
  สรปุมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 790 

วันพฤหัสบดทีี่ 31 มีนำคม 2559 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน ์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรตรวจสอบอำคำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรท ำประกันภัยอำคำรในเขตกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตเิห็นชอบให้ด ำเนินกำร ดังนี ้
 (1) ให้ท ำระบบประกันภัยอำคำรและพื้นที่โดยรอบอำคำรในส่วนจัดกำรศึกษำเป็นผืนเดียวกันทั้ง
มหำวิทยำลัย โดยให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำประกันภัยทั้งหมด 
 (2) ให้ท ำกำรตรวจสอบอำคำรที่เหลือจ ำนวน 152 หลัง 1 รอบก่อน เพื่อให้ทรำบสภำพของแต่ละ
อำคำร แล้วจัดท ำคู่มือลงไปก ำกับ และมอบหมำยให้รองอธิกำรบด ี(รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม) 
พิจำรณำกำรจัดแบ่งกลุ่มอำคำรและกำรบริหำรจัดกำรดูแลอำคำรที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ รำคำแพงว่ำควร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร รวมถึงให้มีกำรตรวจสอบอำคำรทุกอำคำรที่เหลือแล้วท ำฐำนข้อมูลไว้ให้ครบถ้วน  
 (3) อำคำรที่เป็นอำคำรสูงจ ำนวน 45 หลัง ต้องไปพิจำรณำว่ำมีควำมช ำรุดหรือมีสภำพอำคำรเป็น
อย่ำงไรและต้องมีกำรด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไรบ้ำงหรือควรให้มีกำรตรวจซ้ ำในทุก 3 ปี 5 ปี หรือไม่ โดยมี
หลักกำรว่ำถ้ำเป็นอำคำรส่วนกลำงงบประมำณค่ำซ่อมแซมปรับปรุงและบ ำรุงรักษำให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของส่วนกลำง แต่ถ้ำเป็นอำคำรของส่วนงำนก็ต้องให้ส่วนงำนรับผิดชอบด ำเนินกำร ยกเว้นกรณีส่วนงำนที่มี
ปัญหำเรื่องงบประมำณก็ให้น ำเสนอเพื่อพิจำรณำต่อไป และควรพิจำรณำว่ำจะใช้เกณฑ์อะไรในกำรตั้ง
งบประมำณค่ำบ ำรุงรักษำ รวมทั้งควรแจ้งให้ส่วนงำนต่ำง ๆ ทรำบว่ำจะต้องด ำเนินกำรตั้งงบประมำณค่ำ
บ ำรุงรักษำอำคำรไว้ และให้มีกำรดูแลอำคำรให้อยู่ในสภำพดีด้วย 
 (4) ให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำหนดเกณฑ์และอัตรำค่ำบ ำรุงรักษำอำคำรว่ำควรเป็นอย่ำงไร และ
น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อใช้ในกำรก ำหนดงบประมำณปีต่อ ๆ ไป 
 
2. เรื่องกรอบงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบกรอบงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 ในลักษณะที่เป็นกรอบงบประมำณที่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยชุดใหม่ที่จะน ำเสนอต่อไป 
 
3. เรื่องรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรเงินปี 2557 ฉบับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้สอบบัญชีรับรอง 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับทรำบและเห็นควรให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ท ำกำรปิดตรวจกับฝ่ำยบริหำรให้เรียบร้อยแล้วเสนอสภำมหำวิทยำลัยก่อนด ำเนินกำรเสนอรัฐมนตรี
ต่อไป   
 
4. เรื่องกำรเผยแพร่ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีบัญชี 2558                          
        สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบเอกสำรเผยแพร่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีบัญชี 2558                  
ซึ่งประกอบด้วย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัย และ11 องค์กรก ำกับดูแลกิจกำร 
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(คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร  สภำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร  คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต  คณะกรรมกำรกิจกำร
สภำมหำวิทยำลัย  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะวุฒยำจำรย์  
สภำคณำจำรย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรจัดกำรทรพัย์สิน) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
อธิกำรบดี และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี  คณบดีและผู้อ ำนวยกำร
สถำบันตำมที่เสนอ และให้น ำไปเผยแพร่ในจุฬำสัมพันธ์และเว็บไซต์ของสภำมหำวิทยำลัย  
 
5. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
และคณะกรรมกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ดังนี ้
 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 (1) อธิกำรบด ี                               เป็น ประธำน 
 (2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร              กรรมกำร       
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 
 (3) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  เศรษฐมำนิต           กรรมกำร 
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตรเ์ทคโนโลยี) 
 (4) ศำสตรำจำรย์พเิศษ ธงทอง  จันทรำงศุ                        กรรมกำร 
    (สำขำวิชำสังคมศำสตร์) 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหกำร                                          กรรมกำร 
              (สำขำวิชำมนุษยศำสตร์) 
 (6) ประธำนสภำคณำจำรย ์                                    กรรมกำร  
          (7) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทยเ์จษฎำ  แสงสุพรรณ)                      เลขำนุกำร       
          (8) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี  สงวนชำติ)   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 
 คณะกรรมกำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 (1) อธิกำรบด ี                               เป็น ประธำน 
 (2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร              กรรมกำร       
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 
 (3) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  เศรษฐมำนิต           กรรมกำร 
              (สำขำวิชำวิทยำศำสตรเ์ทคโนโลยี) 
 (4) ศำสตรำจำรย์พเิศษ ธงทอง  จันทรำงศุ                        กรรมกำร 
    (สำขำวิชำสังคมศำสตร์) 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหกำร                                          กรรมกำร 
              (สำขำวิชำมนุษยศำสตร์) 
 (6) ประธำนสภำคณำจำรย ์                                    กรรมกำร  
          (7) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทยเ์จษฎำ  แสงสุพรรณ)                      เลขำนุกำร       
          (8)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี  สงวนชำติ)  ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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6. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำวุฒยำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำวุฒยำจำรย์ ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์พเิศษ ธงทอง  จันทรำงศุ    เป็น     ประธำน 
 (2) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร                 กรรมกำร 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ    กรรมกำร 
 (4) ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออำภรณ์     กรรมกำร 
 (5) ประธำนสภำคณำจำรย ์      กรรมกำร 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทยเ์จษฎำ  แสงสุพรรณ   เลขำนุกำร 
 
7. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต 
 ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 780 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศุ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธำนคณะกรรมกำร              
นโยบำยกำรพัฒนำนิสิต แล้วนั้น ในกำรประชุมครั้งนี้  สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำร                     
ในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต ดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหกำร   กรรมกำร 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)   
 (2) อธิกำรบดี         กรรมกำร 
 (3) ประธำนสภำคณำจำรย์หรือผู้แทน     กรรมกำร 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกสิทธ์ิ  นิสำรัตนพร    กรรมกำร 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์)   
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร  กรรมกำร 
     (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ)      
 (6). นำยระวี  สัจจโสภณ                        กรรมกำร  
    (อดีตประธำนสภำนิสิตจุฬำฯ)        
 (7) นำยศำนนท์  หวังสร้ำงบุญ      กรรมกำร  

    (อดีตนำยกองค์กำรบรหิำรสโมสรนิสิตจุฬำฯ) 
 (8) รองอธิกำรบดี (รับผิดชอบงำนกิจกำรนสิิต)                 เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
  
8. กำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย เป็นกรรมกำรที่เป็นบุคคลภำยนอก                
ในคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร  สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเพิ่มเติม 
 
