
        สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 764 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวำคม 2556 
  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
      
 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำน              
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องร่ำงแผนยุทธศำสตร์จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 – 2570) 
  สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบในหลักกำรของแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2570) ที่ฝ่ำยบริหำรน ำเสนอ ซึ่งก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรเป็น CU World Class 
National University โดยใช้ยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน คือ กำรวิจัย กำรเรียนกำรสอน และกำรบริกำรวิชำกำร             
โดยมียุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนประกอบด้วยโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงสร้ำงองค์กร และกำรจัดกำรกำรเงิน
ทรัพยำกรบุคคลและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำยทั้ งนี้ ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุม               
ไปปรับปรุงแก้ไขร่ำงแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้มีควำมสมบูรณ์และชัดเจนมำกยิ่งขึ้น                 
แล้วน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำเป็นครั้งสุดท้ำยภำยในระยะเวลำ 2 เดือน โดยเฉพำะให้ครอบคลุม
ประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 
  (1.) ให้มีกำรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยพิจำรณำหำค ำที่เหมำะสมและ
แสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยแทนค ำว่ำ “เสำหลักของแผ่นดิน” 
  (2.) สิ่งที่ฝ่ำยบริหำรต้องไปพิจำรณำเพิ่มเติม คือ มหำวิทยำลัยมุ่งเน้นในเรื่องของผลงำนวิจัย และ
ผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งหำกมหำวิทยำลัยต้องกำรเป็น 1 ใน 200,  1 ใน 150 และ 1 ใน 100 อันดับโลกตำม   
กำรจัดอันดับของ QS แล้วก็ไม่ควรละทิ้งในเรื่องกำรสร้ำงผลผลิตที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย คือคนที่จะอยู่กับ
สังคมโลก และเป็นคนที่ท ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ ดังนั้น ในกำรผลิตบัณฑิตจะต้องเน้นเรื่องกำรสร้ำง
บัณฑิตที่เป็นคนทีส่มบูรณ์เป็นพลเมืองทีด่ีมีคุณภำพ และมีคุณค่ำ เรื่องคุณภำพบัณฑิตจะเกี่ยวกับหลักสูตรและ
กิจกรรมด้วย 
 (3.) พิจำรณำคุณภำพของหลักสูตรระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอกให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น        
มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอกให้
มีคุณภำพมำกข้ึน ส ำหรับปริญญำตรีอำจน ำเรื่องทักษะเชิงปัญญำ (liberal Arts) เข้ำมำใช้ในบำงกลุ่มสำขำวิชำ 
 (4.) ใน 15 ปีข้ำงหน้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยต้องเป็นหลักในกำรสร้ำงนโยบำยและระบบที่เหมำะสมส ำหรับ
สังคมและประเทศชำติในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เป็นหลักในด้ำนกำรศึกษำ โดยกำรท ำวิจัยเพื่อให้ได้นโยบำยที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชำติในทุกยุคทุกสมัย และเมื่อใดที่ประเทศชำติมีปัญหำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยต้อง
พร้อมทีจ่ะเป็นหลักในกำรแก้ไขปัญหำและให้ค ำแนะน ำได้  
 (5.) จ ำนวนนิสิตในระดับปริญญำตรีมีควำมเหมำะสม  แต่ควรพิจำรณำทบทวนจ ำนวนนิสิตในระดับ
ปริญญำโท และปริญญำเอก เช่น กำรเปิดหลักสูตรแผน ข ในระดับปริญญำโท จะก ำหนดจ ำนวนและสำขำวิชำ
หรือไม่  และมีกำรควบคุมไม่ให้มีจ ำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ ควรก ำหนดว่ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนใด 
เป็นหลักสูตรที่มีควำมโดดเด่นในระดับอำเซียนในช่วง 5 ปีแรก แต่ในอีก 5 ปี ข้ำงหน้ำต้องมีหลักสูตรที่มีควำม



2 
 

โดดเด่นมำกขึ้นในสำขำวิชำอย่ำงน้อย 10 หรือ 15 สำขำวิชำ นอกจำกนี้ ให้ปรับยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำร
สังคม ให้มีเรื่องของศิลปวัฒนธรรมควำมเป็นไทยรวมอยู่ด้วย โดยหำชื่อที่เหมำะสมมำใช้ 
 

2. เรื่องผลกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยพลังงำน  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้แต่งตั้งศำสตรำจำรย์ ดร.ธรำพงษ์  วิทิตศำนต์  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยพลังงำน 
 
 

3. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
   (1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เจษฎำ  เด่นดวงบริพันธ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2556 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร. มนตรี  ชูวงษ ์เป็น ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำธรณีวิทยำ ภำควิชำ
ธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภำคม 2554 
 (3) อำจำรย์ ดร.มัทธนี  พลังเทพินทร์ เป็นผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ  สถำบันภำษำ  
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภำคม 2556 
 (4) อำจำรย์รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประถมศึกษำโรงเรยีนสำธิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษำยน 2555 
 (5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินตวีร์  คล้ำยสังข์ เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเทคโนโลยีและ 
สื่อสำรกำรศึกษำ ภำควิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนำยน 2555 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กมลพร  บัณฑิตยำนนท ์ เปน็ รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำมธัยมศึกษำ
ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน  คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วนัที่ 28 กันยำยน 2555 
 (7) อำจำรย์ นำยแพทย์นภชำญ  เอ้ือประเสริฐ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำวชิำอำยุรศำสตร์
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555  
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์นำยแพทย์เจตทะนง  แกลว้สงครำม เปน็ รองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวชิำอำยุรศำสตร์ 
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 
 (9) อำจำรย์ ดร.ชุติธร  เกตุลอย  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพยำธวิิทยำคลินิก  ภำควิชำ
เวชศำสตรช์ันสูตร คณะแพทยศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2555 
  
4. เรื่องกำรพจิำรณำเทียบต ำแหน่งทำงวชิำกำรเพื่อบรรจุเปน็พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้เทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ ดร.ปำจรีย์  นิพำสพงษ์ ซึ่งมีต ำแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์             
ในสำขำวิชำภำษำอังกฤษ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวำคม 2556 
 
5. เรื่องกำรพจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ชว่ยศำสตรำจำรยพ์ิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง พลอำกำศตรีหญิงกณิกำ  ภิรมย์รัตน์  เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
พิเศษ ในสำขำวิชำกุมำรเวชศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหำคม 2554 
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6. เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรนโยบำยวชิำกำร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย                  
สำยวิชำกำรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรน โยบำย
วิชำกำร ดังนี้ 
 

 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร  
 (1) ศำสตรำจำรย์ ดร. สมศักดิ์  ปัญญำแก้ว   สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
 (2) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุรศักดิ์  ฐำนีพำนิชสกุล  สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิมล   ว่องวำณิช   สำขำสังคมศำสตร์ 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  สถำอำนันท์  สำขำมนุษยศำสตร์ 
 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
 (1) ดร.กอปร  กฤตยำกีรณ    สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์สงครำม เหลืองทองค ำ  สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 (3) ดร.ธำริษำ  วัฒนเกส     สำขำสังคมศำสตร์ 
 (4) ศำสตรำจำรย์ ดร.อภินันท์  โปษยำนนท์   สำขำมนุษยศำสตร์ 
 
7. เรื่องข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยวำ่ด้วยคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร พ.ศ. 2552 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 (1.) ให้แก้ไขข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร พ.ศ. 2552 ใน
ข้อ 4 (7) โดยให้รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำยจ ำนวนสองคนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร โดยให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติเป็นต้นไป และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
เพื่อทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไปด้วย 
 (2.)  ให้แต่งตั้งรองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะก ำพุ) ซึ่งได้รับมอบหมำยให้มี
ภำระหน้ำที่เกี่ยวกับวิจัยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร ร่วมกับรองอธิกำรบดี  
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยำ ติงศภัทิย์) ซึ่งได้รับมอบหมำยให้มีภำระหน้ำที่เกี่ยวกับวิชำกำร                   
และเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำรในปัจจุบัน 
 
8. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัต ิให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 (1) ประธำนสภำคณำจำรย์ 
          (2) นำยกสมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์  
          (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัญชำ  ชลำภิรมย์   
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนำ 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 
 (5) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุจิต  บุญบงกำร 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวำระที่สองซึ่งไม่สำมำรถถูกเสนอชื่อเป็น           
ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิในครำวนี้ได้ (ถ้ำม)ี เลือกกันเองจ ำนวนหนึ่งคน) 
 ทั้งนี้ ส ำหรับกรรมกำรที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีเลือกกันเองจ ำนวนสองคน และกรรมกำรที่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันในระดับส่วนงำนเลือกกันเองจ ำนวนหนึ่งคน จะด ำเนินกำรเลือกในที่ประชุม
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คณบดี และเมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วให้จัดท ำประกำศแต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งเสนอสภำมหำวิทยำลัย                     
เพื่อทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป 
 
9. เรื่องกำรแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.กอปร  กฤตยำกีรณ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน  สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 
10. เรื่องกำรแต่งตั้งศำสตรำภิชำน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้แต่งตั้งศำสตรำภิชำน ดังนี้ 

(1.) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ  ดร.สมศักดิ์  ด ำรงค์เลิศ  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์
จ ำกัด  ในสำขำวิศวกรรมเคมี กองทุนเพื่อกำรวิจัยของคณะวิทยำศำสตร์ วำระที่ 3 ระยะเวลำ 1  ปี  ตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม  2557 
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

(2.) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  เป็นศำสตรำภิชำนเงินทุนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด  
(มหำชน) คณะอักษรศำสตร์ วำระที่ 11  ระยะเวลำ  1  ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2558 

