
        รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 765 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 2557 
  ณ ห$องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย 

     ______________________ 
 

ศาสตราจารย)กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน)   นายกสภามหาวิทยาลัย  เป0นประธาน            
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 
1. เรื่องผลการสรรหาวุฒยาจารย) 
   สภามหาวิทยาลัยมีมติให$แต8งต้ังศาสตราจารย)กิตติคุณ นายแพทย) ดร.จิตร  สิทธีอมร เป0นวุฒยาจารย)
ในสาขาวิทยาศาสตร)สุขภาพ และศาสตราจารย)กิตติคุณ เดชา  บุญคํ้า  เป0นวุฒยาจารย)ในสาขาวิทยาศาสตร)
เทคโนโลยี 
 

2. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน8งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให$กําหนดตําแหน8งทางวิชาการ ดังนี้ 
   (1.) อาจารย)สมชาย  เกรียงไกรวศิน  เป0น ผู$ช8วยศาสตราจารย) ในสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ            
ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 
 (2.)  อาจารย) ดร.พิทยาวัฒน)  พิทยาภรณ) เป0น ผู$ช8วยศาสตราจารย) ในสาขาวิชาภาษาศาสตร)     
ภาควิชาภาษาศาสตร) คณะอักษรศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 19 ตุลาคม 2555  
 (3.) อาจารย) ดร.วิรุจ  กิจนันทวิวัฒน) เป0น ผู$ช8วยศาสตราจารย) ในสาขาวิชาธุรกิจศึกษา                   
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป0นผู$นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 19 ตุลาคม 2555  
 (4.) อาจารย) ดร.หทัยรัตน)  ทับพร เป0น ผู$ช8วยศาสตราจารย) ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย 
การจัดการและความเป0นผู$นําทางการศึกษา คณะครุศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 17 มกราคม 2556 
 (5.) รองศาสตราจารย) นายแพทย)เก้ือเกียรติ  ประดิษฐ)พรศิลปD เป0น ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา
อายุรศาสตร) ภาควิชาอายุรศาสตร) คณะแพทยศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 
 (6.) รองศาสตราจารย) แพทย)หญิงจรุงจิตร)  งามไพบูลย)  เป0น ศาสตราจารย) ในสาขาวิชากุมารเวช
ศาสตร) ภาควิชากุมารเวชศาสตร) คณะแพทยศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 13 มีนาคม 2556 
  

3. เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต8งต้ังตําแหน8งผู$ช8วยศาสตราจารย)พิเศษและรองศาสตราจารย)พิเศษ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้  
 (1.) อนุมัติให$แต8งต้ังอาจารย) แพทย)หญิงวิริยาพร  ฤทธิทิศ เป0นผู$ช8วยศาสตราจารย)พิเศษ สาขาวิชา
อายุรศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 30 มิถุนายน 2556  อาจารย) นายแพทย)วรวรรธน)  ลิ้มทองกุล เป0นรองศาสตราจารย)พิเศษ 
โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาออร)โธปFดิกส)  ต้ังแต8วันท่ี 2 เมษายน 2556 และผู$ช8วยศาสตราจารย)พิเศษ นายแพทย)
บัญชา ศันสนีย)วิทยกุล เป0นรองศาสตราจารย)พิเศษ  สาขาวิชาอายุรศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 4 มีนาคม 2556  
 (2.) ให$อธิการบดีนําความเหน็ในท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการต8อไป 
 
4. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให$กําหนดตําแหน8งศาสตราจารย)ได$รับเงินเดือนข้ันสูง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให$ กําหนดตําแหน8งศาสตราจารย)  นายสัตวแพทย) ดร.รุ8งโรจน)                    
ธนาวงษ)นุเวช  สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร) เป0น ศาสตราจารย)ได$รับเงินเดือนข้ันสูง               
ต้ังแต8วันท่ี 27 ธันวาคม 2554  
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5. เรื่องการแต8งต้ังกรรมการในคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให$แต8งต้ังรองศาสตราจารย) นายแพทย)สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ                 
เป0นกรรมการในคณะกรรมการกํากับการบริหารความเสี่ยง 
 
6. เรื่องการพิจารณาต8อเวลาราชการของข$าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 (1.) อนุมัติให$ต8อเวลาข$าราชการจํานวน 3 ราย ได$แก8  ศาสตราจารย) ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร) คณะรัฐศาสตร) ศาสตราจารย) นายสัตวแพทย) ดร.จิโรจ  ศศิปรียจันทร) ภาควิชาอายุรศาสตร) 
คณะสัตวแพทยศาสตร) และรองศาสตราจารย) ดร.สมหญิง ธัมวาสร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร)  
 (2.) เห็นชอบข้ันตอนและวิธี ดําเนินการพิจารณาต8อเวลาราชการของข$าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และสรุปหลักเกณฑ)ในการพิจารณาการต8อเวลาราชการผู$ท่ีเกษียณอายุราชการ 
1 ตุลาคม 2558 
 
