
  สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 758 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2556 
ณ ห)องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

 
 

ศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน.   นายกสภามหาวิทยาลัย  เป2นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องการสรรหาหัวหน)าส6วนงาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)ข)าราชการซ่ึงมิใช6คณาจารย.ประจําไม6ตํ่ากว6า ระดับ 3 ท่ีเปลี่ยนสถานภาพ
มาเป2นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P8 ยังคงมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นและออกเสียงในการสรรหาหัวหน)าส6วนงาน          
(คณบดี ผู)อํานวยการสถาบัน) เช6นเดิม โดยมอบหมายให)ฝFายบริหารไปดําเนินการตามเกณฑ.นี้ไปก6อน แล)วให)
พิจารณาดําเนินการปรับแก)ไขข)อบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑ.และวิธีการสรรหาคณบดีและผู)อํานวยการสถาบันต6อไป  
 
2. เรื่องคู6มือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบคู6มือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยและ
ให)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนําความเห็นในท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต6อไป โดยยึดหลัก
ว6าการประเมินนั้นมุ6งหวังเพ่ือให)เกิดการพัฒนา การบริหารงานให)มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  

 
3. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน6งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)กําหนดตําแหน6งทางวิชาการ จํานวน 8 ราย และไม6อนุมัติ จํานวน 2 ราย 
ดังนี้ 
   (1.) อาจารย. ดร.สิริวรรณ  พัฒนาฤดี เป2น ผู)ช6วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร.พอลิเมอร.   
ภาควิชาวิทยาศาสตร.ทางภาพถ6ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ. คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 29 พฤษภาคม 
2555 
 (2.) อาจารย. ดร.บุรินทร.  อัศวพิภพ  เป2น ผู)ช6วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาฟMสิกส. ภาควิชาฟMสิกส.             
คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 27 มิถุนายน 2555 
 (3.) ผู)ช6วยศาสตราจารย. ดร.ไพฑูรย.  รัชตะสาคร เป2น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชาเคมี  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 12  กันยายน 2555 
 (4.) อาจารย. ดร.เบญจพร  สุวรรณศิลปN  เป2น ผู)ช6วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล)อม 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล)อม คณะวิศวกรรมศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 9 ตุลาคม 2555 
 (5.) อาจารย. ดร.วีระยุทธ  ศรีธุระวานิช เป2น ผู)ช6วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 
 (6.) อาจารย. ดร.นัทที  นิภานันท. เป2น ผู)ช6วยศาสตราจารย.  ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร. 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร. คณะวิศวกรรมศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 8 มิถุนายน 2555 
 (7.) รองศาสตราจารย. แพทย.หญิงณัฏฐิยา  หิรัญกาญจน.  เป2น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 4 มกราคม 2555 
 (8.) รองศาสตราจารย. ดร.ยุบล  เบ็ญจรงค.กิจ เป2น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชานิเทศศาสตร. 
ภาควิชาการประชาสัมพันธ. คณะนิเทศศาสตร. ต้ังแต6วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 
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4. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให)กําหนดตําแหน6งศาสตราจารย. ได)รับเงินเดือนข้ันสูง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)กําหนดตําแหน6งศาสตราจารย. นายแพทย.อนันต.  ศรีเกียรติขจร สาขาวิชา
ประสาทวิทยาศาสตร.  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร. ได)รับเงินเดือนข้ันสูง ต้ังแต6วันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2554 และศาสตราจารย. ดร.อัญชลี  ทัศนาขจร  สาขาวิชาชีวเคมีภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร. ได)รับ
เงินเดือนข้ันสูง ต้ังแต6วันท่ี 28 กันยายน 2554 
  

5. เรื่องขออนุมัติเทียบหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) กับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539)  
    สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 (1.) อนุมัติให)เทียบหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) กับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2539) เพ่ือให)ใช)สําหรับนิสิตท่ีเข)าศึกษาในปPการศึกษา 2551 จํานวน 42 คน 
เป2นกรณีเฉพาะ 
 (2.) ให)ฝFายบริหารดําเนินการกําหนดระบบกํากับดูแลให)ชัดเจนเก่ียวกับการใช)หลักสูตรการเรียนการสอน
ท้ังหลักสูตรเปMดใหม6และหลักสูตรเก6า เพ่ือไม6ให)เกิดปRญหาในลักษณะเช6นนี้อีก 
 
6. เรื่องขออนุมัติโครงการการปรับปรุงอาคารพาณิชย.บริเวณหมอน 47  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 

(1.) เห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย. บริเวณหมอน 47 ตามรูปแบบท่ีเสนอ และงบประมาณ
ลงทุนโครงการปรับปรุงอาคาร จํานวน 260 ล)านบาท โดยท่ีสภามหาวิทยาลัยได)เคยอนุมัติงบประมาณ             
ในปP 2556 ไว)แล)วจํานวน 142 ล)าน จึงอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 118  ล)าน  

