
         สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 770 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
  ณ ห*องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

     ____________________ 
 

ศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน.     นายกสภามหาวิทยาลัย     เป3นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องแผนการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร. แห:งจุฬาฯ 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบแผนการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร.                   
แห:งจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยตามท่ีเสนอ 
 
2. เรื่องการเผยแพร:การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป=บัญชี 2556 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเอกสารเผยแพร:การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป=บัญชี 2556                  
ซ่ึงประกอบด*วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และ10 องค.กรกํากับดูแลกิจการ                   
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี  ผู*ช:วยอธิการบดี 
คณบดี และผู* อํานวยการสถาบันตามท่ีเสนอ และให*นําไปเผยแพร: ในจุฬาสัมพันธ.และเว็บไซต.ของ                         
สภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข*อเสนอแนะเพ่ิมเติมประการใดขอให*เสนอมายัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือพิจารณาดําเนินการต:อไป 
 
3. เรื่องค:านิยมหลัก จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและให*ฝFายบริหารไปดําเนินการต:อไป โดยนําความเห็นในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด*วย และหากดําเนินการไประยะหนึ่งแล*วมีข*อเสนอแนะหรือ
เปลี่ยนแปลงประการใดให*นํากลับมาพิจารณาในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
 

4. เรื่องผลการสรรหาวุฒยาจารย. 
           สภามหาวิทยาลัยมีมติให*แต:งต้ังศาสตราจารย.กิตติคุณ ดร.ปIยนาถ  บุนนาค เป3นวุฒยาจารย.ในสาขา
มนุษยศาสตร.  
 
5. เรื่องการแต:งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให*แต:งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร ดังนี้ 
 (1) ศาสตราจารย.เกียรติคุณ นายแพทย.เกษม  วัฒนชัย  ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 (2) นายสัตวแพทย.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง    ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 (3) นายวิจักร  วิเศษน*อย      ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 (4) ศาสตราจารย. นายสัตวแพทย. ดร.อรรณพ  คุณาวงษ.กฤต  ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 (5) อธิการบดี       ประธาน 
 (6) รองอธิการบดี (ผู*ช:วยศาสตราจารย. ดร. ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย.) กรรมการ 
 (7) คณบดีคณะวิทยาศาสตร.     กรรมการ 
 (8) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร.และการบัญชี    กรรมการ 
 (9) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร.     กรรมการ 
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 (10) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
 (11) ผู*อํานวยการสถาบันการขนส:ง     กรรมการ 
 (12) คณบดีสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร    เลขานุการ 
 (13) รองคณบดีสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร   ผู*ช:วยเลขานุการ 
  
6. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน:งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให*กําหนดตําแหน:งทางวิชาการ ดังนี้ 
 (1) อาจารย. ดร.ฐานบ  ธิติมากร  เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 23 กันยายน 2556 

