
    สรุปมตสิ ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 781 

วันพฤหัสบดทีี่ 25 มิถุนำยน 2558 
  ณ ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อำคำรจำมจรุี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์       นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
 

1. เรื่องนโยบำยเกี่ยวกับศูนย์สัตว์ทดลองและศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ 
 ตำมที่สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 780 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2558 ได้มอบหมำยให้     
ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดนโยบำยกำรใช้สัตว์ทดลองของมหำวิทยำลัย และระบบกำรบริหำรงำน 
แผนงำนด้ำนควำมเสี่ยงของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ ฝ่ำยบริหำรโดยรองอธิกำรบดีรับผิดชอบด้ำนวิจัย                 
ได้เสนอกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวสรุปได้ ดังนี้ 
 นโยบำยกำรใช้สัตว์ทดลองเพือ่งำนทำงวิทยำศำสตรฝ์ำ่ยวิจัยได้ส ำรวจกำรใช้สัตว์เพื่องำนกำรเรียนกำรสอน 
และงำนทำงวิทยำศำสตร์ของทั้ งมหำวิทยำลัย และได้เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมกำร 2 ชุด คือ คณะกรรมกำร                       
นโยบำยกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรเลี้ยงและกำรใช้สัตว์เพื่อ             
งำนทำงวิทยำศำสตร์  

ส ำหรับศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรเรื่องศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ 
ประสำนงำนกับศูนย์บริกำรควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จัดเตรียมงบประมำณด ำเนินงำนของศูนย์
จัดระบบกำรจัดกำรและบริหำรสัตว์ไพรเมท จัดร่ำงข้อบังคับของศูนย์และจัดระบบติดตำมกำรบริหำรศูนย์ 
 ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 
 (1) เห็นชอบนโยบำยเกี่ยวกับศูนย์สัตว์ทดลองและศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ ตำมที่เสนอและให้น ำ
ควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 (2) เห็นชอบให้ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ เป็นศูนย์ในก ำกับของมหำวิทยำลัยที่สนับสนุนกำรผลิต
ผลผลิตหลัก (ระดับ 2) 
 (3) ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล กรอบอัตรำก ำลัง และกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณด ำเนินกำรของ
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชำติ ให้ด ำเนินกำรเสนอฝ่ำยบริหำรและสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำอนุมัติตำม
ระยะเวลำและข้ันตอนของมหำวิทยำลัย 
 

2. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเสนอแต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเสนอแต่งตั้ง
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณประจ ำปีกำรศึกษำ ดังนี ้
 (1) เห็นชอบกำรให้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ปริญญำดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ ์พ.ศ. 2557 เสนอ ดังนี้  
 กรณีพิเศษ (พระบรมรำชวงศ์) 
 สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี  ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 กรณีปกต ิ
 (1.1) Professor Dr. John J. Cogan   ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.2) รองศำสตรำจำรย ์ทันตแพทยห์ญงิ คุณเมตตจิตต์  นวจินดำ ทันตแพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.3) รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย ์ แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.4) Professor Dr.Tsuneji Nagai   เภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
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 (1.5) ดร.บญัชำ  ชุณหสวัสดิกุล    วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.6) ศำสตรำจำรย์ ดร.จรวย  บุญยบุล   วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.7) นำยบรรยง  พงษ์พำนิช    เศรษฐศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.8) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทยร์ะบิล  รัตนพำนี สัตวแพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 (1.9) พลตรี หม่อมรำชวงศ์ ศุภวัฒย ์ เกษมศรี  อักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์
 (1.10) Professor Dr. John  Knodel   ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.11) นำยเอี่ยม  เอี่ยมวนำนนทชัย   วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 (1.12) นำยเจริญ  สิริวัฒนภักดี    บรหิำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 
 

 (2) เห็นชอบให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ตำมที่คณะกรรมกำรพจิำรณำเสนอ
แต่งตั้งศำสตรำจำรยก์ิตติคุณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 เสนอ ดังนี้   
  (2.1) ศำสตรำจำรย์วิทิต  มันตำภรณ์   คณะนิติศำสตร ์
         (2.2) ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรำพร  ณ ถลำง   คณะอักษรศำสตร์ 
         (2.3) ศำสตรำจำรย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  คณะวิทยำศำสตร์ 
         (2.4) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภำพ  คณะแพทยศำสตร์ 
 
