
 สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 784 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 กันยำยน 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรสรรหำกรรมกำร                 
สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 9 และข้อ 10 ตำมควำมเห็นในที่
ประชุมและเมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
2. เรื่องงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมตเิรื่องงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังนี ้

 (1) อนุมัติงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีประมำณกำรรำยรับ
จ ำนวน 18,300 ล้ำนบำท และประมำณกำรรำยจ่ำย จ ำนวน 17,999 ล้ำนบำท 

 (2) อนุมัติงบประมำณโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรผูกพันไม่เกิน 3 ปีงบประมำณ (ป ี2559 - 2561) ของ
ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน  จ ำนวน 303.9 ล้ำนบำท ได้แก่ โครงกำรสัญญำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย                 
ส่วนบริหำรกิจกำรสยำมสแควร์วันและส่วนบริหำรกิจกำรจัตุรัสจำมจุรี จ ำนวน 104.6 ล้ำนบำท  โครงกำรสัญญำ
บริกำรรักษำควำมสะอำดส่วนบริหำรกิจกำรสยำมสแควร์วัน จ ำนวน 40.3 ล้ำนบำท โครงกำรสัญญำบริหำร
จัดกำรอำคำรส่วนบริหำรกิจกำรจัตุรัสจำมจุรี จ ำนวน 63 ล้ำนบำท และโครงกำรสัญญำบริหำรงำนวิศวกรรม
ระบบส่วนบริหำรกิจกำรจัตุรัสจำมจุรีจ ำนวน 96 ล้ำนบำท  
 (3) ให้ฝำ่ยบรหิำรน ำข้อคิดเห็นเกี่ยวกบักำรพัฒนำมหำวิทยำลยัไปพจิำรณำตอ่ไป 
 
3. เรื่องกำรปรับปรุงคู่มือและแบบประเมินผลส ำหรับปีบัญชี 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงคู่มือและแบบประเมินผลส ำหรับปีบัญชี 2558 ตำมที่
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเสนอ 
 
4. เรื่องกำรเพิ่มวงเงินสูงสดุของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯประเภทตรำสำรหนี้เพื่อกำรบริหำรทุนคงยอดเงินต้น 

สภำมหำวิทยำลัยมีมตอินุมัติ ดังนี ้
(1) ให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล  จุฬำฯ ประเภทกองทุนตรำสำรหนี้            

เพื่อกำรบริหำรทุนคงยอดเงินต้นจำกจ ำนวน 12,000 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท 
(2) ไม่ก ำหนดวงเงินสูงสุดของกองทุนย่อยภำยใต้กองทุนสว่นบุคคล จุฬำฯ ประเภทกองทุนตรำสำรหนี ้เพื่อ

กำรบริหำรทุนคงยอดเงินต้น 
 

5. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ               
กำยวิภำคศำสตร์ ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหำคม 2557 
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 (2) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ปุณณรัตน์  วิบูลย์จันทร์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำยวิภำค
ศำสตร์ ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม 2557 
 (3) อำจำรย์  สัตวแพทย์หญิง ดร.สุกัลยำ  อัศรัสกร  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
อำยุรศำสตร์ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหำคม 2557 
 (4) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ศิรำม สุวรรณวิภัช  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน 2557 
 (5) อำจำรย์ ดร.นลินี  อิ่มบุญตำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสัตวบำล ภำควิชำสัตวบำล 
คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 
 (6) อำจำรย์ ดร.พรพิชยำ  กุวลัยรัตน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ    
กำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2557 
 (7) อำจำรย์ ดร.มำวิน  สุประดิษฐ ณ อยุธยำ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 
ภำควิชำวิศวกรรมโลหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2557 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีณำ  เชำวลิตวงศ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรม            
อุตสำหกำร ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 
 (9) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พงศ์แสน  พิทักษ์ วัชระ  เป็น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวำคม 2557 
 (10) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัญญลักษณ์  ฉำยสุวรรณ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์  วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม 2558 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำภำณี  เหลืองนฤมิตชัย เป็น ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเคมี 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำโมทย์  โศจิศุภร  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
ทำงทะเล ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม 2558 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สนอง  เอกสิทธ์ิ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี                  
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวำคม 2557 
 (14) รองศำสตรำจำรย์พรรัตน์  ด ำรุง  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปกำรละคร ภำควิชำ                 
ศิลปกำรละคร คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวำคม 2557 
 (15) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ  สรำยุทธพิทักษ์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสุขศึกษำ 
ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557  
 
