
       สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 759 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 
ณ ห)องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

 
 

ศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน.   นายกสภามหาวิทยาลัย  เป2นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

1. เรื่องโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย “สร)างเสริมพลังจุฬาฯ ก)าวสู=ศตวรรษท่ี 2” 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให)อธิการบดีนํ า เรื่ องนี้ ไปปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณบดี และให)
คณะกรรมการนโยบายวิชาการนําความเห็นจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและท่ีประชุมคณบดีไปพิจารณา
ปรับปรุงโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย “สร)างเสริมพลังจุฬาฯ ก)าวสู=ศตวรรษท่ี 2” 
หากไม=มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ให)เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งต=อไป แต=หากมี
การเปลี่ยนแปลงแก)ไขในสาระสําคัญ ให)นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และมอบหมายให)
ชี้แจงทําความเข)าใจกับส=วนงานหลักกลุ=มต=าง ๆ เช=น กลุ=มคณะ กลุ=มสถาบันและกลุ=มวิทยาลัย พร)อมท้ัง
พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการแต=งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง คัดเลือกและติดตามประเมินผลโครงการด)วย 
 

2. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน=งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)กําหนดตําแหน=งทางวิชาการ ดังนี้  

   (1.) อาจารย. ดร.สาธิตา  วัฒนโภคากุล เป2น ผู)ช=วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
สถาบันภาษา ต้ังแต=วันท่ี 22 มิถุนายน 2555 
 (2.) อาจารย.วไลพรรณ  ปHงพิพัฒน.ตระกูล เป2น ผู)ช=วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
สถาบันภาษา ต้ังแต=วันท่ี 12 พฤษภาคม 2555 
 (3.) อาจารย. ดร.ศศิธร  พ=วงปาน  เป2น ผู)ช=วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร. 
ภาควิชาพฤกษศาสตร. คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 
 (4.) อาจารย. ดร.นราพร  สมบูรณ.นะ เป2น ผู)ช=วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 
 (5.) อาจารย. ดร.คํารณ  เมฆฉาย เป2น ผู)ช=วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาคณิตศาสตร. 
ภาควิชาคณิตศาสตร.และวิทยาการคอมพิวเตอร. คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 12 กันยายน 2555 
 (6.) ผู)ช=วยศาสตราจารย. ดร.นคร ไพศาลกิตติสกุล เป2น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชาฟMสิกส. 
ภาควิชาฟMสิกส. คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 30  ตุลาคม 2555 
 (7.) อาจารย. สัตวแพทย.หญิง ดร.กรรณาภรณ.  สุริยผล  เป2น ผู)ช=วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาชีวเคมี 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 5 ตุลาคม 2554 
 (8.) รองศาสตราจารย. สัตวแพทย.หญิง ดร.สันนิภา  สุรทัตต. เป2น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชา                  
จุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร.  ต้ังแต=วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 
 (9.) รองศาสตราจารย. ทันตแพทย. ดร.พสุธา  ธัญญะกิจไพศาล  เป2น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชา 
กายวิภาคศาสตร.  ภาควิชากายวิภาคศาสตร. คณะทันตแพทยศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 5 เมษายน 2555 
 (10.) รองศาสตราจารย. ทันตแพทย.หญิง ดร.รังสินี  มหานนท. เป2น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชา 
ปริทันตวิทยา ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 5 เมษายน 2555 
 (11.) รองศาสตราจารย. ดร.อิศรา  ศานติศาสน. เป2น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร. 
คณะเศรษฐศาสตร. ต้ังแต=วันท่ี 23  กันยายน 2554 
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3. เรื่องการแต=งต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพย.สิน 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต=งต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพย.สินตามรายชื่อท่ีเสนอ ดังนี้ 

กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ  
  (1) นางจันทรา  อาชวานันทกุล    กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 

(2) นายจุลสิงห.  วสันตสิงห.    กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
(3) รองศาสตราจารย. มานพ  พงศทัต   กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
(4) ดร.อภิชัย  จันทรเสน     กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
(5) ดร.อําพน  กิตติอําพน กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 

  กรรมการโดยตําแหน=ง 
  (1) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
              (รองศาสตราจารย. นาวาอากาศเอก นายแพทย.เพ่ิมยศ  โกศลพันธุ.) 

