
           สรุปมติสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 761 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2556 
ณ ห(องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

 
 

ศาสตราจารย-กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน-  นายกสภามหาวิทยาลัย เป1นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
1. เรื่องงบประมาณจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ป4งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้  
 (1.) เห็นชอบงบประมาณจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยให(                  
ฝ;ายบริหารนําความเห็นในท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการต=อไป และนําไปประกอบการจัดทํางบประมาณ             
ในป4ต=อไปด(วย 
 (2.) การอนุมัติงบประมาณรายจ=ายนี้มีรายการหรือโครงการท่ียังไม=ได(เสนอรายละเอียดของโครงการ
ต=อคณะกรรมการนโยบายการเงินและสภามหาวิทยาลัย เช=น โครงการลงทุนของสํานักงานจัดการทรัพย-สิน 
และโครงการตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาฯ 100 ป4 ให(นําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน และสภามหาวิทยาลัยก=อนดําเนินการ 
 (3.) เห็นชอบให(กําหนดกระบวนการและกรอบเวลาการจัดทํางบประมาณในป4ต=อ ๆ ไป เม่ืองบประมาณ             
ได(รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและเริ่มต(นใช(แล(ว ในช=วง 2 -3 เดือนแรกของป4งบประมาณให(อธิการบดี 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเจรจาข(อตกลง ตัวชี้วัด (KPI) สําหรับผลการดําเนินงานใน
ป4งบประมาณถัดไปเพ่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เช=น สําหรับงบประมาณป4 2558 การเจรจาข(อตกลง ตัวชี้วัด 
ต(องดําเนินการเสร็จสิ้นและเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2556 หลังจากนั้น ให(ฝ;ายบริหารเสนอกรอบ
งบประมาณป4 2558 ต=อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ- 2557 
เ ม่ื อสภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ แล( ว  ฝ; ายบริ หา รจึ งนํ า ไปจั ด ทํ า งบประมาณของป4  2558  เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงินภายในเดือนกรกฎาคม 2557 เพ่ือเสนอคณะกรรมการกิจการ สภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงจะทําหน(าท่ีกลั่นกรอง หรือเป1นคณะกรรมการงบประมาณก=อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ              
ในเดือนกันยายน 2557 และให(ปฏิบัติตามกระบวนการและกรอบเวลาเช=นนี้สําหรับป4งบประมาณต=อ ๆ ไปด(วย 

2. เรื่องการกันเงินเหลื่อมป4 ป4งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการกันเงินเหลื่อมป4จากป4งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปยังป4งบประมาณ                  
พ.ศ. 2557 เป1นกรณีพิเศษ  ดังนี้ 
 (1.) กรณีโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย (2551-2555) (จุฬาฯ 100 ป4)   
จํานวน 3 รายการ งบประมาณรวม 31,962,680.40 บาท (สามสิบเอ็ดล(านเก(าแสนหกหม่ืนสองพันหกร(อย     
แปดสิบบาทสี่สิบสตางค-) ดังนี้ 
    1.1) โครงการศูนย-นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี  งบประมาณรวม 1,254,000 บาท (หนึ่งล(านสองแสน
ห(าหม่ืนสี่พันบาทถ(วน) 
    1.2) โครงการศูนย-ทดสอบ วิจัย  วัสดุและอุปกรณ-ทางกีฬา  รายการครุภัณฑ-อุโมงค-น้ําพร(อม             
การติดต้ัง จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 29,971,000 บาท (ยี่สิบเก(าล(านเก(าแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ(วน) 
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    1.3) โครงการสถาปSตยานุรักษ-  งบประมาณรวม 737,680.40 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพัน              
หกร(อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค-) 
 (2.) กรณีงบประมาณรายจ=าย ป4งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 41 รายการ งบประมาณรวม 
837,409,270.15 บาท (แปดร(อยสามสิบเจ็ดล(านสี่แสนเก(าพันสองร(อยเจ็ดสิบบาทสิบห(าสตางค-) 
 ท้ังนี้ รายการท่ีกันเงินไว(เบิกเหลื่อมป4ดังกล=าวจะเร=งดําเนินการเบิกจ=ายให(ทันภายใน 6 เดือนแรกของ
ป4งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
3. เรื่องขอเพ่ิมวงเงินกองทุนส=วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพ่ือการบริหารทุนคงยอดเงินต(น 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(เพ่ิมวงเงินสูงสุดของกองทุนส=วนบุคคล จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
ประเภทตราสารหนี้เพ่ือการบริหารทุนคงยอดเงินต(นเป1น 8,000 ล(านบาท โดยแบ=งออกเป1น 2 กองทุนย=อย 
กองทุนละ 4,000 ล(านบาท 

