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วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษำยน 2561 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล     นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องยุทธศำสตร์เชิงรุกของจุฬำฯ กับ World University Rankings 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์เชิงรุกของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยกับ World University 
Rankings ที่ฝ่ำยบริหำรน ำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือฝ่ำยบริหำรน ำไปประกอบกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 กำรจัดอันดับคุณภำพมหำวิทยำลัยระดับโลกมีประเด็นที่ได้น ำมำศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ให้เห็นถึง
เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำน้ ำหนักทีใ่ช้ตีค่ำ และตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำสรุปได้ ดังนี้ 

(1) QS World University Rankings 2018 ใช้กำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้ประเมินที่ เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในวงกำรศึกษำและวงกำรที่เกี่ยวข้อง กว่ำ 70,000 คนทั่วโลก เพ่ือประเมินว่ำในแต่ละประเทศ
มหำวิทยำลัยใดดีที่สุด โดยพิจำรณำจำกควำมมีชื่อเสียงทำงวิชำกำร (40%) ชื่อเสียงผู้ว่ำจ้ำงงำนบัณฑิตที่จบ
ออกไป (10%) เกณฑ์ด้ำนสัดส่วนคณำจำรย์ต่อนักศึกษำ (20%) กำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัยต่อคณำจำรย์ (20%) 
และสัดส่วนคณำจำรย์และนักศึกษำที่เป็นชำวต่ำงชำติ (10%) ซึ่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับ
เป็นที่ 1 ของประเทศไทยตำมเกณฑ์นี้ 

(2) Times Higher Education 2018 เน้นกำรวัดคุณภำพกำรสอน (30%) กำรวิจัย โดยพิจำรณำจำก
จ ำนวนรำยได้ที่ก่อเกิดและชื่อเสียง (30%) กำรอ้ำงอิงงำนวิจัย (30%) สัดส่วนคณำจำรย์และนักศึกษำที่เป็น
ชำวต่ำงชำติ (7.5%) และรำยได้จำกภำคอุตสำหกรรม (2.5%) ซึ่งมหำวิทยำลัยมหิดลได้รับกำรจัดอันดับเป็นที่ 
1 ของประเทศไทยตำมเกณฑ์นี้ 

(3) Nature Index 2017 เป็นกำรจัดอันดับโดยวำรสำรในเครือ Nature Publishing Group วำรสำร
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงชั้นน ำของโลก ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนนโดยกำรนับจ ำนวนบทควำม
ที่ตีพิมพ์ต่อปีในวำรสำรในเครือ Nature Publishing Group และ Nature Index ซึ่งน ำบทควำมที่ตีพิมพ์ต่อปี
ในวำรสำรชั้นน ำของโลก จ ำนวน 68 วำรสำร มำจัดอันดับ โดยจัดอันดับมหำวิทยำลัยไทยเป็น 10 อันดับ คือ                
1) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  2) สถำบันวิทยสิริเมธี  3 ) มหำวิทยำลัยมหิดล 4) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
5) มหำวิทยำลัยนเรศวร 6) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 7) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์                   
8) มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และ 10) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

