
สรุปมติส ำคัญของกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 813 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนำคม 2561 
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อำคำรจำมจุรี 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

     ____________________ 
 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ นำยแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล     นำยกสภำมหำวิทยำลัย  เป็นประธำน 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
 
1. เรื่องกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองในเรื่องกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมกฎหมำยพัสดุ
ภำครัฐ 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองในเรื่องกระบวนกำรเกี่ยวกับ                
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมกฎหมำยพัสดุภำครัฐ ประกอบด้วย 
 (1) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง  จันทรำงศุ           เป็น     ประธำนกรรมกำร 
        (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)     
 (2) ประธำนสภำคณำจำรย์                      กรรมกำร 
 (3) รองศำสตรำจำรย์ ดร. ชโยดม  สรรพศรี               กรรมกำร 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ)  
 (4) รองศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์  สุทธิรัตน์                  กรรมกำร 
              (กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำนที่เป็นคณำจำรย์)  
 (5) คณบดีคณะนิติศำสตร์       กรรมกำร 
 (6) ผู้ทรงคุณวุฒิ (นำยวรพันธ์  เย็นทรัพย์)     กรรมกำร 
 (7) ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เจษฎำ  แสงสุพรรณ)  กรรมกำร 
 (8) ผู้แทนกรมบัญชีกลำง       กรรมกำร 
 (9) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร       
          (11) นำยอนุวัฒน์  ชอบสันเทียะ               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 (12) นำยนรภัทร  ปิ่นเพ็ชร               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2561 เป็นต้นไป  
  
2. เรื่องร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรร้องทุกข์ อุทธรณ์ และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์
อุทธรณข์องนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบังคับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรร้องทุกข์ อุทธรณ์ และ 
กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข ์อุทธรณ์ของนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกำศใช้ต่อไป 
 
3. เรื่องงบกำรเงินจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส ำหรับปีบัญชี 2560 ฉบับก่อนกำรรับรองจำกส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติงบกำรเงินจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ส ำหรับปีบัญชี 2560 ฉบับก่อน              
กำรรับรองจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไปประกอบกำร
พิจำรณำในกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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4. เรื่องกำรศึกษำและทบทวนแผนแม่บทกำรพัฒนำพ้ืนที่พำณิชย์ของมหำวิทยำลัย บริเวณสวนหลวง-สำมย่ำน 
(Master Plan) 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบผลกำรศึกษำและทบทวนแผนแม่บทกำรพัฒนำพ้ืนที่พำณิชย์ของ
มหำวิทยำลัย บริเวณสวนหลวง-สำมย่ำน (Master Plan) ตำมที่เสนอ และให้ฝ่ำยบริหำรน ำควำมเห็นในที่ประชุมไป
ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
5. เรื่องโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอน 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (1) จัดจ้ำง บริษัท อำคำร  33 จ ำกัด  ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรวิจัยและกำรเรียน
กำรสอนโดยวิธีคัดเลือก   
 (2) ให้อธิกำรบดีลงนำมในเอกสำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติจัดจ้ำง ประกำศผู้ชนะกำรยื่น
ข้อเสนอ และเอกสำรต่ำงๆในกระบวนกำรทำงพัสดุของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอน 
  
6. เรื่องรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 14 หน่วยรับกำรประเมิน ประจ ำปีบัญชี 2560 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัยและ 11 
องค์กรก ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน คณะกรรมกำรนโยบำยบุคลำกร 
คณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำนิสิต คณะกรรมกำรกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะวุฒยำจำรย์  สภำคณำจำรย์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพย์สิน รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
อธิกำรบดี และรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำส่วนงำน ประจ ำปีบัญชี 2560 ภำพรวมผล
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี คะแนน 4.40 อยู่ระหว่ำงระดับดีมำกกับระดับดีเยี่ยม ผลกำรประเมิน
คณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยู่ระหว่ำงเกณฑ์ดีมำกกับดีเยี่ยม 32 คน และอยู่ระหว่ำงเกณฑ์ดีกับดีมำก 3 คน 
 
