
       สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 754 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ( 2556 
ณ ห+องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

ศาสตราจารย(กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน(   นายกสภามหาวิทยาลัย   เป1นประธาน            
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

1. เรื่องนโยบายวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 (1.) เห็นชอบให+หน:วยงานในกลุ:มสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยและสวัสดิการนิสิตและบุคลากร 
ได+แก: ศูนย(กีฬาแห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  ศูนย(บริการสุขภาพแห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย และสถานี
วิทยุแห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย เป1นหน:วยงานท่ีดําเนินการในลักษณะ Cost center  
 (2.) มอบอธิการบดีศึกษาเก่ียวกับการจัดต้ังสถานีโทรทัศน(ในจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย ว:าควร
ดําเนินการในรูปแบบอย:างไร  

(3.) มอบอธิการบดีไปพิจารณาทบทวน ข+อบังคับ  ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับการดําเนินการของ
วิสาหกิจ 5  แห:ง  ได+แก:  สํานักพิมพ(แห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  โรงพิมพ(แห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย   
ศูนย(หนังสือแห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย ศูนย(บริการวิชาการแห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  ศูนย(ทดสอบ
ทางวิชาการแห:งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย และพิจารณารูปแบบการดําเนินงานว:าควรมีกรอบเหมือนกันหรือ
แตกต:างกัน  และควรมีการพิจารณาเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคล  ระบบการเงินว:าควรมี                       
การดําเนินการอย:างไร ควรเป1นระบบท่ีสามารถใช+ได+กับทุกวิสาหกิจหรือไม: รวมถึงควรมีการปรับรูปแบบของ           
โรงพิมพ(ให+มีลักษณะท่ีทําหน+าท่ีในการคัดเลือกงานมาจัดพิมพ(ด+วย  

(4.) มอบอธิการบดีต้ังคณะทํางาน เพ่ือศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการขยายการดําเนินงานด+านวิสาหกิจ
ในลักษณะท่ีเชื่อมโยงกับหน:วยงานภายนอก และมีการปรึกษาหารือเรื่องทรัพย(สินทางปJญญากับมูลนิธิ
ทรัพย(สินทางปJญญาว:าควรมีการปรับรูปแบบอย:างไรด+วย 

 
2. เรื่องการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย( 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย(                
และให+คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนําข+อมูลท่ีได+รับมาปรับปรุงแบบประเมินและวิธีการประเมินให+มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให+หน:วยงานท่ีรับการประเมินนําผลการประเมินและความเห็นไปพิจารณา
ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให+มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนด+วย            
 

3. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน:งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+กําหนดตําแหน:งทางวิชาการ ดังนี้  

(1.)  อาจารย( นายแพทย(วิชิต  สุพรศิลปLชัย เป1น ผู+ช:วยศาสตราจารย( ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร( 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร( คณะแพทยศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  1 กรกฎาคม 2555 

(2.) รองศาสตราจารย( นายแพทย(พรเทพ  เลิศทรัพย(เจริญ เป1น ศาสตราจารย( ในสาขาวิชากุมารเวช
ศาสตร( ภาควิชากุมารเวชศาสตร( คณะแพทยศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  24  พฤศจิกายน  2554 
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(3.)  รองศาสตราจารย( นายแพทย(วิชัย  เบญจชลมาศ  เป1น ศาสตราจารย( ในสาขาวิชาศัลยศาสตร( 
ภาควิชาศัลยศาสตร( คณะแพทยศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  28  พฤศจิกายน  2554 

(4.)  ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.จิตติน  แตงเท่ียง  เป1น รองศาสตราจารย( ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  23  สิงหาคม  2555  

(5.)  ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.จรูญ  รุ:งอมรรัตน( เป1น รองศาสตราจารย( ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  23  เมษายน  2555 

(6.) อาจารย(  ดร .อรุ ณี   หงส( ศิริ วัฒน(   เป1น  ผู+ช: วยศาสตราจารย(  ในสาขาวิชา อุดมศึกษา                     
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป1นผู+นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  13  มกราคม  2555 

(7.) รองศาสตราจารย( ดร.สมพงษ(  จิตระดับ เป1น ศาสตราจารย( ในสาขาวิชาประถมศึกษา               
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  21  ธันวาคม  2553 

(8.) อาจารย( ดร.รุ:งอรุณ  วาดิถี  สิริศรัทธา  เป1น ผู+ช:วยศาสตราจารย( ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  26  มกราคม  2555 

