
 
 
  

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 782 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

ณ  ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่            เรื่อง                                     เอกสารประกอบหมายเลข     

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 781      
    
2. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    
3. เรื่องสืบเนื่อง   
   3.1 ร่างแนวทางการประเมินส่วนงานตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
        พ.ศ. 2551  1 
   3.2 แนวทางการด าเนินการตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  2 
   3.3 ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
        ส าหรับข้าราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
   3.4 การเพิ่มอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย  3 
   3.5 รูปแบบปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนร่วมกับ 
        มหาวิทยาลัยต่างประเทศ แบบ Joint Degree Program      4 
   3.6 การขอทบทวนหลักการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อสร้างอาคารสถานีต ารวจนครบาลปทุมวันแห่งใหม่ 
        (ส่วนพักอาศัย)           5 
   3.7 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย      6  
 
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการบริหารการพัฒนานิสิต     7 
  
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย       8 
   5.2 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ  9 
   5.3 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒทิ าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
        จรรยาบรรณทางวิชาการ          10 
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   5.4 การคัดเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการและสายวชิาการเป็นกรรมการอุทธรณ ์
        และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล         11 
   5.5 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
        ในสถาบันอุดมศึกษา           12 
   5.6 ร่างข้อบังคับและร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      13 
         5.6.1 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ....   
         5.6.2 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุของส านักงานจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. ....  
         5.6.3 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ  
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
         5.6.4 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าดว้ยการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของ 
                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มนักวิจัย พ.ศ. .... 
         5.6.5 ร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์สอนภาษา 
                 ต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 

6. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
   6.1 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา         14  
   6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ   15 
   6.3 หลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงระยะเวลา  
        พ.ศ. 2555-2559           16 
   6.4 การเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น   17 
   6.5 หลักสูตรปรับปรุง 61 หลักสูตร         18 
   6.5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
        6.5.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
        6.5.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
        6.5.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  
         6.5.5 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
        6.5.6 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
        6.5.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
        6.5.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) 
        6.5.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
        6.5.10หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
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       6.5.11 หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศยัและอสงัหาริมทรพัย ์
       6.5.12 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุ่น 
       6.5.13 หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
       6.5.14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
       6.5.15 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
       6.5.16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) 
       6.5.17 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
       6.5.18 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก 
       6.5.19 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย 
       6.5.20 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 
       6.5.21 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค์ไทย 
       6.5.22 หลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร ์
       6.5.23 หลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร 
       6.5.24 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ 
       6.5.25 หลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
        6.5.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก 

         6.5.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิชีววทิยาทางสตัวแพทย์ 
        6.5.28 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์        
        6.5.29 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสตัวแพทย ์

         6.5.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
        6.5.31 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม  (สหสาขาวิชา) 
         6.5.32 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
       6.5.33 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 
       6.5.34 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
        6.5.35 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 
        6.5.36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       6.5.37หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
       6.5.38หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

        6.5.39 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทรวงอก 
        6.5.40 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 
 
 
 



 
 

 
 

      -4- 
 
        6.5.41 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

       6.5.42 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
        6.5.43 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์        

       6.5.44 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
       6.5.45 หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
        6.5.46  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
       6.5.47 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย 
       6.5.48 หลักสูตรนติิศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์
       6.5.49 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
       6.5.50 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
       6.5.51 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) 
       6.5.52 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
       6.5.53 หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 
       6.5.54 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
        6.5.55 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 
        6.5.56 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
        6.5.57 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
       6.5.58 หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 
       6.5.59 หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
       6.5.60 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
        6.5.61 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
    6.6 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        19 

     

7. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   7.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2  20 
   7.2 การบริหารงานบุคคล (ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภท 
        ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)    21 
   7.3 โครงการให้บริการทางวิชาการ         22  
 
8. เรื่องอ่ืนๆ   
 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 

ครั้งที่ 782 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
ณ  ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระที่            เรื่อง                                     เอกสารประกอบหมายเลข     

5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ         23 
   5.8 การขอถอนรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา        24 
 
6. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
   6.6 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        25 
    


