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วันจันทร์ที่ 25 กันยำยน  2560 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็น  ประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องยุทธศำสตร์กำรวิจัยและกำรด ำเนินงำนเชิงรุกด้ำนวิจัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยและกำรด ำเนินงำนเชิงรุกด้ำนวิจัย ซึ่งมีประเด็น
ส ำคัญโดยสรุปดังนี้ 

กำรขับเคลื่อนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยใน 4 ปีข้ำงหน้ำนี้ เน้นกำรน ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยไป             
สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยนวัตกรรมชั้นน ำที่มุ่งสร้ำงสรรค์ควำมรู้ และผลผลิตจำกกำรศึกษำวิจัย ตลอดจนบัณฑิต
ที่เป็นนวัตกรที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ และคุณค่ำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่ เพ่ือน ำประเทศ
ให้เจริญก้ำวหน้ำ และเป็นก ำลังหลักในกำรสร้ำงสังคมที่มีกำรกระจำยโอกำสที่เท่ำเทียม เกื้อกูล และเคำรพ            
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีควำมเชื่อมโยงกับประชำคมโลกในฐำนะมหำวิทยำลัยระดับชำติที่ก้ำวข้ำมไปสู่ควำม
เป็นนำนำชำติ อย่ำงเต็มภำคภูมิ ส ำหรับทิศทำงกำรวิจัยและกำรด ำเนินงำนเชิงรุกด้ำนวิจัยจะเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์หลักของมหำวิทยำลัย 4 ยุทธศำสตร์ คือ 1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงคน 2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงนวัตกรรม
และองค์ควำมรู้ 3) ยุทธศำสตร์ที่  3 สร้ำงเสริม สังคมไทย และ 4) ยุทธศำสตร์ที่  4 ก้ำวไกลในสังคมโลก                
และเน้นกำรวิจัยที่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและประเทศชำติ สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำของประเทศ ภูมิภำค และ
สังคมโลก มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ โดยในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนต้อง
อำศัยกำรศึกษำจำกข้อมูลต่ำงๆ ดังนี้ 

กำรศึกษำวิเครำะห์และประเมินเปรียบเทียบ 
 (1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก จำก 2 สถำบัน คือ 1) QS World University 
Ranking ที่จัดอันดับมหำวิทยำลัยโดยประเมินผลงำนควำมมีชื่อเสียง และ 2) The Time Higher World Ranking 
ที่จัดอันดับมหำวิทยำลัยโดยประเมินคุณภำพกำรวิจัย รวมถึงมีกำรเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัยในประเทศ
ภูมิภำคเอเชียที่ติด 1 ใน 200 อันดับแรกของโลก  
 (2) กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกำสของมหำวิทยำลัย 
     (2.1) จุดแข็ง คือ 1) มีผู้มีศักยภำพสูงจ ำนวนมำกพอสมควร 2) มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนหลัก 3) มีเงินทุนสนับสนุนมำกพอควรเมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยอ่ืนในประเทศ และ 4) มีเครือข่ำย 
กำรร่วมงำนที่ดี  
     (2.2) จุดอ่อน คือ 1) นักวิจัยส่วนใหญ่เป็นปัจเจกชน  2) ขำดกำรก ำหนดต ำแหน่งที่ (positioning)            
3) มีควำมเชี่ยวชำญที่กระจำยตัวหลำกหลำย 4) ขำดกำรเชื่อมประสำนกัน และ 5) แรงจูงใจส ำคัญคือจ ำนวน
งำนตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดจริงต่อสังคม 
     (2.3) โอกำส คือ 1) นโยบำยใหม่ในกำรจัดสรรทุนของรัฐบำล 2) โอกำสกำรแสวงหำแหล่งทุนวิจัย
จำกต่ำงประเทศ 3) โปรแกรมร่วมกับภำคอุตสำหกรรม และ 4) โปรแกรมร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย 

