
    สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 757 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภาคม 2556 
ณ ห*องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

ศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน.  นายกสภามหาวิทยาลัย  เป1นประธาน               
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
1. เรื่องกรอบงบประมาณจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย  ประจําป6งบประมาณ  พ.ศ. 2557   
 สภามหาวิทยาลัยมีเห็นชอบกรอบงบประมาณจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย ประจําป6งบประมาณ                 
พ.ศ. 2557และมีมติให*ฝ;ายบริหารนําความเห็นในท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทํางบประมาณ             
ประจําป6งบประมาณ 2557 แล*วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในเดือนกันยายน รวมท้ังการนําเสนอ
กรอบงบประมาณในป6งบประมาณถัดไปในรูปแบบท่ีเอ้ือต?อการตัดสินใจ โดยเสนอผลผลิตผลลัพธ.ท่ีจะเกิดข้ึน 
รวมท้ังประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงานเพ่ือไปสู?เปCาหมายท่ีกําหนดไว* 
 
2. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน?งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให*กําหนดตําแหน?งทางวิชาการ ดังนี้ 
   (1.) ผู*ช?วยศาสตราจารย. ดร.รตันา  สําโรงทอง เป1น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร.  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร.สาธารณสุข ต้ังแต?วันท่ี 13  มกราคม 2555 
   (2.) อาจารย. ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาเคมีวิศวกรรม    
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 
 (3.) อาจารย. ดร.พิษณุพงศ.  กาญจนพยนต.  เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาธรณีวิทยา 
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 3 กันยายน 2555 
 (4.) อาจารย. ดร.สุทธิลักษณ.  หวังสันติธรรม  เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชานิเทศศาสตร. 
ภาควิชาการประชาสัมพันธ. คณะนิเทศศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 
 (5.) ผู*ช?วยศาสตราจารย. ดร.วรวรรณ  องค.ครุฑรักษา เป1น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชานิเทศศาสตร. 
ภาควิชาการประชาสัมพันธ. คณะนิเทศศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 

(6.) อาจารย. ดร.สิทธิเดช พงศ.กิจวรสิน เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร. 
คณะเศรษฐศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 23  กุมภาพันธ. 2554 

(7.) อาจารย. ดร.กรกรัณย.  ชีวะตระกุลพงษ.  เป1นผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร. 
คณะเศรษฐศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 

(8.) อาจารย. ดร.ชนิดา  จิตตรุทธะ  เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร. คณะรัฐศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 2  สิงหาคม 2554 

(9.) อาจารย. ดร.นฤมล  ทับจุมพล  เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชารัฐศาสตร. 
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 11 พฤศจิกายน  2554 

(10.) รองศาสตราจารย. ดร.สุรชาติ  บํารุงสุข  เป1น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชารัฐศาสตร. 
ภาควิชาความสัมพันธ.ระหว?างประเทศ คณะรัฐศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 21  มกราคม 2552 

(11.)  อาจารย. นายแพทย.อมรพันธุ.  เสรีมาศพันธุ.  เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวชิากายวิภาคศาสตร. 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 28 กุมภาพันธ. 2555 
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(12.) อาจารย. นายแพทย.ณัฐพงษ.  เจียมจริยธรรม เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาอายุรศาสตร. 
ภาควิชาอายุรศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 

(13.) ผู*ช?วยศาสตราจารย. แพทย.หญิงปานฤทัย  ตรนีวรตัน.  เป1น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชารังสีวิทยา 
ภาควิชารังสวีิทยา คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 4 มกราคม 2555 

(14.) อาจารย. ดร.ศศิพร  เพชราภิรัชต. เป1น ผู*ช?วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร. ต้ังแต?วันท่ี 8 ธันวาคม 2553 
 
3. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให*กําหนดตําแหน?งศาสตราจารย. ได*รับเงินเดือนข้ันสูง 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมั ติให* กําหนดตําแหน?งศาสตราจารย.นายสัตวแพทย. ดร.มาริษศักร.                  
กัลล.ประวิทธ. สาขาวิชาศัลศาสตร.  ได*รับเงินเดือนข้ันสูง ต้ังแต?วันท่ี 16  กันยายน 2554 และศาสตราจารย. 
นายสัตวแพทย. ดร.มงคล  เตชะกําพุ  สาขาวิชาสูติศาสตร.-เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ.  ได*รับเงินเดือน
ข้ันสูง ต้ังแต?วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 และเห็นควรให*ฝ;ายบริหารไปพิจารณาดําเนินการตามความเห็น                  
ในท่ีประชุม  
 
