
         สรุปมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 769 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 มิถุนำยน 2557 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตใิห้แต่งตั้ง Professor Dipak C. Jain ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2557 โดยมีวำระ 4 ปี 
 
2. เรื่องผลกำรสรรหำคณบดีส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์  อรวีระกุล เป็นคณบดี
ส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนำยน 2557   
 
3. เรื่องกำรพจิำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1.) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยำนนท์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี                  
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหำคม 2555 
 (2.) อำจำรย์ ดร.ณัฏฐิตำ  ชวนเกริกกุล เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร ์สถำบันวิจัย
โลหะและวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลำคม 2556 
 (3.) อำจำรย์ ทันตแพทยห์ญิง ดร.สริีรัตน์  สูอ ำพัน เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำชีววิทยำ                 
ช่องปำก ภำควิชำเภสัชวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม 2556 
 (4.) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกวรรณ  นิสภกุลธร  เป็น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
ปริทันตวิทยำ ภำควิชำปริทันตวิทยำ คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 มีนำคม 2556 
 (5.) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พรพรรณ  พิบูลย์รัตนกิจ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
เวชศำสตร์ช่องปำก ภำควิชำเวชศำสตร์ช่องปำก คณะทันตแพทยศำสตร ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนำยน 2556  
 (6.)  อำจำรย ์เภสัชกรหญงิ ดร.บรำลี  ปญัญำวุธโธ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก 
ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัต ิคณะเภสัชศำสตร ์ ตั้งแต่วันที่  6 ธันวำคม 2555 
 (7.) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.สิริพรรณ  พัฒนำฤดี เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก 
ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัต ิคณะเภสัชศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2555 
 (8.) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรรณทิพำ ศักดิท์อง เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ 
เภสัชกรรมคลินิก ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัต ิคณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนำคม 2555 
 (9.) อำจำรย์ เภสัชกรหญงิ ดร.วิภำพร  พนำพิศำล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชกรรม  
ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม คณะเภสัชศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2555 
 (10.) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญงิ ดร.พรเพญ็  วีระวัฒกำนนท์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ  
 เภสัชกรรม ภำควิชำวิทยำกำรเภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎำคม  2555 
 (11.)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกร ดร.ปิติ  จันทร์วรโชติ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชวิทยำ 
ภำควิชำเภสัชวิทยำและสรีรวิทยำ  คณะเภสัชศำสตร ์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม 2556 
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 (12.)  รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์รจุิภัตต์  ส ำรำญส ำรวจกจิ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำร
เวชศำสตร ์ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภำคม 2556 
 (13.) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทยส์ิทธิพร  แอกทอง เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ 
ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 
 (14.) รองศำสตรำจำรย์ ดร.โสรัจจ์  หงศ์ลดำรมภ์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรัชญำ ภำควิชำ
ปรัชญำ คณะอักษรศำสตร ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม 2553 
  
4. เรื่องกำรพจิำรณำยอมรบัวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรบัเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี ้
 (1.) ให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรเพื่อยกระดับมำตรฐำนวำรสำรของคณะต่ำงๆ ในจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยให้เข้ำสู่ระบบและอยู่ในฐำนข้อมูลภำยในระยะเวลำ 6 เดือน (วันที่ 31 ธันวำคม 2557)  
 (2.) รับรองรำยช่ือวำรสำรทำงวิชำกำรที่เสนอมำส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย ์
โดยให้ใช้เฉพำะงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับให้ลงตีพิมพ์ในวำรสำรภำยในถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำนั้น 
หลังจำกนั้น ผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ที่จะขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรจะต้องตีพิมพ์ในวำรสำรทีไ่ด้
มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และฐำนข้อมูลระดับชำติ 
 
