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ระเบียบวาระท่ี            เร่ือง                                     เอกสารประกอบหมายเลข  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 814      
    
2. เร่ืองที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 
 

 

3. เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1 การติดตามผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลยั  1 
  

4. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาเชงินโยบาย 
   4.1 โครงสร้างและแผนการด าเนินงานศนูย์กลางนวัตกรรมแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        (CU Innovation Hub) และการจดัตั้ง CU Enterprise      2 
   4.2 การปรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย (HR Transformation)   3 
 
5. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย         4 
   5.2 ขออนุมัติจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block H สยามสแควร์  5 
   5.3 ข้อเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อเนื่องผูกพันสัญญารวม 5 ปีสัญญา (6 ปีงบประมาณ) 
        กรณีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของส านักบริหาร 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ          6 
   5.4 งบประมาณเพิ่มเติมส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
        แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         7 
   5.5 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ...   8 
   5.6 ร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ....  9  
   5.7 ผลการสรรหาคณบดีส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร                (เอกสารแจกในท่ีประชุม) 
   5.8 ผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานวิทยทรัพยากร       (เอกสารแจกในท่ีประชุม)  
   5.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  10  
   5.10 การแตง่ตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยปโิตรเลียมและปิโตรเคมี     11 
   5.11 ขอยกเว้นการใช้ข้อบงัคับจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัว่าด้วยการแตง่ตั้งผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  
          รองศาสตราจารย์พเิศษ และศาสตราจารยพ์ิเศษ ในโครงการสง่เสริมการศึกษาแพทย์ส าหรับชาวชนบท 
          และโครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534  12 
   5.12 การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย      13 
   5.13 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์พิเศษ           14                     
   5.14 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ   
          จรรยาบรรณทางวิชาการ          15 
   5.15 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล       16 
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 6. เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณาทกัท้วง 
    6.1 การแตง่ตัง้ศาสตราภชิาน  17 
    6.2 การแต่งตัง้หัวหนา้ภาควิชา         18 
    6.3 การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา        19 
    6.4 หลักสูตรใหมป่รับบรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563  
         จ านวน 2 หลักสตูร          20 
    6.5 หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร          21 
          6.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสีย่ง 
                  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 
 6.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสีย่ง 
         (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
    6.6 หลักสูตรปรับปรุง 42 หลักสูตร         22 

6.6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
 6.6.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 
 6.6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (นานาชาติ) 

6.6.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 
6.6.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (นานาชาติ) 

 6.6.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
 6.6.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 6.6.8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 6.6.9 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ) 
 6.6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 6.6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

6.6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(นานาชาต)ิ 
6.6.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) 

 6.6.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 
 6.6.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาฟสิิกส์การแพทย์ 
 6.6.16 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
 6.6.17 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
 6.6.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธชีิววิทยาทางสัตวแพทย์ 
 6.6.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย ์
 6.6.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพนัธุ์สตัว์ 
 6.6.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุส์ัตว์ 
 6.6.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ์อลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยสีิ่งทอ 
 6.6.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์
 6.6.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์
 6.6.25 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 6.6.26 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 

6.6.27 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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 6.6.28 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 6.6.29 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา 
 6.6.30 หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา 
 6.6.31 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการจดัการบริการสุขภาพ (นานาชาติ) 
 6.6.32 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 6.6.33 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย 
 6.6.34 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศกึษา (นานาชาติ) 
 6.6.35 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาไทยศึกษา  (นานาชาติ)  
 6.6.36 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สหสาขาวิชา) 
 6.6.37 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา)  
 6.6.38 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) 
 6.6.39 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) 
 6.6.40 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการสารอันตรายและสิง่แวดลอ้ม (นานาชาต/ิสหสาขาวิชา) 
 6.6.41 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพวิเตอร์ (สหสาขาวิชา) 
 6.6.42 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (นานาชาติ/สหสาขาวชิา) 
  
 

 7. เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    7.1 การน าเสนอผลงานของโครงการต่าง ๆ ในโครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬา ฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ช่วงที่ 1”23 
    7.2 รายงานการสั่งจ่ายเงินรายได้ที่เกินอ านาจอนุมัติของส านักงานมหาวิทยาลัยและส่วนงาน                
                 ประจ าไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 2561-31 มี.ค. 2561)       24 
             7.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)   25 

   7.4 สรุปเร่ืองเวียนขออนุมัติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย       26 
             7.5 โครงการให้บริการทางวิชาการ         27 

      
         

8. เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


