
 

สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 811 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกรำคม 2561 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชำดำ  กีระนันทน์   นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรเจรจำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีบัญชี 2562 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีบัญชี 2562 และให้
ฝ่ำยบริหำรไปด ำเนินกำรวำงกรอบงบประมำณเพ่ือเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป 

ในปีบัญชี 2562 อธิกำรบดีเสนอตัวชี้วัด 13 ตัวเช่นเดิมภำยใต ้4 ยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย คือ สร้ำงคน สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้และนวัตกรรม สร้ำงเสริมสังคมไทย 
และก้ำวไกลในสังคมโลก โดยมีกำรปรับรำยละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจนและเหมำะสมยิ่งขึ้นดังนี้ 

(1) ปรับค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงในปีบัญชี  2560                     
ที่มหำวิทยำลัยสำมำรถสร้ำงผลผลิตได้เกินกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในหลำยตัวชี้วัด  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำม    
ท้ำทำยอย่ำงมีเหตุผล และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 

(2) ปรับค ำนิยำมของตัวชี้วัดย่อยใน KPI 1.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงและ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถสร้ำงประโยชน์แก่ให้แก่นิสิตได้อย่ำงแท้จริง  โดยเพ่ิม          
ค ำนิยำมของ KPI 1.1.2 ให้ต้องเป็นรำยวิชำที่ผู้เรียนประเมินว่ำได้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์และได้ฝึกทักษะ             
ที่จ ำเป็น 

(3) ปรับตัวชี้วัดย่อยใน KPI 2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง หลักกำรของ            
กำรจัดหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัย และควำมจ ำเป็นในกำรจ้ำงผู้สอนประจ ำชำวต่ำงประเทศของแต่
ละส่วนงำนในมหำวิทยำลัย โดยปรับ KPI 2.1.3 จำกร้อยละของจ ำนวนหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีที่มี
กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้สอนประจ ำชำวต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ  3 คน/ปี ต่อจ ำนวนหลักสูตร
นำนำชำติทั้งหมด เป็น “ร้อยละของสัดส่วนเวลำสอนของผู้สอนประจ ำชำวต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน” 

(4) ปรับตัวชี้วัดย่อยใน KPI 4.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง โดยปรับ KPI 
4.1.2 จำกร้อยละของปริมำณขยะเหลือทิ้งจำกปริมำณขยะทั้งหมด เป็น “ร้อยละปริมำณขยะเหลือทิ้งที่ลดลง
เทียบกับค่ำฐำน (Baseline) ปี 2560” และปรับค่ำเป้ำหมำยให้เหมำะสม 

