
           สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 762 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2556 
ณ ห)องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

 
 

 

ศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน.   นายกสภามหาวิทยาลัย  เป2นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องร5างแผนยุทธศาสตร.เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 – 2559 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้  
 (1.) เห็นชอบแผนยุทธศาสตร.เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 – 2559             
โดยให)นําความเห็นในท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ  
 (2.) เห็นชอบในกรอบงบประมาณ โดยให)จัดสรรจากเงินส5วนท่ีเหลือจากงบประมาณสนับสนุน
แผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 – 2555 (จุฬาฯ 100 ปB) จํานวน 154,860,000 บาท 
โดยในปBงบประมาณ 2557 ได)อนุมัติงบประมาณแล)ว สําหรับปBงบประมาณ 2558 และ 2559 ให)ดําเนินการ
ตามระบบงบประมาณแต5ละปBต5อไป ท้ังนี้ ในการดําเนินการแต5ละโครงการให)เสนอรายละเอียดและงบประมาณ 
ต5อคณะกรรมการนโยบายการเงินเพ่ือพิจารณา  
 (3.) เห็นชอบให)แต5งต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามแผนยุทธศาสตร.ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีเสนอ 
 
2.เรื่องข)อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปBบัญชี 2557  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข)อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปBบัญชี 2557 และ
รับข)อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการในปBต5อไป 
 

3. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน5งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)กําหนดตําแหน5งทางวิชาการ ดังนี้  
   (1) รองศาสตราจารย. แพทย.หญิงดวงพร  วีระวัฒกานนท. เป2น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชาสรีรวิทยา     
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร.  ต้ังแต5วันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 
 (2) อาจารย. ดร.ปราณี  โรจน.สิทธิศักด์ิ เป2น ผู)ช5วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร. 
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ต้ังแต5วันท่ี 27 กุมภาพันธ. 2556 
 (3) ผู)ช5วยศาสตราจารย. ดร.อนงค.นาฎ  สมหวังธนโรจน. เป2น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร. ต้ังแต5วันท่ี 27 ธันวาคม 2555 
 (4) รองศาสตราจารย. ดร.บุญชัย  เตชะอํานาจ  เป2น ศาสตราจารย.  ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟKา 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟKา  คณะวิศวกรรมศาสตร.  ต้ังแต5วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 (5) ผู)ช5วยศาสตราจารย. ดร. ม.ล.ปLยลดา  ทวีปรังษีพร  เป2น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชา
สถาปNตยกรรม ภาควิชาสถาปNตยกรรมศาสตร.  คณะสถาปNตยกรรมศาสตร.   ต้ังแต5วันท่ี 9 ตุลาคม 2555 
 (6) อาจารย. ดร.สันติ  ภัยหลบลี้ เป2น ผู)ช5วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาโลกศาสตร. ภาควิชาธรณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต5วันท่ี 18 ธันวาคม 2555 
 (7) อาจารย. ดร.ปฐมวดี  ญาณทัศนย.จิต  เป2น ผู)ช5วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาพันธุศาสตร.               
ภาควิชาพฤกษศาสตร. คณะวิทยาศาสตร.  ต้ังแต5วันท่ี 18 ธันวาคม 2555 
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4. เรื่องผลการสรรหาคณะวุฒยาจารย. 
          สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเห็นชอบให)แต5งต้ังวุฒยาจารย.ตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหา          
คณะวุฒยาจารย.เสนอ และให)ดําเนินการเพ่ือทาบทามต5อไป 

 
5. เรื่องรับรองผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน)าส5วนงานท่ีเป2นคณาจารย. 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติรับรองผลการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน)าส5วนงาน
ท่ีเป2นคณาจารย. ดังนี้ 

(1.) ผู)ช5วยศาสตราจารย. ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน)าส5วนงานท่ี
เป2นคณาจารย. (รองอธิการบดี) 

(2.) ศาสตราจารย. ดร.บัณฑิต  เอ้ืออาภรณ. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน)าส5วนงานท่ีเป2น
คณาจารย. (คณบดี) 

(3.) รองศาสตราจารย. ดร.พลกฤษณ.  แสงวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน)าส5วนงานท่ี
เป2นคณาจารย. (ผู)อํานวยการ) 

6. เรื่องการแต5งต้ังหัวหน)าภาควิชา 
 รองศาสตราจารย. ทันตแพทย.หญิง วิจิตรา  วิพิศมากูล  ดํารงตําแหน5งหัวหน)าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา 
คณะทันตแพทยศาสตร. ต5อไปอีกวาระหนึ่ง  ต้ังแต5วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป2นต)นไป  
  
7. เรื่องการแต5งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย.ความเป2นเลิศด)านเทคโนโลยีปLโตรเคมีและวัสดุ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให)แต5งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย.ความเป2นเลิศด)านเทคโนโลยี            
ปLโตรเคมีและวัสดุ  ดังนี้ 
 (1.) อธิการบดีจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
 (2.) ดร. สันติ  กุลประทีปNญญา     กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
 (3.) รองศาสตราจารย. ดร.วีระศักด์ิ  อุดมกิจเดชา   กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
 (4.) นายวิจิตร  แตงน)อย      กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
 (5.) ดร.วิไลพร  เจตนจันทร.     กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
 (6.) นายอธิคม  เติบศิริ      กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ 
 (7.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.    กรรมการ 
 (8.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    กรรมการ 
 (9.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร    กรรมการ 
 (10.) รองอธิการบดี (ศาสตราจารย. นายสัตวแพทย. ดร.มงคล  เตชะกําพุ) กรรมการ 
 (11.) ผู)อํานวยการสํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย   
     ด)านวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี    กรรมการ 
 (12.) ผู)อํานวยการศูนย.ความเป2นเลิศ              
     ด)านเทคโนโลยีปLโตรเคมีและวัสดุ    กรรมการและเลขานุการ 
 (13.) รองผู)อํานวยการศูนย.ความเป2นเลิศ    
     ด)านเทคโนโลยีปLโตรเคมีและวัสดุ                         กรรมการและผู)ช5วยเลขานุการ 
 ท้ังนี้ โดยให)กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน5งคราวละ 2 ปB และอาจได)รับแต5งต้ังใหม5           
อีกได) 
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8. เรื่องการแต5งต้ังกรรมการอํานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร. แห5งจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ให)แต5งต้ังรองอธิการบดี (ศาสตราจารย. นายสัตวแพทย. ดร.มงคล  เตชะกําพุ) 
เป2นกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร. แห5งจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
ต้ังแต5วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันท่ี 28 กันยายน 2558 
 
9. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 8 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 8 หลักสูตร  ดังนี้ 
 (1.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพันธุศาสตร. 
 (2.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
 (3.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวชิา) 
          (4.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) 
          (5.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรสหสาขาวิชา) 
           (6.) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   (7.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
 (8.) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) 
     
10. เรื่องการปLดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีวิทยา และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชพฤกษศาสตร. 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปLดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร หลักสูตรเภสัช            
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540) และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชพฤกษศาสตร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2530)  ซ่ึงได)รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 แล)ว 
  