9. เรื่องกำรแตง่ตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำทีป่ระเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยช่ือที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ  เงินแท้  สำขำวิชำเคมีวิเครำะห์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ  วงศ์พรชัย สำขำวิชำธรณีวิทยำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (3)  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กมลชัย  รัตนสกำววงศ์  สำขำวิชำนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (4)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณ์ขวัญ  พลจันทร์  สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  มหำวิทยำลัยมหิดล 
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 (5) รองศำสตรำจำรย์อรชุมำ  ยุทธวงศ์  สำขำวิชำศิลปกำรละคร  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (6) รองศำสตรำจำรย์นพมำส  แววหงส์  สำขำวิชำศิลปกำรละคร  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (7)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  เกรียงไกรเพ็ชร์ สำขำวิชำภำษำไทย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (8) ดร.สิริชัยชำญ  ฟักจ ำรูญ  สำขำวิชำดนตรี  ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง (ดนตรีไทย) 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ  รุ่งเรือง สำขำวิชำดนตรี มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชำติ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.คมสัน  สุริยะ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (12) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุษยำ  วีรกุล สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สถำบันบัณฑิตพัฒน            
บริหำรศำสตร์ (รอโปรดเกล้ำ ฯ) 
 (14) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุนันทำ  เสียงไทย  สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ สถำบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย 
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ดังนี ้
 (1) ดร.ประดน  จำติกวนิช         เป็น ที่ปรึกษำ 
  (2) อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย         ประธำน  
 (3) เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติหรือผู้แทน   กรรมกำร  
 (4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณหรือผู้แทน     กรรมกำร 
 (5) อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์หรือผู้แทน     กรรมกำร 
 (6) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 (7) รองอธิกำรบดีปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีในภำระหน้ำที่ด้ำนวิจัย   กรรมกำร 
 (8) คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   กรรมกำร 
 (9) คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   กรรมกำร 
 (10) คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   กรรมกำร 
 (11) อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ  และพันธ์ุพืช หรือผู้แทน  กรรมกำร 
 (12) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.จอมจิน  จันทรสกุล    กรรมกำร 
 (13) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (14) นำยสัตวแพทย์ธรำธร  เข็มทอง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
11. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร  สุขุมำวำสี  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรสิตวิทยำ 
ภำควิชำพยำธิวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวำคม 2557 
 (2) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สมพร  เตชะงำมสุวรรณ  เป็น รองศำสตรำจำรย์                 
ในสำขำวิชำพยำธิวิทยำ ภำควิชำพยำธิวิทยำ  คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยำ  ไศละสูต  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพยำธิ
วิทยำ ภำควิชำพยำธิวิทยำ  คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 
 (4) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์เกียรติพิเชษฐ์  โคมิน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ 
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2557 
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 (5) อำจำรย์ ดร.จรรยำ  ชัยเจริญพงศ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2557 
 (6) อำจำรย์ ดร.นันทิกำ  คงเจริญพร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกรำคม 2558 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐำ  ทองจุล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 
 (8 ) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร .อภิชำติ   กำญจนทั ต   เป็ น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ  สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 
 (9) อำจำรย ์ดร.ภำณุทัต  สัชฌะไชย  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
 (10) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.กรกรัณย์  ชีวะตระกุลพงษ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่  8 เมษำยน 2558 
 (11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนะพงษ์  โพธิปิติ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภำคม 2558 
 (12) อำจำรย์ ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำร
กำรศึกษำ ภำควิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่  26 มิถุนำยน 2558 
 (13) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ ภำควิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหำคม 2558 
 (14) อำจำรย์ ดร.มำนพ  อำดัม  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอำหรับ ภำควิชำภำษำ
ตะวันออก คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลำคม 2557  
 (15) อำจำรย์ ดร.ฐิติรัตน์  ปั้นบ ำรุงกิจ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภูมิศำสตร์ ภำควิชำ
ภูมิศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยำยน 2558 
 (16) อำจำรย์ ดร.ภำวรรณ  เรืองศิลป์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประวัติศำสตร์ ภำควิชำ
ประวัติศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน  2558 
 (17) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรำ  พรทวีทัศน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ชีววิทยำช่องปำก ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่  25 กรกฎำคม 2557 
 (18) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ  โอสถำนนท์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ชีววิทยำช่องปำก ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 2557 
 (19) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำทิวรรณ  โชติพฤกษ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558 
 (20) อำจำรย์ ดร.อัครเดช  ศิริพร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ภำควิชำ
กำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภำคม 2558 
 (21) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพศำล  นำคมหำชลำสินธ์ุ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2558 
 (22) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภศร  วนิชเวชำรุ่งเรือง  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี                                
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558 
 (23) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริรัตน์  ก๊กผล  เป็น ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์   
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558  
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12. เรื่องขออนุมัติให้บุคลำกรอื่นที่มิใช่พนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) อนุมัติให้บุคลำกรของศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรสำรและของเสียอันตรำยเข้ำเป็นสมำชิก
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัย โดยเบิกจ่ำยเงินสมทบจำกงบประมำณประจ ำปีของศูนย์ฯ 
 (2) อนุมัติในหลักกำรให้บุคลำกรอื่นที่เป็นบุคลำกรประจ ำของหน่วยงำนที่ปรำกฏตำมโครงสร้ำง
มหำวิทยำลัยเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 
13. เรื่องงบประมำณกำรปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ตำมมติคณะรัฐมนตรีของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบกำรปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ตำมมติคณะรัฐมนตรี และกำรปรับเงินเดือนแบบชำยธง
ส ำหรับผู้ที่มีเงินเดือนเกิน 39,630 บำท เพื่อไม่ให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยใช้สูตรกำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือน 
ค่ำ DR 0.4  
 (2) เห็นชอบงบประมำณที่คำดว่ำจะต้องใช้ในกำรปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ตำมมติคณะรัฐมนตรี และ
กำรปรับเงินเดือนแบบชำยธง รวมจ ำนวน 22 เดือน และรับทรำบแผนกำรจ่ำยเงินของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 
14. เรื่องโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โครงกำรสร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ  
ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 ครั้งที่ 2 (ปีงบประมำณ 2559-2562) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบประมำณโครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สร้ำง
เสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 ครั้งที่ 2 (ปีงบประมำณ 2559-2562) จ ำนวน 6 โครงกำร รวมจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 226,413,950 บำท แยกเป็นมหำวิทยำลัยสนับสนุน จ ำนวน 173,468,905 บำท ส่วนงำนสมทบ 
จ ำนวน 52,945,045 บำท 
 