(9.)  อาจารย( ดร.ชาลีดา  บรมพิชัยชาติกุล  เป1น ผู+ช:วยศาสตราจารย( ในสาขาวิชาเทคโนโลยี                 
ทางอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  7  มิถุนายน  2555 

(10.)  ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.อนุสรณ(  ชนวีระยุทธ  เป1น รองศาสตราจารย( ในสาขาวิชาคณิตศาสตร( 
ภาควิชาคณิตศาสตร(และวิทยาการคอมพิวเตอร( คณะวิทยาศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  3  เมษายน  2555 

(11.) ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.ยศนันต(  มีมาก  เป1น รองศาสตราจารย( ในสาขาวิชาคณิตศาสตร( 
ภาควิชาคณิตศาสตร(และวิทยาการคอมพิวเตอร( คณะวิทยาศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  12  มิถุนายน  2555 

(12.) ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.พิชญดา  เกตุเมฆ  เป1น รองศาสตราจารย( ในสาขาวิชาเทคโนโลยี              
ทางภาพและการพิมพ( ภาควิชาวิทยาศาสตร(ทางภาพถ:ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ( คณะวิทยาศาสตร(             
ต้ังแต:วันท่ี  30  พฤษภาคม  2555 

(13.) ผู+ช:วยศาสตราจารย( นายสัตวแพทย( ดร.จักรริศน(  เนื่องจํานง  เป1น รองศาสตราจารย(                      
ในสาขาวิชาสัตวบาล ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  13  กันยายน  2554 

(14.) ผู+ช:วยศาสตราจารย( นายสัตวแพทย( ดร.สนธยา  เตียวศิริทรัพย(  เป1น รองศาสตราจารย(                  
ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  2  กันยายน  2554 

(15.) รองศาสตราจารย( ดร.ชลดา  เรืองรักษ(ลิขิต  เป1น ศาสตราจารย( ในสาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  22  มีนาคม  2555 

(16.) อาจารย( ดร.ปกรณ(  ศิริประกอบ  เป1น ผู+ช:วยศาสตราจารย( ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร( 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร( คณะรัฐศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  14  กันยายน  2554 

(17.) ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.ประภาส  ปRSนตบแต:ง  เป1น รองศาสตราจารย( ในสาขาวิชารัฐศาสตร( 
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร( ต้ังแต:วันท่ี  8  กันยายน  2553 
   

4. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให+กําหนดตําแหน:งศาสตราจารย( ได+รับเงินเดือนข้ันสูง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมั ติให+ กําหนดตําแหน:งศาสตราจารย( ทันตแพทย(หญิงกอบกาญจน(                      

ทองประสม ภาควิชาเวชศาสตร(ช:องปาก คณะทันตแพทยศาสตร( ได+รับเงินเดือนข้ันสูง ต้ังแต:วันท่ี 3 ตุลาคม 
2554 
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5. เรื่องการพิจารณาเทียบตําแหน:งทางวิชาการเพ่ือบรรจุเป1นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+เทียบตําแหน:งนายวีรฉัตร  สุปJญโญ  เป1นตําแหน:งผู+ช:วยศาสตราจารย(

ในสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือบรรจุเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยได+ 
  
6. เรื่องการแต:งต้ังวุฒยาจารย( 
           สภามหาวิทยาลัยมีมติให+แต:งต้ัง ศาสตราจารย(กิตติคุณ ดร.นราศรี  ไววนิชกุล และ ศาสตราจารย(     
กิตติคุณ ดร.ทวีศักด์ิ  ปRยะกาญจน( ดํารงตําแหน:งวุฒยาจารย( 
 

7. เรื่องงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับปVงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยต:อเนื่อง 7 คลัสเตอร( 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับ ปVงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการวิจัย

ต:อเนื่อง 7 คลัสเตอร(  โดยขอใช+จากงบประมาณเงินรายได+ส:วนกลางของมหาวิทยาลัย (กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภชหมวดเงินอุดหนุน) จํานวน 104,280,000 บาท (หนึ่งร+อยสี่ล+านสองแสนแปดหม่ืนบาทถ+วน)                                    
  

8. เรื่องการแต:งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให+แต:งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

