
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 805 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎำคม 2560 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องนโยบำยกำรจัดหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงแบบพิเศษของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยปรึกษำหำรือร่วมกับอธิกำรบดี และขอ
ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร เพ่ือจัดท ำประเด็นข้อสรุปเกี่ยวกับนโยบำยกำรจัดหลักสูตร
ผู้บริหำรระดับสูงแบบพิเศษให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดหลักสูตรต่ำงๆ                 
กับคณบด ีผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และหัวหน้ำภำควิชำ เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและค ำนึงถึงควำมเหมำะสมด้วย 
   
2. เรื่องขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณโครงกำร “สร้ำงเสริมพลังจุฬำ ฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติโครงกำรและงบประมำณจ ำนวน 162,948,900 บำท (หนึ่งร้อยหกสิบ
สองล้ำนเก้ำแสนสี่หมื่นแปดพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) ให้แก่คณะแพทยศำสตร์เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรเพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนนวัตกรรมกำรรักษำมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ ำบัด  (Cancer Immunotherapy 
Excellence Center) ในโครงกำร “สร้ำงเสริมพลังจุฬำ ฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2 และให้น ำควำมเห็นใน
ที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
3. เรื่องกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ     

 (1) อนุมัติให้ต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
จ ำนวน 4 รำย ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพิชชำ  จันทรโยธำ ภำควิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยำศำสตร์ ศำสตรำจำรย์ ดร.กมลชนก  สุทธิวำทนฤพุฒิ ภำควิชำพำณิชยศำสตร์ และรองศำสตรำจำรย์                 
ดร.ถำวร  อำนุภำพไตรรงค์ ภำควิชำสถิติ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
 (2) เห็นชอบขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำร            
1 ตุลำคม 2561 
 
4. เรื่องกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีบัญชี 2559  

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีบัญชี 2559 โดยมีค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี จ ำนวนเงิน 1,200,000 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน)  
 
5. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรคัดเลือกผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรและ     
สำยวิชำกำรเป็นกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรคัดเลือกผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยปฏิบัติกำรและสำยวิชำกำรเป็นกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 
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(1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร  เป็น ประธำน 
(2) ประธำนสภำคณำจำรย์        กรรมกำร 
(3) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิชัย  อัสสะบ ำรุงรัตน์     กรรมกำร 
(4) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล (นำงสำวนุษรำ  ปำนกรด)   เลขำนุกำร 
(5) นำงสำวปิยมำลย์  บุตรแขก       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
6. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ          
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ   สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยล ำพันธ์  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิเพ็ญ  พวงสำยใจ  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิสิต  พันธมิตร สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
          (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอ้ือมพร  พิชัยสนิธ  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชมพูนุท  โกสลำกร เพิ่มพูนวิวัฒน์  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศำสตรำ  สุดสวำสดิ์  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจนำ  ไวควำมดี สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ลำออก) 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.โกวิท  ชำญวิทยำพงศ์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณนภิำ  รอดวรรณะ สำขำวิชำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร  นำคทับที สำขำกำรบัญชี  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 (12) รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนูกิจ  พำนิชกุล สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระพงษ์  ว่องรัตนะไพศำล สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ต่อตระกูล  ยมนำค  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ลำออก) 
 (15) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชัย  นิมิตยงสกุล สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 (16) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรัญญำ  วัชโรทัย สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (17) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์พรพรต  ลิ้มประเสริฐ สำขำวิชำเวชพันธุศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 (18) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิกร  ทองทิพย์ สำขำวิชำเวชศำสตร์ระบบสืบพันธุ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (19) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.อ ำนำจ  พัวพลเทพ  สำขำวิชำเภสัชวิทยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 (20) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.กัมพล  แก้วเกษ สำขำวิชำสูตศำสตร์ เธนุเวชวิทยำ และ     
วิทยำกำรสืบพันธุ์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
  
7. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น ดังนี้ 

(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจิดกุล  โสภำวนิตย์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ ดร.วรัญทร  คณิตปัญญำเจริญ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโลกศำสตร์ ภำควิชำ
ธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2559 
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 (3) อำจำรย์ ดร.มนนัทธ์  พงษ์พำนิช เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยำยน 2559 
 (4) อำจำรย์ ดร.ฑิตยำ  หวำนวำรี เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ต้ังแต่วันที่ 21 กันยำยน 2559 
 (5) อำจำรย์ ดร.กิติพงศ์  อัศตรกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร 
ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยำยน 2559 
 (6) อำจำรย์ ดร.ธีรดำ  หวังสมบูรณ์ดี เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพฤกษศำสตร์ ภำควิชำ
พฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลำคม 2559 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ต้นพงษ์  แก้วคงคำ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำ
ฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 
 (8) อำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อรัญญรัตน์  ต้นธีรวงศ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำไวรัส
วิทยำ ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎำคม 2559 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กรรณำภรณ์  สุริยผล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
ชีวเคมี ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนำยน 2559 
 (10) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.ณัฎฐดำ  อำรีเปี่ยม เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชกรรม
คลินิก ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยำยน 2559 
 (11) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.ธิติมำ  วัฒนวิจิตรกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชกรรม
คลินิก ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม  คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยำยน 2559 
 (12) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.จิตติมำ  ชัชวำลสำยสินธ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัช
อุตสำหกรรม ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม  คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2559 
 (13) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.อัญญพร  ตันศิริคงคล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัช
กรรม ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม  คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎำคม 2559 
 (14) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.กุลวรำ  เมฆสวรรค์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
อำหำรเคม ีภำควิชำอำหำรและเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลำคม 2559 
 (15) อำจำรย์ ร.ต.อ.หญิง ระพิณ  ผลสุข เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ คณะ
พยำบำลศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
 (16) อำจำรย์ ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรสิตวิทยำ ภำควิชำ
ปรสิตวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2559 
 (17) อำจำรย์ นำยแพทย์ชำญจิโรจน์  ทิพย์ธนกิจ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ 
ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 
 (18) อำจำรย์ นำยแพทย์ไกรศรี  จันทรำ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศัลยศำสตร์ ภำควิชำ
ศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2559 
 (19) อำจำรย์ แพทย์หญิงสุภรัตน์   จริยโกศล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจักษุวิทยำ 
ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนำยน 2559 
 (20) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วีระศักดิ์  ชลไชยะ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวช
ศำสตร์ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2559 
 (21) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์กรเกียรติ  วงศ์ไพศำลสิน เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นิติเวชศำสตร์ ภำควิชำนิติเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2557 
 (22) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภวรรณ  ตันติเวชกุล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
ภำควิชำกำรประชำสัมพันธ์ คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 
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 (23) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนำรัตน์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภูมิศำสตร์ 
ภำควิชำภูมิศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 
 (24) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวรรณคดี
เปรียบเทียบ ภำควิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
 (25) อำจำรย์พันพัสสำ  ธูปเทียน เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปกำรละคร ภำควิชำศิลป
กำรละคร คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนำคม 2560 
   
8. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทีสู่งขึ้นของนักวิจัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งนักวิจัยช ำนำญกำรของสถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ  
จ ำนวน 2 รำย ตำมท่ีคณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) ดร.เจียเชียน  ฉิน เป็นนักวิจัยช ำนำญกำร สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31  ตุลำคม  2559 
 (2) ดร.นำฏนัดดำ  รอดทองค ำ เป็นนักวิจัยช ำนำญกำร สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่  1 
พฤศจิกำยน 2559 
   
9. เรื่องกำรปรับเพ่ิมวงเงินสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทกองทุนตรำสำรหนี้ เพ่ือกำรบริหำรทุน
คงยอดเงินต้น และกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทกองทุนผสม (ตรำสำรหนี้ – ตรำสำรทุน) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 (1) ปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทกองทุนตรำสำรหนี้เพื่อกำรบริหำรทุน       
คงยอดเงินต้นจำก 15,000 ล้ำนบำท เป็น 16,200 ล้ำนบำท เพื่อรองรับเงินลงทุนส ำหรับคณะหรือส่วนงำนท่ียัง
ลงทุนไม่เต็มอัตรำที่ 1 เท่ำของส่วนของทุนคงยอดเงินต้นของคณะหรือส่วนงำน  

(2) ปรับเพิ่มวงเงินของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทกองทุนผสม (ตรำสำรหนี้-ตรำสำรทุน)          
จำก 7,500 ล้ำนบำท เป็น 12,000 ล้ำนบำท 

 
10. เรื่องโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่บริเวณ Block H สยำมสแควร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้  
 (1) รูปแบบโครงกำรเพ่ือพัฒนำเป็นอำคำรรูปแบบผสม (Mixed Use) ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถ พ้ืนที่
เพ่ือกำรศึกษำ พ้ืนที่ร้ำนค้ำ และส ำนักงำน 
 (2) กรอบงบประมำณในกำรลงทุนพัฒนำโครงกำร มูลค่ำก่อสร้ำง 1,909 ล้ำนบำท และค่ำเผื่อเหลือ
เผื่อขำด (Contingency) 191 ล้ำนบำท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,100 ล้ำนบำท 
 ทั้งนี้ มอบคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สินไปพิจำรณำรำยละเอียดรูปแบบ วิเครำะห์กำรใช้พ้ืนที่และ
รำยละเอียดอ่ืน ๆ ให้เหมำะสม เช่น พ้ืนที่จอดรถ กำรออกแบบส ำนักงำนในลักษณะ Co Working Space  
และกำรใช้พ้ืนที่เป็น Walking & Shopping Street และให้น ำเสนอควำมคืบหน้ำของโครงกำรและกำรใช้
งบประมำณต่อสภำมหำวิทยำลัยในแต่ละระยะเวลำด ำเนินงำนด้วย 
 

11. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยเรื่องต่ำงๆ  
 

     11.1 ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักกำรร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำชั้น

ปริญญำตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(หมำยเหตุ : ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี (ฉบับที่ 2)             

พ.ศ. 2560 ประกำศใช้แล้ว ณ วันที่ 11 สิงหำคม 2560) 
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 11.2 ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรร้องทุกข์ อุทธรณ์ และกำรพิจำรณำเรื่อง            
ร้องทุกข์ อุทธรณ์ของนิสิต พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักกำรร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรร้องทุกข์ อุทธรณ์ 
และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ อุทธรณ์ของนิสิต พ.ศ. ....  

