
       สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 760 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม 2556 
ณ ห)องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

 
 

ศาสตราจารย-กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน-   นายกสภามหาวิทยาลัย  เป1นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทนักวิจัยปริญญาเอก จากพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เป1น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1.) เห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทนักวิจัยปริญญาเอก                     
จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เป1น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยให)มีชื่อตําแหน=ง                   
ว=านักวิจัย นักวิจัยชํานาญการ นักวิจัยเชี่ยวชาญ และนักวิจัยภิชาน โดยให)มีกระบอกเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน=งเทียบเท=าในลักษณะเช=นเดียวกับสายอาจารย- 
 (2.) การกําหนดตําแหน=งทางวิชาการให)คณะวุฒยาจารย-เป1นผู)พิจารณากําหนดเกณฑ-การกําหนดตําแหน=ง
ทางวิชาการของนักวิจัย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความเป1นธรรมและมาตรฐาน เพ่ือจัดทําข)อบังคับต=อไป 
และให)คณะวุฒยาจารย-เป1นผู)พิจารณาการกําหนดตําแหน=งทางวิชาการของนักวิจัยด)วย 
 (3.) มหาวิทยาลัยต)องคํานึงถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือการเรียนการสอนด)วย จึงไม=อนุญาตให)
อาจารย-ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป1นนักวิจัย สําหรับกรณีของอาจารย-ท่ีปรับเปลี่ยนสถานภาพจากนักวิจัยไป
เป1นอาจารย-แล)ว และสังกัดสถาบันวิจัย การปรับเปลี่ยนสถานภาพจากอาจารย-กลับคืนไปเป1นนักวิจัยอีกครั้ง
หนึ่งนั้น ให)ศึกษารายละเอียดเชิงลึกอย=างรอบคอบ เพ่ือความเป1นธรรมและต)องไม=สร)างผลกระทบเชิงลบต=อ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยแล)วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต=อไป 
 (4.) ให)อธิการบดีเร=งการกํากับติดตามเรื่องผลผลิตข้ันตํ่าของบุคลากรทุกสาย และในการพิจารณา
เส)นทางความก)าวหน)าของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยต)องกําหนดกรอบอัตราและตําแหน=งงานระดับต=างๆ ตาม
ความจําเป1นและความเหมาะสม เพ่ือประโยชน-ของมหาวิทยาลัยโดยให)ฝIายแผนและยุทธศาสตร-ทําการ
วิเคราะห-ร=วมกับฝIายบุคคลด)วย  
 
2. เรื่ องผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร-  คณบดีคณะนิ ติศาสตร-  คณบดีคณะเภสัชศาสตร-                            
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร-  ผู)อํานวยการสถาบันภาษา และผู)อํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให)แต=งต้ัง ดังนี้  

(1.) รองศาสตราจารย- ดร.ศุภกรณ-  ดิษฐพันธุ-  ดํารงตําแหน=งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร-  
(2.) ศาสตราจารย- ดร.นันทวัฒน-  บรมานันท-  ดํารงตําแหน=งคณบดีคณะนิติศาสตร-                
(3.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- เภสัชกรหญิง ดร.รุ=งเพ็ชร  สกุลบํารุงศิลปJ ดํารงตําแหน=งคณบดีคณะเภสัชศาสตร- 
(4.) ศาสตราจารย- ดร.บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ- ดํารงตําแหน=งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร-  
(5.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- ดร.กุลพร  หิรัญบูรณะ ดํารงตําแหน=งผู)อํานวยการสถาบันภาษา  
(6.) รองศาสตราจารย- ดร.วรวุฒิ  จุฬาลักษณานุกูล ดํารงตําแหน=งผู)อํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากร

ทางน้ํา 
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3. เรื่องการคัดเลือกผู)แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเป1นกรรมการอุทธรณ-และร)องทุกข-การบริหารงาน
บุคคล 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต=งต้ังผู)แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเป1นกรรมการ
อุทธรณ-และร)องทุกข-การบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 (1.) นายทวี  กาญจนภู    สํานักงานมหาวิทยาลัย 
 (2.) นางรัตติกร  เอกษมานนท-   คณะครุศาสตร- 
 (3.) นางสุวรรณา  ทองพูนกิจ   คณะนิติศาสตร- 
 (4.) นางสุชิรา  ปKญญาสันติกุล   คณะแพทยศาสตร- 
 (5.) นางสุรีย-  สุทธาโรจน-    คณะรัฐศาสตร- 
 (6.) นางสงวน  ภู=ระหงษ-    คณะวิศวกรรมศาสตร- 
 (7.) นางวราภรณ-  เหลืองทวีผล   คณะสัตวแพทยศาสตร- 
 (8.) ว=าท่ีร)อยตรีหญิงทองสุข  จิตวิมลประเสริฐ คณะอักษรศาสตร- 
 (9.) นายพุฒ  ศรีโสภาภรณ-   สถาบันภาษา 
 (10.) นางปนัดดา  มณีโรจน-    สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
 
4. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน=งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)กําหนดตําแหน=งทางวิชาการ ดังนี้ 
   (1.) อาจารย- เภสัชกร ดร.บดินทร-  ติวสุวรรณ เป1น ผู)ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเภสัชเคมี     
ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 
 (2.) ผู)ช=วยศาสตราจารย-  เภสชักร  ดร.พรชัย  โรจน-สิทธิศักด์ิ เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชา    
เภสัชเคมี ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 21 กันยายน 2554 
 (3.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- เภสชักรหญิง ดร.วรางคณา  วารีสน)อยเจริญ เป1น รองศาสตราจารย-  
ในสาขาวิชาอาหารเคมี  ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 29 กันยายน 2554 
 (4.) อาจารย- เภสัชกรหญิง ดร.ทักษิณา  ชวนอาษา เป1น ผู)ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเภสัชเวท 
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร- คณะเภสัชศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 
 (5.) อาจารย- เภสัชกรหญิง ดร.วิชชุดา  ธนกิจเจริญพัฒน- เป1น ผู)ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชา              
เภสัชเวท ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร- คณะเภสัชศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 18 มีนาคม 2554 
 (6.) อาจารย- นายแพทย-ณัฐ  พสุธารชาติ  เป1น ผู)ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาอายุรศาสตร- 
ภาควิชาอายุรศาสตร- คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 27 เมษายน 2555 
 (7.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- นายแพทย-วิโรจน-  ศรีอุฬารพงศ- เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาอายุรศาสตร- 
ภาควิชาอายุรศาสตร- คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 12  มีนาคม  2555 
 (8.) รองศาสตราจารย-  นายแพทย-ยิ่งยศ  อวิหิงสานนท- เป1น ศาสตราจารย- ในสาขาวิชาอายุรศาสตร- 
 ภาควิชาอายุรศาสตร- คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 1 กุมภาพันธ- 2555 
 (9.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- นายแพทย-ณพชาติ  ลิมปพยอม เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาออร-โธปNดิกส- 
ภาควิชาออร-โธปNดิกส- คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
 (10.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเวชศาสตร- 
ปQองกันและสังคม ภาควิชาเวชศาสตร-ปQองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 26 มกราคม 2555 
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 (11.) อาจารย- ดร.สิริอร  เศรษฐมานิต  เป1น ผู)ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาควิชาพาณิชยศาสตร- คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี ต้ังแต=วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 
 (12.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- ดร.เสกสรร  เกียรติสุไพบูลย- เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาสถิติ 
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี ต้ังแต=วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 
 (13.) อาจารย- ดร.อุนิษา  เลิศโตมรสกุล  เป1น ผู)ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาอาชญาวิทยา 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 11 มกราคม 2555 
 (14.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- ดร.นิติ  ภวัครพันธุ- เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชามานุษยวิทยา 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 28 มิถุนายน 2555 
 (15.) รองศาสตราจารย- ดร.ถนอมวงศ-  กฤษณ-เพ็ชร- เป1น ศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร- 
การกีฬา  คณะวิทยาศาสตร-การกีฬา ต้ังแต=วันท่ี 24  สิงหาคม 2554 
 