3. เรื่องกำรเพิ่มอัตรำเงินสะสม และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
   สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบในหลกักำรให้ปรบัอตัรำเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ตำมอำยุงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย คือ พนักงำนที่อำยุงำนน้อยกว่ำ 5 ปี อัตรำเงินสะสมและเงินสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 3 พนักงำนที่อำยุงำนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป อัตรำเงินสะสมและเงินสมทบกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 5 และให้ฝ่ำยบริหำรไปจัดท ำรำยละเอียดให้ชัดเจนแล้วน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อ
พิจำรณำอนุมัตติ่อไป 
 
4. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำที่
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรของคณำจำรย์ประจ ำที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
5. เรือ่งกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้  

(1) อำจำรย์ พันเอก ดร.กนก  วีรวงศ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำวิศวกรรมส ำรวจ ภำควิชำ
วิศวกรรมส ำรวจ คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎำคม 2557 
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เศรษฐำ  ปำนงำม  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2557 
 (3) อำจำรย ์ดร.วรรณี  เจตจ ำนงนุช  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำ ภำควิชำวิจัย
และจิตวิทยำกำรศึกษำ  คณะครุศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนำยน 2557 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ช่ืนจิต  ประกิตชัยวัฒนำ เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร 
ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลำคม 2557 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ชัชวิทย์  อำภรณ์เทวัญ  เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษำยน 2557 
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 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ  วงศ์เกษมจิตต์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 
 (7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชูเกียรต ิ พนัสพรประสิทธ์ิ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
พอลิเมอร์ ภำควิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ คณะรัฐศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหำคม 2557 
 (8) อำจำรย ์ดร.เพ็ญพิสำข์  ศรีวรนำรถ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำภำษำสเปน ภำควิชำภำษำตะวันตก 
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนำยน 2557 
 (9) อำจำรย์ ดร.ภำสุรี  ลือสกุล  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำสเปน ภำควิชำภำษำตะวันตก 
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนำยน 2557 
 (10) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธ์ุ  สำสัตย ์ เป็น รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ 
คณะพยำบำลศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2557 
 นอกจำกนี้ไม่อนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงข้ึนจ ำนวน 2 รำย และไม่อนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรและห้ำมมิให้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงข้ึนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  นับแต่ วันที่                        
สภำมหำวิทยำลัยมีมติจ ำนวน 1 รำย 
 
6. เรือ่งงบประมำณเพิ่มเติมส ำหรับปงีบประมำณ พ.ศ. 2558 คณะทันตแพทยศำสตร ์
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบประมำณเพิม่เติมส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในส่วนงบประมำณ          
เงินรำยได้ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 171,493,600 บำท (หนึ่งร้อยเจ็ดสบิเอ็ดลำ้นสี่แสนเก้ำหมื่นสำมพนั  
หกร้อยบำทถ้วน) ในแผนงำนจัดกำรศึกษำ (กองทุนสินทรัพย์ถำวร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ทำงทันตแพทยศำสตร์) 
 
7. เรื่องกำรเสนอช่ือผู้แทนสภำมหำวิทยำลัยที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย 
     สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติ ให้แต่งตั้ ง ศำสตรำจำรย์พิ เศษธงทอง  จันทรำงศุ เป็นผู้แทน                    
สภำมหำวิทยำลัย ที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย 
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 
 (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ ์ ด ำรงค์เลิศ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด 
กองทุนเพื่อกำรวิจัยของคณะวิทยำศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่ 30  มิถุนำยน  2559   
 (2)  ศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิธำน  ลักคุณะประสิทธ์ิ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ 
คอนซัลแตนท์  จ ำกัด ในสำขำวิศวกรรมโยธำ กองทุนเพื่ อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของ                         
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่ 30  มิถุนำยน  2559  
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พูลพร  แสงบำงปลำ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ ำกัด ในสำขำวิศวกรรมเครื่องกล กองทุนเพื่อกำรบริหำรวิชำกำรและกำรศึกษำของคณะวิศวกรรมศำสตร์  
ระยะเวลำ 1 ป ี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่ 30  มิถุนำยน 2559   
 (4) นำยวิชำ หำญอมรรุ่งเรือง เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนศำสตรำภิชำนสยำมพิวรรธน์ กองทุน                
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่ 30  มิถุนำยน  2559   
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์  เทพวัลย์ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรทั่วไป กองทุนวิทยำลัย
ประชำกรศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่ 30  มิถุนำยน 2559 
 (6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภำพร  ชโยวรรณ เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริหำรทั่วไป กองทุนวิทยำลัย
ประชำกรศำสตร์ ระยะเวลำ 1 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่ 30  มิถุนำยน  2559  
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 9. เรื่องแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร. นำยแพทย์ภำสกร  วัธนธำดำ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำสรีรวิทยำ                         
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎำคม 2558 เป็นต้นไป 
 (2) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิมล  ทรัพย์วโรบล ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำโภชนำกำรและ                   
กำรก ำหนดอำหำร คณะสหเวชศำสตร์ ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เป็นต้นไป  
 (3) ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร. อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำนำฏยศิลป์                     
คณะศิลปกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป  
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมโยธำ                    
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนำยน 2558 เป็นต้นไป  
  

10. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 58 หลักสูตร  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 58 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลักสูตรสัตวแพทยศำสตรบัณฑิต    
   (2) หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต 
 (3) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย 
           (4) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน 
          (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบสถำปัตยกรรม  (หลักสูตรนำนำชำติ)  
 (6) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
           (7) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพจิต    
 (8) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำทันตกรรมประดิษฐ์  
    (9) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร 
     (10) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำศัลยศำสตร์ช่องปำก
และแม็กซิลโลเฟเชียล 
     (11) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพจิต     
 (12) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรพัฒนำสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ)  
 (13) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฉำยำเวชศำสตร์ 
 (14) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำกำรสืบพันธ์ุสัตว์ 
   (15) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรังสีวิทยำช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล     
 (16) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล 
   (17) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมบูรณะเพื่อควำมสวยงำมและทันตกรรมรำกเทียม  
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (18) หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเภสัชอุตสำหกรรม 
 (19) หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเภสัชกรรม 
 (20) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (21) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต 
 (22) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรสอนสังคมศึกษำ  
            (23) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครอง 
            (24) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเมืองและกำรจัดกำรปกครอง 
            (25) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
        (26) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
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            (27)  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
          (28) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม (สหสำขำวิชำ) 
 (29) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม  (หลักสูตรนำนำชำติ/          

สหสำขำวิชำ) 
 (30) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (สหสำขำวิชำ) 
 (31) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตชีววัสดุศำสตร์ (สหสำขำวิชำ) 
 (32) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
 (33) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 (34) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสัตววิทยำ 
 (35) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำธรณีวิทยำ 
 (36) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำฟิสิกส์ 
 (37) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ/
สหสำขำวิชำ) 
 (38) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำ และควำมยั่งยืน (หลักสูตร
นำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 
 (39) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำสูติศำสตร์- 
นรีเวชวิทยำ   
 (40) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ 
 (41) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำจิตเวชศำสตร์ 
 (42)  หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์ 
 (43) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำทันตกรรม
ประดิษฐ์  
     (44) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำทันตกรรม
หัตถกำร 
     (45) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำกำรสืบพันธ์ุสัตว์ 
 (46) หลักสูตรเภสัชศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเภสัชกรรม 
 (47) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (48) หลักสูตรนิเทศศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์    
 (49) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (สหสำขำวิชำ) 
 (50) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตชีววัสดุศำสตร์ (สหสำขำวิชำ) 

 (51) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑติ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์นำโนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 
 (52) หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
          (53)หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำและควำมยั่งยืน (หลักสูตร
นำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 

 (54) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
 (55) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 (56) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำสัตววิทยำ 
 (57) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำธรณีวิทยำ 
 (58) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำฟิสิกส์ 
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11. เรื่องปิดหลักสูตร 4 หลกัสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร 4 หลักสูตร ดังนี ้
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ/สหสำขำวิชำ)  
 (2)  หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิจัย เพื่อกำรพัฒนำสุขภำพ  (หลักสูตรนำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 
  (3) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก  สำขำวิชำโรคลมชัก 
   (4) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำวิชำอำยุรศำสตร์ทั่วไป 
    
12. เรื่องอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย  

จ ำนวน 3 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน 99 คน  คณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 356 คน คณะเศรษฐศำสตร์  
จ ำนวน 143 คน คณะเภสัชศำสตร์  จ ำนวน 2 คน คณะอักษรศำสตร์  จ ำนวน 328 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์  
จ ำนวน 145 คน คณะพยำบำลศำสตร์  จ ำนวน 4 คน คณะสหเวชศำสตร์  จ ำนวน 132 คน คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ จ ำนวน 205 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  จ ำนวน 507 คน คณะครุศำสตร์  จ ำนวน 11 คน 

คณะนิเทศศำสตร์  จ ำนวน 66 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน  118 คน                       

คณะศิลปกรรมศำสตร์  จ ำนวน 103 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 105 คน วิทยำลัยประชำกรศำสตร์  
จ ำนวน 2 คน วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จ ำนวน 2 คน วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  จ ำนวน 68 คน  

  
  

 