 

4. เรื่องผลการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร- คณบดีคณะจิตวิทยา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร- 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให(แต=งต้ัง ดังนี้ 

(1.)  ศาสตราจารย- นายสัตวแพทย- ดร.รุ=งโรจน-  ธนาวงษ-นุเวช ดํารงตําแหน=งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร-  
(2.)  ผู(ช=วยศาสตราจารย- ดร.คัคนางค-  มณีศรี ดํารงตําแหน=งคณบดีคณะจิตวิทยา  
(3.) รองศาสตราจารย- ดร.สุรีพร ธนศิลปT ดํารงตําแหน=งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร-  

5. เรื่องการพิจารณากําหนดตําแหน=งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(กําหนดตําแหน=งทางวิชาการ ดังนี้ 

   (1.) ผู(ช=วยศาสตราจารย- ดร.ศักนัน  พงศ-พันธุ-ผู(ภักดี เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 28 มิถุนายน 2555 
 (2.) รองศาสตราจารย- นายแพทย-ชูชีพ สหกิจรุ=งเรือง เป1น ศาสตราจารย- ในสาขาวิชาศัลยศาสตร- 
ภาควิชาศัลยศาสตร- คณะแพทยศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 
 (3.) อาจารย-สมใจ  ต้ังปณิธานสุข  เป1น ผู(ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาประถมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย ฝ;ายประถม คณะครุศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 27 เมษายน 2555 
 (4.) ผู(ช=วยศาสตราจารย- ดร.เนาวนิตย-  สงคราม เป1น รองศาสตราจารย- (โดยวิธีพิเศษ) ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ต้ังแต=วันท่ี 26 มีนาคม 2555 
 (5.) อาจารย-สุวิทย-  นาคพีระยุทธ  เป1น ผู(ช=วยศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟVา 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟVา คณะวิศวกรรมศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 27 กันยายน 2555 
 (6.) ผู(ช=วยศาสตราจารย- ดร.อังคีร-  ศรีภคากร เป1น รองศาสตราจารย- ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 24 เมษายน 2556 
 (7.) รองศาสตราจารย- ดร.ไพฑูรย-  วิบูลชุติกุล  เป1น ศาสตราจารย- ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร- 
คณะเศรษฐศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 9 มีนาคม 2555 
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6. เรื่องการคัดเลือกผู(แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเป1นกรรมการอุทธรณ-และร(องทุกข-การบริหารงานบุคคล 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(แต=งต้ังผู(แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเป1นกรรมการอุทธรณ-
และร(องทุกข-การบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 (1.) รองศาสตราจารย- ดร.จิตรจวบ  เปาอินทร-    คณะวิทยาศาสตร- 
 (2.) รองศาสตราจารย- ดร.พิชญดา  เกตุเมฆ     คณะวิทยาศาสตร- 
 (3.) รองศาสตราจารย- ดร. สุจิตรา  วงศ-เกษมจิตต-    วิทยาลัยปYโตรเลียมและปYโตรเคมี 
 (4.) รองศาสตราจารย- นายแพทย-สมพล  สงวนรังศิริกุล   คณะแพทยศาสตร- 
 (5.) รองศาสตราจารย- ทันตแพทย- ดร.ชัยวัฒน-  มณีนุษย-   คณะทันตแพทยศาสตร- 
 (6.) รองศาสตราจารย- นายสัตวแพทย- ดร.วิชัย  ทันตศุภารักษ-  คณะสัตวแพทยศาสตร- 
 (7.) รองศาสตราจารย- ดร.รัตนา  สําโรงทอง    วิทยาลัยวิทยาศาสตร-สาธารณสุข 
 (8.) รองศาสตราจารย- ดร.ปุณณรัตน-  พิชญไพบูลย-    คณะครุศาสตร- 
 (9.) ศาสตราจารย-วีระพงษ-  บุญโญภาส     คณะนิติศาสตร- 
 (10.) รองศาสตราจารย- ดร.ดํารงค- วัฒนา     คณะรัฐศาสตร- 
  

