
  สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 775 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวำคม 2557 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์      นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 

1. เรื่องกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำ                  
กำรเรียนกำรสอน และกำรวัดผลหลักสูตรตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 (1) กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนในทุกหลักสูตร ให้ประเมินโดยใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
หลักสูตรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration System :  
CU-CAS) และมีกำรประเมินทุกภำคกำรศึกษำและสรุปรำยปีตำมข้ันตอนที่ฝ่ำยวิชำกำรได้ระบุไว้ รวมทั้งน ำผล         
กำรประเมินมำพัฒนำระบบและจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้นด้วย 
 (2) กำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำและกำรวัดผลหลักสูตรในระยะเริ่มต้นให้ใช้ เกณฑ์ Asean 
University Network Quality Assurance (AUN-QA)  โดยท ำกำรประเมินทุกรอบหลักสูตรและให้                 
ฝ่ำยวิชำกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมิน
หลักสูตรตำมระบบนี้ ตั้งแต่กำรเตรียมกำรเพื่อเริ่มกำรประเมินหลักสูตร เนื่องจำกเป็นระบบใหม่และให้มีระบบ
กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่ำงคุ้มค่ำและน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ เมื่อใช้ระบบประเมินดังกล่ำว ไปในระยะหนึ่งแล้ว         
ให้ท ำกำรติดตำมและวิจัยเพ่ือปรับปรุงระบบให้เข้ำกับลักษณะเฉพำะของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยมำกขึ้น 
และเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำต่อไป  
 
2. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยพลังงำนและผู้อ ำนวยกำรสถำบันไทยศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดำวัลย์  วิวรรธนะเดช  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยพลังงำน และให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ  จงสถิตย์วัฒนำ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
สถำบันไทยศึกษำ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง 

 
3. เรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนงำนหรือเทียบเท่ำที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิ ใช่คณำจำรย์  และแต่งตั้ งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเลือกกรรมกำร                                  

สภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่คณำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 1.  ให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่
คณำจำรย์ ได้แก ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
กำรทะเบียน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
 2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่มิใช่
คณำจำรย์ ดังนี้ 
   (1)  อธิกำรบดี                              เป็น  ประธำนกรรมกำร 
   (2) ประธำนสภำคณำจำรย์       กรรมกำร 
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   (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจษฎำ   เด่นดวงบริพันธ์              กรรมกำร 
       (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 
   (4) ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต   เอ้ืออำภรณ์                        กรรมกำร 
                 (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์) 
   (5) รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เจษฎำ   แสงสุพรรณ)         เลขำนุกำร 
 
4. เรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล อำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบให้มีบุคลำกรสำยวิชำกำรเพ่ิมขึ้น 1 กลุ่ม คือ อำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศ 
 (2) อำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศให้ใช้ส ำหรับอำจำรย์ที่สังกัดสถำบันภำษำและคณะอักษรศำสตร์เท่ำนั้น 
 (3) คุณสมบัติพ้ืนฐำนของอำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศ คือ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือ
ปริญญำโท โดยมีควำมเชี่ยวชำญกำรสอนภำษำตำมที่ก ำหนด และไม่รับผู้มีวุฒิปริญญำเอก  
 (4) อำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศมี 4 ระดับ คืออำจำรย์สอนภำษำ (ระดับหนึ่ง) อำจำรย์สอนภำษำ
ช ำนำญกำร (ระดับสอง) อำจำรย์สอนภำษำเชี่ยวชำญ (ระดับสำม) และอำจำรย์สอนภำษำเชี่ยวชำญพิเศษ 
(ระดับสี่) 
 (5) กำรก ำหนดค่ำต ำแหน่งของอำจำรย์สอนภำษำช ำนำญกำร (ระดับสอง) เท่ำกับ 5,000 บำท อำจำรย์สอน
ภำษำเชี่ยวชำญ (ระดับสำม) 7,500 บำท อำจำรย์สอนภำษำเชี่ยวชำญพิเศษ (ระดับสี่) 11,000 บำทต่อเดือน 
และก ำหนดเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับชำวต่ำงประเทศ เดือนละ 15,000 บำท 
 (6) ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำที่สังกัดสถำบันภำษำและคณะอักษรศำสตร์อยู่แล้วในปัจจุบัน ให้สำมำรถ
เปลี่ยนเข้ำสู่บุคลำกรสำยวิชำกำรกลุ่มอำจำรย์สอนภำษำต่ำงประเทศได้เพียง 1 ครั้ง แต่อำจำรย์สอน
ภำษำต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถเปลี่ยนสถำนภำพเป็นอำจำรย์ประจ ำตำมปกติได้  
 (7) คณะวุฒยำจำรย์เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเกณฑ์ผลงำนทำงวิชำกำรในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของอำจำรย์
สอนภำษำช ำนำญกำร (ระดับสอง)  อำจำรย์สอนภำษำเชี่ยวชำญ (ระดับสำม) อำจำรย์สอนภำษำเชี่ยวชำญ
พิเศษ (ระดับสี่) และให้จัดท ำเป็นข้อบังคับต่อไป 
 (8) สัญญำจ้ำงใช้ลักษณะเช่นเดียวกับบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร  
 

5. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.ศิริพร  ศรีวรกำนต์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ 

ภำควิชำวรรณคดีเปรียบเทียบ  คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 
 (2) อำจำรย์ ดร.อำรตี  แก้วสัมฤทธิ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำเยอรมัน ภำควิชำภำษำ
ตะวันตก  คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 
 (3) อำจำรย์ ดร.เอ้ืออำรีย์   อ้ิงจะนิล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2555 
 (4) อำจำรย์ ดร.อังคณำวดี   ปิ่นแก้ว   เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม 2556 
 (5) อำจำรย์ ดร.ชัชพล   ไชยพร   เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556 
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 (6) อำจำรย์ ดร.คณพล   จันทน์หอม   เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนำคม 2556 
 (7) อำจำรย์ ดร.ชัญญำพันธ์   วิรุฬห์ศรี   เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม 2557 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงกัญญำ   ศุภปีติพร   เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกรำคม 2557 
 (9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุษกร   บิณฑสันต์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ ภำควิชำ                 

ดุริยำงคศิลป์ คณะศิลปกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2556 
 (10) อำจำรย์ ดร.กิตตินันท ์  โกมลภิส  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 

สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 
 (11) อำจำรย์ปำรณ   ชำตกุล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม ภำควิชำภูมิ
สถำปัตยกรรม  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2556 
 (12) อำจำรย์สิรินทรำ   วัณโณ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม  
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2556 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์   อร่ำมวิทย์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชกรรม  
ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
 (14) อำจำรย์ ดร.เก่ง   วิบูลย์ธัญญ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์  ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556 

(15) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นกลุ   คูหะโรจนำนนท์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวชิำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2557 

(16) อำจำรย์ ดร.มนต์เทียน   เทียนประทีป  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์ ภำควิชำ
ฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 

(17) อำจำรย์ ดร.นฤมล   สุวรรณจันทร์ดี  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์  
คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลำคม 2556 

(18) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ   ภูวไพรศิริศำล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี 
 ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 

(19) รองศำสตรำจำรย์ ดร.มงคล   สุขวัฒนำสินิทธิ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี  
คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหำคม 2556 

(20) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำนำถ   ไตรผล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
ภำควิชำวัสดุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2557 

6. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิชัย  อัสสะบ ำรุงรัตน์  ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็น
ศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2556 
 (2) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วรพงศ์  ภู่พงศ์ ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ เป็น
ศำสตรำจำรย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสำขำวิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษำยน 2556 
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7. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงิน และกำรงบประมำณของศูนย์ควำมเป็น                 
เลิศ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรกำรเงินและ
กำรงบประมำณของศูนย์ควำมเป็นเลิศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรกำรพัสดุ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ  ศรีวนิชย์) เป็น
กรรมกำร และแต่งตั้งนำงสำวจริยำ  ลำภวรกิจชัย และนำงสำวธิติพร บุญทวี เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรใน
คณะกรรมกำรกำรพัสดุ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
9. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์   วิรัชชัย  เป็นศำสตรำภิชำนกองทุน
คณะจิตวิทยำ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558  ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558  
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1)  รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภฑิตำ  ภูริเดช  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำทันตกรรม
ชุมชน คณะทันตแพทยศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (2 )  ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร .ถิ ระ ฉวรรณกุล ด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ ำภำควิชำพำณิชยศำสตร์                              
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป 
 (4 )  ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์ภำวดี   อังศุสิ งห์  ด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ำภำควิชำภูมิสถำปัตยกรรม                              
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2557 เป็นต้นไป 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2557 เป็นต้นไป 
  
11. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ฯ  
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 (1) อธิกำรบดี      ประธำนกรรมกำร   
 (2) นำยบรรยง  พงษ์พำนิช    กรรมกำร 
 (3) นำยบัณฑูร  ล่ ำซ ำ     กรรมกำร 
 (4) นำยจรัมพร  โชติกเสถียร    กรรมกำร  
 (5) นำยชำติศิริ  โสภณพนิช     กรรมกำร 
 (6) นำยอิสระ  ว่องกุศลกิจ    กรรมกำร 
 (7) คุณหญิงชฎำ  วัฒนศิริธรรม    กรรมกำร 
 (8) นำยกำนต์  ตระกูลฮุน     กรรมกำร 
 (9) นำงเกศรำ  มัญชุศรี     กรรมกำร 
 (10) Mr.Kyoichi Tanada    กรรมกำร 
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 (11) นำยณรงค์  อิงค์ธเนศ    กรรมกำร 
 (12) ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถำวร    กรรมกำร 
 (13) Mr.Philip  Tan Chen Chong   กรรมกำร 
 (14) ดร.เศรษฐพุฒิ  สุทธิวำทนฤพุฒิ   กรรมกำร 
 (15) นำยฐำปน  สิริวัฒนภักดี    กรรมกำร 
 (16) นำยโยธิน  ด ำเนินชำญวนิชย์    กรรมกำร   
 (17) รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร    กรรมกำร 
 (18) รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนิสิตเก่ำและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ กรรมกำร 
 (19) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ เลขำนุกำร 
 (20) นำงสำวพัชรำภรณ์  พันธรำธร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ทั้งนี้ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษำสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำฯ มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 2 ปี และอำจได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได้ 
 
12. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 12 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 12 หลักสูตร ดังนี้ 
      (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคมและบริหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโลกศำสตร์ 
 (3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเมือง 
          (4) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมทรัพยำกรธรณีและปิโตรเลียม 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
           (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกิจกำรทำงทะเล (สหสำขำวิชำ) 
     (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ (สหสำขำวิชำ) 
               (7)  หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเป็นภำษำนำนำชำติ (หลักสูตรนำนำชำติ/              

สหสำขำวิชำ) 
              (8) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคมและบริหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (9) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
 (10)  หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ (สหสำขำวิชำ) 
          (11) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชวีเวชศำสตร ์(สหสำขำวชิำ) 
             (12) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเป็นภำษำนำนำชำติ (หลักสูตรนำนำชำติ/        

สหสำขำวิชำ) 
           
13. เรื่องกำรปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำมำตรวิทยำ 
(2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศปริภูมิทำงวิศวกรรม 

 (3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
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14. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 4 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 2 คน 

คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 149 คน คณะวิทยำศำสตร์                 
กำรกีฬำ จ ำนวน 1 คน คณะครุศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์  จ ำนวน 1 คน วิทยำลัย
วิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 4 คน และวิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  
 
15. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก ำลังคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์เชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะ                      
ด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก ำลัง คณะวิศวกรรมศำสตร์ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ดังนี้ 
 1. นำยบุญมำก   สมิทธิลีลำ           (ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย) 
 2. นำยวิลำส   งำมแสงรุ่งสำโรจน์   (ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค) 
 3. นำยพิชัย   สงวนไชยไผ่วงศ์    (ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง) 
 
 
 
  


