
  สรปุมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 778 

วันพธุที่ 25 มีนำคม 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์     นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องทบทวนหลักกำรในกำรสนับสนุนโครงกำรสร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 
 สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำเรื่องหลักกำรในกำรสนับสนุนโครงกำรสร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2 
เพิ่มเติมจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 777 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 และมีมติอนุมัติและ
เห็นชอบหลักเกณฑ์ที่เสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 
 (1) อนุมัติหลักกำรกำรสนับสนุนโครงกำรฯ  ตำมเกณฑ์สัดส่วนกำรสนับสนุนที่เสนอโดยให้คงยอด               

รวมของงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติจ ำนวนทั้งสิ้น 669,253,000 บำท และให้ส่วนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

(ACTION PLAN) ส่งให้มหำวิทยำลัยภำยในวันที่  8 เมษำยน 2558 เพื่อให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรฯ พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2558 

 (2) เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรคิดสัดส่วนกำรสนับสนุนงบประมำณตำมเกณฑ์สัดส่วนในช่วงต่อไป โดย
แบ่งกลุ่มส่วนงำนตำมระดับทรัพยำกรหรอืเงินทนุของส่วนงำนออกเปน็ 5 กลุ่ม และก ำหนดสัดส่วนกำรสนับสนุน
งบประมำณโครงกำร หลังจำกหักค่ำตอบแทนหรือค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ส่วนงำนต้องรับผิดชอบแล้ว โดยกลุ่มที่ 1 
มหำวิทยำลัยสนับสนุนไม่เกิน ร้อยละ 80 กลุ่มที่  2 มหำวิทยำลัยสนับสนุนไม่เกิน ร้อยละ 85 กลุ่มที่ 3 
มหำวิทยำลัยสนับสนุนไม่เกิน ร้อยละ 90 กลุ่มที่ 4 มหำวิทยำลัยสนับสนุนไม่เกิน ร้อยละ 95 และกลุ่มที่ 5 
มหำวิทยำลัยอำจจะสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 100 ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งจะพิจำรณำเป็น          
รำยกรณีและก ำหนดให้ส่วนงำนเสนอแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ของโครงกำร โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับแผน        
กำรปฏิบัติงำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และแผนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือค่ำจ้ำงบุคลำกรอย่ำงชัดเจน
ประกอบกำรพิจำรณำโครงกำรในช่วงต่อๆ ไปด้วย 
 
2. เรื่องกรอบงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกรอบงบประมำณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
และให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559      
เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำในเดือนกันยำยนต่อไป 
 
3. เรื่องกำรเผยแพร่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปบีัญชี 2557  
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบเอกสำรเผยแพร่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีบัญชี 2557                  
ซึ่งประกอบด้วย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัย และ11 องค์กรก ำกับดูแลกิจกำร 
(คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินสภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกรสภำจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร  คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต  คณะกรรมกำรกิจกำร
สภำมหำวิทยำลัย  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะวุฒยำจำรย์  
สภำคณำจำรย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สิน) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
อธิกำรบดี กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของรองอธิกำรบดีและผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
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ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเสนอ และเห็นชอบให้น ำไปเผยแพร่ในจุฬำสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ
สภำมหำวิทยำลัย  
 
4. เรือ่งผลกำรสรรหำคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.พสุ  เดชะรินทร์ ด ำรงต ำแหน่งคณบดี                   
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2558  
 
5. เรือ่งกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี ้
 (1) อำจำรย์ปรีดำ  อัครจันทโชติ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ภำควิชำวำท
วิทยำและสื่อสำรกำรแสดง คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนำยน 2555 
 (2) อำจำรย์พิจิตรำ สึคำโมโต้  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ภำควิชำวำรสำร
สนเทศ คณะนิเทศศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม 2555 
 (3) อำจำรย์ ดร.ไทยศิริ  เวทไว  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  ภำควิชำ                  
กำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2557 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุณฑลี  รื่นรมย์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ
กำรตลำด คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2557 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรเทพ  เขียวหอม  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  สถำอำนันท์  เป็นศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรัชญำ ภำควิชำ
ปรัชญำ คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหำคม 2557 
 (7) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร  ทิพยศักดิ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำสเปน ภำควิชำ
ภำษำตะวันตก คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 
 (8) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สุดำดวง  กฤษฎำพงษ ์เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ            
ทันตกรรมชุมชน ภำควิชำทันตกรรมชุมชน  คณะทันตแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนำยน 2557 
 (9 ) อำจำรย์  ดร .ปิติ   ศรีแสงนำม  เป็ น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์                         
คณะเศรษฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษำยน 2557 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดำ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 
 (11) อำจำรย ์นำยแพทย์ชูเกียรติ  เฉลิมพันธ์พิพัฒน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำออร์โธปิดิกส์ 
ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
 (12) อำจำรย ์นำยแพทย์นิพนธ์  เขมะเพชร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ 
ภำควิชำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2556 
 (13) อำจำรย์ แพทย์หญิงภัณฑิลำ  ชลวิสุทธ์ิ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิสัญญีวิทยำ 
ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ คณะแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวำคม 2556 
 (14)  อำจำรย ์นำยสัตวแพทย์ ดร.มรกต  แก้วธรรมสอน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำปรสติวิทยำ 
ภำควิชำพยำธิวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2557 
 (15) อำจำรย์ เภสัชกร ดร.พิสิฐ  เขมำวุฆฒ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชวิทยำ ภำควิชำ
เภสัชวิทยำและสรีรวิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2557 
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 (16) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุรีย์  เจียรณ์มงคล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
เภสัชวิทยำ ภำควิชำเภสัชวิทยำและสรีรวิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนำยน 2557 
 (17) อำจำรย์ ดร.อนวัช  อำชวำคม  เป็น ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี                  
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2557 
 (18) อำจำรย์ ดร.อมรำวรรณ  อินทศิริ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำเคมี                        
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนำยน 2557 
 (19) อำจำรย์ ดร.ส ำรวม  บัวประดิษฐ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภำคม 2557 
 (20) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พัฒนี  อุดมกะวำนิช  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
 (21) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชิต  ศรีตระกูล  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์  ภำควิชำฟิสิกส์ 
คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2556 
 
