
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 800 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     ____________________ 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์  นายกสภามหาวิทยาลัย   เป็นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องรายงานการด าเนินงานและแผนงานของส านักงานจัดการทรัพย์สิน 
  สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานและแผนงานของส านักงานจัดการทรัพย์สิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    ความคืบหน้าโครงการพัฒนา  
  1. โครงการพัฒนาในพ้ืนที่สวนหลวง–สามย่าน มีจ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
  1) อุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี งานก่อสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว                  
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคาร สวน และงานก่อสร้างถนนจุฬาฯ 100 ปี ปัจจุบันมีความคืบหน้า 56% 
พ้ืนที่อุทยานมีขนาด 28 ไร่ ถนนจุฬา ฯ 100 ปี ซึ่งมีเขตทาง 30 เมตร แต่ถนนกว้าง 9 เมตร ยาว 1.35 
กิโลเมตร มีทางเท้า ทางจักรยาน ทางรถยนต์ และมีแนวปลูกต้นไม้ พื้นที่รับน้ า และอาคารอเนกประสงค์ขนาด 
9,600 ตารางเมตร ใต้อาคารจะเป็นที่จอดรถ 200 คัน ภายในอาคารอเนกประสงค์จะจัดเป็นนิทรรศการ โดยมี
ก าหนดการเปิดโครงการในวันที่ 26 มีนาคม 2560 
   2) Zy Walk เป็นรูปแบบ Gallery mall ตั้งอยู่บริเวณตลาดสวนหลวง เป็นโครงการเอกชนร่วม
ลงทุน สัญญาเช่า 20 ปี (ปี 2556 -2575) ก าหนดเปิดในเดือนมิถุนายน 2560 ปัจจุบันงานโครงสร้างและ
สาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานระบบและตกแต่ง 
   3) โครงการปรับปรุงหมอน 56 – 57 ได้ปรับปรุงอาคารพาณิชย์เดิมในสวนหลวง-สามย่าน เพ่ือพัฒนา
เป็นย่าน Bike & Run ก าหนดเปิดด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2560  
          4) โครงการ Samyan Mitr Town (หมอน 21 – 22) มีพื้นที่ประกอบด้วย ส านักงาน 24 ชั้น GFA 
63,788 ตารางเมตร ที่พักอาศัย 22 ชั้น 554 ห้อง โรงแรม 4 ชั้น 101 ห้อง พ้ืนที่ร้านค้า 6 ชั้น GFA 54,015 
ตารางเมตร ที่จอดรถ 1,648 คัน ก าหนดเปิดด าเนินการประมาณปี 2563  
      5) ศูนย์ราชการและสถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน โครงการศูนย์ราชการปทุมวันเป็นอาคารสูง 20 
ชั้น  มีพ้ืนที่อาคารประมาณ 32,500 ตารางเมตร บนพ้ืนที่  3 ไร่ ประกอบด้วย ส านักงานเขตปทุมวัน ศูนย์
สาธารณสุข และสถานีดับเพลิง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาปรับเปลี่ยนต าแหน่งพ้ืนที่  และโครงการสถานี
ต ารวจนครบาลปทุมวัน เพ่ือบริการประชาชนในบริเวณชุมชนสวนหลวง – สามย่าน และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  
  2. โครงการพัฒนาในพ้ืนที่สยามสแควร์ คือ โครงการ Block L (Phase 2) สัญญาได้ผ่านการพิจารณา
จากส านักงานอัยการสูงสุด เจรจากับบริษัทที่จะร่วมลงทุนและส่งเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว คาดว่าจะเริ่มสัญญาในปี 2560 และเปิดใช้งานในปี 2564  
    โครงการลงทุนที่ส าคัญในอนาคต  

 1) โครงการหมอน 33 พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ข้างอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และซอยจุฬา ฯ 9  
  2) โครงการ Block H อาคารส านักงานเกรดเอ ประกอบด้วยอาคารส านักงาน ที่จอดรถ และร้านค้า 
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2. เรื่องร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 (1) ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ าที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ                 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยน าความเห็นในที่
ประชุมไปประกอบการพิจารณาและปรึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ และนางกาญจนารัตน์               
ลีวิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปรับปรุงถ้อยค าให้ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปรับปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
 (หมายเหตุ : ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ าที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