 (2) อาจารย. ดร.พันทิพา  ทิพย.วิวัฒน.พจนา เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาคณิตศาสตร. 
ภาควิชาคณิตศาสตร.และวิทยาการคอมพิวเตอร. คณะวิทยาศาสตร.  ต้ังแต:วันท่ี 24  ตุลาคม 2556 
 (3) อาจารย. ดร.ศุภอรรจ  ศิริกันทรมาศ เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 9 สิงหาคม 2556 
 (4) อาจารย. ดร.นุตา  ศุภคต เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สิ่งแวดล*อม ภาควิชา
วิทยาศาสตร.สิ่งแวดล*อม คณะวิทยาศาสตร.  ต้ังแต:วันท่ี 8 ตุลาคม 2556 
 (5) ผู*ช:วยศาสตราจารย. ดร.วิวัฒน.  วชริวงศ.กวิน เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 20 สิงหาคม 2556 
 (6) รองศาสตราจารย. ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล เป3น ศาสตราจารย. ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร.  ต้ังแต:วันท่ี 23 เมษายน 2556 
 (7) อาจารย. ดร.สุมนทิพย.  จิตสว:าง เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาอาชญาวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 25 ธันวาคม 2555 
 (8) ผู*ช:วยศาสตราจารย. ดร.แก*วคํา  ไกรสรพงษ. เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชารัฐศาสตร.                      
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 19 กุมภาพันธ. 2556 
 (9) อาจารย. นายสัตวแพทย. ดร.ดําริ  ดาราวิโรจน. เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร. 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร. คณะสัตวแพทยศาสตร.  ต้ังแต:วันท่ี 22 เมษายน 2556 
 (10) อาจารย. ดร.วีรพล  แสงปQญญา  เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 
 (11) ผู*ช:วยศาสตราจารย. ดร.มงคลชัย  วิริยะพินิจ เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาควิชาพาณิชยศาสตร. คณะพาณิชยศาสตร.และการบัญชี ต้ังแต:วันท่ี 14 สิงหาคม 2556  
 (12) อาจารย.สมิทธิ์  บุญชุติมา เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชานิเทศศาสตร. ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ. คณะนิเทศศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 15 มิถุนายน 2555 
 (13) อาจารย. ดร.เกรียงไกร  มณีอินทร. เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวิศวกรรมปIโตรเลียม ภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแร:และปIโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 10 มกราคม 2557 
 (14) ผู*ช:วยศาสตราจารย. ดร.ตะวัน  ลิมปIยากร เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล*อม 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล*อม คณะวิศวกรรมศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 
 (15) อาจารย. นายแพทย.ธนศิลปR หวลมานพ  เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร. 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 
 (16) อาจารย. แพทย.หญิงศริญญา ภูวนันท. เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาอายุรศาสตร. ภาควิชา
อายุรศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 2 เมษายน 2556 
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 (17) ผู*ช:วยศาสตราจารย. นายแพทย.ประเดิมชัย  คงคํา เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวิชาอายุรศาสตร. 
ภาควิชาอายุรศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 2 เมษายน 2556 
 (18) อาจารย. นายแพทย.ธีระ  วรธนารัตน.  เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวชิาเวชศาสตร.ปSองกันและสังคม 
ภาควิชาเวชศาสตร.ปSองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 9 มกราคม 2556 
 (19) อาจารย. นายแพทย.วีระศักด์ิ  ชลไชยะ เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวชิากุมารเวชศาสตร. ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 (20) ผู*ช:วยศาสตราจารย. แพทย.หญิงธนินี  สหกิจรุ:งเรือง เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวชิากุมารเวชศาสตร. 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 26 สิงหาคม 2556 
 (21) อาจารย. นายแพทย.กฤตยา กฤตยากีรณ  เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาศัลยศาสตร. 
ภาควิชาศัลยศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 30 เมษายน 2556 
 (22) ผู*ช:วยศาสตราจารย. แพทย.หญิงสุกัญญา  ศรีอัษฎาพร เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวชิาศัลยศาสตร. 
ภาควิชาศัลยศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 19 มีนาคม 2556 
 (23) ผู*ช:วยศาสตราจารย. นายแพทย.ศุภฤกษ.  ปรีชายุทธ เป3น รองศาสตราจารย. ในสาขาวชิาศัลยศาสตร. 
ภาควิชาศัลยศาสตร. คณะแพทยศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 30 เมษายน 2556 
 (24) อาจารย. ดร.สเตฟาน  ที ดูบาส เป3น ผู*ช:วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร.พอลิเมอร. 
วิทยาลัยปIโตรเลียมและปIโตรเคมี ต้ังแต:วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 
  
7. เรื่องการแต:งต้ังประธานอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ.และร*องทุกข.สําหรับข*าราชการในจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย.เป3นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ.และ          
ร*องทุกข.สําหรับข*าราชการในจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให*แต:งต้ัง ศาสตราจารย.พิเศษธงทอง  จันทรางศุ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู*ทรงคุณวุฒิ เป3นประธานอนุกรรมการและประธานสภาคณาจารย.เป3นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องอุทธรณ.และร*องทุกข.สําหรับข*าราชการในจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

 
8. เรื่องร:างข*อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว:าด*วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร:างข*อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว:าด*วยหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  
 
9. เรื่องร:างข*อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว:าด*วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร:างข*อข*อบังคับจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัยว:าด*วยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557   
 
10. เรื่องการแต:งต้ังหัวหน*าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให*แต:งต้ัง รองศาสตราจารย.ดวงใจ  อมาตยกุล ดํารงตําแหน:งหัวหน*าภาควิชา  
ดุริยางคศิลปR คณะศิลปกรรมศาสตร. ต้ังแต:วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เป3นต*นไป  
  

11. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 20 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 20 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   
 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร.จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
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 (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 (5) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร. 
 (6) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
  (7) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
           (8) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย. 
  (10) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา 
         (11) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  (12) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  (13) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 
          (14) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต.แวร.ด*านธุรกิจ 
  (15) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ 
 (16) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร.การแพทย.คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา     
   (17) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 (18) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 (19) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 
          (20) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ 
  

12. เรื่องการปIดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร    
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค.กร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปIดหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ 

(1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)  
(2)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)                
(3)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค.การ (หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2543)   

 
13. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก:ผู*สําเร็จการศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาฯ แก:ผู*สําเร็จการศึกษาของส:วนงานต:างๆ ได*แก: คณะวิทยาศาสตร.  
จํานวน 7 คน คณะพาณิชยศาสตร.และการบัญช ี จํานวน 4 คน คณะนิติศาสตร. จาํนวน 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร.  
จํานวน 12 คน คณะเศรษฐศาสตร.  จํานวน 2 คน คณะพยาบาลศาสตร.  จํานวน 2 คน คณะอักษรศาสตร.  จํานวน 1 คน 
บัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 4 คน คณะสหเวชศาสตร.  จํานวน 1 คน คณะรัฐศาสตร. จํานวน 3 คน คณะแพทยศาสตร. 
จํานวน 2 คน และคณะจิตวิทยา จํานวน 2 คน  
 
 