(1) เน้นยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ท ำให้เกิดผลกระทบ 4 ด้ำน คือ 1) กำรค้นพบใหม่ กลไกใหม่ และทฤษฎีใหม่ 
2) ผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพำะสังคมผู้สูงวัยทั้งในเรื่องนโยบำย นวัตกรรมด้ำนสุขภำพ  กำรติดตำมภำวะสูงอำยุ             
เน้นพ้ืนที่และสังคมโดยรวม 3) ผลกระทบด้ำนอุตสำหกรรม เช่น เทคโนโลยีดิจิตัล นำโน วิทยำกำรวัสดุ หุ่นยนต์                
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ยำ อำหำร ควำมปลอดภัย และ 4) ผลกระทบด้ำนวัฒนธรรม เช่น กำรออกแบบสถำปัตยกรรม กำรออกแบบ
แฟชั่น กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และกำรด ำเนินกำรภำยใต้ทฤษฎีแนวคิด “If you cannot measure it, 
you cannot improve it.” ของ Lord Kelvin  

(2) ใช้กลยุทธ์กำรวิจัย  Smart 5 Ms คือ 1) Mindset กำรมีควำมคิดที่ถูกต้องและมีควำมมุ่งมั่นจริง 
2) Man กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศของเยำวชน และสร้ำงควำมร่วมมือกับอุตสำหกรรมที่มีชื่อเสียง กำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก กำรเพ่ิมนักวิจัยและพนักงำนทำงเทคนิคเต็มเวลำ 3) Management กำรบริหำรจัดกำรให้
พนักงำนมีประสิทธิภำพและมีกำรบริกำรเชิงรุก 4) Material มีกำรปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงชำญฉลำด และ 5) Money มีแหล่งเงินทุน  

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรวิจัย 
(1) มีกำรจัดแนวทำงกำรวิจัยที่สอดประสำนกัน คือ 1) กำรสนองต่อวำระแห่งชำติหรือของโลก             

2) มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่มีผลกระทบสูงข้ำมศำสตร์ จัดระบบนิเวศน์ที่เหมำะสมส ำหรับกำรบูรณำกำร
วิจัยและกำรเรียนกำรสอน และ 3) วิธีด ำเนินกำรใช้ทั้ง Top-down and bottom-up  

(2) กระจำยกำรระดมทุน คือ 1) Decentralize กลุ่มขับเคลื่อนวิจัย (Star) หน่วยปฏิบัติกำรวิจัย (RU) 
และศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำง (CE) 2) กำรรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญองค์ควำมรู้เชิงรุกส ำหรับงำนวิจัยแบบ 
bottom-up และ 3) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงกำรร่วมงำนระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม  

(3) กำรจัดหำเงินทุน กำรติดตำมประเมินผล และกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน  
(4) กำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยกำรตั้งทีมงำนเพ่ือประสำนงำนของคณำจำรย์รุ่นใหม่ มีเครือข่ำย

แบบโต้ตอบ กำรให้ค ำปรึกษำและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเขียนโครงกำร โครงกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำง
ประเทศ และกำรจัดตั้งหรือเข้ำร่วมกลุ่มขับเคลื่อนวิจัย (Star) หน่วยปฏิบัติกำรวิจัย (RU) ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำง 
(CE) และกลุ่มที่สนใจ            

เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนวิจัย 
มหำวิทยำลัยมี เป้ำประสงค์ในกำรเพ่ิมผลงำนวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ ได้รับกำรยอมรับสูง โดย                  

แบ่งออกเป็น 3 เป้ำประสงค์ย่อยได้แก่ 1) จ ำนวนผลงำนวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์             
ในระดับชำติ/โลก 2) ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับ Tier 1 และ 3) จ ำนวนกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยต่อ
ผลงำนวิจัยที่ตี พิมพ์ เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล IS I / SCOPUS /PubMed                 
 จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นมำก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเชิงรุกด้ำนวิจัย และยุทธศำสตร์          
กำรวิจัยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

แนวทำงในกำรด ำเนินกำรเชิงรุกด้ำนวิจัย 
(1) ก ำหนดทิศทำงงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยแบบมุ่งเป้ำได้แก่ สังคมผู้สูงวัย ควำมยั่งยืนทำงทรัพยำกร 