 (2) ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยน าความเห็นในที่ประชุมตามที่ได้บันทึกไว้ในวาระการประชุมเรื่องร่างข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ                 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปประกอบการพิจารณา
และปรึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปรับปรุงถ้อยค าให้ชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อนุมัติให้
ประกาศใช้ต่อไป 
 (หมายเหตุ : ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศใช้แล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
3. เรื่องการเจรจาข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีบัญชี 2561 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีบัญชี 2561 และให้
ฝ่ายบริหารไปด าเนินการวางกรอบงบประมาณเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 ในปีบัญชี 2561 ยังคงมีตัวชี้วัด 13 ตัวเช่นเดิม ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คือ สร้างคน สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างเสริมสังคมไทย 
และก้าวไกลในสังคมโลก แตม่ีการปรับรายละเอียดให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 (1) ปรับน้ าหนักตัวชี้วัดบางตัว เพ่ือปรับสมดุล ด้วยการผ่องถ่ายน้ าหนักจากยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2  
ไปที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 มากขึ้นพร้อมทั้งปรับจากศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ เป็นการสร้างคน การท างาน
ร่วมกันระหว่างคณะมากขึ้น ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของสังคมไทยและสังคมโลกสูงขึ้น 
 (2) ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดบางตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผลงานออกมามากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ในวงกว้างตอบสนองการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และการสร้างสังคมอุดมปัญญาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 
 (3) ปรับค านิยาม ในตัวชี้วัดย่อย ให้ครอบคลุมงานวิชาการซึ่งบูรณาการการวิจัยและปฏิบัติการสังคม
อันน าไปสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดต่อสังคม (Social Impacts) 



3 
 

 

4. เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งแพทย์หญิงฐิติพร  ฟางสะอาด  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559  
 
5. เรื่องการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัตใิห้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  วัฒนสินธุ์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์  เศรษฐบุตร เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 
 (3) อาจารย์ ดร.พิมพ์  สุ่นสวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
 (4) อาจารย์ ดร.ดนุพล  หุ่นโสภณ  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชา
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 
 (5) รองศาสตราจารย์  ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 
 (6) อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 
 (7) อาจารย์ภัทรพร  สิงห์ชัย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
 (8) อาจารย์จินตนา  บรรลือศักดิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสุขศึกษา โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
 (9) อาจารย์ ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชติ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 
  
6. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  ดร. พัชราวลัย  วงศ์บุญสิน เป็น 
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาประชากรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 
 
7. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาใน                
การขอต าแหน่งทางวิชาการตามที่คณะวุฒยาจารย์เสนอ เนื่องจากพบว่าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรในส่วนงานที่มีการก าหนดสาขาวิชาอย่างละเอียดนั้น บางครั้งก่อให้เกิดอุปสรรคแก่บุคลากรผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเพ่ือให้การก าหนดสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับพัฒนาการขององค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่  
 สภามหาวิทยาลัยมอบให้คณะวุฒยาจารย์ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป               
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8. เรื่องขอความเห็นชอบการน าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) แทนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์น าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม
ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  
 
9. เรื่องการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานส าหรับ TQF ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมวดที่ 7                 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) แทนตัวบ่งชี้เดิมของระบบ CU-CQA 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานส าหรับ TQF ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) แทนตัวบ่งชี้เดิมของระบบ 
CU-CQA และให้ใช้ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรับแก้ไขกับทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
 
10. เรื่องรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็น
คณาจารย์ ดังนี้ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ (กลุ่มคณบด)ี 
 (1)  ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 (2)  รองศาสตราจารย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 (3)  รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ ์ แสงวณิช        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ (กลุ่มผู้อ านวยการ) 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  สุทธิรัตน์              ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ (กลุ่มรองอธิการบดี) 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี 
          ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
 
11. เรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
ก าลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามรายชื่อที่เสนอ ดังนี้ 
      (1) นายวิวัฒน์  ชาญเชิงพานิช       ผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 (2) นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย           ผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 (3) นายวิลาส  งามแสงรุ่งสาโรจน์       ผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
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12. เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา ดังนี้ 
 (1) รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แพทย์  เพ่งวาณิชย์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม  2560 เป็นต้นไป 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชาญณรงค์  รอดค า  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
 (4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง  ดร.นลินี  ตันติวนิช ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
 
13. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 
           สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
   (2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
    
14. เรื่องปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร 
       สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการล่าม  
 (2) หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  

(3) หลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
             
15. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาฯ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 

จ านวน 39 คน คณะอักษรศาสตร์ จ านวน 35 คน คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 108 คน คณะจิตวิทยา จ านวน 10  คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 103 คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 6 คน คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 3 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 6 คน คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 16 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 10 คน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 10 คน คณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 3 คน คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 คน                  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จ านวน 20 คน คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 37 คน คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 10 คน 

คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 10 คน  คณะนิติศาสตร์ จ านวน 5 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 38 คน วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จ านวน 3 คน  
 


