
ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  

   

ระเบียบวาระที่ 1 แก้ไขและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557    

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องด่วน    

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน   

                             - 

ระเบียบวาระที่ 4 วาระทักท้วง         

                             - 

ระเบียบวาระที่ 5 วาระเชิงนโยบาย  

     5.1 แผนพัฒนาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1/4/2557)  

     5.2 แผนพัฒนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2/4/2557) 

     5.3 การจัดต้ังศูนย์ Neuroscience 

                  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.3/4/2557)  

ระเบียบวาระที่ 6 วาระแจ้งผลการด าเนินงาน         

                                   - 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

     7.1 พิจารณารับรองผลการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2557 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.1/4/2557) 

     7.2 ขออนุมัติยกเว้นค่าที่พักส าหรับนักศึกษาต่างชาติจาก Jichi Medical University ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 5 ราย 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.2/4/2557)  

     7.3 พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองการบริหารการเงินและโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) เร่ือง “ปัญหาโรคไวรัสทางเดินหายใจ และ
ไวรัสท่ีส าคัญในประเทศไทย” ของ ดร.ปิยดา หลินศุวนนท์ 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.3/4/2557)  

     7.4 ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ หมวดเงินรายได้ จ านวน 6 ราย 

http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data1.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data5-1.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data5-2.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data5-3.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-1.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-2.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-3.pdf


              7.4.1 ฝ่ายบริหาร 1 ราย 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.4.1/4/2557)  

              7.4.2 ฝ่ายวิจัย 5 ราย  

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.4.2.1/4/2557)   (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.4.2.2/4/2557) 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.4.2.3/4/2557)   (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.4.2.4/4/2557) 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.4.2.5/4/2557)  

     7.5 พิจารณารับรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 เร่ือง 

                 - หลักสูตรแบบต่อเนื่อง สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ภาคปกติ จ านวน 1 เร่ือง 

                 - หลักสูตร วม.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 เร่ือง 

              7.5.1 โครงร่าง เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการรับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หลังสัมผัสเชื้อท่ีไม่ได้เกิดจากการท างานในกลุ่ม
ชายไทยท่ีมี เพศสัมพันธ์กับชาย” ของ น.ส.นิติยา ชมเชย 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.5.1/4/2557) 

              7.5.2 โครงร่าง เรื่อง “การตรวจวัดระดับเมทิเลชั่นของ SHP1-P2 ในต่อมน้ าเหลืองของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่” ของ นายประกาศิต รัตนตันหยง 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.5.2/4/2557) 

              7.5.3 โครงร่าง เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของสารสกัดน้ าพิกัดเกสรท้ังห้าและองค์ประกอบของพิกัดต่อเซลล์แมคโครฟาจ” ของ น.ส.
นฤมล พูนไพบูลย์โรจน์ 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.5.3/4/2557)  

     7.6 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าภาควิชาจุลชีววิทยา 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.6/4/2557)  

      7.7 พิจารณารับรองงบรายได้-รายจ่ายของโครงการ จ านวน 9 โครงการ 

              7.7.1 โครงการฝึกอบรมนักรังสีเทคนิคจากประเทศศรีลังกา 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.7.1/4/2557) 

              7.7.2 โครงการจัดการประชุมวิชาการประจ าเดือนมกราคม 2557 เร่ือง “สเต็มเซลล์: ความหวังกับความจริง” 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.7.2/4/2557) 

              7.7.3 โครงการส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ในเดือนตุลาคม 2556 จ านวน 4 โครงการ 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.7.3/4/2557)  

http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-4-1.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-4-2-1.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-4-2-2.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-4-2-3.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-4-2-4.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-4-2-5.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-5-1.PDF
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-5-2.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-5-3.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-6.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-1.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-2.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-3.pdf


              7.7.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “2nd Basic Training in Laparoscopic Surgery for Residents 

(BTLS)” 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.7.4/4/2557)  

              7.7.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “4th International Hands on Workshop: Bariatric & Metabolic 

Surgery in Soft Cadaver” 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.7.5/4/2557)  

              7.7.6 โครงการอบรมระยะสั้นตจวิทยา เร่ือง "Current Issues in Dermatology 2013" 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.7.6/4/2557)  

 
      7.8 ขออนุมัติโครงการ จ านวน 11 โครงการ 

              7.8.1 โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การอบรมเพื่อพัฒนาด้านวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่” 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.1/4/2557)  

              7.8.2 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาอายุรศาสตร์ เร่ือง "การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองกับการพัฒนาของ
ภาควิชา 

อายุรศาสตร์” 

                              (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.2/4/2557)  

              7.8.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Pre-Congress APBMSS 2014 Hands on Soft Cadaver Bariatric 

Surgery Workshop” 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.3/4/2557)  

              7.8.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “In – Training Workshop in Laparoscopic Surgery” 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.4/4/2557)  

              7.8.5 โครงการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 (กสพท.) 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.5/4/2557)  

              7.8.6 โครงการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ประจ าปี 2557 คร้ังท่ี 1 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.6/4/2557)  

              7.8.7 โครงงานรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.7/4/2557)  

              7.8.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-4.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-5.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-6.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-3.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-7-3.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-1.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-2.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-3.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-4.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-5.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-6.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-7.pdf


                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.8/4/2557)  

              7.8.9 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เร่ือง “การวิจารณ์และวิเคราะห์รายงานผู้ป่วยของนิสิตแพทย์” 

                             (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.9/4/2557)  

