
 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 781 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

ณ  ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่            เรื่อง                                     เอกสารประกอบหมายเลข     

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 780      
    
2. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    
3. เรื่องสืบเนื่อง   
   3.1 รายงานผลการพิจารณาการร้องเรียนกล่าวหาตามค าสั่ง จุฬาฯ ลับที่ 3512/2555  
        ค าสั่ง จุฬาฯ ลับที่ 3531/2555                                                      (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
   3.2 ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
        ส าหรับข้าราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
   3.3 นโยบายเก่ียวกับศูนย์สัตว์ทดลองและศูนย์วิจยัไพรเมทแห่งชาติ     1 
   3.4 ร่างแนวทางการประเมินส่วนงานตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        พ.ศ. 2551  2 
   3.5 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย      3  
 
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคณุ 
        ประจ าปีการศึกษา 2557                 (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
   5.2 การเพิ่มอัตราเงินสะสม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย  4 
   5.3 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า  
        ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....       5 
   5.4 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย       6  
   5.5 งบประมาณเพิ่มเติมส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์   7  
   5.6 การเสนอชื่อผู้แทนสภามหาวิทยาลัยที่ไดร้ับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ด้านกฎหมาย           8 
 
 
6. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
   6.1 การแต่งตั้งศาสตราภิชาน          9 
   6.2 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา         10 
   6.3 หลักสูตรปรับปรุง 58 หลักสูตร         11  



2 
 

          6.3.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ   
        6.3.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
        6.3.3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
        6.3.4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
        6.3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตร นานาชาติ) 
        6.3.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) 
         6.3.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิต     
        6.3.8 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
        6.3.9 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 
        6.3.10 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 
                 และแม็กซิลโลเฟเชียล 
        6.3.11 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต 
          6.3.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)     
        6.3.13 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ 

                       6.3.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 
        6.3.15 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 
        6.3.16 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 

                      6.3.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม  
                 (หลักสูตรนานาชาติ) 
         6.3.18 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม 
        6.3.19 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม 
        6.3.20 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
        6.3.21 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต       
        6.3.22 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
        6.3.23 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
        6.3.24 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง 
        6.3.25 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
        6.3.26 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
       6.3.27 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
       6.3.28 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวฒันธรรม (สหสาขาวิชา) 
       6.3.29 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
       6.3.30 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา) 
       6.3.31 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (สหสาขาวิชา) 
       6.3.32 หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
       6.3.33 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
       6.3.34 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 
       6.3.35 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 
       6.3.36 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
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       6.3.37 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
       6.3.38 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน   
                (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
         6.3.39 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑติชั้นสงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวิชาสูตศิาสตร-์นรีเวชวทิยา    
         6.3.40 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติชั้นสงูทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวิชาอายุรศาสตร ์
       6.3.41 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 
       6.3.42 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวทิยาเอ็นโดดอนต ์
       6.3.43 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
       6.3.44 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 
      6.3.45 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 
      6.3.46 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม 
      6.3.47 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
      6.3.48 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์    
      6.3.49 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา) 
      6.3.50 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (สหสาขาวิชา) 
      6.3.51 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/ 
               สหสาขาวิชา) 
      6.3.52 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
      6.3.53 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/ 
               สหสาขาวิชา) 
      6.3.54 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
      6.3.55 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
      6.3.56 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสัตววิทยา 
      6.3.57 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาธรณีวิทยา 
      6.3.58 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   6.4 ปิดหลักสูตร 4 หลักสูตร          12 
        6.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/ 
                สหสาขาวิชา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ  
                (หลักสูตรนานาชาติ/ สหสาขาวิชา) 
        6.4.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวิชาโรคลมชัก 
        6.4.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก   
               สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป 
   6.5 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        13 

     
7. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   7.1 การบริหารงานบุคคล (ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภท 
        ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)    14 
   7.2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจัดการทรัพย์สิน ประจ าไตรมาสที่2/2558    
        สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558          15 
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   7.3 รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รางวัลส าหรับศาสตราจารย์    16 
   7.4 โครงการให้บริการทางวิชาการ         17 
 
8. เรื่องอ่ืนๆ   
 
 
 
 
 