 

11.3 ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรโครงกำรวิจัยของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
พ.ศ. …. 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักกำรร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำร
โครงกำรวิจัยของศูนย์ควำมเป็นเลิศ พ.ศ. ….  
 (หมำยเหตุ : ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรโครงกำรวิจัยของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
พ.ศ. 2560 ประกำศใช้แล้ว ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2560) 
 

 11.4 ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักกำรร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชำติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ....  
 

 11.5 ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำในหลักสูตรข้ำมสถำบัน พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ  ศรีวนิชย) น ำหลักกำร
ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำในหลักสูตรข้ำมสถำบัน พ.ศ. …. ไปพิจำรณำทบทวนให้
มีควำมชัดเจน แล้วมำน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 

 11.6 ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรยกเลิกระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเพื่อเสนอขออนุมัติอนุปริญญำของส่วนงำนต่ำงๆ พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักกำรร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรยกเลิก
ระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือเสนอขออนุมัติอนุปริญญำของส่วนงำน
ต่ำงๆ พ.ศ. ....  
 

(หมำยเหตุ : ระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรยกเลิกระเบียบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเพ่ือเสนอขออนุมัติอนุปริญญำของส่วนงำนต่ำงๆ พ.ศ. 2560 ประกำศใช้แล้ว 
ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2560) 

 

11.7 ร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักกำรร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ               
พ.ศ. ....  และมอบผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ  ศรีวนิชย์) ปรึกษำหำรือร่วมกับนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย และฝ่ำยบริหำร เพ่ือพิจำรณำรำยละเอียดในร่ำงข้อบังคับดังกล่ำวให้มีควำมรัดกุมและรอบคอบ 
ก่อนเสนออนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
12. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ  จินำวัฒน์ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำน บริษัท ปตท.
จ ำกัด (มหำชน) กองทุนเพื่อกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์ วำระท่ี 1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 
ถึงวันที ่31 กรกฎำคม 2561 
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 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรพรรณ  ประศำสน์สำรกิจ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำน บริษัท 
ปตท.จ ำกัด (มหำชน) กองทุนเพ่ือกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 
2560 ถึงวันที ่31 กรกฎำคม 2561  
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร. เปี่ยมสุข  พงษ์สวัสดิ์ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำน บริษัท ปตท.
จ ำกัด (มหำชน) กองทุนเพื่อกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์ วำระท่ี 1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 
ถึงวันที ่31 กรกฎำคม 2561   
 (4) รองศำสตรำจำรย์ อัจฉรำ  ธวัชสิน เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัทจักรมำร์ติน อินเตอร์เนชันแนล 
จ ำกัด กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ วำระที่ 2  
ระยะเวลำ 10 เดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหำคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561   
 
13. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิรพิรรณ  นกสวน สวัสด ีด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรปกครอง คณะ
รัฐศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (2)  รองศำสตรำจำรย์นัททนี  เนียมทรัพย์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป 
  
14. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 8 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 8 หลักสูตร ดังนี้ 
        (1) หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรม (หลักสูตรนำนำชำติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 (2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 (3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
             (4) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง  
 (5) หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเภสัชวิทยำและพิษวิทยำ 
 (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ์  
 (7) หลักสูตรเภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเภสัชวิทยำและพิษวิทยำ 
 (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ์ 
 
15. เรื่องกำรปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำพยำธิวิทยำ
คลินิก 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คลินิก  สำขำวิชำพยำธิวิทยำคลินิก ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เนื่องจำกคณะมีนโยบำยจะยุบรวมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิกสำขำวิชำต่ำงๆ  และจัดเป็นแขนงวิชำใน
หลักสูตรใหม่ ซึ่งสำขำวิชำพยำธิวิทยำคลินิกจะเป็นแขนงวิชำหนึ่งด้วย 
 
16. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 39 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 471 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 59 คน คณะวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 162 คน  คณะรัฐศำสตร์  จ ำนวน 98 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  จ ำนวน 311 คน คณะ
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พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 259 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 33 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
จ ำนวน 149 คน  คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 8 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 56 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
จ ำนวน 32 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 31 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 145 คน คณะวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ จ ำนวน 10 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 5 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 24 คน คณะนิติศำสตร์ 
จ ำนวน 159 คน  ส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร จ ำนวน 37 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน 
และวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
 
 
 
 
 