7. เรื่องกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2561 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติเห็นชอบกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ 2561 
ตำมรำยงำนควำมเสี่ยง ดังนี้ 
 (1) คุณภำพผลงำนวิจัยเชิงเปรียบเทียบในประเทศ และระดับนำนำชำติมีแนวโน้มลดลง (Strategic 
Risk) มีระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 
 (2) ผลงำนวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม และอุตสำหกรรม มีจ ำนวนน้อย (Strategic Risk) มีระดับ
ควำมเสี่ยงสูง 
 (3) ระบบและกระบวนกำรพัฒนำทักษะผู้เรียน ปรับตัวไม่ทันตำมควำมต้องกำรในศตวรรษที่ 21 
(Strategic Risk) มีระดับควำมเสี่ยงสูง 
 (4) คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรไม่สำมำรถตอบสนองควำมคำดหวังของผู้ เรียนได้ 
(Operational Risk) มีระดับควำมเสี่ยงสูง 
 (5) ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไม่สำมำรถรองรับกำรขับเคลื่อนกำรปฏิ รูปมหำวิทยำลัยได้ทัน 
(Operational Risk) มีระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 
 (6) รำยได้ของมหำวิทยำลัยเมื่อเทียบกับอัตรำกำรเพ่ิมของรำยจ่ำย เติบโตในอัตรำที่ลดลง (Financial 
Risk) มีระดับควำมเสี่ยงสูง 
 (7) เกิดควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด จำกกฎระเบียบที่มีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง (Governance 
& Compliance Risk) มีระดับควำมเสี่ยงสูง 
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 (8) ข่ำวเชิงลบของมหำวิทยำลัยแพร่กระจำยออกไปในวงกว้ำง (Reputation Risk) มีระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 
 (9) อุบัติภัยและอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกห้องปฏิบัติกำร และอัคคีภัย (Hazard & Disaster Risk) มีระดับ
ควำมเสี่ยงสูง 
 
8. เรื่องขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณโครงกำร “สร้ำงเสริมพลังจุฬำ ฯ ก้ำวสู่ศตวรรษท่ี 2” ช่วงที่ 2 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตโิครงกำร ดังนี้ 

(1) โครงกำรและงบประมำณโครงกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรฟ้ืนฟูและทดแทนทำง ทันตกรรม 
(Excellence Center in Regenerative Dentistry) คณะทันตแพทยศำสตร์  
 (2) โครงกำรและงบประมำณโครงกำรธนำคำรจุลชีพทำงสัตวแพทย์ (Veterinary Pathogen Bank) 
คณะสัตวแพทยศำสตร์  
 (3) โครงกำรและงบประมำณโครงกำรศูนย์ร่ำงนิ่มและนวัตกรรมเพ่ือฝึกทักษะคลินิกทำงสัตวแพทย์แห่ง
จุฬ ำลงกรณ์ มหำวิทยำลั ย  (Chulalongkorn University Soft Cadaver and Innovation Center for 
Veterinary Clinical Training) คณะสัตวแพทยศำสตร์  
 
9. เรื่องกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตใิห้ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดังนี้ 
 (1) อำจำรย์ ดร.วิภำส  โพธิแพทย์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำภำษำไทย  ภำควิชำ
ภำษำไทย คณะอักษรศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยำยน 2560 
 (2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิติ  ภวัครพันธุ์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำมำนุษยวิทยำ  ภำควิชำ
สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะรัฐศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 
 (3) อำจำรย์ ดร.นวพร  วินยเวคิน  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี  ภำควิชำเคมี คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนำยน  2560 
 (4) อำจำรย์ ดร.วรำกร  เฮ้งปัญญำ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำฟิสิกส์  ภำควิชำฟิสิกส์ คณะ
วิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 
 (5) อำจำรย์ ดร.ชนิตำ  ปำลิยะวุฒิ  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพฤกษศำสตร์  ภำควิชำ
พฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2560 
 (6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  พ่วงปำน  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำพฤกษศำสตร์ 
ภำควิชำพฤกษศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2560 
 (7) อำจำรย์ แพทย์หญิงมำริษำ  พงศ์พฤฒิพันธ์  เป็น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำอำยุรศำสตร์  
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 
 (8) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงปำนฉัตร  ภัครัชพันธุ์  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจักษุวิทยำ 
ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหำคม 2560 
 (9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงวิลำวัณย์  พวงศรีเจริญ  เป็น รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำจักษุวิทยำ 
ภำควิชำจักษุวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎำคม 2560 
 (10) รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรทัย  ชวำลภำฤทธิ์ เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลำคม 2560 
 (11) รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ  โอสถำนนท์  เป็น ศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชีววิทยำช่องปำก 
ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560  
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10. เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัตแิต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งนำวำอำกำศเอก นำยแพทย์จ ำรูญเกียรติ  ลีลเศรษฐพร สังกัด                  
กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษ              
คณะแพทยศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎำคม 2537 เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษสำขำวิชำออร์โธปิดิกส์  ตั้งแต่
วันที่ 3 มีนำคม 2560 
 