15. เรื่องกำรน ำเกณฑ์ WFME มำใช้เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณทิต 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้น ำเกณฑ์ WFME มำใช้เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณทิต 
 
16. เรื่องกำรตัดจ ำหน่ำยหนีสู้ญ 
 1) กำรตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้เงินสวัสดิกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำส ำหรับนิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยของส ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต   

 2) กำรตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี ้
 (1) อนุมัติให้ตัดจ ำหน่ำยหนี้สญูจำกบญัชีลกูหนี้เงินสวัสดิกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำส ำหรับนิสิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยของส ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2544 จ ำนวนผู้กู้ยืม 46 รำย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
1,031,427.16 บำท (หนึ่งล้ำนสำมหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบำทสิบหกสตำงค์)   
 (2) อนุมัติให้ตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจ ำนวน 243 รำย 
ยอดหนี้รวม 54,815,323 บำท (ห้ำสิบสี่ล้ำนแปดแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสำมร้อยยี่สิบสำมบำทถ้วน) 
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17. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 

(1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญดำ เกตุเมฆ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเทคโนโลยีทำงภำพและ               
กำรพิมพ์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2559 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต  ภู่จินดำ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง                 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2559 เป็นต้นไป 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมชนม์  สถิระพจน์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมส ำรวจ                      
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2559 เป็นต้นไป 
 (4) อำจำรย์ปวิตร  มหำสำรินันทน์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน  2559 เป็นต้นไป 
 (5) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมรัตน์  จำรุลักษณำนันท์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิสัญญีวิทยำ        
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2559 เป็นต้นไป 
 
18. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 – 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย            
ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 – 2559 จ ำนวน 10 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย์และเทคโนโลยี   
(หลกัสูตรนำนำชำติ) 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ประยุกต์ 

  (3) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ 
  (4) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอุดมศึกษำ 
  (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุและกำรดูแลผู้ป่วยพิ เศษ       

(หลักสูตรนำนำชำติ) 
  (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและภัยพิบัติ (สหสำขำวิชำ) 
  (7) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
  (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิ ต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย์และเทคโนโลยี                    

(หลักสูตรนำนำชำติ) 
   (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ประยุกต์ 

 (10) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์กำรแพทย์ 
 
19. เรื่องหลักสูตรใหม่ 11 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ 11 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย์  และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ประยุกต์ 
   (3) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ 
     (4) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำอุดมศึกษำ 
 (5)  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุและกำรดูแลผู้ป่วยพิเศษ  (หลักสูตร
นำนำชำติ)      
 (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและภัยพิบัติ (สหสำขำวิชำ)                          
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 (7) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงกำรสัตวแพทย์  และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
   (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ประยุกต์ 
   (10) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์กำรแพทย์ 
   (11) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 

                            
20. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 8 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 8 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลกัสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)   
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  
           (3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  13 สำขำวิชำ (สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ สำขำวิชำวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี สำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเลียม สำขำวิชำวิศวกรรมส ำรวจ สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล สำขำวิชำวิศวกรรมเรือ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรธรณี สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำรและวัสดุ             
และสำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์) 
 (4) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 (5) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
 (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)   
 (7) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรม  (หลักสูตรนำนำชำติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) 
  
21. เรื่องปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลกัสตูรอักษรศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำประวัติศำสตรศึ์กษำ (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) 
 (2) หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  
22. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวน 8 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 15 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะรัฐศำสตร์  
จ ำนวน 2 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 2 คน
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 1 คน  คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 5 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 3 คน 

คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 165 คน และ
คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 10 คน 

 

 