5. เรื่องโครงกำรพฒันำพื้นทีห่มอน 54-55 (บำงส่วน) และหมอน 56 - 57 สวนหลวง-สำมย่ำน  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี ้
 (1.) อนุมัตใิห้ยุติกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรือด ำเนินกำรใน
กิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2535 โครงกำรพัฒนำหมอน54-55 (บำงส่วน) และหมอน 56-57 
 (2.) อนุมัตใิห้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำพื้นที่หมอน 54-55 (บำงส่วน) และหมอน 56-57 สวนหลวง-
สำมย่ำน ช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ระยะสั้น 5 ปี และอนุมัติงบลงทุน จ ำนวน 160 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ได้จัด
งบประมำณของปี 2557 ไว้แล้ว จ ำนวน 120 ล้ำนบำท และจะตั้งงบประมำณของปี 2558 จ ำนวน 40 ล้ำนบำท 
 
6. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในคณะวิทยำศำสตร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตเิห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน          
คณะวิทยำศำสตร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 

7. เรื่องนโยบำยและกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรใช้พื้นที่ส่วนภูมิภำค 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี ้ 
 (1.) เห็นชอบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรใช้พื้นที่ในภูมิภำคตำมที่เสนอ และ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรใช้พื้นภูมิภำคของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีองค์ประกอบและ
ภำระหน้ำที่ตำมที่เสนอ   
 (2.) ให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำร ในรำยละเอียดต่อไป
โดยเฉพำะในเรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร ยุทธศำสตร์ วิชำกำร วิจัย และกิจกรรมหลักๆ ว่ำจะมีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงไร ที่ส ำคัญต้องเอำจิตวิญญำณและกิจกรรมลงไปในพื้นที่   
 (3.) เห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยศูนย์เครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อภูมิภำค 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขถ้อยค ำให้ถูกต้องเหมำะสม และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วอนุมัติให้
ประกำศใช้ต่อไป 
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8. เรื่องกำรแต่งตัง้หัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตใิห้แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิทยำ ไล้ทอง ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำศิลปะ 
ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนำยน 2557   
  

9. เรื่องหลักสูตรใหมป่รบับรรจเุพิ่มในแผนพฒันำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ช่วงระยะเวลำ  พ.ศ. 2557 -2561  
          สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                       
ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2557-2561  จ ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี ้ 
 (1.) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธรรมำภิบำล (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (2.) หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศ   
 (3.) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำบำล-ีสันสกฤต และพุทธศำสน์ศึกษำ 
   

10. เรื่องกำรเปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลกัสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1.) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำธรรมำภิบำล (หลักสูตรนำนำชำติ) 
         (2.) หลกัสตูรวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมและเทคโนโลยกีำรป้องกนัประเทศ 
 (3.) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำบำลี-สันสกฤตและพุทธศำสน์ศึกษำ 
            
11. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 20 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติหลักสูตรปรับปรุง จ ำนวน 20  หลักสูตร ดังนี้ 
 (1.) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำรและวัสดุ  
 (2.) หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต  
 (3.) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (4.)  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตร 
         (5.) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์แรงงำนและกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (6.) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
 (7.) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร 
           (8.)  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรประกันภัย 
      (9.) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำคณิตศำสตร์ 
 (10.) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
 (11.)  หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  
 (12.) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 (13.) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำต)ิ 
 (14.) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเกำหลีศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ/สหสำขำวิชำ)        
 (15.) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำบำลี-สันสกฤต และพุทธศำสน์ศึกษำ 
          (16.)  หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)  
 (17.)  หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 (18.) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำต)ิ 
 (19.) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
 (20.) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร   
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12. เรื่องกำรปิดหลกัสูตร 9 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติให้ปิดหลักสูตร จ ำนวน  9  หลักสูตร ดังนี ้
 (1.) หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพุทธศำสน์ศึกษำ 
 (2.) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต จ ำนวน 8 หลักสูตร (หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรสื่อสำรมวลชน  หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรโฆษณำ  หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำวำทวิทยำ หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตรพัฒนำกำร หลักสูตรนิเทศศำสตร 
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรภำพยนตร์  หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรแสดง หลักสูตร             
นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวำรสำรสนเทศ  หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
ประชำสัมพันธ์) 
  