6. เรื่องกำรกันเงินเบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นกรณีพิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นกรณีพิเศษ                   
2 โครงกำร ดังนี ้
 (1) โครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) (จุฬำฯ 100 ปี) 
จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ โครงกำรสถำปัตยำนุรักษ์รำยกำรทุนกำรศึกษำ งบประมำณจ ำนวน 1,101,400 บำท 
(หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน)   
 (2) โครงกำรแผนพัฒนำวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย “สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2”          
ช่วงที่  1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 งบประมำณจ ำนวน 17,323,100 บำท (สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสองหมื่น          
สำมพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้และเพื่อให้กำรด ำเนินงำน  
มีควำมต่อเนื่อง 
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7. เรื่องกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ในคณะกรรมกำรที่ปรึกษำส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตรเพิ่มเติม 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ งหม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล เป็นที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ใน
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร 
 
 
8. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. .... โดยให้          
น ำควำมเห็นในที่ประชุมไปพิจำรณำปรับแก้ไข และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 

 
9.  เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชำ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ          
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 
30 กันยำยน 2559   
 (2) รองศำสตรำจำรย์เสำวรจน์  ช่วยจุลจิตร์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ  
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 
30 กันยำยน 2559    

(3) นำยบัญชำ  ชุณหสวัสดิกุล  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ ในกองทุน
รัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2559 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุรำ  ปำนเจริญ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มำเอดะ                      
ในกองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  คณะวิศวกรรมศำสตร์  วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน  2559   
 (5) รองศำสตรำจำรย์ด ำรงค์  ทวีแสงสกุลไทย  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำนนวัตกรรม 
CPF-CEO กองทุนบัณฑิตวิทยำลัย วำระที่ 3 ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำร์  สัจกุล เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนสำขำวิชำพัฒนศึกษำ ภำควิชำ
นโยบำย กำรจัดกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ กองทุนคณะครุศำสตร์ วำระที่ 2 
ระยะเวลำ 1 ป ี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30  กันยำยน 2559   
 (7) ศำสตรำจำรย์วิทิต มันตำภรณ์  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ
ของคณะนิติศำสตร์ วำระที่ 3 ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์นภดล  นพคุณ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนรองศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์นภดล  นพคุณ กองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์  วำระที่ 3 
ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30  กันยำยน  2559   
 (9) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงคุณวรรณำ  สมบูรณ์วิบูลย์ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน  50 ป ีวิสัญญี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30  กันยำยน  2559   
 (10) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงอรนุช  เกี่ยวข้อง เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน 50 ปี วิสัญญี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะแพทยศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30  กันยำยน  2559   
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 (11) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ  ยูนิพันธ์ุ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ
กองทุนคณะพยำบำลศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประนอม  รอดค ำดี เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและ
กำรศึกษำกองทุนคณะพยำบำลศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ผุสดี  หลิมสกุล เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ -
ศิลปกรรม กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 3 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2559 
 (14) รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์  รอดช้ำงเผื่อน เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ-
ศิลปกรรม กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 5  ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558  ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2559 
 (15) รองศำสตรำจำรย์ทวีรัก  เจริญสุข เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำ -
ศิลปกรรม กองทุนคณะศิลปกรรมศำสตร์ วำระที่ 5 ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2559 
 (16) นำยแพทย์ส ำลี  เปลี่ยนบำงช้ำง เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข              
วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 
 (17) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิจศิริ  เรืองรังษี เป็นศำสตรำภิชำนกองทุนวิทยำลัยวิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข วำระที่ 2 ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30  กันยำยน  2559   
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนมุัติให้แต่งตัง้หัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ สัตวแพทยห์ญงิ ดร.รุง่ทิพย์  ชวนช่ืน  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสัตวแพทย
สำธำรณสุข คณะสัตวแพทยศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  สมไพบูลย์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวำทวิทยำและสื่อสำร                    
กำรแสดง คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 
  
11. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  

จ ำนวน 1 คน คณะครุศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะเศรษฐศำสตร์  จ ำนวน 8 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 

21 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  จ ำนวน 1 คน  วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี   จ ำนวน 1 คน และ                 

คณะนิติศำสตร์ อนุปริญญำ 1 คน  
  


