
      สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 763 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 
  ณ ห+องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย 

     ____________________ 
 

ศาสตราจารย/กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน/    นายกสภามหาวิทยาลัย  เป3นประธาน 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องโครงการก8อสร+างอาคารศูนย/ราชการเขตปทุมวันแห8งใหม8 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 
 1.) เห็นชอบการให+กรุงเทพมหานครเช8าท่ีดินประมาณ 3 ไร8 บริเวณหมอน 28 ฝ@Aงติดซอยจุฬาฯ 5               
เพ่ือเป3นสถานท่ีก8อสร+างอาคารศูนย/ราชการเขตปทุมวันแห8งใหม8ตามท่ีเสนอ โดยให+บันทึกไว+ด+วยว8า
วัตถุประสงค/หลักของการให+เช8าพ้ืนท่ี เพ่ือก8อสร+างอาคารศูนย/ราชการเขตปทุมวันแห8งใหม8ก็เพ่ือสนับสนุน             
การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร และเป3นการช8วยเหลือสังคม จึงไม8ได+เน+นในเรื่องผลกําไร 
 2.) ให+อธิการบดีและสํานักงานจัดการทรัพย/สินไปดําเนินการทําสัญญากับกรุงเทพมหานครตาม
แนวทางดังนี้ 
       (1.) วัตถุประสงค/ของการเช8า เพ่ือใช+เป3นสถานท่ีต้ังสํานักงานเขตปทุมวัน ศูนย/บริการสาธารณสุข 5 
สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง และหน8วยงานของกรุงเทพมหานคร (ถ+ามี) เพ่ือเป3นประโยชน/ในการปฏิบัติหน+าท่ี
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเท8านั้น 
      (2.) ค8าเช8ากําหนดในอัตราเบ้ืองต+นร+อยละ 1.5 ของราคาประเมินมูลค8าท่ีดินของกรมท่ีดิน หรือ
เทียบเคียงกับราคาประเมิน โดยมีระยะเวลาเช8า 30 ปI และต+องไม8ระบุเรื่องการต8อสัญญาเช8าในอนาคตไว+ใน
สัญญาเช8า 
      (3.) ต+องไม8มีท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีสร+างข้ึนในบริเวณท่ีเช8า โดยกําหนดให+ใช+พ้ืนท่ีตามวัตถุประสงค/
และภารกิจหลักของหน8วยงานเท8านั้น เว+นแต8สถานีดับเพลิงอาจมีความจําเป3นต+องมีห+องพักให+กับเจ+าหน+าท่ี 
เพ่ือเตรียมความพร+อมในการปฏิบัติหน+าท่ี 
      (4.) ลักษณะสัญญาเช8ากรรมสิทธิ์ในตัวอาคารต+องเป3นของจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย ส8วนการใช+
สอยให+ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา  
 
2. เรื่องศูนย/เครือข8ายการเรียนรู+เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย  
  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้  
 (1.) มหาวิทยาลัยจะไม8ไปลงทุนในเรื่องของถาวรวัตถุในพ้ืนท่ีอําเภอผาสิงห/ จังหวัดน8านอีกต8อไป   
 (2.) เรื่องการวางแผนพัฒนาและดําเนินการเครือข8ายการเรียนรู+เพ่ือภูมิภาคอย8างเป3นรูปธรรม                     
ให+อธิการบดีจัดต้ังคณะทํางานซ่ึงประกอบด+วยผู+ทรงคุณวุฒิและบุคคลในท+องถ่ินท่ีมีความสนใจเพ่ือศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมว8า มหาวิทยาลัยควรมีการดําเนินการในเรื่องใดและประสานกับชุมชนได+อย8างไร โดยนํา
ความเห็นในท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา 3 
เดือน   
 

3. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน8งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+กําหนดตําแหน8งทางวิชาการ ดังนี้ 
   (1.) ผู+ช8วยศาสตราจารย/ สัตวแพทย/หญิง ดร. สฤณี  กลันทกานนท/ทองทรง เป3น รองศาสตราจารย/ ในสาขาวิชา 
สรีรวิทยา  ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร/ ต้ังแต8วันท่ี 7 กุมภาพันธ/ 2555 
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 (2.) รองศาสตราจารย/ ดร.สุทธิพันธ/ จิราธิวัฒน/ เป3น ศาสตราจารย/ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร/ 
คณะเศรษฐศาสตร/ ต้ังแต8วันท่ี 14 ธันวาคม 2555 
 (3.) อาจารย/ ดร.วิราภรณ/  โพธศิิริ  เป3น ผู+ช8วยศาสตราจารย/ ในสาขาวิชาประชากรศาสตร/ 
วิทยาลัยประชากรศาสตร/ ต้ังแต8วันท่ี 7 ธันวาคม 2555 
 (4.) อาจารย/ ดร.ธนะกาญจน/  มัญชุพาณี เป3น ผู+ช8วยศาสตราจารย/ ในสาขาวิชาชีวเคมี 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร/  ต้ังแต8วันท่ี 23 มกราคม 2556 
 (5.) อาจารย/ ดร.ปาหนัน  เริงสําราญ  เป3น ผู+ช8วยศาสตราจารย/ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร/  ต้ังแต8วันท่ี 8 กุมภาพันธ/ 2556 
 (6.) อาจารย/ ดร. ม.ล.จิตตวดี  จิตรพงศ/  เป3น ผู+ช8วยศาสตราจารย/ ในสาขาวิชาสถาป@ตยกรรม 
ภาควิชาสถาป@ตยกรรมศาสตร/ คณะสถาป@ตยกรรมศาสตร/ ต้ังแต8วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 
  
4. เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต8งต้ังตําแหน8งผู+ช8วยศาสตราจารย/พิเศษ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+แต8งต้ัง อาจารย/นายแพทย/ป@ญญา  สนั่นพานิชกุล  เป3นผู+ช8วย
ศาสตราจารย/พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร/-นรีเวชวิทยา ต้ังแต8วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 และอาจารย/ นาวาอากาศ
เอก นายแพทย/ อาภัสร/ เพชรผุด เป3นผู+ช8วยศาสตราจารย/พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร/ – นรีเวชวิทยา ต้ังแต8วันท่ี 14 
กุมภาพันธ/ 2556 
 

5. เรื่องการแต8งต้ังผู+สอบบัญชีและค8าตอบแทนผู+สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ประจําปIบัญช ี2556 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+สํานักงานการตรวจเงินแผ8นดินเป3นผู+สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย                 

เพ่ือรับรองรายงานการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปIบัญชี 2556 โดยมีค8าสอบบัญชี เป3นเงินจํานวน 1,000,000 
บาท (หนึ่งล+านบาทถ+วน) ค8าพาหนะออกตรวจสอบนอกสถานท่ีอีกเป3นเงินจํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืน
บาทถ+วน) ตามท่ีจ8ายจริง 

 
6. เรื่องร8างข+อบังคับจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลยัว8าด+วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร8างข+อบังคับจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัยว8าด+วยการสรรหากรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... และอนุมัติให+ประกาศใช+ต8อไป 

 
7. เรื่องร8างข+อบังคับจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลยัว8าด+วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 

  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร8างข+อบังคับจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัยว8าด+วยการสรรหานายก               
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และอนุมัติให+ประกาศใช+ต8อไป 

 
8. เรื่องการแต8งต้ังศาสตราภิชาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+แต8งต้ังศาสตราจารย/ ดร.ปณิธาน  ลักคุณะประสิทธิ์  เป3นศาสตรา                 
ภิชานเงินทุนบริษัท อินฟาร/ เทคโนโลยีเซอร/วิส จํากัด กองทุนเพ่ือการบริหารวิชาการและการศึกษาของ                       
คณะวิศวกรรมศาสตร/  ระยะเวลา 1 ปI ต้ังแต8วันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557                 
  
9. เรื่องการแต8งต้ังหวัหน+าภาควชิา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให+แต8งต้ังผู+ช8วยศาสตราจารย/เรืองศักด์ิ  ปาลีคุปต/  ดํารงตําแหน8งหัวหน+า
ภาควิชานฤมิตศิลปS คณะศิลปกรรมศาสตร/ ต้ังแต8วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556  เป3นต+นไป  
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10. เรื่องหลักสูตรใหม8ปรบับรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย ช8วงระยะเวลา พ.ศ. 2555 – 2559  
     สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม8ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย                   
ช8วงระยะเวลา พ.ศ. 2555 – 2559 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต 
   
11. เรื่องการเปUดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาสขุภาพจิต 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเปUดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต  
  
12. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร ดังนี้ 
        (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร/คอมพิวเตอร/ 
 (2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
   
 