7. เรื่องการแต=งต้ังรองอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให(แต=งต้ังศาสตราจารย- นายสัตวแพทย- ดร.มงคล  เตชะกําพุ เป1นรองอธิการบดี                     
ท่ีจะได(รับมอบหมายให(มีภาระหน(าท่ีเก่ียวกับด(านการวิจัย ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป1นต(นไป 
 
8. เรื่องการแต=งต้ังเลขานุการคณะวุฒยาจารย- 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติให(แต=งต้ังรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย- นายแพทย-เจษฎา  แสงสุพรรณ)                 
เป1นเลขานุการคณะวุฒยาจารย- 
 
9. เรื่องการแต=งต้ังศาสตราจารย-ภิชาน 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(แต=งต้ังศาสตราภิชาน จํานวน 11 ราย ดังนี้ 
 (1.)  ศาสตราจารย-กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน-  เป1นศาสตราภิชาน กองทุนคณะครุศาสตร-
ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
 (2.) ศาสตราจารย-พิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ  เสถียรไทย  เป1นศาสตราภิชาน กองทุนเพ่ือการบริหารวิชาการ
และการศึกษาของคณะนิติศาสตร-  วาระท่ี 5  ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2557  
 (3.) ศาสตราจารย-วิทิต  มันตาภรณ-  เป1นศาสตราภิชาน กองทุนเพ่ือการบริหารวิชาการและการศึกษา
ของคณะนิติศาสตร-  ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
 (4.) รองศาสตราจารย- นายแพทย-นภดล  นพคุณ เป1นศาสตราภิชานเงินทุนรองศาสตราจารย- 
นายแพทย-นภดล  นพคุณ กองทุนเพ่ือการบริหารวิชาการและการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร- ระยะเวลา 1 ป4 
ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
 (5.) ศาสตราจารย- ดร.โสภณ  เริงสําราญ  เป1นศาสตราภิชานเงินทุนศาสตราภิชาน บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) กองทุนเพ่ือการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร- วาระท่ี 2  ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2557  
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 (6.) รองศาสตราจารย- ดร.สุพัตรา  จินาวัฒน-  เป1นศาสตราภิชาน เงินทุนศาสตราภิชาน  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) กองทุนเพ่ือการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร-  วาระท่ี 2  ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557  
 (7.) นายวิศิษฎ-  ลิ้มประนะ  เป1นศาสตราภิชาน เงินทุนศาสตราภิชาน  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
กองทุนเพ่ือการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร-  ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2557  
 (8.) รองศาสตราจารย- ดร. อุรา  ปานเจริญ  เป1นศาสตราภิชานเงินทุน ดร.คัทสึโนะ สึเดะ มาเอดะ               
ในกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
 (9.) รองศาสตราจารย-ปกรณ-  รอดช(างเผื่อน เป1นศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา-
ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร- วาระท่ี 3  ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2557  
 (10.) รองศาสตราจารย-ทวีรัก  เจริญสุข  เป1นศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา-
ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร- วาระท่ี 3  ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2557  
 (11.) รองศาสตราจารย-ผุสดี  หลิมสกุล  เป1นศาสตราภิชานเงินทุนบริหารวิชาการและการศึกษา-
ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร-   ระยะเวลา 1 ป4 ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557  
  
