
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 813 

วันพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  

ณ  ห้องประชุม 202 ช้ัน 2 อาคารจามจุรี 4 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

 

ระเบียบวาระท่ี            เร่ือง                                     เอกสารประกอบหมายเลข  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 812      
    
2. เร่ืองที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 
   2.1 โปรดเกลา้ฯ แตง่ตั้งนายกสภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1 
    

3. เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลยั  2 
   3.2 การแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองในเร่ืองกระบวนการเก่ียวกับการจัดซื้อจดัจ้าง 
        ตามกฎหมายพสัดภุาครัฐ     3 
   3.3 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการร้องทุกข์ อุทธรณ์ และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์
        อุทธรณ์ของนิสิต (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ....        4 
 
4. เรื่องงบการเงิน 
    4.1 งบการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับปีบัญชี 2560 ฉบับก่อนการรับรองจาก 
         ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน         5 
  
5. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาเชงินโยบาย 
 
6. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   6.1 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน      6  
   6.2 การศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์ของมหาวิทยาลัย  
        บริเวณสวนหลวง-สามย่าน (Master Plan)        7 
   6.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผล 14 หน่วยรับการประเมิน ประจ าปีบัญชี 2560   8 
   6.4 กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561       9 
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   6.5 ขออนุมัตโิครงการและงบประมาณโครงการ“สร้างเสริมพลงัจฬุาฯ กา้วสู่ศตวรรษที ่2” ช่วงที ่2   10 
         (1)  โครงการศนูย์ความเป็นเลิศดา้นการฟื้นฟูและทดแทนทางทันตกรรม (Excellence Center in  
              Regenerative Dentistry) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
        (2) โครงการศูนย์รา่งนิ่มและนวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะคลินิกทางสัตวแพทย์แห่งจุฬาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
        (3) โครงการธนาคารจลุชีพทางสตัวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์  
   6.6 การขอถอนรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษา         11 
   6.7 การพจิารณาให้มีมติให้งดการพิจารณาการก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ รวมท้ังห้ามมิให้ 
        ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ          (วาระลับ) 
   6.8 การพจิารณาถอดถอนต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ       (วาระลับ) 
   6.9 การพจิารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการของมหาวิทยาลยั      12  
   6.10 การพิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     13  
 
 7. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาทกัท้วง 
   7.1 หลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563  
        จ านวน 2 หลักสูตร          14 

7.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก 
7.1.2 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

   7.2 หลักสูตรใหม ่2 หลักสูตร          15 
7.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก 
7.2.2 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

   7.3 หลักสูตรปรับปรุง 63 หลักสตูร         16 
7.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
7.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสเีทคนิค 
7.3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 
7.3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา 
7.3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
7.3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
7.3.7 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
7.3.8 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
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7.3.9 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
7.3.10 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปตัยกรรม  
7.3.11 หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผงัเมือง 
7.3.12 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
7.3.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 7.3.14 หลักสตูรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
 7.3.15 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสติวิทยาทางการแพทย์ 
 7.3.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจลุชีววิทยาการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน 
 7.3.17 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลหติวิทยาคลินิก 
 7.3.18 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ 
 7.3.19 หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ 
 7.3.20 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
 7.3.21 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ 
 7.3.22 หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสรีรวทิยาการสัตว์ 
 7.3.23 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณศีาสตร์ปิโตรเลยีม (หลักสตูรนานาชาติ) 

          7.3.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยจีุลินทรีย ์(หลักสูตรภาษาองักฤษ) 
          7.3.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจลุินทรีย์ (หลักสตูรภาษาองักฤษ) 
          7.3.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 
          7.3.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา 
          7.3.28 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
          7.3.29 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 
 7.3.30 หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศยัและอสังหาริมทรัพย์ 
 7.3.31 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม 
 7.3.32 หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 
 7.3.33 หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 7.3.34 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 7.3.35 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา 
 7.3.36 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร ์
 7.3.37 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
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 7.3.38 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 7.3.39 หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 
 7.3.40 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 7.3.41 หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 7.3.42 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา 
 7.3.43 หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 7.3.44 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 7.3.45 หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 7.3.46 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาระหว่างประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) 
 7.3.47 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาล (หลักสูตรนานาชาติ) 
 7.3.48 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป ์
 7.3.49 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดริุยางคศิลป์ตะวันตก 
 7.3.50 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์
 7.3.51 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย 
 7.3.52 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย 
 7.3.53 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 7.3.54 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
 7.3.55 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา) 
 7.3.56 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
 7.3.57 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลศีึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
 7.3.58 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน (สหสาขาวิชา) 
 7.3.59 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน  
  (หลักสตูรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
 7.3.60 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา) 
 7.3.61 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา) 
 7.3.62 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวัสดศุาสตร ์
 7.3.63 หลักสูตรรัฐศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
   7.4 ปิดหลักสูตร 3 หลักสตูร          17 
 7.4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 7.4.2 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
           7.4.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 
   7.5 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        18 
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 8. เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
     8.1 การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ       19 

    8.2 สรุปเรื่องเวียนขออนมุัติที่ประชมุสภามหาวิทยาลยั       20  
    8.3 รางวัลผลงานวิจยักองทุนรัชดาภเิษกสมโภช รางวลัส าหรับศาสตราจารย์    21 

     8.4 โครงการให้บริการทางวิชาการ         22 
               

9. เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  