5. เรื่องร=างข)อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว=าด)วยการพัสดุ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร=างข)อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว=าด)วยการพัสดุ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....       
โดยให)แก)ไขเพ่ิมเติมแล)วอนุมัติให)ประกาศใช)ต=อไป ดังนี้ 
 (1.)แก)ไขข)อ 10(3) วรรคสอง เป1นความว=า “ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการและ
งบประมาณโครงการแล)ว ให)ถือว=าโครงการได)รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในวรรคก=อน
แล)ว แต=หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการหรืองบประมาณโครงการจากท่ีได)รับอนุมัติไม=ว=าในประการใด จะต)อง
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให)ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก=อน” 
 (2.) แก)ไขข)อ 10(8) เป1นความว=า “กรณีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว)เป1นอย=างอ่ืน” 
  
6. เรื่องการแต=งต้ังหัวหน)าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต=งต้ังหัวหน)าภาควิชา ดังนี้ 
 (1.) รองศาสตราจารย- ดร.กัญนิภัทธิ์   นิธิโรจน-ธนัท ดํารงตําแหน=งหัวหน)าภาควิชาการบัญชี                 
คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เป1นต)นไป  
 (2.) รองศาสตราจารย- น.สพ. ดร.ไพศาล  เทียนไทย  ดํารงตําแหน=งหัวหน)าภาควิชากายวิภาคศาสตร- 
คณะสัตวแพทยศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เป1นต)นไป  
 (3.) รองศาสตราจารย- สพ.ญ.ดร.รสมา  ภู=สุนทรธรรม ดํารงตําแหน=งหัวหน)าภาควิชาอายุรศาสตร- 
คณะสัตวแพทยศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป1นต)นไป 
 (4.) อาจารย- ดร.วิชชุตา  วุธาทิตย-  ดํารงตําแหน=งหัวหน)าภาควิชานาฏยศิลปJ คณะศิลปกรรมศาสตร-  
ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เป1นต)นไป  
 (5.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- ดร.สุรีย-  ชุณหเรืองเดช  ดํารงตําแหน=งหัวหน)าภาควิชา ภาษาตะวันออก                 
คณะอักษรศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เป1นต)นไป  
 (6.) รองศาสตราจารย- ทันตแพทย-หญิงปNยาณี  พาณิชย-วิสัย  ดํารงตําแหน=งหัวหน)าภาควิชา                   
ทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เป1นต)นไป  
 (7.) รองศาสตราจารย- ทันตแพทย-หญิง ดร.ทิพวรรณ  ธราภิวัฒนานนท- ดํารงตําแหน=งหัวหน)า
ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เป1นต)นไป 
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7. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 7 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงจํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1.) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท 
 (2.) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)            
 (3.) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-การแพทย-คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา             
กายวิภาค 
   (4.) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร-การแพทย-คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร-ฟWXนฟู 
 (5.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท 
 (6.)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  (7.) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
            
8. เรื่องการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู)ทางวิชาการ  ภาคการศึกษาปลาย ปYการศึกษา 2556 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุ มั ติ ให)คณาจารย- ไปปฏิ บั ติ งานเ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู) ทางวิชาการ                   
ในภาคการศึกษาปลาย ปYการศึกษา 2556 จํานวน 3 คน ดังนี้ 
 (1.) ผู)ช=วยศาสตราจารย- ดร. นัยนันทน-  อริยกานนท-  ภาควิชาวิทยาศาสตร-สิ่งแวดล)อม   
คณะวิทยาศาสตร-  ไปเขียนตํารา เรื่องการฟWXนฟูสิ่งแวดล)อมโดยพืช (Phytoremediation) ต้ังแต=วันท่ี 1 
ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
 (2.) รองศาสตราจารย- ดร.เสรี  จันทรโยธา ภาควิชาวิศวกรรมแหล=งน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร-                   
ไปเขียนตํารา เรื่องวิศวกรรมชลศาสตร- (Hydraulic Engineering) ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 31  
กรกฎาคม 2557 
 (3.) รองศาสตราจารย- ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร-  คณะวิศวกรรมศาสตร-            
ไปเขียนตํารา เรื่องการจัดการกากกัมมันตรังสี (Radioactive Waste Management) ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
   

 