              7.8.10 โครงการจัดประชุมวิชาการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คร้ังท่ี 53 ร่วมฉลอง 100 ปีแห่งการก่อต้ังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย  

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.10/4/2557)  

              7.8.11 โครงงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.8.11/4/2557)  

      7.9 ขออนุมัติด าเนินการเงินฝากประจ าครบก าหนด 

                  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.9/4/2557) 

        7.10 พิจารณารับรองรายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 

              7.10.1 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 15 ราย (รอบท่ี 1) 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.10.1/4/2557) 

              7.10.2 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รับด้วยวิธีพิเศษ) จ านวน 4 ราย (รอบท่ี 1) 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.10.2/4/2557) 

              7.10.3 หลักสูตร วท.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 ราย (รอบท่ี 1) 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.10.3/4/2557) 

        7.11 พิจารณารับรองรายชื่อผู้ส าเร็จศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 1 ราย 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.11/4/2557)  

        7.12 พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์แพทย์ และนิสิต นักศึกษาแพทย์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2557 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.12/4/2557)  

        7.13 ขออนุมัติให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เดินทางไปปรึกษาเร่ืองความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมจริยธรรมการวิจัยในต่างประเทศ 
และขออนุมัติค่าใช้จ่าย 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.13/4/2557) 

        7.14 ขออนุมัติให้อาจารย์เดินทางไปปรึกษาเร่ืองความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมจริยธรรมการวิจัยในต่างประเทศ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย  

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.14/4/2557) 

http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-8.pdf
http://meeting.md.chula.ac.th/www/meeting/2557/meeting4-2557/data/data7-8-9.pdf
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        7.15 ขออนุมัติให้นิสิตชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 ไปศึกษาวิชาเลือกในต่างประเทศ และขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.15/4/2557)  

        7.16 ขออนุมัติโครงการ จ านวน  8  โครงการ 

              7.16.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “The Art and Science of Dermal Filler Injection on Cadaver 

Course (ASFIC)” 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.1/4/2557)  

              7.16.2 โครงการครูพี่เลี้ยงภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.2/4/2557)  

              7.16.3 โครงการเสวนาการจัดการความรู้ (KM) ของภาควิชา ปีการศึกษา 2556 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.3/4/2557)  

              7.16.4 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “Advanced Radiation Treatment Technique” 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.4/4/2557)  

              7.16.5 โครงการจัดประชุมวิชาการประจ าเดือนมีนาคม เร่ือง “ผ่าตัดเปลือกตา (ไม่ใช่เพียง) เพื่อความสวยงาม”  

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.5/4/2557)  

              7.16.6 โครงการคัดเลือกนิสิตใหม่ของหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสุขภาพจิต (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2557 (รอบท่ี 2) 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.6/4/2557)  

              7.16.7 โครงการคัดเลือกนิสิตใหม่ของหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสุขภาพจิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจ าปีการศึกษา 2557 (รอบท่ี 2) 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.7/4/2557)  

              7.16.8 โครงการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 36 ปีงบประมาณ 2557 

                               (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.16.8/4/2557)  

        7.17 พิจารณารับรองรายชื่อผู้ส าเร็จศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ด. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 

ราย 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.17/4/2557)  

        7.18 พิจารณารับรองรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ราย  

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.18/4/2557)  

        7.19 ขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” คร้ังท่ี 2 และขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียน 
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                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.19/4/2557)  

        7.20 ขออนุมัติเงินทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับสนับสนุนแพทย์ประจ าบ้านไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 ราย 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.20/4/2557)  

        7.21 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (Clinical Sciences) (หลักสูตร
นานาชาติ พ.ศ. 2557) 

 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.21/4/2557)  

        7.22 ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 5 ราย 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.22.1/4/2557)     (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.22.2/4/2557) 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.22.3/4/2557)     (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.22.4/4/2557) 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.22.5/4/2557)  

        7.23 ขออนุมัติโครงการ Visiting Professor หน่วยศัลยกรรมล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์  

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.23/4/2557)  

        7.24 พิจารณารับรองรายงานงบดุล และงบรายได้-ค่าใช้จ่ายของกองทุนต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ณ เดือน มกราคม 2557 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.24/4/2557)  

        7.25 พิจารณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมสมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ท่ีเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.25/4/2557) 

        7.26 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจ าปี 2557 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.26/4/2557)  

        7.27 ขออนุมัติทุนพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศระยะสั้น คณะแพทยศาสตร์ และขออนุมัติลาฝึกอบรมในต่างประเทศ จ านวน 2 ราย 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.27.1/4/2557)    (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.27.2/4/2557)  

        7.28 ขออนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ และขออนุมัติลาศึกษาต่อในต่างประเทศ จ านวน 1 ราย 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.28/4/2557)     

        7.29 พิจารณาเสนอชื่อศาสตราจารย์ท่ีมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ซึ่งมีศักยภาพสูงในการวิจัยปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.29/4/2557)  

        7.30 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
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                      (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.30/4/2557) 

 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเพื่อทราบ       

      8.1 รายงานสรุปสัมมนาภาควิชาจุลชีววิทยา ประจ าปี 2556 

                  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.1/4/2557) 

      8.2 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2556 และปฏิทินการด าเนินงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปี 2557 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.2/4/2557)  

      8.3 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองผลการเลือกต้ังผู้บริหารสภาคณาจารย์ชุดใหม่ 

                 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.3/4/2557) 
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