11. เรื่องหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2560-2563 

สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพ่ิมในแผนยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พ.ศ.2560-2563 จ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์โลหิตวิทยำคลินิก 
 (2) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
 
12. เรื่องหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ดังนี้ 
         (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์โลหิตวิทยำคลินิก 
         (2) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)  
  
13. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 63 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตหิลักสูตรปรับปรุง 63 หลักสูตร ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ        
  (2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรังสีเทคนิค 
  (3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำธรณีวิทยำ   
   (4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
             (5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
   (6) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
           (7) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
           (8) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมไทย 
           (9) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน 
           (10) หลักสูตรภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม  
             (11) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรมผังเมือง 
            (12) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
            (13) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรออกแบบสถำปัตยกรรม  (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (14) หลักสูตรกำรออกแบบอุตสำหกรรมบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม 
 (15) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 

 (16) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ระดับโมเลกุลทำงจุลชีววิทยำกำรแพทย์และ      
      วิทยำภูมิคุ้มกัน  

 (17) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์โลหิตวิทยำคลินิก              
 (18) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำชีวเคมีคลินิกและอณูทำงกำรแพทย์            
 (19) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีคลินิกและอณูทำงกำรแพทย์            
 (20) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศัลยศำสตร์ทำงสัตวแพทย์   
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 (21) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรสัตว์  
 (22) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรสัตว์  
 (23) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธรณีศำสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
            (24) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
 (25) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)  
 (26) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์และวิทยำกำรคณนำ  
 (27) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์และวิทยำกำรคณนำ  
 (28) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสถำปัตยกรรม  
 (29) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรออกแบบสถำปัตยกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
         (30) หลักสูตรเคหพัฒนศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและอสังหำริมทรัพย์ 
         (31) หลักสูตรภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม 
         (32) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
 (33) หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
 (34) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ 
      (35) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำสถิติและสำรสนเทศกำรศึกษำ 
      (36) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำคณิตศำสตร์ 
      (37) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำ 
      (38) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
      (39) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
      (40) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน 
      (41) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน 
 (42) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
      (43) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
      (44) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
      (45) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
      (46) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (หลักสูตรนำนำชำติ)  
 (47) หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำธรรมำภิบำล  (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 (48) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนฤมิตศิลป์ 
 (49) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ตะวันตก 
 (50) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ 
 (51) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงค์ไทย 
 (52) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนำฏยศิลป์ไทย 
 (53) หลักสูตรอักษรศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำไทย 
 (54) หลักสูตรอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำไทย    
 (55) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม (สหสำขำวิชำ) 
 (56) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม  (หลักสูตรนำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 
 (57) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเกำหลีศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ/สหสำขำวิชำ) 
 (58) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน (สหสำขำวิชำ) 
 (59)  หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน (หลักสูตรนำนำชำติ/   
       สหสำขำวิชำ) 
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 (60) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (สหสำขำวิชำ)    
 (61) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (สหสำขำวิชำ) 
 (62) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
 (63) หลักสูตรรัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
  
14. เรื่องปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร 
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัตปิิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพยำบำล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 (2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 (3) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) 
  
15. เรื่องกำรอนุมัติปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 สภำมหำวิทยำลัยมีมติอนุมัติปริญญำฯ แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของส่วนงำนต่ำงๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยำลัย 
จ ำนวน 1 คน คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 11 คน คณะเศรษฐศำสตร์ จ ำนวน 23 คน คณะอักษรศำสตร์ 
จ ำนวน 5 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะทันต
แพทยศำสตร์ จ ำนวน 2 คน คณะจิตวิทยำ จ ำนวน 2 คน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จ ำนวน 1 คน
คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะ            
ครุศำสตร์ จ ำนวน 12 คน คณะสหเวชศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 คน  วิทยำลัย
วิทยำศำสตร์สำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จ ำนวน 2 คน และสถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำฯ จ ำนวน 83 คน  
 
 
 