(2.) ให)เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการปรับแก)ไขข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วย
การจัดการทรัพย.สิน พ.ศ. 2553 โดยรอบคอบต6อไป 

 

7. เรื่องข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
 7.1 ร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการกําหนดตําแหน6งทางวิชาการของคณาจารย.
ประจําท่ีเป2นข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการกําหนดตําแหน6ง            
ทางวิชาการของคณาจารย.ประจําท่ีเป2นข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และอนุมัติให)ประกาศใช)ต6อไป 

7.2 ร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการกําหนดตําแหน6งทางวิชาการของคณาจารย.
ประจําท่ีเป2นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการกําหนดตําแหน6งทาง
วิชาการของคณาจารย.ประจําท่ีเป2นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และอนุมัติให)ประกาศใช)ต6อไป 

 

8. เรื่องแก)ไขเพ่ิมเติมข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยคุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน6ง และ
การพ)นจากตําแหน6งผู)อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย และส6วนงานท่ีเรียกชื่อ
อย6างอ่ืน พ.ศ. 2554 และข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการบริหารงานบุคคลผู)บริหารจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
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 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให)แก)ไขเพ่ิมเติมข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยคุณสมบัติ      
วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน6ง และการพ)นจากตําแหน6งผู)อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
สํานักงานมหาวิทยาลัย และส6วนงานท่ีเรียกชื่ออย6างอ่ืน พ.ศ. 2554 และข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย              
ว6าด)วยการบริหารงานบุคคล ผู)บริหารจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ตามร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัยว6าด)วยคุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน6ง และการพ)นจากตําแหน6งผู)อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานการทะเบียน และสํานักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. ....และร6างข)อบังคับ
จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการบริหารงานบุคคลผู)บริหารจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....             
ท่ีเสนอ โดยให)ปรับแก)ไขร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยคุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการดํารง
ตําแหน6ง  และการพ)นจากตําแหน6งผู)อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานการทะเบียน และสํานักงาน    
วิทยทรัพยากร พ.ศ. .... ตามความเห็นในท่ีประชุม และเม่ือแก)ไขเรียบร)อยแล)ว อนุมัติให)ประกาศใช)ต6อไป                  
ส6วนร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการบริหารงานบุคคลผู)บริหารจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ. .... อนุมัติให)ประกาศใช)ต6อไป 
 
9. เรื่องร6างข)อบังคับต6าง ๆ สําหรับศูนย.ความเป2นเลิศ 
   สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยศูนย.ความเป2นเลิศ                 
ด)านการจัดการสารและของเสียอันตราย พ.ศ. .... ร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยศูนย.ความเป2นเลิศ
ด)านเทคโนโลยี ปMโตรเคมีและวัสดุ พ.ศ. .... ร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการบริหารงานบุคคล
ของศูนย.ความเป2นเลิศ พ.ศ. .... และร6างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว6าด)วยการบริหารการเงินและ
การงบประมาณของศูนย.ความเป2นเลิศ พ.ศ. .... และอนุมัติให)ประกาศใช)ต6อไป 

 
10. เรื่องการแต6งต้ังศาสตราจารย.พิเศษ   
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แต6งต้ังรองศาสตราจารย.
มัลลิกา  บุนนาค เป2นศาสตราจารย.พิเศษ ในสาขาวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร.และการบัญชีต6อไป 
 
11. เรื่องการแต6งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย.เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด)านเทคโนโลยีไฟฟUากําลัง 
         สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมั ติให)แต6งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย. เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ                      
ด)านเทคโนโลยีไฟฟUากําลัง ดังนี้ 
 (1.) ศาสตราจารย. ดร.ประโมทย.  อุณห.ไวทยะ 
 (2.) นายพิบูลย. บัวแช6ม               (ผู)ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟUาฝFายผลิตแห6งประเทศไทย) 
 (3.) ดร.สุเทพ  ฉิมคล)าย         (ผู)ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟUาฝFายผลิตแห6งประเทศไทย) 
 (4.) นายวงศวัฒน.  พิลาสลักษณาการ   (ผู)ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟUาส6วนภูมิภาค) 
 (5.) นายวรวุฒิ  พรวรนันท.          (ผู)ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟUานครหลวง) 
 (6.) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร. 
 (7.) หัวหน)าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟUา 
 (8.) ผู)อํานวยการศูนย.เชี่ยวชาญฯ       (กรรมการและเลขานุการ) 
 ท้ังนี้ ต้ังแต6วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป2นต)นไป โดยให)มีวาระ 2 ปP 
  