6. เรือ่งกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบักำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ให้แต่งตั้ ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์  กรรมกำร                     
สภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 
7. เรือ่งกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและหลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำต่อเวลำรำชกำรผูท้ี่เกษียณอำยุรำชกำร 1 ตลุำคม 2558 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรพิจำรณำต่อเวลำ
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 และเห็นชอบให้ปฏิบัติตำมข้ันตอน วิธีกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมหลักเกณฑ์ใน                       
กำรพิจำรณำต่อเวลำรำชกำรผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำร 1 ตุลำคม 2558 ตำมประกำศของ กพอ. ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2557  
 
8. เรื่องกำรปรบัปรุงร่ำงข้อบงัคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2552 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบในหลักกำรกำรปรับปรุงร่ำ ง ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ         
พ.ศ. 2552 โดยให้ฝ่ำยบริหำรน ำหลักกำรและควำมเหน็ในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำจดัท ำร่ำงข้อบงัคับ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. .... เสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 (2) ให้จัดท ำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ โดยในคู่มือให้อ้ำงอิงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อควำม
สะดวกและชัดเจนในกำรปฏิบัติ 
 
9. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยระบบกำรศึกษำส ำหรับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกำศใช้ข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วย
ระบบกำรศึกษำส ำหรับปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตำมที่คณะแพทย์ศำสตร์เสนอ เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรลงทะเบียนเรียนใหส้อดคล้องกับหลกัสูตรแพทยศำสตรบณัฑิตทีป่รบัปรงุใน พ.ศ. 2555 และเพื่อ
ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรื่องกำรศึกษำของนิสิต 
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10. เรื่องร่ำงประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเรือ่งอัตรำกำรเรียกเก็บเงินค่ำเล่ำเรียนและเงินเรียกเกบ็ประเภท
อื่นๆ ส ำหรับนสิิต (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ... 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกำศใช้ประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเรื่องอัตรำ
กำรเรียกเก็บเงินค่ำเล่ำเรียนและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ ส ำหรับนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อปรับอัตรำ              
กำรจัดเก็บค่ำเล่ำเรียนส ำหรับนิสิตคณะศิลปกรรมศำสตร์ จำกที่อยู่ในกลุ่มคณะที่สองเป็นกลุ่มคณะที่หนึ่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับค่ำใช้จ่ำยและลักษณะกำรเรียนกำรสอนที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
 
11. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์พเิศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์                 
ทันตแพทย์หญิงชุติมำ ไตรรัตน์วรกุล เป็นศำสตรำจำรย์พิเศษในสำขำวิชำทันตกรรมส ำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศำสตร์
ต่อไป 
 
12. เรื่องหลักสูตรใหมป่รบับรรจุเพิม่ในแผนพฒันำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 – 2559 
      สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย           

ช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2555 – 2559  จ ำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสังคม
วิทยำและมำนุษยวิทยำ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำอำชญำวิทยำและงำนยุติธรรม หลักสูตร
ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  และหลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต  

สำขำวิชำอำชญำวิทยำและงำนยุติธรรม  
  
13. เรื่องหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร ดงันี ้
 (1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
             (2) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำอำชญำวิทยำและงำนยุติธรรม 
 (3) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
             (4) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำอำชญำวิทยำและงำนยุติธรรม 
      
14. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 10 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรบัปรุง 10 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ  
   (2) หลกัสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย 
           (3) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำนิเทศกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตร 
 (4) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์และกำรเงินระหว่ำงประเทศ  (หลักสูตรนำนำชำติ)
 (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
         (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
            (7) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ 
          (8) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินกิ สำขำวิชำรังสีวิทยำ 
 (9) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
       (10) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ  
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15. เรื่องกำรปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป เนื่องจำก 

ไม่มีนิสิตเข้ำศึกษำในหลักสูตรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2552  
  

 16. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลยัมมีติอนมุัติปริญญำฯ แกผู่้ส ำเรจ็กำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  
จ ำนวน 1 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะทันตแพทยศำสตร์  
จ ำนวน 3 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 59 คน คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 3 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 8 คน 
คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 178 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 1 คน 
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 2 คน และวิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน  

  
 
  

 