    (1.)    รองศาสตราจารย( ดร.วิรัช  อภิเมธีธํารง   เป1น ประธาน 
     (2.)    นายวิสุทธิ ์ ศรีสุพรรณ      กรรมการ 
     (3.)    นายธนะชัย  สันติชยักูล      กรรมการ 
     (4.)    ประธานสภาคณาจารย(      กรรมการ 
     (5.)    ผู+อํานวยการสํานักตรวจสอบ     เลขานุการ 
 

9. เรื่องการแต:งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหน:ง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+แต:งต้ัง ดังนี้ 

(1.) คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย( ดร.เอก  ต้ังทรัพย(วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย(ประจํา

และศาสตราจารย( ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน+าส:วนงานท่ีเป1น
คณาจารย( เป1นกรรมการ 

(2.) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิต 
   รองศาสตราจารย( สัตวแพทย(หญิง ดร.อนงค(  บิณฑวิหค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย(ประจํา และศาสตราจารย( ดร.ศักดา  ธนิตกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน+าส:วนงาน
ท่ีเป1นคณาจารย( เป1นกรรมการ 

(3.) คณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง 
   รองศาสตราจารย( สัตวแพทย(หญิง ดร.อนงค(  บิณฑวิหค  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย(ประจํา และศาสตราจารย( ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน+า
ส:วนงานท่ีเป1นคณาจารย( เป1นกรรมการ 

(4.) คณะกรรมการเฉพาะกิจนโยบายโครงสร+างพ้ืนฐานด+านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ศาสตราจารย( ดร.ศุภลักษณ(  พินิจภูวดล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย(
ประจําและศาสตราจารย( ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ(  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน+าส:วนงานที่เป1นคณาจารย( เป1นกรรมการ 



4 

 

(5.) คณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาระบบการจัดการทรัพย(สินทางกายภาพ 
   รองศาสตราจารย( ดร.เอก  ต้ังทรัพย(วัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย(ประจํา
และรองศาสตราจารย( ดร.อมร  เพชรสม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน+าส:วนงานท่ีเป1นคณาจารย( 
เป1นกรรมการ 
    (6.) คณะกรรมการการพัสดุ  จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 

   1.) อธิการบดี             เป1น     ประธาน 
    2.) ศาสตราจารย( ดร.บัณฑิต   เอ้ืออาภรณ(          กรรมการ 
                  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน+าส:วนงานท่ีเป1นคณาจารย() 
    3.) ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.เจษฎา   เด:นดวงบริพันธ(         กรรมการ                          
                  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย(ประจํา)  
    4.) ผู+แทนสภาคณาจารย(           กรรมการ 
    5.) นางสาวนารี   ตัณฑเสถียร            กรรมการ 
    6.) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย( ทันตแพทย( นายแพทย( ดร.สิทธิชัย  ทัดศรี)     กรรมการ 
    7.) ศาสตราจารย( นายแพทย(สุรศักด์ิ   ฐานีพานิชสกุล         กรรมการ 
    8.) รองศาสตราจารย( น.ท.ไตรวัฒน(  วิรยศิริ          กรรมการ 
    9.) ดร.ธิติรัตน(   วิศาลเวทย(           กรรมการ 
            10.) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย( นายแพทย(เจษฎา แสงสุพรรณ)  กรรมการและเลขานุการ 

(7.) คณะกรรมการดําเนินการโครงการแผนการดําเนินการเพ่ือทําการศึกษาและวางแผนการ
ดําเนินการ จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  100 ปV 
 รองศาสตราจารย( ดร.บัญชา  ชลาภิรมย(  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย(ประจํา และ
ศาสตราจารย( ดร.เก้ือ  วงศ(บุญสิน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน+าส:วนงานท่ีเป1นคณาจารย(                 
เป1นกรรมการ 
  

10. เรื่องการแต:งต้ังหัวหน+าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+แต:งต้ังหัวหน+าภาควิชา ดังนี้ 
 (1)  รองศาสตราจารย( ดร. ศิริเดช  สุชีวะ  ดํารงตําแหน:งหัวหน+าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา                       
คณะครุศาสตร(  ต้ังแต:วันท่ี 1 มีนาคม 2556  เป1นต+นไป  
 (2)  ผู+ช:วยศาสตราจารย( ดร.จุไรรัตน(  สุดรุ:ง  ดํารงตําแหน:งหัวหน+าภาควิชา นโยบายการจัดการและ
ความเป1นผู+นําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร(  ต้ังแต:วันท่ี  1  มีนาคม  2556  เป1นต+นไป 
 

11. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง  จํานวน  5  หลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร(  

 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  
 (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 (5) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล    
            