(4 ) Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2017 มี เกณ ฑ์ กำรให้ คะแนน  คื อ 
คุณภำพกำรศึกษำ 30 % (จ ำนวนศิษย์เก่ำและคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลโนเบลหรือรำงวัลอันทรงเกียรติอ่ืน ) 
คุณภำพของคณำจำรย์ 20%  (จ ำนวนนักวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงเป็นจ ำนวนสูงใน 21 สำขำวิชำ) ผลผลิต
ทำงกำรวิจัย 40% (จ ำนวนกำรตีพิมพ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และธรรมชำติ 20% จ ำนวนกำรตีพิมพ์ใน Science 
Citation Index และ Social Science Citation Index 20%) และกำรประเมินผลผลิตทำงวิชำกำรต่อหัวของ
สถำบัน 10% ซึ่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับกำรจัดล ำดับอยู่ใน Top 500-401ของโลก 
 ส ำหรับยุทธศำสตร์เชิงรุกของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยนั้น ในแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570) ได้ตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำทำยในกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลกโดยยึด
ตำมเกณฑ์กำรจัดอันดับของ  QS World University Ranking คือ 1) ปี 2560 อยู่ในอันดับที่ 200 2) ปี 2565 
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อยู่ในอันดับ 150 และ 3) ปี 2570 อยู่ในอันดับ 100 ของโลก โดยได้ท ำกำรวิเครำะห์และก ำหนดแผนเชิงรุกอีก
หลำยประกำรซึ่งตรงกับแผนยุทธศำสตร์ของผู้บริหำรชุดปัจจุบัน เพ่ือผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นจริงต่อไป 
และมุ่งเน้นกำรเพ่ิมคุณภำพงำนวิจัย กำรบริหำรกำรวิจัยที่วัดจำก citation/ paper และคุณภำพกำรวิจัยที่
ตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจของชำติและของโลก โดยปรับกลยุทธ์และกระบวนกำรวิจัย ให้ผลิตงำนวิจัยที่
เกิดผลกระทบสูงทั้งในภูมิภำคทั่วโลก มีเครือข่ำยและพันธมิตรระหว่ ำงประเทศ มีทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำระดับบัณฑิตของอำเซียน กำรเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ กำรเรียนกำรสอนแบบใหม่             
กำรประชุมนำนำชำติ กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงชำญฉลำด ใน                
กำรด ำเนินกำรต้องกำรกำรปฏิรูปทั้งด้ำนนโยบำยและกำรบริหำร โดยได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรออกเป็น             
3 ระยะ ดังนี้ 

1) แผนระยะสั้น คือ จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือสอดส่องและกลั่นกรองหำผลงำนคุณภำพ (thesis, paper, 
article, book) ที่น่ำจะมี international publication potential และ มีระบบช่วยเหลือส่งเสริมด้ำนกำร 
rewrite ให้ได้บทควำมคุณภำพเข้ำสู่รูปแบบที่ส่ง journals ได้ ซึ่งจะน ำมำซึ่ง citations ตำมมำ โดยท ำอย่ำง
เป็นระบบและรวดเร็ว โดยรวบรวมคน หรือรับคนที่มำรับผิดชอบด้ำนนี้เพ่ิมเติม ที่มีทั้ง potential และ 
passion มำด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 

2) แผนระยะกลำง กำรสรรหำนักวิจัยคุณภำพ มีระบบเชิงรุกเพ่ือกำรคัดสรรและรับนักวิจัยเพ่ิมขึ้น 
อย่ำงมีแผนงำนและเป้ำหมำยชัดเจน กำรได้นักวิจัยที่มีฝีมือ มีประสบกำรณ์ มีผลงำนคุณภำพสูงจำกในและ
นอกประเทศ โดยเฉพำะผู้ที่เพ่ิงส ำเร็จกำรศึกษำ Post-doc จะเสริมก ำลังคนให้แก่ส่วนงำนและโดยเฉพำะ
โครงกำรวิจัยที่มุ่งเป้ำของมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนสังคมศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ โดยวัดผล
จำกกำรผลิตผลงำนคุณภำพ 

3) แผนระยะยำว มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ประเทศและ/หรือตอบโจทย์โลกอย่ำงจริงจัง  
    3.1) รวบรวมคณำจำรย์ โดยกำรจัดตั้ง Star/Research Units/Center Excellence ก ำหนด

ทิศทำงวิจัยและหัวข้อวิจัยรวมตัวเป็น Cluster และท ำโจทยฺ์วิจัยที่ท้ำท้ำยที่มุ่งเป้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
      3.2) ส่งเสริมกำรวิจัยสหศำสตร์ ควบคู่ไปกับมุ่งเน้นควำมลุ่มลึกทำงปัญญำเพ่ือให้เกิดกำรผลิตผล
งำนวิจัยที่ตอบโจทย์โลกอย่ำงแท้จริง เพ่ือจะสำมำรถเพ่ิม citation ให้สูงขึ้นได ้
         3.3) เพ่ิมควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยนำนำชำติที่เป็นพันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ เพ่ิมหลักสูตรร่วม 
เช่น dual degree, joint degree, joint research programs อย่ำงเป็นระบบและมีเป้ำหมำยร่วมกันอย่ำงชัดเจน 
 

2. เรื่องกำรเผยแพร่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีบัญชี 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบเอกสำรกำรเผยแพร่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีบัญชี 
2560 ตำมท่ีเสนอ และให้น ำเผยแพร่ในจุฬำสัมพันธ์และเว็บไซต์ของสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 (กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังกล่ำวได้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 26 
เมษำยน 2561 วำรสำรออนไลน์ รอบรั้วจำมจุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดลงวำรสำร CU Around 
จุฬำสัมพันธ์ ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2561) 
 