 
11. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์                    
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 (1.) อธิกำรบดี          เป็น ประธำนกรรมกำร 
 (2.) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.เกษม  สุวรรณกุล   กรรมกำร 
 (3.) พลอำกำศเอกก ำธน  สินธวำนนท์    กรรมกำร 
 (4.) นำยกำนต์  ตระกูลฮุน      กรรมกำร 
 (5.) นำยกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวำลำ     กรรมกำร 
 (6.) นำยโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์     กรรมกำร 
 (7.) ดร.จิรำยุ  อิศรำงกูร  ณ  อยุธยำ     กรรมกำร 
 (8.) คุณหญิงชฎำ  วัฒนศิริธรรม     กรรมกำร 
 (9.) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉำย  กีระนันทน์   กรรมกำร 
 (10.) นำยบรรยงค์  ล่ ำซ ำ      กรรมกำร 
 (11.) นำยบัณฑูร  ล่ ำซ ำ      กรรมกำร 
 (12.) นำยแบงกอก  เชำว์ขวัญยืน     กรรมกำร 
 (13.) นำยประมนต์  สุธีวงศ์      กรรมกำร 
 (14.) ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์     กรรมกำร 
 (15.) หม่อมรำชวงศ์ ปรีดิยำธร  เทวกุล    กรรมกำร 
 (16.) นำยพงส์  สำรสิน      กรรมกำร 
 (17.) นำยพลำกร  หวั่งหลี      กรรมกำร 
 (18.) นำยพำรณ  อิศรเสนำ  ณ อยุธยำ    กรรมกำร 
 (19.) ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถำวร     กรรมกำร 
 (20.) ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้ำน    กรรมกำร 
 (21.) นำยวิจิตร  ณ ระนอง      กรรมกำร 
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 (22.) นำยศิวะพร  ทรรทรำนนท์     กรรมกำร 
 (23.) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์  กรรมกำร 
 (24.) ศำสตรำจำรย์ ดร. อมร  จันทรสมบูรณ ์    กรรมกำร 
 (25.) นำยนรเศรษฐ  ปัทมำนันท์     กรรมกำร 
 (26.) นำยชยันต์  ศำลิคุปต      กรรมกำร 
 (27.) นำยบรรยง  พงศ์พำนิช     กรรมกำร 
 (28.) นำยถำวร  เรืองจรุงพงศ ์     กรรมกำร  
 (29.) นำยชำญ  ศรีวิกรม์      กรรมกำร 
 (30.) นำยเฉลิมชัย  ว่องไววิทย์     กรรมกำร 
 (31.) Dean  Sally  Blount     กรรมกำร 
 (32.) Professor Donald P. Jacobs    กรรมกำร 
 (33.) Professor  Dipak C. Jain     กรรมกำร 
 (34.) Professor Japhet S. Law     กรรมกำร 
 (35.) Professor Michael J. Page     กรรมกำร 
 (36.) Professor  Sung Joo Park     กรรมกำร 
 (37.) Dr. Eileen Peacock      กรรมกำร 
 (38.) Mr.Umesh Phadke      กรรมกำร 
 (39.) Dean Thomas S. Robertson    กรรมกำร 
 (40.) Dean  Howard  Thomas     กรรมกำร 
 (41.) Professor Julio  Urgel     กรรมกำร 
 (42.) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ  ศศินทร์  เลขำนุกำร 
 ตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้มีวำระ 2 ปี 
  
12. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแกผู่้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 สภำมหำวิทยำลั ยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ ส ำ เร็ จกำรศึกษำของส่ วนงำนต่ ำง ๆ ได้ แก่                             
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 5 คน คณะอักษรศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน                 
10 คน คณะศิลปกรรมศำสตร์  จ ำนวน 2 คน  คณะนิเทศศำสตร์  จ ำนวน 1 คน คณะครุศำสตร์  จ ำนวน                  
2 คน บัณฑิตวิทยำลัย  จ ำนวน 5 คน คณะทันตแพทยศำสตร์  จ ำนวน 3  คน  คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน                    
2 คน คณะรัฐศำสตร์  จ ำนวน 8 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 1 คน วิทยำลัยปิโตรเลียมและ                
ปิโตรเคม ีจ ำนวน 2 คน และคณะวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 2 คน 
 
13. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร ดังนี้  

(1.)  หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตรสหสำขำวิชำ)  
(2.) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตรสหสำขำวิชำ) 
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14. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี ้
 (1.) อำจำรย์ ดร.ฐิติศักดิ์  บุญปรำโมทย ์ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลยีม  
คณะวิศวกรรมศำสตร ์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นต้นไป 
 (2.) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำวพันธ์  ภัทรโกศล  ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำจุลชีววิทยำ  คณะแพทยศำสตร์  
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป 
 (3.) รองศำสตรำจำรย์ เภสัชกรหญิง ดร.มณีวรรณ  สุขสมทิพย์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำชีวเคมีและ
จุลชวีวิทยำ คณะเภสัชศำสตร ์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวำคม 2556 เป็นต้นไป 
 
     


