
สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 771 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม 2557 
ณ ห(องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

     ____________________ 
 

ศาสตราจารย-กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน-       นายกสภามหาวิทยาลัย     เป2นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องการเสนอผู(เข(ารับการสรรหาเป2นสมาชิกสภาปฏิรูปแห9งชาติ 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให(เสนอชื่อศาสตราจารย- ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ ด(านบริหาร
ราชการแผ9นดิน และศาสตราจารย- ดร.นันทวัฒน-  บรมานันท- ด(านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป2น                
ผู(เข(ารับการสรรหาเป2นสมาชิกสภาปฏิรูปแห9งชาติ 
 
2. เรื่องค9านิยมหลัก จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  
  สภามหาวิทยาลัยรับทราบความคิดเห็นเก่ียวกับการพิจารณาเรื่องค9านิยมหลัก จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย โดยประธาน
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรฯ  ได(เสนอข(อคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย ท่ีได(พิจารณาทบทวนค9านิยมหลักว9าควรให(ค9านิยมหลักได(สะท(อนการตระหนักถึงการทํา                  
เพ่ือสังคมส9วนรวม และไม9ควรมีการกําหนดกรอบไว(แค9คําว9า CHULA ท้ังนี้ควรให(นําค9านิยมหลักท่ีดูเหมือนมี
การยอมรับอยู9แล(วมาปรับใช( เช9น คําว9า excellence, Integrity และเพ่ิมในเรื่องของการรับใช(สังคม Social 
Responsibility เพราะการมุ9งม่ันสู9ความเป2นเลิศไม9ใช9เพ่ือตัวเองอย9างเดียว แต9ต(องให(ความสนใจสังคม
ภายนอกด(วยคําว9า excellence, Integrity และ Social Responsibility น9าจะใช(ได(ในความหมาย “มุ9งม่ัน
ความเป2นเลิศ เทิดคุณธรรมทําเพ่ือสังคม”  
 
3. เรื่องแบบประเมินตนเอง การปฏิบัติหน(าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ผู(บริหารมหาวิทยาลัยและ 11 
หน9วยรับการประเมิน ประจําป_บัญชี 2557 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเอง การปฏิบัติหน(าท่ีและบทบาทของ 15 หน9วยรับ                
การประเมิน สําหรับการประเมิน ประจําป_บัญชี 2557 ได(มีการเพ่ิมหน9วยรับการประเมินข้ึนอีก 1 หน9วยคือ                    
คณะกรรมการจัดการทรัพย-สิน  

 
4. เรื่องการแต9งต้ังรองอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(มีรองอธิการบดีเพ่ิมข้ึน 1 คน และแต9งต้ังศาสตราจารย- ดร.ธราพงษ- 
วิทิตศานต- เป2นรองอธิการบดี ต้ังแต9วันท่ี 1 กันยายน 2557  
 
5. เรื่องผลการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร- คณบดีคณะครุศาสตร-  คณบดีคณะสถาปaตยกรรมศาสตร- และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให(แต9งต้ังรองศาสตราจารย- ดร.เอก  ต้ังทรัพย-วัฒนา  ดํารงตําแหน9งคณบดี              
คณะรัฐศาสตร- รองศาสตราจารย- ดร.บัญชา  ชลาภิรมย- ดํารงตําแหน9งคณบดีคณะครุศาสตร- รองศาสตราจารย- 
ดร.ปcdนรัชฎ-  กาญจนัษฐิติ ดํารงตําแหน9งคณบดีคณะสถาปaตยกรรมศาสตร- และรองศาสตราจารย- ดร.สุเนตร  
ชุตินธรานนท-  ดํารงตําแหน9งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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6. เรื่องแนวทางการออกแบบโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ป_ และถนนจุฬาฯ 100 ป_ บริเวณสวนหลวง-สามย9าน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเรื่องแนวทางการออกแบบโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ป_ และถนนจุฬาฯ 100 ป_ 
บริเวณสวนหลวง-สามย9าน ดังนี้ 
 (1) ไม9ให(มีถนนท่ีมีเขตทางสาธารณะ 30 เมตรเพ่ือใช(เป2นทางสัญจรทางรถยนต-เชื่อมต9อระหว9างถนน
พระราม 1 กับ ถนนพระราม 4 
 (2) ถนนจุฬาฯ ซอย 5 ให(พัฒนาเป2นต(นแบบของถนนในอุทยานท่ีเน(นทางคนเดิน คือ มีทางรถยนต-
เท9าเดิมหรือลดลง มีทางคนเดินท่ีสะดวกน9าเดินร9มรื่นด(วยพรรณไม(ต9าง ๆ มีทางจักรยาน มีภูมิทัศน-ท่ีสวยงาม 
ส9งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบข(าง 
 (3) เห็นชอบแนวทางการออกแบบสวนในอุทยานจุฬาฯ 100 ป_ แต9ให(คณะกรรมการฯ รวมท้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีสนใจไปประชุมปรึกษากันและทําข(อสรุปเก่ียวกับถนนบริเวณอุทยาน อาคาร
กิจกรรม ท่ีจอดรถ ระบบการรักษาความปลอดภัยและงบประมาณลงทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต9อไป 
   