7. เรื่องร8างข$อบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย 
 (1.) ร8างข$อบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยว8าด$วยสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร8างข$อบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยว8าด$วยสถาบันภาษาไทยสิรินธร 
จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท้ังนี้ โดยให$ปรับแก$ไขตามความเห็นในท่ีประชุม และเม่ือแก$ไขเรียบร$อยแล$ว 
อนุมัติให$ประกาศใช$ต8อไป 
 

 (2.) ร8างข$อบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยว8าด$วยศูนย)วิทยาศาสตร)ฮาลาล จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย             
พ.ศ. .... 

  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร8างข$อบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยว8าด$วยศูนย)วิทยาศาสตร)ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท้ังนี้ โดยให$ปรับแก$ไขตามความเห็นในท่ีประชุม และเม่ือแก$ไขเรียบร$อยแล$ว 
อนุมัติให$ประกาศใช$ต8อไป 
 

 (3.) ร8างข$อบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยว8าด$วยศูนย)เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  
จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร8างข$อบังคับจุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัยว8าด$วยศูนย)เครื่องมือวิจัย
วิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ท้ังนี้ โดยให$ปรับแก$ไขตามความเห็นในท่ี
ประชุม และเม่ือแก$ไขเรียบร$อยแล$ว อนุมัติให$ประกาศใช$ต8อไป 
 

8. เรื่องการแต8งต้ังศาสตราภิชาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให$แต8งต้ังศาสตราภิชาน ดังนี้ 

(1.) รองศาสตราจารย) ดร.นิพนธ)  เทพวัลย) เป0นศาสตราภิชานเงินทุนบริหารท่ัวไป กองทุนวิทยาลัย
ประชากรศาสตร) วาระท่ี 5 ระยะเวลา 1 ปL ต้ังแต8วันท่ี 1 กุมภาพันธ)  2557 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558  

(2.) รองศาสตราจารย)  ดร.นภาพร  ชโยวรรณ  เป0นศาสตราภิชานเงินทุนบริหารท่ัวไป  กองทุนวิทยาลัย
ประชากรศาสตร) วาระท่ี 5  ระยะเวลา 1  ปL  ต้ังแต8วันท่ี 1  กุมภาพันธ)  2557  ถึงวันท่ี  31 มกราคม  2558  
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9. เรื่องการแต8งต้ังหัวหน$าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให$แต8งต้ังหัวหน$าภาควิชา ดังนี้ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร) 
 (1.) รองศาสตราจารย) นายสัตวแพทย) ดร.วิจิตร  บรรลุนารา  ดํารงตําแหน8งหัวหน$าภาควิชาพยาธิวิทยา               
คณะสัตวแพทยศาสตร)  ต้ังแต8วันท่ี 31 มกราคม 2557 เป0นต$นไป  
 (2.) ผู$ช8วยศาสตราจารย)  ดร.เบญจมาศ  ปMทมาลัย  ดํารงตําแหน8งหัวหน$าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  
คณะสัตวแพทยศาสตร)  ต้ังแต8วันท่ี 31  มกราคม 2557  เป0นต$นไป 
 (3.) ผู$ช8วยศาสตราจารย)  นายสัตวแพทย) ดร.สุวรรณเกียรติ  สว8างคุณ  ดํารงตําแหน8งหัวหน$าภาควิชา
สรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร) ต8อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต8วันท่ี 31 มกราคม 2557 เป0นต$นไป 
 (4.) รองศาสตราจารย) สัตวแพทย)หญิง  ดร.ปFยะรัตน)  จันทร)ศิริพรชัย  ดํารงตําแหน8งหัวหน$าภาควิชา                 
เภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร) ต8อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต8วันท่ี 31 มกราคม 2557 เป0นต$นไป 
 (5.) อาจารย) ดร.สิทธิโชค   พวงทองทับ  ดํารงตําแหน8งหัวหน$าภาควิชาวิทยาศาสตร)สิ่งแวดล$อม                 
คณะวิทยาศาสตร) ต้ังแต8วันท่ี 23 กุมภาพันธ) 2557  เป0นต$นไป  
  

            
 