 
2. เรื่องผลกำรประเมินส่วนงำนตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติ เห็นชอบผลกำรประเมินส่วนงำนตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 ที่ระบุว่ำ“เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันจัดตั้งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ 9                   
ให้มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินส่วนงำนดังกล่ำว โดยผู้ประเมินซึ่งสภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมิใช่
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ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยแล้วรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยและประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและให้มี                 
กำรประเมินดังกล่ำวทุกสี่ปี...” ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ 804 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560              
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินส่วนงำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  เพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินส่วนงำนของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551             
โดยใช้ระบบกำรประเมินส่วนงำนตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่  782             
เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2558 เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินส่วนงำนเสนอต่อ
สภำมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรประเมินส่วนงำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรประเมินส่วนงำนเพ่ือให้
เป็นไปตำมมำตรำ 43 จ ำนวน 39 ส่วนงำน ซึ่งมีส่วนงำนที่จัดตั้งครบก ำหนด 4 ปี ในปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 38 
ส่วนงำน และอีก 1 ส่วนงำน คือ ส ำนักวิชำทรัพยำกรกำรเกษตร จะครบก ำหนด 4 ปีในปี พ.ศ. 2561 อย่ำงไร
ก็ตำมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรประเมินให้เป็นไปในครำวเดียวกัน  คณะกรรมกำรประเมินส่วนงำน             
จึงมีมติประเมินทั้ง 39 ส่วนงำน 
 ผลกำรประเมินส่วนงำนตำมมำตรำ 43 ในภำพรวม  
 ผลคะแนนกำรประเมินส่วนงำนตำมระบบกำรประเมินส่วนงำนตำมมำตรำ 43 จ ำนวน 39 ส่วนงำนพบว่ำ  
 (1) ส่วนงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดตำมเกณฑ์  สกอ.             
ในกลุ่มท่ี 1 และตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่มที่ 2 จ ำนวน 32 ส่วนงำน มีผลกำรด ำเนินงำน
อยู่ในระดับดีมำก 23 ส่วนงำน และระดับดี 9 ส่วนงำน 
 (2) ส่วนงำนที่ใช้เกณฑ์มำตรฐำนระดับสำกล 3 ส่วนงำน คือ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
(AACSB) คณะแพทยศำสตร์ (EdPEx) สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ (AACSB, EQUIS) ซึ่งถือได้ว่ำเป็น
เกณฑ์ที่สูงกว่ำเกณฑ์ของ สกอ. ที่เป็นเกณฑ์พ้ืนฐำนขั้นต่ ำ คณะกรรมกำรประเมินส่วนงำนฯ เทียบคะแนนที่
ประเมินด้วยเกณฑ์ของ สกอ. ที่ระดับ 5 คะแนน ในส่วนของคะแนนกลุ่มที่ 1 เมื่อรวมกับคะแนนในกลุ่มที่ 2 
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 3 ส่วนงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมระบบกำรประเมินส่วนงำน
ตำมมำตรำ 43 มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำกทั้ง 3 ส่วนงำน  
 (3) ส่วนงำนด้ำนกำรสนับสนุน จ ำนวน 4 ส่วนงำน คือ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย ส ำนักงำนกำรทะเบียน และส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร คณะกรรมกำรประเมินส่วนงำนฯ                   
ได้มีมติเห็นชอบให้คะแนนในกลุ่มที่  1 ใช้ตัวชี้วัดตำมเกณฑ์ สกอ. ที่เกิดจำกกำรตรวจประเมินระดับ
มหำวิทยำลัย ส่วนกลุ่มที ่2 น ำผลคะแนนกำรประเมินมำจำกแหล่งต่ำงๆ คือ 
     1) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยจำกกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ ฝ่ำย
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  ที่มีบุคลำกรในสังกัดของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็น                       
ฝ่ำยเลขำนุกำร  
     2) ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยใช้ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของอธิกำรบดี   
     3) ส ำนักงำนกำรทะเบียน และส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยจำกกำรประเมินของ
ผู้ใช้บริกำรภำยนอกและของบุคลำกรภำยในมำเฉลี่ยเป็นคะแนนประเมิน  มีผลกำรด ำเนินงำนของทั้ง 4            
ส่วนงำนอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 2 ส่วนงำน และระดับดี จ ำนวน 2 ส่วนงำน  
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3. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนมหำวิทยำลัย                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกำรปรับโครงสร้ำงของส ำนักบริหำรระบบกำยภำพ ส ำนัก
บริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ศูนย์วิเครำะห์รำยได้และปฏิบัติกำรลงทุน ศูนย์กำรจัดกำรทรัพยำกร
ของมหำวิทยำลัย ส ำนักยุทธศำสตร์และกำรขับเคลื่อน และส ำนักบริหำรแผนและกำรงบประมำณ 
 
 
 
4. เรื่องขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณโครงกำร “สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2 : 
โครงกำรบูรณำกำรสหศำสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติโครงกำรและงบประมำณโครงกำร “สร้ำงเสริมพลังจุฬำฯ ก้ำวสู่ศตวรรษ
ที่ 2” ช่วงที่ 2 : โครงกำรบูรณำกำรสหศำสตร์เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งเป็นโครงกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด
ประเด็นหรือเรื่องที่ให้กำรสนับสนุน โครงกำรบูรณำกำรสหศำสตร์เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย Integrated 
Disciplines for Ageing Society มีระยะเวลำด ำเนินงำน 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนมกรำคม 2564  
  
5. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกำรปรับแก้ไขให้กรณีที่พนักงำนพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  เพรำะ
เสียชีวิตมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยตำมข้อ 94 ของข้อบังคับฯ 
 
6. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1)  อำจำรย์ ดร.ภัทรำ  ยี่ทอง  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพันธุศำสตร์ ภำควิชำพฤกษศำสตร์ 
คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2560 
 (2) อำจำรย์ ดร.ธีรพงษ์  พงษ์พัฒนเจริญ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกรำคม 2560 
 (3) อำจำรย์ ดร.จิรำพรรณ  สุนทรโชติ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำ
คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 
 (4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ  จูอนุวัฒนกุล  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี ภำควิชำ
เคมี คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภำคม 2560 
 (5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้ำ  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำ ภำควิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม 2560 
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 (6) อำจำรย์ ดร.คณิสร์  แสงโชติ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ                
กำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560 
 (7) อำจำรย์ ดร.นำถฤดี  ศุภกิจจำรักษ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ           
กำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภำคม 2560 

  (8) อำจำรย์ ดร.ธนำกร  ลิขิตำภิวัฒน์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำ              
กำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 
 (9) อำจำรย์ ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขกำร  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำกำรบัญชี ภำควิชำกำรบัญชี             
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนำยน 2560 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.กอบบุญ  หล่อทองค ำ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร 
ภำควิชำวิศวกรรมโลหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2560 
 (11) อำจำรย์ ดร.ศรเนตร  อำรีโสภณพิเชฐ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอุดมศึกษำ 
ภำควิชำนโยบำย กำรจัดกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 
 (12) อำจำรย์ ดร.อินทิรำ  พรมพันธุ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำศิลปศึกษำ ภำควิชำศิลปะ 
ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ คณะครุศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 
 (13) อำจำรย์นวรัตน์  สุขวัฒนำสินิทธิ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำประถมศึกษำ โรงเรียน
สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 
7. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้นของนักวิจัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ก ำหนดต ำแหน่ง ดร.ศยำมล  เจริญรัตน์ เป็นนักวิจัยช ำนำญกำร 
สำขำวิชำพัฒนำสังคม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 2560     
 

8. เรื่องกำรแต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำ ดังนี้ 
 (1) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.สัมพันธ์  ธรรมเจริญ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ
สรีรวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ ดร.อนุเทพ  รังสีพิพัฒน์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำ               
พยำธิวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป 
 (3) ศำสตรำจำรย์ ดร. แพทย์หญิงณัฏฐิยำ  หิรัญกำญจน์ ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำจุลชีววิทยำ 
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป 
  

9. เรื่องหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560-2563 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่บรรจุเพ่ิมในแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย         
พ.ศ. 2560-2563 จ ำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

10. เรื่องกำรเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์และเทคโนโลยี 



5 

 

 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติขอเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเภสัชศำสตร์และ
เทคโนโลยี หลักสูตรใหม่นี้มุ่งเน้นบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนจุลชีววิทยำ ชีวเคมี เภสัชวิทยำ และเภสัชเวท เพ่ือ
น ำมำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนกำรพัฒนำชีว เภสัชภัณฑ์ กำรวิเครำะห์ เภสัชกรรมและเภสัชอุตสำหกรรม 
หลักสูตรประกอบด้วยแผนกำรเรียน แผน ก แบบ ก 1 วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และ แผน ก แบบ ก 2 
รำยวิชำเรียน 12 หน่วยกิต วิทยำนิพนธ์ 24 หน่วยกิต จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

11. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง  3 หลักสูตร ดังนี้ 
        (1) หลักสูตรอักษรศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรม (หลักสูตรนำนำชำติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)    
 (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีเยื่อและกระดำษ           
         (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำเภสัชศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
12. เรื่องกำรปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเลียม  (หลักสูตรนำนำชำติ)
 (2) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่นเป็นภำษำต่ำงประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)  
        
13. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 7 คน คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 74 คน คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คณะแพทยศำสตร์ 
จ ำนวน 15 คน คณะทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 12 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 7 คน คณะพยำบำลศำสตร์ 
จ ำนวน 29 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 4 คน คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 15 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จ ำนวน 46 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 15 คน คณะอักษรศำสตร์ จ ำนวน 20 คน คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ จ ำนวน 13 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 8 คน คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน 12 คน คณะ               
ครุศำสตร์ จ ำนวน 48 คน คณะสัตวแพทยศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 7 คน คณะ
ศิลปกรรมศำสตร์ จ ำนวน 13 คน วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 11 คน วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ 
จ ำนวน 2 คน และวิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 2 คน 
 
 
 
 
 


