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ระเบียบวาระท่ี            เร่ือง                                    เอกสารประกอบหมายเลข 
 
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 820      
    
2. เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 
3. เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 1 
 
4. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  
5. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 
    5.2 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 
         5.2.1 งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานจัดการทรัพย์สิน 
         5.2.2 งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรม 
                บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation) 
         5.2.3 งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะนิติศาสตร์ 
         5.2.4 งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการจัดตั้งบริษัท  
  ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 
 5.3 ขออนุมัติจัดจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์ 4  
 5.4 ขออนุมัตหิลักการของโครงการน าสายไฟฟ้า 24 kV และไฟฟ้าแรงต่ าลงดิน และ 
  การบริหารจัดการสถานีไฟฟ้าแรงสูง 69 kV 5 
 5.5 ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (เอกสารแจกในท่ีประชุม) 
 5.6 ผลการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันไทยศึกษา (เอกสารแจกในท่ีประชุม) 
 5.7 การแต่งตั้งเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 
 5.8 การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของ 
 . ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 
 5.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาวุฒยาจารย์แทนต าแหน่งที่ว่าง 8 
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 5.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี 9 
 5.11 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเร่ืองต่างๆ 10  
 5.11.1 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. ..... 
 5.11.2 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. ..... 
 5.11.3 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ..... 
 5.11.4 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลหน่วยงานวิสาหกิจในก ากับ 
  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ..... 
          5.11.5 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ..... 
 5.11.6 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย 
  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ..... 
 5.12 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 11  
 5.13 การพิจารณาอนุมัติให้ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 12 
 5.14 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 13 
 5.15  การพิจารณาก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของนักวิจัย 14 
 5.16 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม   
.      .   และจรรยาบรรณทางวิชาการ 15  
 
6. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 
 6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที ่2” และ 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ  
  ก้าวสู่ศตวรรษที ่2” 17 
 6.3 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 18 
 6.4 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 19   
 6.5 หลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2563  20 
 6.6 หลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร 21 
 6.6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 6.6.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 6.6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์  
  (สหสาขาวิชา) 
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6.7 ปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร 22  
 6.7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
 6.7.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา 
 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  
 6.7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา 
 ทันตกรรมหัตถการ 
 

 7. เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
    7.1 รายงานการสั่งจ่ายเงินรายได้ที่เกินอ านาจอนุมัติของส านักงานมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
         ประจ าไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2561) และประจ าปีบัญชี 2561 23 
 7.2 การจัดท าสัญญาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะรัฐศาสตร์ กับ  
  The University of Essex สหราชอาณาจักร 24 
 7.3 การบริหารงานบุคคล (ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภท 
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  25 
 7.4 ก าหนดวันประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 26 
 7.5 รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รางวัลส าหรับศาสตราจารย์ 27  

  7.6 โครงการให้บริการทางวิชาการ 28 
 
8. เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 