 

10. เรื่องการแต=งต้ังหัวหน(าภาควิชา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(แต=งต้ังหัวหน(าภาควิชา ดังนี้ 
 (1.)  ผู(ช=วยศาสตราจารย- ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน-  ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชาภูมิศาสตร-                 
คณะอักษรศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  
 (2.)  อาจารย- ดร.วิภาส  โพธิแพทย- ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร- 
ต้ังแต=วันท่ี 27 กันยายน  2556  
 (3.) ผู(ช=วยศาสตราจารย- ดร.สุจิตรา บุญหยง ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชากายภาพบําบัด                                        
คณะสหเวชศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 28 ตุลาคม 2556  
 (4.) รองศาสตราจารย- แพทย-หญิงสุกัลยา  เลิศล้ํา ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชา รังสีวิทยา                  
คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  
 (5. ) รองศาสตราจารย-สุ พีชา  วิทยเลิศปSญญา  ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชาเภสัชวิทยา                     
คณะแพทยศาสตร- ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  
 (6.) รองศาสตราจารย- ดร. จรูญศรี  มาดิลกโกวิท  ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป1นผู(นําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร-   ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  
 (7.) ผู(ช=วยศาสตราจารย- เภสัชกรหญิง ดร.ภูรี  อนันตโชติ  ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชาเภสัชศาสตร-
สังคมและบริหาร  คณะเภสัชศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 29 ตุลาคม 2556  
 (8.) ผู(ช=วยศาสตราจารย- เภสัชกรสุรพงษ-  เก็งทอง ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชาเภสัชเวทและ               
เภสัชพฤกษศาสตร-  คณะเภสัชศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 29 ตุลาคม 2556  
 (9.) อาจารย- ดร.สุมนทิพย-  จิตสว=าง  ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะรัฐศาสตร-  ต้ังแต=วันท่ี 27 กันยายน 2556  
 (10. )  รองศาสตราจารย-  ดร. สุภัทรา  อมาตยกุล   ดํารงตําแหน=งหัวหน(าภาควิชาสรีรวิทยา                   
คณะทันตแพทยศาสตร- ต=อไปอีกวาระหนึ่ง  ต้ังแต=วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
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11. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก=ผู(สําเร็จการศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาฯ แก=ผู(สําเร็จการศึกษาของส=วนงานต=าง ๆ ได(แก= คณะวิศวกรรมศาสตร- 
จํานวน 5 คน คณะสถาปSตยกรรมศาสตร- จํานวน 1 คน  คณะเศรษฐศาสตร- จํานวน 3 คน คณะวิทยาศาสตร- 
จํานวน 5 คน คณะเภสัชศาสตร- จํานวน 4 คน คณะสหเวชศาสตร- จํานวน 1 คน  คณะศิลปกรรมศาสตร-                 
จํานวน 1 คน บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1 คน คณะนิติศาสตร- จํานวน 3 คน  คณะรัฐศาสตร- จํานวน 1 คน และ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร-สาธารณสุข จํานวน 1 คน  
 
12. เรื่องหลักสูตรใหม=ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  ช=วงระยะเวลา พ.ศ. 2556 -2560 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม=ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย                     
ช=วงระยะเวลา พ.ศ. 2556 -2560 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
  
13.  เรื่องการเปYดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
     สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให(เปYดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ/สหสาขาวิชา)  
 
14. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร ดังนี้ 
        (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร-สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
  (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร- 
 (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
          (4) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
          (5) หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
      
15. การปYดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเพศศาสตร- (หลักสูตรสหสาขาวิชา) 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปYดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเพศศาสตร- (หลักสูตร                 
สหสาขาวิชา)  
 