4. เรื่องการพิจารณาเทียบตําแหน?งทางวิชาการ 
    สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให*เทียบตําแหน?งอาจารย. แพทย.หญิงธันยวีร.  ภูธนกิจ  เป1นตําแหน?ง               
รองศาสตราจารย.ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร.คณะแพทยศาสตร.ได* ต้ังแต?วันท่ี 1  ตุลาคม  2555  ซ่ึงเป1นวันท่ี
บรรจุเป1นพนักงานมหาวิทยาลัย 
    

5. เรื่องร?างข*อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว?าด*วยการบริหารสํานักงานการทะเบียน พ .ศ. ….  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีเสนอ โดยให*ปรับแก*ไขข*อบังคับจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัยว?าด*วยการบริหารสํานักงานการทะเบียน พ.ศ. ... โดยนําความเห็นในท่ีประชุมมาประกอบการ
พิจารณาและให*ปรึกษาอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ) และ               
เม่ือได*ปรับแก*ไขเรียบร*อยแล*วอนุมัติให*ประกาศใช*ต?อไป 
 
6. เรื่องการยกเลิกระเบียบจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว?าด*วยการบริหารสํานักงานจัดการอาคาร พ.ศ. 2537  
และระเบียบจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว?าด*วยสํานักงานจัดการศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2545    
  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให*ยกเลิกระเบียบจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว?าด*วยการบริหาร
สํานักงานจัดการอาคาร พ.ศ. 2537 และระเบียบจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว?าด*วยสํานักงานจัดการศึกษาท่ัวไป 
พ.ศ. 2545 โดยในการยกเลิกให*จัดทําเป1นระเบียบจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว?าด*วยการยกเลิกระเบียบ
จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว?าด*วยการบริหารสํานักงานจัดการอาคาร พ.ศ.  2537 และระเบียบจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัยว?าด*วยสํานักงานจัดการศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2545 และเม่ือได*แก*ไขเรียบร*อยแล*วอนุมัติให*
ประกาศใช*ต?อไป 
 

7. เรื่องการแต?งต้ังศาสตราภิชาน 
สภามหาวิทยาลัยมีมติให*แต?งต้ังศาสตราภิชาน ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย.เสาวรจน.  ช?วยจุลจิตร.  เป1นศาสตราภิชานเงินทุนดร.คัทสึโนะสึเดะ มาเอดะ กองทุน

รัชดาภิเษกสมโภช  คณะวิทยาศาสตร.  ระยะเวลา  1  ป6  ต้ังแต?วันท่ี 1 พฤษภาคม  2556 ถึงวันท่ี  30 เมษายน  2557   
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2. ศาสตราจารย. ดร.ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ เป1นศาสตราภิชานเงินทุนบริษัทแอร.พอร.ต  ออกัส อินเตอร.
เนชั่นแนล จํากัด คณะวิศวกรรมศาสตร. วาระท่ี 2  ระยะเวลา  8  เดือน  ต้ังแต?วันท่ี 1  มิถุนายน  2556  ถึงวันท่ี 31  
มกราคม  2557   
 3. รองศาสตราจารย. ดร.พูลพร  แสงบางปลา เป1นศาสตราภิชานเงินทุนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ. จํากัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร.  ระยะเวลา  11  เดือน  ต้ังแต?วันท่ี 1  มิถุนายน  2556  ถึงวันท่ี  30 เมษายน  2557 
 4. รองศาสตราจารย. ดร.วิทยา  ยงเจริญ  เป1นศาสตราภิชานเงินทุนบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จํากัด          
คณะวิศวกรรมศาสตร.  ระยะเวลา  1 ป6  ต้ังแต?วันท่ี 1  มิถุนายน  2556  ถึงวันท่ี  31 พฤษภาคม  2557 
 5. รองศาสตราจารย. นายสัตวแพทย. ดร.ชัยณรงค.  โลหชิต เป1นศาสตราภิชาน เงินทุนบริษัท Hill's Pet Nutrition 
Asia - Pacific PTE Limited  คณะสัตวแพทยศาสตร.  ระยะเวลา 1 ป6  ต้ังแต?วันท่ี 1  มิถุนายน  2556  ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม  2557   
  
8. เรื่องการแต?งต้ังหัวหน*าภาควิชา 

สภามหาวิทยาลัยมีมติให*แต?ง ต้ังศาสตราจารย.  นายสัตวแพทย. ดร.รุ? งโรจน.   ธนาวงษ.นุ เวช                    
ดํารงตําแหน?งหัวหน*าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร. ต?อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต?วันท่ี 1 มิถุนายน 
2556 เป1นต*นไป 
 
9. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 10 หลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 10 หลักสูตร ดังนี้  
 (1.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
 (2.) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   
 (3.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
 (4.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 (5.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
 (6.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว. 
 (7.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี 
 (8.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี     
 (9.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว.     
 (10.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี 
                