(พลังงำน น้ ำ อำหำร) เทคโนโลยีดิจิตัล และหุ่นยนต์เมืองอัจฉริยะและสังคมท่ีทั่วถึงและเท่ำเทียม  
(2) สร้ำงและสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบต้นน้ ำ หรือ cutting-edge  
(3) ปรับโครงสร้ำงของส ำนักบริหำรวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และน ำเสนอรูปแบบกำรประเมิน

ศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนมำใช้ ( 3600 HR Evaluation) 
(4) ส่งเสริมกำรร่วมมือกับนำนำชำติด้วย International research forum 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 (1) National Agenda กำรวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศ
และเกิดควำมยั่งยืน 
 (2) Regional and Global Agenda กำรเปลี่ยนโลกด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 (3) Cutting-Edge สร้ำงและสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบต้นน้ ำ ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและงำนวิจัยทำงสังคม 
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 ( 4 )  Partnership Collaborating thru partnership with both domestic,  international 
research institutes and private entities กำรร่วมงำนกับสถำบันวิจัยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และ
หน่วยงำนเอกชน 
  
2. เรื่องงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และให้            
ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
3. เรื่องขออนุมัติในหลักกำรโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร ผูกพัน 3 ปีงบประมำณ (ปี 2561-2563) ของส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักกำรโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร ผูกพัน 3 ปีงบประมำณ (ปี 2561 – 2563) 
ของส ำนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรเดินรถโดยสำรภำยในจุฬำฯ แบบ
ไม่มีกำรจัดเก็บค่ำโดยสำร และโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรถบัสโดยสำรปรับอำกำศ  
 
4. เรื่องขออนุมัติในหลักกำรโครงกำรจัดจ้ำงสัญญำบริกำรเหมำพ้ืนฐำนกำรบริหำรอำคำร ผูกพัน 2 ปีงบประมำณ            
(ปี 2561-2562) ของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติในหลักกำรโครงกำรจัดจ้ำงสัญญำบริกำรเหมำพ้ืนฐำนกำรบริหำรอำคำร ผูกพัน          
2 ปี งบประมำณ (ปี 2561–2562) ของส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรสัญญำ
จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัย โครงกำรสัญญำจ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรสูง และโครงกำรสัญญำ
จ้ำงบริกำรรักษำควำมสะอำดพ้ืนรำบ 
 
5. เรื่องขออนุมัติในหลักกำรกำรกันเงินเบิกจ่ำยเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นกรณีพิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติในหลักกำรกำรกันเงินเบิกจ่ำยเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                
ไปปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
     (1) กรณีโครงกำรในแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2551-2555) (จุฬำฯ 100 ปี) 
ส ำหรับงบประมำณในส่วนที่เบิกจ่ำยไม่ทันภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (30 กันยำยน 2560) ได้แก่ โครงกำร       
สถำปัตยำนุรักษ์ รำยกำรทุนกำรศึกษำ 
     (2) กรณีโครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย “สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่
ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 ส ำหรับงบประมำณในส่วนที่โครงกำรเบิกจ่ำยไม่ทัน
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (30 กันยำยน 2560)  
      ทั้งนี้ รำยกำรที่ขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ำยเหลื่อมปีดังกล่ำวจะเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยและจัดซื้อ           
จัดจ้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
6. เรื่องกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและ         
สิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ....  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติมอบฝ่ำยบริหำรไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
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7. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 (1)  ศำสตรำจำรย์พิเศษธงทอง  จันทรำงศุ      เป็น  ประธำน 
               (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (2)  ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์     กรรมกำร  
               (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 (3)  ประธำนสภำคณำจำรย์      กรรมกำร 
 (4)  นำยกสมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์ กรรมกำร 
 (5)  รองศำสตรำจำรย์ดุษฎี  สงวนชำติ     กรรมกำร 
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์) 
 (6)  ศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิชัย  อัสสะบ ำรุงรัตน์    กรรมกำร 
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ)  
 (7)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนำ    กรรมกำร 
               (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
 (8)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง  มำลำกุล ณ อยุธยำ   เลขำนุกำร 
 (9)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์เดช  สรุโฆษิต    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ              
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ร้อยต ำรวจเอก ดร.อนุชำ แพ่งเกษร  สำขำวิชำกำรออกแบบตกแต่งภำยใน
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิตยำ  วัจนะภูมิ  สำขำวิชำระบำดวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำนนท์  ชัยพำนิช สำขำวิชำฟิสิกส์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (4) ดร.สมชัย  จิตสุชน สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย  
  
9. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.ทรงพันธ์  เจิมประยงค์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำรนิเทศศึกษำ 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกรำคม 2560 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรมินท์  จำรุวร เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำ
ภำษำไทย คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ ภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2559 
 (4 ) ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร.กิตตินั นท์   โกมลภิ ส  เป็ น  รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิช ำ
เทคโนโลยีชีวภำพ สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2559 
 (5) อำจำรย์ ดร.อัญชลี  ฝูงชมเชย เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ภำควิชำ
กำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคม 2558 
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 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุนยรัชต์  กิติยำนันท์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 
 (7) รองศำสตรำจำรย์จำมรี  อำระยำนิมิตสกุล เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม 
ภำควิชำภูมิสถำปัตยกรรม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยำยน 2558 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิรงรอง  รำมสูต เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ภำควิชำ
วำรสำรสนเทศ คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2558 
 (9) อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  ชื่นศรีวิโรจน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีวเคมี ภำควิชำชีวเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวำคม 2559 
 (10) อำจำรย์ ดร.ธงชัย  งำมประเสริฐวงศ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยำยน 2559 
 (11) อำจำรย์ ดร.ณัฐพจน์  วำฤทธิ์ เป็น  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม  2560 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พันทิพำ  ทิพย์วิวัฒน์พจนำ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 
 (13) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.ปกรณ์  วรำนุศุภำกุล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 
 (14) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำติ  อ่ิมยิ้ม เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 
 (15) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2559 
 (16) อำจำรย์ ดร.สันต์  สัมปัตตะวนิช เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2559 
 (17) อำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ  แต้มบุญเลิศชัย เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
 (18) อำจำรย์นภสร  เรือนโรจน์รุ่ง เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประถมศึกษำ โรงเรียนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนำยน 2560  
   
10. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้นของนักวิจัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่ง ดร.เรืองวิทย์  สว่ำงแก้ว เป็นนักวิจัยช ำนำญกำร 
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559   
 
11. เรื่องกำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส่วนงำนของคณะทันตแพทยศำสตร์  
คณะเภสัชศำสตร์ และคณะพยำบำลศำสตร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบใหค้ณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ และคณะพยำบำลศำสตร์ 
น ำเกณฑ ์EdPEx มำใช้เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส่วนงำน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป 
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12. เรื่องกำรคัดเลือกผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำรและสำยวิชำกำรเป็นกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์             
กำรบริหำรงำนบุคคล 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบบัญชีรำยชื่อผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำร และบัญชี
รำยชื่อผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร  เพ่ือท ำหน้ำที่ เป็นกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์                       
กำรบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 
 บัญชีรำยชื่อผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำร 
 (1) นำงสำวสนธยำพร  พรจินดำ  รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์และ
กำรงบประมำณ P5 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 
 (2) นำงรัตติกร  เอกษมำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P4 คณะครุศำสตร์ 
 (3) นำงสุพิชำ  จิณณวำโส  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร P5 คณะนิติศำสตร์ 
 (4) นำงเสำวนีย์  ปำนพรม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P5 คณะนิเทศศำสตร์ 
 (5) นำงสุชิรำ  ปัญญำสันติกุล เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน (บริหำรงำนทั่วไป) P5 คณะแพทยศำสตร์ 
 (6) นำยธีรพงษ์  ประทุมศิริ เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ (ครูปฏิบัติกำร) P5 (ช ำนำญกำร) 
 (7) นำงสำวบุษยำรัตน์  รำชบรรดิษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P4 คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
 (8) ว่ำทีร่้อยตรีหญิงทองสุข  จิตวิมลประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P5 คณะอักษรศำสตร์ 
 (9) นำงสำวละอองทิพย์  เฮงตระกูล เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน (พัสดุ) P6 วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
 (10) นำงสำวพรวิภำ  คงแจ้ง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร P5 สถำบันวิจัยทรัพยำกรทำงน้ ำ 
 บัญชีรำยชื่อผู้แทนพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์  รองศำสตรำจำรย์ A-3 คณะครุศำสตร์ 
 (2) ศำสตรำจำรย์ทัชชมัย  ทองอุไร ศำสตรำจำรย์ A-2 คณะนิติศำสตร์ 
 (3) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ดร.ประวิตร  อัศวำนนท์  ศำสตรำจำรย์ A-2 คณะแพทยศำสตร์ 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมพล  สงวนรังศิริกุล  รองศำสตรำจำรย์ A-3 คณะแพทยศำสตร์ 
          (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระ  สมบูรณ์  รองศำสตรำจำรย์ A-3 คณะรัฐศำสตร์ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภดนัย  อำชวำคม รองศำสตรำจำรย์ A-3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรวดี  ภูชฎำภิรมย์ รองศำสตรำจำรย์ A-3 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ยุวดี  ศิริ  รองศำสตรำจำรย์ A-3 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 (9 ) รองศำสตรำจำรย์  นำยสัตวแพทย์  ดร.วิชั ย   ทั นตศุภ ำรักษ์  รองศำสตรำจำรย์  A-3                       
คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
 (10) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ  วงศ์เกษมจิตต์  ศำสตรำจำรย์ A-2 วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
  
13. เรื่องกำรปรับหน่วยทดสอบภำษำไทยในสถำบันภำษำไทยสิรินธรเป็นศูนย์ทดสอบภำษำไทยแห่งชำติ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัต ิดังนี้ 
 (1)  ให้ปรับหน่วยทดสอบภำษำไทยในสถำบันภำษำไทยสิรินธรเป็นศูนย์ทดสอบภำษำไทยแห่งชำติ 
 (2) เงินจ ำนวน 7,011,891.78 บำท ที่เหลือจำกโครงกำรจุฬำฯ 100 ปี เพ่ือน ำมำใช้เป็นเงินตั้งต้นของ
ศูนย์ทดสอบภำษำไทยแห่งชำติ 
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14. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์เสำวรจน์  ช่วยจุลจิตร์ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ          
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ วำระท่ี 5 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที ่
30 กันยำยน 2561 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ            
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 4 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 
30 กันยำยน 2561 
 (3) นำยบัญชำ  ชุณหสวัสดิกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ ในกองทุน
รัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 3 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2561  
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประสงค์  ศรีเจริญชัย เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ 
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช คณะวิศวกรรมศำสตร์ วำระที่ 1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน 2561 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นภดล  นพคุณ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนรองศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์นภดล  นพคุณ กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์ คณะ
แพทยศำสตร์ วำระท่ี 5 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ทวีรัก  เจริญสุข เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ -
ศิลปกรรม กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 7 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561  
 (7) รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์  รอดช้ำงเผื่อน เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ-
ศิลปกรรม กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 7 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561  
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเพ็ญ  ศุภกำญจนกันติ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำน คณะ
เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กองทุนคณะเศรษฐศำสตร์  วำระที่ 1 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561  
 (9) นำยแพทย์ส ำลี  เปลี่ยนบำงช้ำง เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข วำระที ่4 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิจศิริ  เรืองรังษี เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข  วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข วำระที่ 4 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 
30 กันยำยน 2561   
  
15. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษณะ  เนียมมณี ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วิชัย  เติมรุ่งเรืองเลิศ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสูติศำสตร์ –            
นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2560 เป็นต้นไป 
 (3)  ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะ
แพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
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 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ  บุญหยง  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวช
ศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (5) รองศำสตรำจำรย์  สัตวแพทย์หญิง ดร.รสมำ  ภู่สุนทรธรรม ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ
อำยุรศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (6)  รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงปิยำณี  พำณิชย์วิสัย  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำทันตกรรม
หัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ทิพวรรณ  ธรำภิวัฒนำนนท์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ  
ทันตกรรมส ำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สิรีรัตน์  สูอ ำพัน  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเภสัชวิทยำ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2560 เป็นต้นไป 
  

16. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 2 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 3 คน  คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 4 คน 
คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน และคณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
 
 
 
 