3. เรื่องกำรแต่งตั้งรองอธิกำรบดี 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) อนุมัติกำรจัดกลุ่มภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำงำนใหม่และงำนนวัตกรรม และ
ก ำหนดต ำแหน่งรองอธิกำรบดี 1 ต ำแหน่ง เพ่ือรับผิดชอบกลุ่มภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบนี้ 
 (2) ให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐชำ ทวีแสงสกุลไทย เป็นรองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำงำนใหม่และงำนนวัตกรรม และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยพร  ภู่ประเสริฐ เป็น                 
รองอธิกำรบดี มีภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำนิสิต และนิสิตเก่ำสัมพันธ์ 
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4. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมรำยชื่อที่คณะวุฒยำจำรย์เสนอ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีรพล  ศิริพงศ์วุฒิกร สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จันทร์บูรณ์  สถิตวิริยวงศ์ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
 (3)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชัย  นิมิตยงสกุล สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 (4)  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชไมพร  กำญจนกิจสกุล  สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อมรำ  สุนทรธำดำ สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล (เกษียณ) 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ  หำญชูวงศ์ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (เกษียณ) 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล  สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระชัย  สิริพันธ์วรำภรณ์ สำขำวิชำธรณีฟิสิกส์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พันเอกพิเศษชูชำติ  พิทักษำกร สำขำวิชำดนตรีสำกล ศิลปินแห่งชำติ สำขำ
ศิลปะกำรแสดง (ดนตรีสำกล) 
 (10) พันโทเสนำะ  หลวงสุนทร สำขำวิชำดนตรีไทย ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง (ดนตรีไทย) 
 (11) นำงดุษฎี  พนมยงค์ บุญทัศนกุล สำขำวิชำดนตรีสำกล ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง (ดนตรีสำกล) 
 (12) ศำสตรำจำรย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ สำขำวิชำสังคีตศิลป์ไทย มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 (13) ศำสตรำจำรย์ ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (14)  ศำสตรำจำรย์ ดร.ก ำชัย  จงจักรพันธ์ สำขำวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (15) ศำสตรำจำรย์ ดร.อนันต์  จันทรโอภำกร สำขำวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 (16) ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ กระทรวงพำณิชย์ 
  
5. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริดำ  มโนมัยพิบูลย์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำ
ภำควิชำศิลปกำรละคร  คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน 2561 เป็นต้นไป 
  
6. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ คณะสหเวช
ศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 7 คน คณะครุศำสตร์ 
จ ำนวน 4 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 144 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 คน  คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี จ ำนวน 166 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 3 คน 
และวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
 

 
7. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 35 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง 35 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์   
  (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์   
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  (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม   
  (4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีวิศวกรรม  
 (5) หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต   
 (6) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  
 (7) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพจิต 
 (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำทำงสัตวแพทยศำสตร์ 
 (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ประยุกต ์
  (10) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ประยุกต์ 
 (11) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวศำสตร์ทำงสัตวแพทย์ 
 (12) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวศำสตร์ทำงสัตวแพทย์ 
 (13) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคมและบริหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (14) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคมและบริหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (15) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 (16) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ 
 (17) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (18) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (19) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประถมศึกษำ 
 (20) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต  
 (21) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครอง 
 (22) หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
 (23) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมือง  
 (24) หลักสูตรนิเทศศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
 (25) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำบำลี-สันสกฤต และพุทธศำสน์ศึกษำ 
 (26) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำบำลี-สันสกฤต และพุทธศำสน์ศึกษำ 
 (27) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำเยอรมัน 
   (28) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำเยอรมัน 
  (29) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตชีววัสดุศำสตร์ (สหสำขำวิชำ)  
 (30) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตชีววัสดุศำสตร์ (สหสำขำวิชำ)  
 (31) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (สหสำขำวิชำ)  
 (32) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (สหสำขำวิชำ)  
 (33) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำมนุษย์และสังคม (สหสำขำวิชำ)  
 (34) หลักสูตรเภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (35) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสัตวแพทยสำธำรณสุข 


