
       สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 755 

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

 
 

ศาสตราจารย-กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน-   นายกสภามหาวิทยาลัย   เป0นประธาน           
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องโครงการพัฒนาท่ีดินของจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย อําเภอแก8งคอย จังหวัดสระบุรี และขอความเห็นชอบ 
ในการก8อสร(างศูนย-บริการกลาง พ้ืนท่ีจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

(1.) เห็นชอบให(มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการก8อสร(างศูนย-บริการกลาง พ้ืนท่ีจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรีตามงบประมาณท่ีสภามหาวิทยาลัยได(อนุมัติไว(ก8อนแล(ว  
 (2.) ให(ฝ@ายบริหารไปพิจารณาดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือให(ส8วนงานอ่ืนๆ สามารถเข(ามาใช(
พ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกิจกรรมเชิงวิชาการ  กิจกรรมเชิงนวัตกรรม กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องไปสู8ชุมชนด(วย  โดยให(นําเสนอรายละเอียดต8อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง    
 
2. เรื่องโครงการ CU Digital Media Center 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1.) สภามหาวิทยาลัยเห็นว8าโดยหลักการ การไปยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน-ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ต8อสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน-และกิจการ
โทรคมนาคมแห8งชาติ (กสทช.) น8าจะเป0นสิ่ง ท่ีมหาวิทยาลัยควรดําเนินการเพ่ือความก(าวหน(าและ                       
การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  (2.) ให(ฝ@ายบริหารนําความเห็นในท่ีประชุมไปพิจารณา และจัดทํารายละเอียดเนื้อหาสาระ แนวทาง 
รูปแบบของการดําเนินงาน ท้ังในส8วนของเทคนิคและความร8วมมือท่ีสามารถให(ความเข(าใจได(ชัดเจน รวมท้ัง
เรื่องขอรับการสนับสนุนในทางการเงินจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให(ความเห็นชอบ 
ท้ังในส8วนของความม่ันใจในการดําเนินงานและในส8วนของการสนับสนุนทางด(านการเงินได( ท้ังนี้การวิเคราะห-
ข(อมูลของฝ@ายบริหาร ขอให(ผ8านกระบวนการวิเคราะห-จากคณะกรรมการนโยบายท่ีเก่ียวข(อง แล(วเสนอ      
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต8อไปในเดือนพฤษภาคม 

 
3. เรื่องการพิจารณาอนุมัติการให(ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และเสนอแต8งต้ังศาสตราจารย-กิตติคุณ 
ประจําปVการศึกษา 2555 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการให(ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และแต8งตั้งศาสตราจารย-กิตติคุณ 
ประจําปVการศึกษา  2555 ดังนี้ 
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 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
      กรณีพิเศษ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 สมเด็จพระเจ(าลูกเธอ  เจ(าฟZาจุฬาภรณวลัยลักษณ-  
 อัครราชกุมารี                   สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 กรณีปกติ 

1.) ท8านผู(หญิง ดร.ทัศนีย-  บุณยคุปต- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
2.) ดร.สายสุรี จุติกุล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
3.) รองศาสตราจารย- ทันตแพทย-สุรสิทธิ์  เกียรติพงษ-สาร ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
4.) นายยรรยง  พวงราช นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
5.) ศาสตราจารย-กิตติคุณ  นายแพทย- ดร. มีชัย  ศรีใส แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
6.) เภสัชกร  คทา  บัณฑิตานุกูล  เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
7.) ผู(ช8วยศาสตราจารย- รจิต  วัฒนสินธุ- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
8.) ศาสตราจารย- สุวรรณ-  แสงเพ็ชร- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
9.) ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
10.) ศาสตราจารย-กิตติคุณ ผุสดี  ทิพทัส สถาป]ตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
11.) ศาสตราจารย- ดร. พงษ-ศรี  เลขะวัฒนะ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 
ศาสตราจารย-กิตติคุณ 

  1.)  ศาสตราจารย- ดร. สุดา  เกียรติกําจรวงศ- คณะวิทยาศาสตร-  
  2.) ศาสตราจารย- ดร. ศิริจันทร-  ทองประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร- 
  3.) ศาสตราจารย- นายสัตวแพทย-อติชาต  พรหมาสา  คณะสัตวแพทยศาสตร- 
  4.) ศาสตราจารย- ดร. สมศีล  ฌานวังศะ ราชบัณฑิต      สถาบันภาษา 
 
4. เรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ดําเนินการท้ัง 3 ประเด็นท่ีเสนอ คือ กรอบเวลาการประเมินตามปVบัญชี เครื่องมือการประเมิน และรูปแบบ
การสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวคิด 6 R ท่ีเสนอ 
 

5. เรื่องการแต8งต้ังกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให(แต8งต้ังผู(ช8วยศาสตราจารย-ประเสริฐ  อัครประถมพงศ-  เป0นกรรมการ                 
และผู(ช8วยอธิการบดี (ศาสตราจารย- นายแพทย- ดร.นรินทร-  หิรัญสุทธิกุล) เป0นกรรมการและผู(ช8วยเลขานุการ
เพ่ิมเติมในคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง   
 
6. เรื่องผลการสรรหาผู(อํานวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให(แต8งต้ังผู(ช8วยศาสตราจารย- ดร.เอกสิทธิ์   นิสารัตนพร  ดํารงตําแหน8ง
ผู(อํานวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ต8อไปอีกวาระหนึ่ง 
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7. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน8งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(กําหนดตําแหน8งทางวิชาการ ดังนี้ 

(1.) รองศาสตราจารย- แพทย-หญิงดรุณี  บุญยืนเวทวัฒน- เป0น ศาสตราจารย- ในสาขาวิชารังสีวิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี  31  มกราคม  2555 

(2.) อาจารย- ดร.เดชา  เดชะวัฒนไพศาล  เป0น ผู(ช8วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาควิชาพาณิชยศาสตร- คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี ต้ังแต8วันท่ี  20  มกราคม  2555 

(3.) อาจารย- ดร.ทอแสง  เชาว-ชุติ  เป0น ผู(ช8วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี  26  มีนาคม  2555 

(4.) อาจารย-น้ําทิพย-  เมธเศรษฐ  เป0น ผู(ช8วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ@น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี  29  พฤษภาคม  2555 

(5.) ผู(ช8วยศาสตราจารย- ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา  เป0น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ@น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี  9  มีนาคม  2555     

(6.) อาจารย- ดร.ธีราภรณ-  รติธรรมกุล  เป0น ผู(ช8วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาภาษาศาสตร- 
ภาควิชาภาษาศาสตร- คณะอักษรศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี  18  มกราคม  2555 

(7.) อาจารย- ดร.พิริยะดิศ  มานิตย-  เป0น ผู(ช8วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี  9  พฤศจิกายน  2554     

(8.)  อาจารย- ดร.จุฬิศพงศ-  จุฬารัตน-  เป0น ผู(ช8วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาประวัติศาสตร- 
ภาควิชาประวัติศาสตร- คณะอักษรศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี 8 สิงหาคม  2554 

(9.) อาจารย- ดร.สุวิมล  ทรัพย-วโรบล  เป0น ผู(ช8วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาโภชนาการและ                     
การกําหนดอาหาร ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร- ต้ังแต8วันท่ี 20 มิถุนายน  
2555 

8. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให(กําหนดตําแหน8งศาสตราจารย- ได(รับเงินเดือนข้ันสูง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติให(กําหนดตําแหน8งศาสตราจารย-  ดร.ตีรณ  พงศ-มฆพัฒน- สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร-  คณะเศรษฐศาสตร- ได(รับเงินเดือนข้ันสูง ต้ังแต8วันท่ี 6 ตุลาคม 2554 
 
9. เรื่องงบประมาณกลางปV ปVงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร- 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
(1.) อนุมัติให(เพ่ิมวงเงินกองทุนส8วนบุคคล จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม(ตราสารหนี้-

ตราสารทุน) เป0นมูลค8าวงเงินลงทุนรวม 7,500 ล(านบาท  
(2.) อนุมัติจ(างผู(จัดการกองทุน 3 ราย เป0นระยะเวลา 3 ปV โดยเริ่มวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 31     

พฤษภาคม 2559 
(3.) อนุมัติในหลักการว8าถ(าไม8มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข วงเงิน และนโยบายการลงทุน ให(คณะกรรมการ

จัดหาผลประโยชน-จากเงินรายได(สามารถดําเนินการในเรื่องของการคัดเลือกผู(จัดการกองทุนไปก8อนได( แล(วให(
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต8อไป  
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10. เรื่องร8างข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
 (1.) ร8างข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว8าด(วยการแบ8งหน8วยงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
   1.) เห็นชอบร8างข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว8าด(วยการแบ8งหน8วยงานภายในสํานักงาน        

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
   2.) ให(มีผลบังคับใช(ตั้งแต8วันท่ี 27 กุมภาพันธ- 2556 
    3.) ให(ยกเลิกข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว8าด(วยการแบ8งหน8วยงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

สํานักงานมหาวิทยาลัย  สํานักงานวิชาการ  สํานักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554   
 (2.) ร8างข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว8าด(วยการแบ8งหน8วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
   1.) เห็นชอบร8างข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว8าด(วยการแบ8งหน8วยงานภายในสํานักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให(มีผลบังคับใช(ตั้งแต8วันท่ี 27 กุมภาพันธ- 2556 

   2.) ให(ยกเลิกข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว8าด(วยการแบ8งหน8วยงานภายในสํานักงาน                             
สภามหาวิทยาลัย  สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานวิชาการ  สํานักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
พ.ศ.2554 และข(อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว8าด(วยการแบ8งหน8วยงานภายในสํานักงานเครือข8าย                 
การเรียนรู(เพ่ือภูมิภาค พ.ศ. 2554 

   3.) กิจการหรือภารกิจใดท่ีได(มีการดําเนินการอยู8ในช8วงระหว8างวันท่ี 27 กุมภาพันธ- 2556 ถึงวันท่ี 
28 มีนาคม 2556 ให(ถือว8าดําเนินการได(  

 
 

11. เรื่องการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู(ทางวิชาการภาคการศึกษาต(น ปVการศึกษา 2556 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(รองศาสตราจารย- ดร.วัชรพงษ-  โขวิฑูรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร-  
และรองศาสตราจารย-ศรัณย-   ชู เ กียรติ  คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี   ไปเ ขียนตําราและ                                    
ให(ผู(ช8วยศาสตราจารย- ดร. วิลิตา  ศรีอุฬารพงศ- คณะอักษรศาสตร- ศาสตราจารย- นายแพทย- สุวิทย-                    
ศรีอัษฎาพร คณะแพทยศาสตร- ไปทําวิจัย 
 
12. เรื่องการแต8งต้ังหัวหน(าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(แต8งต้ังผู(ช8วยศาสตราจารย- ดร.เทวิน  เทนคําเนาว- ดํารงตําแหน8งหัวหน(า
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร- ต8อไปอีกวาระหนึ่ง  ต้ังแต8วันท่ี 1 เมษายน 2556  เป0นต(นไป  
  
13. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 18 หลักสูตร  
      สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 18 หลักสูตร ดังนี้ 
      (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย- 
      (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
      (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 

(4) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร-และสารนิเทศศาสตร- 
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       (5) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร-ศึกษา 
       (6) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
      (7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวิจัยและการจัดการด(านสุขภาพ 
      (8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพฤกษศาสตร-   
      (9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร-ประยุกต-และวิทยาการคณนา         
    (10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีปdโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) 
    (11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีปdโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)          
    (12) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-พอลิเมอร- (หลักสูตรนานาชาติ) 
    (13) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร-ชีวภาพ 
    (14) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด(านสุขภาพ 
    (15) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพฤกษศาสตร-   
    (16) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีปdโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
    (17) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-พอลิเมอร- (หลักสูตรนานาชาติ) 

(18) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร-ประยุกต- และวิทยาการคณนา          
 

 


