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ระเบียบวาระท่ี            เร่ือง                                     เอกสารประกอบหมายเลข  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 815      
    
2. เร่ืองที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 
 

   2.1 โครงการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลยัและผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
 
3. เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลยั  1 
  

4. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาเชงินโยบาย 
   4.1 นโยบายการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางวิชาการและ 
        ตอบโจทย์พลวัตการศึกษาโลก (CU-Curriculum & Instruction : Transformation)   2 
 
5. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ 
        ประจ าปีการศึกษา 2560          (เอกสารแจกในท่ีประชุม) 
   5.2 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเร่ืองต่าง ๆ       3 
        5.2.1 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ 
                คณาจารย์ประจ าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
        5.2.2 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วย การยุบเลิกส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                พ.ศ. .... 
        5.2.3 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย 
       (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. .... 
        5.2.4 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
               พ.ศ. .... 
   5.3 ร่างระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   4 
   5.4 การน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานของคณะครุศาสตร์ 
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์       5 
   5.5 ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้แก่นิสิตวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ศึกษาเกินเวลา 
        ที่มหาวิทยาลัยก าหนด          6 
   5.6 การแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล  7 
   5.7 การแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต            8  
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   5.8 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย      9 
   5.9 การพิจารณาอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง    10 
   5.10 การพิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการ                                   11 
   5.11 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ   
          จรรยาบรรณทางวิชาการ          12 

 
 6. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาทกัท้วง 
    6.1 การแตง่ตัง้ศาสตราภชิาน          13 
    6.2 การแตง่ตัง้หัวหนา้ภาควิชา         14 
    6.3 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        15 
    6.4 หลักสูตรปรับปรุง 65 หลักสูตร         16 

 6.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) (ปรับปรุงแก้ไข) 
         6.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 6.4.3 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
         6.4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
         6.4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
         6.4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 6.4.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 6.4.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 
          6.4.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) 
          6.4.10 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 
          6.4.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) 
          6.4.12 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 
          6.4.13 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
          6.4.14 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
          6.4.15 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
          6.4.16 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก 
          6.4.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ 
          6.4.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ 
          6.4.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 
          6.4.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 
          6.4.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
          6.4.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
          6.4.23 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
          6.4.24 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
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            6.4.25 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 
            6.4.26 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ) 
            6.4.27 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
            6.4.28 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
            6.4.29 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
            6.4.30 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
             6.4.31 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 6.4.32 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 6.4.33 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 6.4.34 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 6.4.35 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 6.4.36 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 6.4.37 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 6.4.38 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 6.4.39 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.4.40 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.4.41 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (นานาชาติ) 
 6.4.42 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 
 6.4.43 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ 
 6.4.44 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ภาษาอังกฤษ) 
 6.4.45 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
 6.4.46 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
 6.4.47 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 
 6.4.48 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (นานาชาติ) 
 6.4.49 หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 
 6.4.50 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม 
  6.4.51 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 6.4.52 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 6.4.53 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ/สหสาขาวชิา) 
 6.4.54 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
 6.4.55 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
 6.4.56 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) 
 6.4.57 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) 
 6.4.58 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสิง่แวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (นานาชาติ/สหสาขาวชิา) 
 



-4- 
 

 6.4.59 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสิง่แวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (นานาชาติ/สหสาขาวชิา) 
 6.4.60 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
 6.4.61 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
 6.4.62 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 6.4.63 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 6.4.64 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา) 

  6.4.65  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
    6.5 ปิดหลักสตูร 2 หลักสตูร          17 
   6.5.1 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
  6.5.2 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
 

 7. เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    7.1 การบริหารงานบุคคล (ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภท 
                  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)    18 
             7.2 โครงการให้บริการทางวิชาการ         19                
         

8. เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)  


