอย่ำงชัดเจนและครบถ้วน 

(2) ให้ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นในวรรคข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้นในรำยงำนผู้สอบบัญชีได้ก่อนโดย
ไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยในกรณีที่มหำวิทยำลัยมีควำมเห็นแตกต่ำงกับผู้สอบบัญชีในกำร
จัดท ำรำยงำนกำรเงินของมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ส ำนักตรวจสอบ ฝ่ำยบริหำรของมหำวิทยำลัย และผู้สอบบัญชี มีกำรพิจำรณำร่วมกันอย่ำงรอบคอบแล้ว และ
ได้ข้อยุติด้วยกำรให้ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวในวรรคข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้นใน
รำยงำนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ จะต้องแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นในหมำยเหตุประกอบรำยงำนกำรเงินอย่ำง
ชัดเจนและครบถ้วน และเมื่อน ำรำยงำนกำรเงินเสนอสภำมหำวิทยำแล้ว หำกเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขตำมมติสภำ
มหำวิทยำลัยให้ด ำเนินกำรในปีบัญชีถัดไป 

10. เรื่องกำรแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีบัญชี 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของมหำวิทยำลยั 
ส ำหรับปีบัญชี 2558 โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีเป็นเงินจ ำนวน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
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11. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 (1) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรออกแบบและควบคุมงำนสถำปัตยกรรมและงำน
วิศวกรรมของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรออกแบบและควบคุม
งำนสถำปัตยกรรมและงำนวิศวกรรมของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขตำมควำมเห็นในที่
ประชุม และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 

 (2) ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุของส ำนักงำนจัดกำร
ทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตำมควำมเห็นในที่ประชุม และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัติ
ให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
12. เรื่องกำรขอพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ที่มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติเหมำะสมตำม
เกณฑ์ที่สมควรจะได้รับพระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2559 ดังนี ้
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นววรรณ  พันธ์ุเมธำ  สำขำมนุษยศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ 
 (2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์จรัส  สุวรรณเวลำ สำขำแพทยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ 
  
13. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.สุพล  เลื่องยศลือชำกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน บริษัท
ยูไนเต็ด ฟีดมิลล์ กองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  
วำระที่ 2 ระยะเวลำ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559   
 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศำล เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนเครือบริษัทมำสเตอร์
อิเลคทริค จ ำกัด และบริษัทบัณฑิตโกศล จ ำกัด คณะอักษรศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559              
ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560   
  
14. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 – 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555-2559 จ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ  และ 2) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำสุขภำพจิต 
  
15. เรื่องหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพจิต 
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16. เรื่องกำรปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิตให้สอดคล้องตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ พ.ศ. 2557 โดยปรับ
รำยวิชำบังคับและรำยวิชำเลือกให้เหมำะสม จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรลดลงจำก 232 หน่วยกิต เป็น 
231 หน่วยกิต  
 
17. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวน  24 คน  คณะวิทยำศำสตร์   จ ำนวน 13 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 10 คน                     

คณะศิลปกรรมศำสตร์  จ ำนวน 9 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน 138 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
จ ำนวน 6 คน คณะเศรษฐศำสตร์  จ ำนวน 44 คน คณะรัฐศำสตร์  จ ำนวน 78 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 2 คน  

คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 4 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน                 

คณะสัตวแพทยศำสตร์  จ ำนวน 8 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 1 คน และ
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 1 คน  

 
 


