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1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 816      
    
2. เร่ืองที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 
 
3. เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลยั 1 
   
4. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาเชงินโยบาย 
    4.1 สรุปประเด็นจากโครงการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลยัและผู้บริหารมหาวิทยาลยั       2 
         4.1.1 แนวทางการประเมินผู้บริหาร 
         4.1.2 การขับเคลื่อนโครงการ “สร้างเสริมพลังจฬุาฯ กา้วสู่ศตวรรษที่ 2” 
         4.1.3 การจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติเพ่ืออนาคตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

       (Chulalongkorn Global Academy of the future) และจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 
       เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (University Technology Center) 

         4.1.4 หลักการในการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 4.2 รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน ส าหรับระยะเวลา 10 ป ี(พ.ศ. 2561-2570) 3 
  
5. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเร่ืองต่างๆ 4 
  5.1.1 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ..... 
  5.1.2 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ..... 
 5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ 
  ผู้อ านวยการสถาบันเอเชียศึกษา 5 
 5.3 การปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดของกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทตราสารหนี้เพื่อการบริหาร  
  สภาพคล่อง และกองทุนส่วนบุคคล จุฬาฯ ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) 6 
 5.4  การอุทธรณ์ค าสั่งยกเลิกการแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์   (วาระลับ) 
 5.5  ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย เร่ืองอ านาจเพิกถอนการก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  (วาระลับ) 
 5.6 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 7 
 5.7 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 8                              
 5.8 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
   และจรรยาบรรณทางวิชาการ 9 
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6. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาทกัท้วง 
    6.1 การแตง่ตัง้หัวหนา้ภาควิชา 10  
    6.2 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 11 
    6.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแก้ไขข้อย่อยของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์         12 
    6.4 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติให้อาจารย์ประจ าในหลักสูตรท่ีรอปิด สามารถไปเป็น อาจารย์ 
   ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาอื่นได้ตัง้แตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 13 
    6.5 หลักสูตรใหม่ปรับบรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 14 
    6.6 หลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร 15 
 6.6.1 หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 6.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเมืองอัจฉริยะ 
 6.6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ) 
 6.6.4 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์คลินิก    
    6.7 หลักสูตรปรับปรุง 110 หลักสูตร 16 
 6.7.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  6.7.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 6.7.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
 6.7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 
 6.7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
 6.7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  
 6.7.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  (นานาชาติ) 
 6.7.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 6.7.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
 6.7.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 6.7.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 6.7.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 
 6.7.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม  
 6.7.14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 6.7.15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
 6.7.16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 6.7.17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี 
 6.7.18 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 
                   และแม็กซิลโลเฟเชียล 
 6.7.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
 6.7.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (นานาชาติ) 
 6.7.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ 
 6.7.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีวทิยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 
 6.7.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 
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 6.7.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (นานาชาติ) 
 6.7.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผูป้่วยพิเศษ (นานาชาติ) 
 6.7.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
 6.7.27 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) 
 6.7.28 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) 
 6.7.29 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา 
 6.7.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาสุขภาพ (นานาชาติ) 
 6.7.31 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต 
 6.7.32 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสุขภาพจิต 
 6.7.33 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ 
 6.7.34 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยและการจดัการดา้นสุขภาพ 
 6.7.35 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 6.7.36 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาอายุรศาสตร ์
 6.7.37 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) 
 6.7.38 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) 
 6.7.39 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
 6.7.40 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) 
 6.7.41 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ)  
 6.7.42  หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) 
 6.7.43  หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) 
 6.7.44  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์าธารณสุข (นานาชาติ) 
 6.7.45  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นานาชาติ) 
 6.7.46  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธศุาสตร ์
 6.7.47  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกศาสตร์ 
 6.7.48  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (นานาชาติ) 
 6.7.49  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
 6.7.50  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
 6.7.51  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 6.7.52  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 6.7.53  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
 6.7.54  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี
 6.7.55  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 
 6.7.56  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสตัววิทยา 
 6.7.57  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 6.7.58  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาฟสิิกส์ 
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 6.7.59  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  6.7.60  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
  6.7.61  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ 
  6.7.62  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ 
  6.7.63  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปโิตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 6.7.64  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
  6.7.65  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  6.7.66  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  6.7.67  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณวีิทยา 
  6.7.68  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาธรณวีิทยา 
  6.7.69  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 6.7.70  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลยีม (นานาชาติ) 
 6.7.71  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (นานาชาติ) 
 6.7.72  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) 
 6.7.73  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการปอ้งกันประเทศ 
 6.7.74  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 
 6.7.75  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
 6.7.76  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 6.7.77  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 6.7.78  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า 
 6.7.79  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ า 
 6.7.80  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 6.7.81  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 6.7.82  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
 6.7.83  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
 6.7.84  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
 6.7.85  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
 6.7.86  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) 
 6.7.87  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) 
 6.7.88  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 6.7.89  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลงังาน (นานาชาติ) 
 6.7.90  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (นานาชาติ) 
 6.7.91  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (นานาชาติ) 
 6.7.92  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ์อลิเมอร์ (นานาชาต)ิ 
 6.7.93  หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (นานาชาติ) 
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 6.7.94  หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 6.7.95  หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 6.7.96  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 6.7.97  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
 6.7.98  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
          6.7.99  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการประกันภัย 
 6.7.100 หลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 6.7.101 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 6.7.102 หลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 6.7.103 หลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 
 6.7.104 หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 6.7.105 หลักสตูรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
 6.7.106 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
 6.7.107 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 6.7.108 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 6.7.109 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา 
 6.7.110 หลักสตูรประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสงูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 

 7. เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 7.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 17 
 7.2 การบริหารงานบุคคล (ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภท 
         ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 18 
 7.3 รางวลัผลงานวจิัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รางวลัส าหรับศาสตราจารย์ 19 

           7.4 โครงการให้บริการทางวิชาการ  20 
   
8. เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  