(3) รองอธิการบดี     กรรมการ 
                             (รองศาสตราจารย. ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ) 

(4) รองอธิการบดี     กรรมการ 
                              (รองศาสตราจารย. ทันตแพทย. นายแพทย. ดร.สิทธิชัย  ทัดศรี) 

(5) ประธานสภาคณาจารย. กรรมการ 
(6) ผู)อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย.สิน กรรมการและเลขานุการ 
(7) ผู)ช=วยผู)อํานวยการสํานักงานอาวุโส ผู)ช=วยเลขานุการ 

ท้ังนี้ให)กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิมีวาระ 3 ปP ต้ังแต=วันท่ี 2 สิงหาคม 2556 เป2นต)นไป  ยกเว)น ดร.อําพน 
กิตติอําพน ให)มีวาระเท=ากับวาระของตนในสภามหาวิทยาลัย และให)ฝRายบริหารนําความเห็นในท่ีประชุม                 
ไปพิจารณาดําเนินการในการปรับปรุงข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย ว=าด)วยการจัดการทรัพย.สิน พ.ศ. 2553 
ให)เหมาะสมต=อไป  
 

4. เรื่องการแต=งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ.และร)องทุกข.การบริหารงานบุคคล 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต=งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ.และร)องทุกข.การบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

(1.) รองศาสตราจารย. นายแพทย.ปรีดา  ทัศนประดิษฐ.       เป2น  ประธาน       
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ)  

 (2.) ศาสตราจารย.พิเศษประสิทธิ์  โฆวิไลกูล     กรรมการ 
     (ผู)มีความรู)ความเชี่ยวชาญด)านกฎหมาย)   
 (3.) รองศาสตราจารย. นายแพทย.กําจร  ตติยกวี     กรรมการ  
     (ผู)มีความรู)ความเชี่ยวชาญด)านการบริหารงานบุคคล)  
 (4.) ประธานสภาคณาจารย.      กรรมการ 
 (5.) กรรมการท่ีมาจากบัญชีรายชื่อผู)แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กรรมการ 
 (6.) กรรมการท่ีมาจากบัญชีรายชื่อผู)แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กรรมการ 
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5. เรื่องการคัดเลือกผู)แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเป2นกรรมการอุทธรณ.และร)องทุกข.การบริหารงาน          
บุคคล  
     สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต=งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู)แทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวิชาการเป2นกรรมการอุทธรณ.และร)องทุกข.การบริหารงานบุคคล 
ประกอบด)วย ศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ เป2นประธาน ประธานสภาคณาจารย. (ศาสตราจารย. 
นายสัตวแพทย.สมชาย  จันทร.ผ=องแสง) และรองศาสตราจารย. ดร.บัญชา  ชลาภิรมย. เป2นกรรมการ 
 
6. เรื่องร=างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว=าด)วยหลักเกณฑ.และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน)าท่ีของ
คณะวุฒยาจารย.  สภาคณาจารย. และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร=างข)อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว=าด)วยหลักเกณฑ.และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน)าท่ีของคณะวุฒยาจารย. สภาคณาจารย. และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พ.ศ. .... 
โดยให)แก)ไขข)อ 5 วรรคสอง จากความว=า “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีวาระเท=ากับวาระการดํารง
ตําแหน=งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิท่ีเป2นประธาน” เป2นความว=า “คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลมีวาระเท=ากับวาระการดํารงตําแหน=งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ” และเม่ือแก)ไข
เรียบร)อยแล)วอนุมัติให)ประกาศใช)ต=อไป   
 

7. เรื่องการแต=งต้ังศาสตราภิชาน   
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต=งต้ัง รองศาสตราจารย.ดํารง  ทวีแสงสกุลไทย เป2นศาสตราภิชาน
เงินทุนศาสตราภิชานนวัตกรรม CPF–CEO กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ปP ต้ังแต=วันท่ี 1 สิงหาคม 
2556 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557  
  

8. เรื่องการแต=งต้ังหัวหน)าภาควิชา 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต=งต้ังรองศาสตราจารย.สิริพรรณ   นกสวน สวัสดี ดํารงตําแหน=งหัวหน)า

ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร.  ต้ังแต=วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 เป2นต)นไป 

 

9. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมนาโน  (หลักสูตรนานาชาติ) 
       (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร
นานาชาติ) 
  (4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต.  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
    


