
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 808 

วันอังคำรที่ 24 ตุลำคม 2560 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส่วนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ เห็นชอบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส่วนงำน ประจ ำปี               
กำรศึกษำ 2559 มีจ ำนวนส่วนงำนที่รับกำรประเมินทั้งหมด 35 ส่วนงำน ประกอบด้วยส่วนงำนที่ประเมินด้วย
ระบบประกันคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. จ ำนวน 32 ส่วนงำน (ร้อยละ 91) และส่วนงำนที่ประเมิน
ด้วยระบบประกันคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืน จ ำนวน 3 ส่วนงำน (ร้อยละ 9) ได้แก่ คณะแพทยศำสตร์ 
(EdPEx) คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี (AACSB) และสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ (AACSB,EQUIS)  
โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของส่วนงำนแล้ว จ ำนวน 32 ส่วนงำน  มีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมำก” 21 ส่วนงำน (ร้อยละ 66) และ
ระดับ “ดี” 11 ส่วนงำน (ร้อยละ 34) 
  

2. เรื่องรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559  มีจ ำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 416 หลักสูตร มีกำรตั้งค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำ ร้อยละ 100 ของจ ำนวนหลักสูตร
ทั้งหมดของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนองค์ประกอบที่ 1 ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
ระดับหลักสูตรของ สกอ. มิติด้ำนองค์ประกอบมำตรฐำนหลักสูตร ซึ่งผลจำกกำรตรวจประเมินทุกหลักสูตรผ่ำน
กำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยร้อยละ 100 นอกจำกนี้ มีหลักสูตรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่ผ่ำน               
กำรรับรองมำตรฐำนในระดับนำนำชำติ จ ำนวน 25 หลักสูตร จำก 5 ส่วนงำน และขึ้น TQR แล้ว หลักสูตรที่
ผ่ำน กำรรับรองมำตรฐำนในระดับสภำวิชำชีพ จ ำนวน 4 หลักสูตร จำก 2 ส่วนงำน และขึ้น TQR แล้ว  
 

3. เรื่องอ ำนำจเพิกถอนกำรก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติกำรถอดถอนกำรก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ เป็นอ ำนำจของ   
สภำมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ 58 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 สภำมหำวิทยำลัย 
จึงมีมตมิอบหมำยให้คณะวุฒยำจำรย์เป็นผู้พิจำรณำกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น แล้วน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย 
 

4. เรื่องกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร และกำรก ำหนดโครงสร้ำงกรอบต ำแหน่งบริหำร 
ของสำยปฏิบัติกำรของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรแบ่ งหน่วยงำนภำยในและกำรก ำหนดกรอบ อัตรำบริหำร                      
สำยปฏิบัติกำรของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  
 

5. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรทะเบียน 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรทะเบียนตำมรำยชื่อ            

ที่เสนอ ดังนี้ 
 (1) อธิกำรบดี          เป็น ประธำนกรรมกำร 
 (2) รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง  มำลำกุล ณ อยุธยำ) กรรมกำร 
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 (3) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม) กรรมกำร 
 (4) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      กรรมกำร 
 (5) คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำร 
 (6) คณบดีคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
 (7) คณบดีคณะอักษรศำสตร์     กรรมกำร 
 (8) คณบดีคณะแพทยศำสตร์     กรรมกำร 
 (9) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรทะเบียน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (10) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรทะเบียน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 (11) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนกำรทะเบียน   ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้มีวำระ 2 ปี 
  

6. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.พีรพล  เวทีกูล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภำควิชำ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2560 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พิชญ  รัชฎำวงศ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภำคม 2560 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทรงพล  กำญจนชูชัย เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2559 
 (5) อำจำรย์ ดร.รนนท์  รุ่งนภำเวทย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ สถำบันภำษำ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 
 (6) อำจำรย์ ดร.วรวรรณำ  เพ็ชรกิจ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ สถำบันภำษำ 
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎำคม 2559 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศรำ  กำติ๊บ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ 
สถำบันภำษำ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎำคม 2558 
 (8) อำจำรย์ ดร.พร้อมพงศ์  เพียรพินิจธรรม เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
 (9) อำจำรย์ ดร.ภศิชำ  ไชยแก้ว เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎำคม 2560 
 (10) อำจำรย์ ดร.ปนัดดำ  เดชำดิลก เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำฟิสิกส์ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2560 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ  จำรุศิริ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำธรณีวิทยำ ภำควิชำ
ธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2558 
  

7. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ              
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
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 (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณก ำจร  สุนพงษ์ศรี สำขำวิชำทัศนศิลป์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงพรรณ  กริชชำญชัย สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร  สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิวิท  เจริญใจ  สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระกำร  สำขำวิศวกรรมเครื่องกล  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว  สำขำวิศวกรรมเครื่องกล  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 
8. เรื่องรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำ             
ส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ ซ่ึงได้มีกำรประชุมหัวหน้ำส่วนงำน (กลุ่มคณบดี) เพ่ือท ำกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 1 ต ำแหน่ง เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลำคม 
2560 แล้ว ปรำกฏว่ำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ (กลุ่มคณบดี) ได้แก ่
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กำญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตำมประกำศจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เรื่องผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์  
  
9. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ ตำมที่เสนอ ดังนี้ 

(1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   เป็น ประธำนกรรมกำร 
 (2) ศำสตรำจำรย์ ดร. ละออศรี เสนำะเมือง           กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร. สำยสมร ล ำยอง           กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (4) รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กรรมกำร 

(5) ผู้ประสำนงำนจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย     กรรมกำร 
       (ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นพดล  กิตนะ)  
 (6) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น     กรรมกำร 
      (รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล แสงประดับ)   
 (7) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่     กรรมกำร 
               (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงศ์)   

(8) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     กรรมกำร 
      (รองศำสตรำจำรย์ ดร. อัญชนำ ประเทพ)       
 (9) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยมหิดล     กรรมกำร  
                  (ศำสตรำจำรย ์ดร. สังวรณ ์กิจทวี) 
 (10) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร     กรรมกำร 
                (รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ)  
 (11) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์     กรรมกำร 
        (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชลี เอำผล)   
 (12) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี    กรรมกำร 
       (อำจำรย์ ดร. ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล)  
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 (13) ผู้ประสำนงำนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี   กรรมกำร 
                (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์)  
 (14) ผู้จัดกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้กรรมกำรและที่ปรึกษำมีวำระในกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 2 ปี 
  
10. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์สุ พี ชำ   วิทยเลิศปัญญำ ด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ ำภำควิชำเภสัชวิทยำ                     
คณะแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (2)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.ชมนำด  ศีติสำร  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำภำษำตะวันออก                 
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (3)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำวรรณ  เรืองศิลป์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำประวัติศำสตร์                
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป 
 
11. เรื่องขออนุมัติเลื่อนเปิดรับบุคคลเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิทยำศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติเลื่อนเปิดรับบุคคลเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) จำกที่ก ำหนดไว้เดิม คือ ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2561 เป็น ภำคกำรศึกษำปลำย                     
ปีกำรศึกษำ 2560  
  
12. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 10 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 10 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ 
         (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมบดเคี้ยวและควำมเจ็บปวดช่องปำกและ
ใบหน้ำ คณะทันตแพทยศำสตร์ 
 (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตวแพทยสำธำรณสุข คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
 (4) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำชีวเวชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ 
 (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ 
          (6) หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
  (7) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรเงนิ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ/สหสำขำวิชำ) คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
 (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรแบรนด์และกำรตลำด คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี 
 (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำชีวเวชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ 
         (10) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด คณะสหเวชศำสตร์ 
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13. เรื่องกำรปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร 
สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติกำรปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ 

     (1) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำวิทยำกำรวินิจฉัยโรค
ช่องปำก คณะทันตแพทยศำสตร์  

(2) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำวิทยำกำร
วินิจฉัยโรคช่องปำก คณะทันตแพทยศำสตร์ 
 (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์มหโมเลกุล คณะวิทยำศำสตร์ 
  

14. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ คณะนิติศำสตร์ 
จ ำนวน 2 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 1 คน และคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวน 5 คน  
 


