
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 803 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภำคม 2560 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย   เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร ดังนี้ 
 (1)   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชำ      เป็น ประธำน 
       (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 (2)   อธิกำรบดี        กรรมกำร 
 (3)   ผู้แทนสภำคณำจำรย์      กรรมกำร 
 (4)   คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      กรรมกำร 

(5)   ศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์  ปัญญำแก้ว     กรรมกำร 
       (ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร) 

(6)   ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุรศักดิ์  ฐำนีพำนิชสกุล   กรรมกำร 
       (ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร) 

(7)  ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล  ว่องวำณิช     กรรมกำร 
                (ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร) 

(8)  ศำสตรำจำรย์ ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดำรมภ์     กรรมกำร 
                (ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร) 
   (9)  ดร.กอปร  กฤตยำกีรณ      กรรมกำร 
                (ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย) 

(10) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์สงครำม  เหลืองทองค ำ  กรรมกำร 
                 (ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย) 

(11) ดร.ธำริษำ  วัฒนเกส       กรรมกำร 
                 (ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย) 

(12) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  สถำอำนันท์    กรรมกำร 
                 (ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย) 
 (13) รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปมทอง  มำลำกุล ณ อยุธยำ) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (14) รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เกียรติ  รักษ์รุ่งธรรม)  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
2. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
(1)   ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์   เป็น ที่ปรึกษำ 
(2)   นำยปรีชำ วัชรำภัย                 ประธำนกรรมกำร         
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(3)   อธิกำรบดี        กรรมกำร 
(4)   ประธำนสภำคณำจำรย์      กรรมกำร 
(5)   นำยสมภพ อมำตยกุล      กรรมกำร 
(6)   ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง จันทรำงศ ุ    กรรมกำร 
(7)   นำงขนิษฐำ หงสประภำส      กรรมกำร 
(8)   นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย      กรรมกำร 
(9)   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี     กรรมกำร 
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 
(10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ    กรรมกำร 
      (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
(11) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์วันชัย มีชำติ)    เลขำนุกำร 
(12) ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัชรำ โพธิ์ไพฑูรย์)  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(13) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
3. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ แพทย์หญิงน้ ำผึ้ง  น ำกำรุณอรุณโรจน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำรังสีวิทยำ 
ภำควิชำรังสีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลำคม 2558 
 (2) อำจำรย์ นำยแพทย์อัษฎำศ์  ลีฬหวนิชกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภูมิคุ้มกันวิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม 2558 
 (3) อำจำรย์ นำยแพทย์นครินทร์  ศิริทรัพย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 
ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษำยน 2557 
 (4) อำจำรย์ แพทย์หญิงปำจรีย์  จริยวิลำศกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชวิทยำ 
ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน 2557 
 (5) อำจำรย์ นำยแพทย์ณปฎล  ตั้งจำตุรนต์รัศมี เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ 
ภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำโสต นำสิก 
ลำริงซ์วิทยำ ภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยำยน 2558 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงชุติมำ  หรุ่มเรืองวงศ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจิตเวช
ศำสตร์ ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2557 



3 

 

 (8) อำจำรย์ปริญญ์  เจียรมณีโชติชัย  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 (9) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อัญชลี  วัชรักษะ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำช่องปำก 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 
 (10) อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ชิษณุ  แจ้งศิริพันธ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 
ภำควิชำทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนำยน 2559 
 (11) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ใจแจ่ม  สุวรรณเวลำ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำทันตกรรม
ประดิษฐ์ ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย ์ดร.นิยม  ธ ำรงค์อนันต์สกุล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ           
ทันตกรรมประดิษฐ์ ภำควิชำทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 
  (13) อำจำรย์ ดร.พิพัฒน์  เหล่ำวัฒนบัณฑิต เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2559 
 (14) อำจำรย์ ดร.จุฑำมำศ  รัตนวรำภรณ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมชีวเวช 
หลักสูตรสหสำขำวิชำวิศวกรรมชีวเวช  คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยำยน 2559 
 (15) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โชติรัตน์  รัตนำมหัทธนะ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรม       
คอมพิวเตอร์ ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลำคม 2559 
 (16) อำจำรย์ ดร.พิชชำ  จองวิวัฒสกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำควิชำ
วิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2559 
 (17) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธัญวัฒน์  โพธิศิริ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำควิชำ
วิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที ่23 พฤษภำคม 2559 
 (18) อำจำรย์ ดร.นพดล  กิตนะ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2559 
 (19) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรศักดิ์  สุจริต เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2559 
 (20) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิกำ  อำรีย์กุล บุทเชอร์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ 
ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎำคม 2559 
 (21) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลภำ  เอ้ืองไมตรีภิรมย์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี 
ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎำคม 2559 
 (22) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนะกำญจน์  มัญชุพำณี เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีวเคมี 
ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2559 
 (23) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สกุลธรรม  เสนำะพิมพ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ 
ภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหำคม 2559 
 (24) อำจำรย์ ดร.ปัทมำ  สิงหรักษ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยำยน 2559 
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 (25) อำจำรย์ ดร.อินทำวุธ  สรรพวรสถิตย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีทำง
อำหำร ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2559 
 (26) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นัยนันทน์  อริยกำนนท์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์    
สิ่งแวดล้อม  ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2559 
 (27)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ  วำดิถี สิริศรัทธำ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2559 
 (28) อำจำรย์ ดร.รัฐพล  รังกุพันธุ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ สถำบันวิจัยโลหะ
และวัสดุ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2559 
 (29) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.นัทธี  อ่ ำอินทร์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์- 
เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธุ์ ภำควิชำสูติศำสตร์-เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม 2559 
 (30) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ศุภวิวัธน์  พงษ์เลำหพันธุ์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติ
ศำสตร์-เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธุ์ ภำควิชำสูติศำสตร์-เธนุเวชวิทยำและวิทยำกำรสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2559 
 (31)  อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ภัทรรัฐ  จันทร์ฉำยทอง เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2559  
 (32) อำจำรย์ ดร.กัญญำรัตน์  สำนโอฬำร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรบัญชี ภำควิชำ 
กำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2559 
 (33)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมพงษ์  พรอุปถัมภ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรบัญชี ภำควิชำ           
กำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2559 
 (34)  อำจำรย์ ดร.รัฐชัย  ศีลำเจริญ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำกำรธนำคำร
และกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 
 (35) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย ดีเอกนำมกูล เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชเวท ภำควิชำ
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2559 
 (36) อำจำรย์ ดร.วริตตำ  ศรีรัตนำ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 
 (37) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำวิตรี   เจริญพงศ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประวัติศำสตร์ 
ภำควิชำประวัติศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2559 
 (38) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร  ชุตินธรำนนท์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประวัติศำสตร์ 
ภำควิชำประวัติศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2559 
 
4. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์  นำยแพทย์เทอดพงศ์  เต็มภำคย์ เป็น                  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยำยน 2559 ซึ่งเป็นวันที่บรรจุเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย และมอบคณะวุฒยำจำรย์น ำควำมเห็นในที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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5. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์เป็นศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
จ ำนวน 2 รำย ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร เป็น ศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 
30 มิถุนำยน 2557 
 (2) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุเทพ  กลชำญวิทย์ เป็น ศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 
5 สิงหำคม 2558 
  
6. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษและรองศำสตรำจำรย์พิเศษ
ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้  
 (1) อำจำรย์  แพทย์หญิงเจนจีรำ  ปรึกษำดี สังกัดฝ่ำยรังสีวิทยำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์    
สภำกำชำดไทย  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ตั้งแต่วันที่  18 สิงหำคม 2551             
เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำรังสีวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2559   
 (2) อำจำรย์ แพทย์หญิงรัชต์ธร  ปัญจประทีป สังกัดฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษประจ ำคณะแพทยศำสตร์ตั้งแต่วันที่  23 ธันวำคม 2552 เป็น
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ (เนื่องจำกไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ) ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภำคม 2559   
 
7. เรื่องกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2560 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2560 ตำม
รำยงำนควำมเสี่ยง ดังนี้  

(1) ST-01 กำรพัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมนิสิตไม่สำมำรถสร้ำงทักษะส ำคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 ได ้

(2) ST-02 ผลงำนวิชำกำร งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์กระจัดกระจำยตำมควำมสนใจ ขำดกำรร่วมมือ
เพ่ือสร้ำงผลงำนอันมีควำมโดดเด่นระดับแนวหน้ำของโลกหรือสร้ำงประโยชน์สู่สังคม 

(3) OP-01 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อกำรขับเคลื่อนจุฬำฯ ไปสู่มหำวิทยำลัย
แห่งชำติระดับโลก 

(4)  FR-01 ควำมไม่มั่นคงทำงกำรเงินจำกกำรพ่ึงพำงบประมำณจำกรัฐ กำรเร่งรัดเบิกจ่ำยไม่เป็นไป
ตำมแผน 

(5) FR-02 ส่วนงำนหลักขำดสภำพคล่อง หรือมีเสถียรภำพทำงกำรเงินที่ไม่ม่ันคง 
(6) CO-01 กำรปฏิบัติงำนที่ไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และกำรกระท ำที่บกพร่องทำงจริยธรรมและ

กำรละเมิดลิขสิทธิ์ในยุค Digital (Software Piracy, IP infringement, Plagiarism) 
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(7) RP-01 นิสิต อำจำรย์และบุคลำกร ขำดควำมรับผิดชอบ และควำมรู้เท่ำทันในกำรใช้สื่อ จนส่งผล
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย 

(8) HD-01 อุบัติภัยและอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกห้องปฏิบัติกำรและอัคคีภัย ในระหว่ำงกำรศึกษำและ
กำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย 

 
8. เรื่องกำรเปลี่ยนต ำแหน่งพ้ืนที่ก่อสร้ำงสถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวันแห่งใหม่ พร้อมอำคำรพักอำศัยและศูนย์
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ปทุมวัน) จำกเดิมบริเวณพ้ืนที่หมอน 28 เป็นบริเวณพ้ืนที่หมอน 46 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนต ำแหน่งพ้ืนที่ก่อสร้ำงสถำนีต ำรวจนครบำลปทุมวันแห่งใหม่ 
พร้อมอำคำรพักอำศัย และศูนย์รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ปทุมวัน) จำกเดิมบริเวณพ้ืนที่หมอน 28 เป็นบริเวณ
พ้ืนที่หมอน 46 
 
9. เรื่องงบประมำณเพ่ิมเติมส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของคณะเภสัชศำสตร์  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตงิบประมำณเพ่ิมเติมส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในส่วนงบประมำณ
เงินรำยได้ คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 26,700,000 บำท (ยี่สิบหกล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน)   
 
10. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงิน (ฉบับที่ .. ) 
พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป  

 
11. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวิไล  ธีระโรจนำรัตน์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำภูมิศำสตร์            
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์  ดร.อัษฎำพร ทรัพย์สมบูรณ์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสถิติ  คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไป 
  
 
 
 
12. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตปิริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 2 คน
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 165 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 
10 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 9 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 305 คน
คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 133 คน คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 51 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 คน 
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คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 1 คน 
วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย จ ำนวน 161 คน และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จ ำนวน 64 คน  
 
13. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ เป็นศำสตรำภิชำน
เงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) กองทุนเพ่ือกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะ
อักษรศำสตร์ วำระท่ี 14 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561  
 
 


