
         สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 773 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลำคม 2557 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์      นำยกสภำมหำวิทยำลัย     เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องค่ำนิยมหลักจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ก ำหนดค่ำนิยมหลักจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่เป็นค ำภำษำไทยว่ำ 
“น้ ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นควำมเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและท ำเพ่ือสังคม” และให้มีกำรประกำศใช้ต่อไป 
ส ำหรับค่ำนิยมหลักจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่ใช้ค ำภำษำอังกฤษให้ฝ่ำยบริหำรไปพิจำรณำหำค ำภำษำอังกฤษ
ที่เหมำะสม 
  
2. เรื่องกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำง 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติ ดังนี้ 

 (1) มีมติให้อุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อศำลปกครองสูงสุด โดยเห็นควรให้ อุทธรณ์ 16 
เสียง ไม่ควรอุทธรณ์ 1 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ทั้งนี้ ในกำรอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ในประเด็นข้อกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 อันควร
ได้รับกำรวินิจฉัยโดยศำลสูงสุดให้เป็นบรรทัดฐำนต่อไป ทั้งยังมีประเด็นข้อกฎหมำยและข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นใน
ศำลปกครองกลำงแล้วแต่ไม่ได้เน้นเป็นประเด็นส ำคัญ  
 (2) ในระหว่ำงกำรอุทธรณ์ค ำพิพำกษำขอให้ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรรอมชอมประนีประนอมให้เกิด
ควำมสมำนฉันท์ในคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
3. เรื่องผลกำรสรรหำคณบดีวิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.สถิรกร  พงศ์พำนิช ด ำรงต ำแหน่งคณบดี
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 

 
4. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในถำบันอุดมศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภลักษณ์   พินิจภูวดล  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ประเภทคณำจำรย์ประจ ำ เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ 
 
5. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สมชำย  ธนวัฒนำเจริญ  กรรมกำร                
สภำมหำวิทยำลัย เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
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6. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรและเลขำนุกำรและกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรกำรก ำกับ
ติดตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งรองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.ธรำพงศ์ วิทิตศำนต์) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และ ผู้ช่วยอธิกำรบดี (นำยเอกสิทธิ์  วันสม) เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร ใน
คณะกรรมกำรก ำกับติดตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
7. เรื่องกำรแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.อำทิพันธุ์  
พิมพ์ขำวข ำ) เป็น ผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
8. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.ณิดำ  ติรณสวัสดิ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ  ภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม 2556 
 (2) อำจำรย์ ดร.นูรีดำ  หะยียะโกะ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำมำเลย์ ภำควิชำภำษำ
ตะวันออก คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหำคม 2556 
 (3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐพร  พำนโพธิ์ทอง เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย 
ภำควิชำภำษำไทย คณะอักษรศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวำคม 2556 
 (4) อำจำรย์ ดร.กำญจนำ  รังษีหิรัญรัตน์ เปน็ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร ์               
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2556 
 (5) อำจำรย์ ดร.ชนิดำ  พลำนุเวช เปน็ ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร ์                    
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2556 
 (6) อำจำรย์สิทธำ  พงษ์พิบูลย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ                     
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยำยน 2556 
 (7) อำจำรย์ฉัตรชัย  มะสุนสืบ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ                     
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 
 (8) อำจำรย์ สัตวแพทย์หญิงศริยำ  อัศวกำญจน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีวเคมี 
ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2556 
 (9) อำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.อนุศักดิ์  กิจถำวรรัตน์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำสรีรวิทยำ 
ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 28  ตุลำคม 2556 
 (10) อำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สิริลักษณ์  สุรเชษฐพงษ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวชิำอำยุรศำสตร์ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 
 (11) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.ณุวีร์  ประภัสระกูล เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลำคม 2555  
 (12) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร. ธีระยุทธ  แก้วอมตวงศ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์  
ในสำขำวิชำพยำธิวิทยำ ภำควิชำพยำธิวิทยำ  คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยำยน 2555 
 (13) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.อลงกร  อมรศิลป์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ 
สัตวแพทยสำธำรณสุข ภำควิชำสัตวแพทยสำธำรณสุข คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 19  สิงหำคม 2556 
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 (14) รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงบุษบำ  วิวัฒน์เวคิน เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2556 
 (15) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สวภำ  เวชสุรักษ์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนำฏยศิลป์ 
ภำควิชำนำฏยศิลป์  คณะศิลปกรรมศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 21  พฤศจิกำยน 2556 
 (16) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภัทรวดี  ภูชฎำภิรมย์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ 
ภำควิชำดุริยำงคศิลป์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2553 
 (17) อำจำรย์ ดร.วรัญญู  พูลเจริญ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชเวท ภำควิชำเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 2 เมษำยน 2556 
 (18) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก  วิมลมั่งค่ัง เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชเวท 
ภำควิชำเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2556 
 (19) อำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.วริษำ  พงศ์เรขนำนนท์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัชวิทยำ 
ภำควิชำเภสัชวิทยำและสรีรวทิยำ คณะเภสัชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม 2556 
 (20) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิงสมฤทัย  วัชรำวิวัฒน์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเภสัช
กรรมคลินิก ภำควิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศำสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2556 
 (21) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธุ์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
ภำควิชำวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนำยน 2556 
 (22) อำจำรย์ ดร.ทรรศนีย ์ พฤกษำสิทธิ์ เป็น ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวชิำวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24  กุมภำพันธ์ 2557 
 (23) อำจำรย์ศศิภำ  พันธุวดีธร เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
ภำควิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2557 
 (24) อำจำรย์ ดร.ชมภูนุช  วิรณุำนนท์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพันธุศำสตร์ ภำควิชำ
พฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2556 
 (25) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รจนำ  พรประเสริฐสุข เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
ภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม 2557 
 (26) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยบุตร  บุรีค ำ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำฟิสิกส์  
ภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19  พฤษภำคม 2557 
 (27) อำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ   ธนำนุวงศ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร 
ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25  ธันวำคม 2556 
 (28) อำจำรย์ ดร.ไพรัช  ตั้งพรประเสริฐ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557  
 (29) อำจำรย์ ดร. สุรชัย  ชัยทัศนีย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2556 
 (30) อำจำรย์ ดร.จิตโกมุท  ส่งศิริ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2557  
 (31) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรงค์  ปวรำจำรย์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 
 (32) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุลยพงศ์  วงศ์แสวง เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมนวิเคลียร์ 
ภำควิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 
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 (33) อำจำรย์ ดร.ณัฐชำนนท์  โกมุทพุฒิพงศ ์เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรบัญชี 
ภำควิชำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 29 มกรำคม 2557 
 (34) อำจำรย์ ดร.ถิระ  ฉวรรณกุล เป็น  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
ภำควิชำพำณิชยศำสตร์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2557 
   
9. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้ง อำจำรย์ แพทย์หญิงภัทร์นฤน  มหัธนสกุล เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิเศษ สำขำวิชำโสต  นำสิก  ลำริงซ์วิทยำ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2556 
 
10. เรื่องกำรพิจำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้เทียบต ำแหน่งอำจำรย์ เจ โทมัส  คอนเนลลี่  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
 
11. เรื่องกำรตั้งชื่ออำคำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ขอพระรำชทำนชื่ออำคำรศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงทันตแพทยศำสตร์ 
คณะทันตแพทยศำสตร์ โดยเสนอ 3 ชื่อ คือ 1) บรมนำถศรีนครินทร์ 2) บรมนำถนครินทร์ 3) ภัทรมหำรำชกำรุณย์ 
หรือขอพระรำชทำนชื่ออ่ืนตำมแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
 
12. เรื่องกำรเพ่ิมวงเงินสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล จุฬำฯ ประเภทตรำสำรหนี้เพ่ือกำรบริหำรทุนคงยอดเงินต้น
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคลจุฬำฯ ประเภทตรำสำรหนี้
เพ่ือกำรบริหำรทุนคงยอดเงินต้นเป็น 12,000 ล้ำนบำท (กองทุนย่อยละ 6,000 ล้ำนบำท)  
 
13. เรื่องกำรรับรองผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติรับรองผลกำรเลือกตั้งรองศำสตรำจำรย์ ดร.บัญชำ  ชลำภิรมย์   เป็นกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์  
 
14. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ดังนี้ 
 (1) อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   เป็น     ประธำนกรรมกำร 
 (2) ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์  ใบไม้      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (3) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล        กรรมกำร 
 (4) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์       กรรมกำร 
 (5) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น       กรรมกำร 
 (6) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่       กรรมกำร 
 (7) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนเรศวร        กรรมกำร 
 (8) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์       กรรมกำร 
 (9) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี     กรรมกำร 
 (10) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี      กรรมกำร 
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 (11) รองอธิกำรบดี(ศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะก ำพุ)    กรรมกำร 
 (12)  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (13)  รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
15. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1)  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬำรัตน์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำประวัติศำสตร์                 
คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป  
 (2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยพร  ภู่ประเสริฐ  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                          
คณะวิศวกรรมศำสตร์  ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่  25 พฤศจิกำยน  2557  เป็นต้นไป 
  
16. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 9 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 9 หลักสูตร  ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีววิทยำ 
           (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำสัตววิทยำ 
           (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ระดับโมเลกุลทำงจุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์
และวิทยำภูมิคุ้มกัน 
 (4) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำ 
           (5) หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
           (6) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
           (7) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมแหล่งน้ ำ 
           (8) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
           (9) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมแหล่งน้ ำ 
  
17. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำง ๆ ได้แก่ คณะครุศำสตร์ 
จ ำนวน 3 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 8 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 5 คน คณะเศรษฐศำสตร ์ 
จ ำนวน 1 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
จ ำนวน 1 คน วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 4 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 คน                     
คณะพยำบำลศำสตร์  จ ำนวน 2 คน และคณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 1 คน  
  
 
 


