
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 790 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  

ณ  ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที ่            เร่ือง                                     เอกสารประกอบหมายเลข     
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที ่789  
    

2. เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    

3. เร่ืองสืบเนื่อง   
   3.1 ระบบประกันคุณภาพการศกึษาระดบัหลักสูตร CU-CQA100  1 
   3.2 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

         ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราพิชาน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                      ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ. 2552 แทน พ.ศ. ....      2 

   3.3 การตดิตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย      3     
 

4. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
   4.1 การตรวจสอบอาคาร การบ ารุงรักษา และการท าประกันภัยอาคารในเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย  4  
   4.2 กรอบงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   5 
 

5. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีบัญช ี2558     6 
   5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาดษุฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ และคณะกรรมการ 
        พิจารณาเสนอแต่งตั้งศาสตราจารยก์ิตติคุณ ประจ าปีการศกึษา 2558     7 
   5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาวุฒยาจารย ์       8 
   5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์     9 
   5.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยสภาวะแวดล้อม    10  
   5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิต       11 
   5.7 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   12 
   5.8 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม    
        และจรรยาบรรณทางวิชาการ         13 
   5.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   14  
   5.10 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย       15 
   5.11 ขออนุมัตใิห้บุคลากรอื่นทีม่ิใช่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   16 
   5.12 งบประมาณการปรับเงินเดอืนร้อยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีของพนักงานมหาวิทยาลัย  17 
   5.13 โครงการพัฒนาพื้นที่ Block H บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์ศูนย์การค้าสยามสแควร์   18 
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   5.14 โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 บริเวณพืน้ที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน   19 
   5.15 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
          โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559 -2562)  20 
   5.16 การน าเกณฑ์ WFME มาใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  21  
   5.17 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญ          22 
          5.17.1 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินสวัสดิการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส าหรับ 
                   นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของส านักบริหารกิจการนิสิต 
          5.17.2 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญของส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
    

6. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
   6.1 ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
        ส าหรับข้าราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                      (เอกสารแจกในที่ประชุม) 
   6.2 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา         23 
   6.3 หลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2555-2559 24 
   6.4 หลักสูตรใหม่  11 หลักสูตร         25 
        6.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี  
               (หลักสตูรนานาชาติ) 
        6.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
        6.4.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
        6.4.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอุดมศึกษา                          
        6.4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ  
               (หลักสูตรนานาชาติ)   
        6.4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (สหสาขาวิชา) 
        6.4.7 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
        6.4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี 
                (หลักสูตรนานาชาติ) 

   6.4.9 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ประยุกต ์
        6.4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์การแพทย์ 
        6.4.11 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววิทยาทางการแพทย์  
                (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)  
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    6.5 หลักสูตรปรับปรุง  8  หลักสูตร         26 
        6.5.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
        6.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม  
        6.5.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
               สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
               สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
               สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
               สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ 
 6.5.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 6.5.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี         
          6.5.6 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/ 
                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
          6.5.7 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/ 
                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
          6.5.8 หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
    6.6 ปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร          27 
         6.6.1 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
         6.6.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
    6.7 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        28 
 
7. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    7.1 รายงานประจ าปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 29 
    7.2 รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช       30 
    7.3 สรุปเรื่องเวียนขออนุมัติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย       31  
    7.4 โครงการให้บริการทางวิชาการ         32  
 

8. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  