 

  7. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน9งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(กําหนดตําแหน9งทางวิชาการ ดังนี้ 
 (1) อาจารย- ดร.เพชรอาภา  บุญเสริม  เป2น ผู(ช9วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาคณิตศาสตร- ภาควิชา
คณิตศาสตร-และวิทยาการคอมพิวเตอร- คณะวิทยาศาสตร-  ต้ังแต9วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 

 (2) รองศาสตราจารย- ดร.ส9งศรี  กุลปรีชา เป2น ศาสตราจารย- ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร-  ต้ังแต9วันท่ี 30 สิงหาคม 2556 
 (3) รองศาสตราจารย- ดร.มะลิ  หุ9นสม เป2น ศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค ภาควิชาเคมีเทคนิค 
คณะวิทยาศาสตร-  ต้ังแต9วันท่ี 8 มีนาคม 2556 
 (4) ผู(ช9วยศาสตราจารย- ดร.ประเทือง  หงสรานากร เป2น รองศาสตราจารย- ในสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร- 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร-สาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 10 กันยายน 2555 
 (5) ผู(ช9วยศาสตราจารย- ดร.วิบูลย-ลักษณ-  พ่ึงรัศมี เป2น รองศาสตราจารย- ในสาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล(อม 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล(อม คณะวิศวกรรมศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 5 กันยายน 2556 
 (6) ผู(ช9วยศาสตราจารย- ดร.ปฏิภาณ  ปaญญาพลกุล เป2น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล(อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล(อม คณะวิศวกรรมศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 25 กันยายน 2556 
 (7) ผู(ศาสตราจารย- ดร.ธาชาย  เหลืองวรานันท- เป2น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 23 กันยายน 2556 
 (8) ผู(ช9วยศาสตราจารย- ดร.ปฐมา  วิสุทธิพิทักษ-กุล เป2น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 2 กันยายน 2556 
 (9) ผู(ช9วยศาสตราจารย-สมศักด์ิ  สายสินธุ-ชัย เป2น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร9 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร9และปcโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 10 มกราคม 2557 
 (10) อาจารย- ดร.จันทร-ทิพย-  บุญประกายแก(ว  เป2น ผู(ช9วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร- 
คณะเศรษฐศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 
 (11) ผู(ช9วยศาสตราจารย- ดร. สมประวิณ  มันประเสริฐ เป2น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร- คณะเศรษฐศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 
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8. เรื่องการขอกําหนดตําแหน9งศาสตราจารย- 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(แต9งต้ัง รองศาสตราจารย- ดร.อิศรา  ศานติศาสน- ดํารงตําแหน9ง
ศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 27 กุมภาพันธ- 2555  ซ่ึงเป2นวันท่ีตําราได(เผยแพร9ครบหนึ่ง
ภาคการศึกษาตามเกณฑ-ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
9. เรื่องการพิจารณาเทียบตําแหน9งทางวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(เทียบตําแหน9งรองศาสตราจารย-พิเศษ ดร.อดิทธิ์   เชี่ยวสกุล เป2น                       
รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธ-) ต้ังแต9วันท่ี 16 กุมภาพันธ- 2554  
 
10. เรื่องการพิจารณาเทียบตําแหน9งทางวิชาการเพ่ือบรรจุเป2นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุ มั ติให( เ ทียบตําแหน9ง ดร.วิ มุต  วานิชเจริญธรรม  เป2นตําแหน9ง                           
รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ Dr.Frederic Jean-Marie Tournemaine  เป2นตําแหน9ง       
รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร- 
 
11. เรื่องการต้ังชื่ออาคาร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให(เสนอขอพระราชทานชื่ออาคารจามจุรี 10 จํานวน 3 ชื่อ  คือ 1) อาคาร 
“เทพรัตนราชกุมารี ๖๐ พรรษา” 2) อาคาร “เทพรัตนฉัฏฐิพรรษ-” และ 3) อาคาร “เฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา” 
 
12. เรื่องการแต9งต้ังศาสตราภิชาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(แต9งต้ังศาสตราภิชาน ดังนี้ 
 (1) นายแพทย-สําลี  เปลี่ยนบางช(าง  เป2นศาสตราภิชานกองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร-สาธารณสุข  
ระยะเวลา 1 ป_ ต้ังแต9วันท่ี 1 ตุลาคม  2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2558   
 (2) รองศาสตราจารย- ดร.นิจศิริ  เรืองรังษี เป2นศาสตราภิชานกองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร-สาธารณสุข  
ระยะเวลา 1 ป_ ต้ังแต9วันท่ี 1 ตุลาคม  2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2558   
 

13. เรื่องการแต9งต้ังหัวหน(าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(แต9งต้ังหัวหน(าภาควิชา ดังนี้ 
 คณะแพทยศาสตร- 
 (1) ศาสตราจารย- นายแพทย-สมชาย เอ่ียมอ9อง ดํารงตําแหน9งหัวหน(าภาควิชาอายุรศาสตร-                     
คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 1 กันยายน 2557 เป2นต(นไป  
 (2) ผู(ช9วยศาสตราจารย- ดร.อัชฌาสัย  ศิริตันติกร ดํารงตําแหน9งหัวหน(าภาควิชาเวชศาสตร-ชันสูตร 
คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 1 กันยายน 2557 เป2นต(นไป  
 (3) รองศาสตราจารย- นายสัตวแพทย- ดร. เผด็จ  ธรรมรักษ- ดํารงตําแหน9งหัวหน(าภาควิชาสูติศาสตร--
เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ-  คณะสัตวแพทยศาสตร- ต9อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต9วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
เป2นต(นไป  
 (4) รองศาสตราจารย- ทันตแพทย-หญิง ดร.พรพรรณ  พิบูลย-รัตนกิจ  ดํารงตําแหน9งหัวหน(าภาควิชา    
เวชศาสตร-ช9องปาก คณะทันแพทยศาสตร- ต้ังแต9วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เป2นต(นไป 
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14. เรื่องหลักสูตรใหม9ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ช9วงระยะเวลา พ.ศ. 2557 – 2561  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม9ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย                   
ช9วงระยะเวลา พ.ศ. 2557 – 2561 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                  
ชีวสารสนเทศศาสตร-และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร- (สหสาขาวิชา)  
  
15. เรื่องการเปcดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร- และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร-           
(สหสาขาวิชา)  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(เปcดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร-และ
ชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร- (สหสาขาวิชา)  
  

16. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก9ผู(สําเร็จการศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาฯ แก9ผู(สําเร็จการศึกษาของส9วนงานต9าง ๆ ได(แก9 คณะวิศวกรรมศาสตร-  
จํานวน 33  คน คณะวิทยาศาสตร-  จํานวน 99 คน บัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 39 คน คณะแพทยศาสตร- 
จํานวน 6 คน คณะทันตแพทยศาสตร- จํานวน 3 คน คณะเภสัชศาสตร- จํานวน 14 คน คณะเศรษฐศาสตร-  
จํานวน 6 คน คณะสัตวแพทยศาสตร- จํานวน 1 คน คณะศิลปกรรมศาสตร- จํานวน 11  คน คณะรัฐศาสตร- 
จํานวน 6 คน คณะพาณิชยศาสตร-และการบัญชี  จํานวน 18  คน คณะนิติศาสตร- จํานวน 42 คน คณะครุศาสตร- 
จํานวน 30 คน คณะสหเวชศาสตร-  จํานวน 2 คน คณะวิทยาศาสตร-การกีฬา จํานวน 9 คน คณะพยาบาลศาสตร-  
จํานวน 26 คน วิทยาลัยปcโตรเลียมและปcโตรเคมี จํานวน 1 คน คณะอักษรศาสตร-  จํานวน 17 คน คณะนิเทศศาสตร- 
จํานวน 18 คน  คณะจิตวิทยา จํานวน 1 คน  
 
 

 

 

 

  


